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Διοικητική μεταρρύθμιση
“Καλλικράτης”
Το τελευταίο διάστημα η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, μια και η κυβέρνηση με την ανακοίνωση της διοικητικής μεταρρύθμισης με τον τίτλο «Καλλικράτης»,
έθεσε τους όρους μιας ευρείας διοικητικής αλλαγής στον τοπικό αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν
και παραμένει το πλέον συγκεντρωτικό και πελατειακό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι περιφέρειες πολιτικά και οικονομικά πλήρως εξαρτημένες, με το
Πέτρος Φιλίππου
διορισμένο περιφερειάρχη από την
Δήμαρχος Καλυβίων
κεντρική κυβέρνηση, είναι αδύνατον να εξασκήσουν αναπτυξιακή περιφερειακή πολιτική.
Οι νομαρχίες αποψιλωμένες από αρμοδιότητες και πόρους αδυνατούν να ασκήσουν οποιαδήποτε αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική στην ελληνική περιφέρεια.
Οι Δήμοι ανήμποροι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αφορούν
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Και αυτό έχει
να κάνει με τις αρμοδιότητες, αλλά και τους αναγκαίους πόρους που δεν τους αποδίδονται.
Το αίτημα της αποκέντρωσης του κεντρικού κράτους
προς την περιφέρεια, με την αναδιάρθρωση συνολικά
του διοικητικού μας συστήματος ήταν ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια.
Έτσι λοιπόν η πρόταση για την διοικητική μεταρρύθμιση που πρόσφατα κατατέθηκε και σήμερα συζητάμε,
προβλέπει σε γενικές γραμμές:
– Καθιέρωση της περιφέρειας ως δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης με αιρετούς περιφερειάρχες και αιρετά
περιφερειακά συμβούλια,
– Δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων Δήμων σε πόλεις
μικρού και μεσαίου μεγέθους προκειμένου να εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και αποδοτικότητα.
Τα παραπάνω ήταν οι πάγιες αρχές διεκδίκησης της
αυτοδιοίκησης των τελευταίων χρόνων.
Όμως το βασικό και κύριο ζητούμενο της οικονομικής
και θεσμικής στήριξης του όλου εγχειρήματος, με τις
Συνέχεια στη σελ. 2

Ο Μαντωνανάκης επανέρχεται
με το Grand Resort Lagonisi
διεκδικώντας θάλασσα
και αιγιαλό.
σελίδες 6,7

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
εναντίον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
700 Δήμοι καταργούνται - ενώνονται σε 370
13 Περιφέρειες γίνονται αιρετές
Συνιστώνται 7 Γενικές Διοικήσεις!
Τελικώς η Κυβέρνηση διέσωσε τον
Καποδίστρια από το να καταστεί Νούμερο (Καποδίστριας Νο 2). Η ουσία
όμως του ανούσιου ανοσιουργήματος, της κατάργησης δηλαδή των Δήμων, που ξεκίνησε η Ν.Δ., παραμένει.
Ο Γ.Α. Παπανδρέου (Γ.Α.Π.), μετά
της κυβερνητικής καθ’ ύλην ακολουθίας του, αποφάσισε να καταργήσει
έναν πανάρχαιο θεσμό, που έλαβε
σάρκα και οστά με την περίφημη διοικητική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη
(509 π.Χ.), την αξία της οποίας αποδεικνύει η μακραίωνη διάσωσή της
και αλκή της επί 2.519 χρόνια!
Σ’ αυτά τα 2.5 χιλιάδες χρόνια ο Δήμος ο ιερός με τις Χάριτες, όπως παριστάνεται, εδραιώθηκε, διείσδυσε
στη λαϊκή συνείδηση και ρίζωσε στη
δημοκρατική του πεποίθηση.
Αυτός είναι ο Δήμος ως σύμβολο του
συνόλου των πολιτών και διοικητική
οντότητα της πόλης αυτού των πολιτών.

Καλλικράτης
(ο αριχτέκτων & εργολάβος)
Ουδεμίαν σχέσιν έχον με την
Δημόσια Διοίκηση
Σελίδα 3

Δήμος = Πόλις
Δεν αναφέρομαι στις Κώμες, τα μικρά χωριά κι στους οικισμούς. Αυτά
στην εποχή μας αδυνατούν πλέον να
έχουν διοικητική οντότητα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά επιβάλεται να
έχουν κάποιας μορφής εκπροσώπηση. Αναφέρομαι στις Κωμοπόλεις (τα
κεφαλοχώρια) και στις πόλεις.

Πού «το πάει» ο Καλλικράτης;
Εγκρίθηκε με γκρίνιες απ’ το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις
αρχές της εβδομάδας το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» - ο μεταβαπτιστής
Καποδίστριας2 – και αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο για δημόσια «διαβούλευση» (opengov.gr & ypes.gr).
Ο Πρωθυπουργός Γ.Α.Π. δήλωσε, μ’
όλα ταύτα, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το
σχέδιο της διοικητικής μεταρρύθμισης
και τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο Ελληνικός Λαός μας ψήφισε για να κάνουμε
αλλαγές και όχι μερεμέτια»1.
Ιδού λοιπόν οι αλλαγές:
- Καταργούνται οι 54 Νομαρχίες, 3
υπερνομαρχίες και 19 επαρχεία και
τη θέση τους, ως αιρετά όργανα,
παίρνουν
- οι 13 Περιφέρειες που υφίστανται

με τον Κώστα Βενετσάνο
τώρα ως αποκεντρωμένοι κρατικοί
φορείς. Ειδικά στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις θέματα μητροπολιτικού χαρακτήρα. Συνέχεια στη σελ. 3

Βαρυσήμαντη συνέντευξη
του τ. Υφυπουργού
Οικονομικών

Πέτρου ΔΟΥΚΑ

για την οικονομία, τα
σκάνδαλα, τις εξεταστικές στο προσεχές φύλλο.

“Ενεργοί Πολίτες για
την Ανάβυσσο”
νέα δημοτική κίνηση πολιτών για διεκδίκηση
της δημοτικής Αρχής, όποιας κι αν προκύψει
μετά τον Καλλικράτη, με επικεφαλής την Νικολέτα Καπερώνη, πραγματοποίησε συγκέντρωση στην Ανάβυσσο.
Σελίδα 24

ΒΟΥΛΑ:
“η νίκη είναι δική
μας με τα τρία Β”

Αποστολάτος
σελίδα 9
Ξεκινούν δρομολόγια στο Κοιμητήριο
σελίδα 7
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Συνέχεια από τη σελ. 1

σημερινές ανακοινώσεις δεν είναι ξεκάθαρο και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση.
Η στήριξη της όποιας διοικητικής μεταρρύθμισης πρέπει να ακολουθείται από την
αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, με μέτρα
στην κατεύθυνση της φορολογικής αποκέντρωσης.
Με μεταφορά επενδυτικών προγραμμάτων στην Αυτοδιοίκηση, μέσα από μια συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού
συστήματος χωρίς την επιβολή νέων φόρων προς τους πολίτες. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιβεβλημένη η μεταφορά πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, καθώς ζητήματα που την αφορούν
όπως των αναγκαίων υποδομών των δήμων, της απασχόλησης, της προστασίας
του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης
του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας απαιτούν σημαντικές δημόσιες δαπάνες.
Από την ίδια την εισήγηση που μας δόθηκε από τον Υπουργό των Εσωτερικών,
υπάρχει η εκτίμηση ότι τόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όσο και η αυτοδιοίκηση
που προέκυψε από τον Καποδίστρια δεν
απέδωσαν και στάθηκαν πολύ κάτω από
τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. Την
ευθύνη βέβαια την έχει το ίδιο το κράτος
και η πολιτεία που διαχρονικά δεν στήριξαν ουσιαστικά τους νέους ΟΤΑ με πολιτικές πραγματικής αποκέντρωσης, αλλά
επέλεξαν συνειδητά την πολιτική της συγκεντρωτικής και πελατειακής διοίκησης.
Από μόνη της η εισήγηση που μας δόθηκε
για το πρόγραμμα Καλλικράτης, αναφέρει
(σελ. 44) ότι ενώ ο μέσος όρος που διατίθεται στην ΕΕ ως ποσοστό % του ΑΕΠ
για την ΤΑ είναι 11,3%, στην χώρα μας η
ΤΑ χρηματοδοτείται μόλις με το 2,7%. Και
δεν διαφαίνεται πουθενά από την όλη εισήγηση πρόθεση αυτό να αλλάξει. Ποια
είναι λοιπόν η οικονομική στήριξη που θα
μας πείσει για να σταθούμε θετικοί στο
όλο εγχείρημα;
Όσα αναφέρονται για τον ΦΠΑ, για τον
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας αλλά και 650
εκ. € από το ΕΣΠΑ είναι παντελώς πρόχειρα και κυρίως ανεπαρκέστατα για την
στήριξη του όλου εγχειρήματος.
- Και για τα χρέη των παρελθόντων οικονομικών ετών, όπου μετά από αγώνες μας
δόθηκε μία δόση, σήμερα δεν γίνεται κουβέντα και οφείλονται ακόμα 350 εκατ.€
προς την Τ.Α.
– Χρέη των δήμων και ελλειμματικοί προϋπολογισμοί που έχουν δημιουργηθεί όχι
με υπαιτιότητά μας αφού όλοι γνωρίζουμε
ότι είναι ελλιπέστατες οι επιχορηγήσεις
των δήμων σε σχέση με τις αρμοδιότητες
που μας δόθηκαν τα τελευταία χρόνια
χωρίς πόρους (Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία,
ΚΕΠ, Κοινωνικά προγράμματα κλπ.)

Οι αρμοδιότητες που από τις νομαρχίες
μεταφέρονται προς τους ΟΤΑ είναι ασήμαντες και κυρίως τις περισσότερες από
αυτές έτσι και αλλιώς τις εξασκούμε (ανέγερση σχολείων, ένταξη μεταναστών, πολεοδομικές εφαρμογές, λαϊκές αγορές,
πολιτική προστασία κλπ)
Οσον αφορά τις πραγματικά μεγάλες αρμοδιότητες τουλάχιστον αυτές που έχουμε σε προτεραιότητα για τον χώρο της Αν.
Αττικής δεν γίνεται κουβέντα όπως:
-Χωροταξία – νέες εντάξεις στο σχέδιο
πόλης (όπου η νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αντίθετη σε μια
τέτοια κατεύθυνση με αποτέλεσμα να ανθεί η αυθαιρεσία και η παραοικονομία γύρω από την παράνομη και αυθαίρετη οικιστική ανάπτυξη)
– Διαχείριση απορριμμάτων
– Έλλειψη μεγάλων έργων υποδομής
(αποχέτευση, οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα κλπ)
– Παραλίες, λιμάνια, δημόσιοι χώροι που
θα πρέπει να αποδοθούν στους δήμους
– Προβλήματα περιβάλλοντος και ειδικά
στους πυρόπληκτους δήμους με ποιες πολιτικές και από ποιους ισχυρούς δήμους
χωρίς πόρους θα αντιμετωπισθούν;
– Οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ και σε
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, θα εξακολουθήσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο,
δηλ. αυθαίρετα να αποκλείονται έργα και
οι απορροφήσεις να είναι σε τόσο χαμηλό
επίπεδο;

Έλεγχοι στους Δήμους:
Ένα τεράστιο και ακανθώδες θέμα το
οποίο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αλλά
αντίθετα γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο είναι οι πάμπολλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί
που σήμερα ελέγχουν τους δήμους (μέχρι
σήμερα 13 διαφορετικοί ελεγκτικοί οργανισμοί και υπηρεσίες ελέγχουν τους δήμους και κυρίως κάνουν ελέγχους σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας). Και εκτός
από τους παραπάνω μηχανισμούς προτείνονται και νέοι έλεγχοι που θα κρατούν
ομήρους τους ΟΤΑ.
Ζητάμε έλεγχο από ένα και ενιαίο ελεγκτικό οργανισμό που θα συσταθεί ειδικά
και μόνο για τους δήμους με ξεκαθαρισμένους και οριοθετημένους τους όρους
του ελέγχου μας –έλεγχος νομιμότητας
και μόνο και όχι σκοπιμότητας όπως γίνεται σήμερα.

Εκλογικό Σύστημα
Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση που έρχεται
να κόβει και να ράβει στα μέτρα της το
εκλογικό σύστημα για να βγαίνει ο χάρτης
των εκλογικών αποτελεσμάτων με το ανάλογο χρώμα που αυτή επιθυμεί. Είτε το
50+1% ισχύσει, είτε 42% είναι συστήματα
ενισχυμένης πλειοψηφίας, κομματικών
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συμφερόντων που αλλοιώνουν την λαϊκή
ψήφο και βούληση. Νομίζουμε ότι η απλή
και ανόθευτη αναλογική είναι το μοναδικό σύστημα, η απαραίτητη προϋπόθεση
για μια βαθιά δημοκρατική λειτουργία
των αποκεντρωμένων θεσμών Αυτοδιοίκησης. Η εκλογή των συλλογικών οργάνων, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, με το σύστημα της απλής αναλογικής σημαίνει αναβάθμιση του ρόλου
τους ως κυρίαρχων αντιπροσωπευτικών
οργάνων και εξασφαλίζει τη δημοκρατικότερη εκπροσώπηση των κοινωνικών και
πολιτικών δυνάμεων, την διαφάνεια, τον
κοινωνικό έλεγχο και ταυτόχρονα ενθαρρύνει και τη συμμετοχή των πολιτών στα
όργανα λήψης των αποφάσεων. Η θέση
αυτή για μας αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρήσουμε ότι η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση είναι σε σωστή δημοκρατική
κατεύθυνση.
Σε αυτό τον διάλογο και την συζήτηση
που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια
χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα,
επιδίωξή μας πρέπει να είναι ένα δήμος
ανοιχτός και εγγυητής των βασικών κοινωνικών αγαθών και της δημοκρατικής
έκφρασης, υποκινητής της κοινωνικής
διεκδίκησης, αντίστασης και συμμετοχής, συντονιστής της αναπτυξιακής διαδικασίας τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο
και στο πεδίο ανάπτυξης όλων των συνιστωσών της κοινωνικής ευημερίας, προόδου και πολιτισμού.

Σημείωση:
Η θέση του κύριου άρθρου παραχωρήθηκε
ευχαρίστως από τον αρθρογράφο μας Κώστα Βενετσάνο ένεκα τιμής στον διάκονο
και ταγό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πέτρο Φιλίππου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
οι θέσεις μας ταυτίζονται με τις δικές του,
τις οποίες σε πολλά σημεία βεβαίως επικροτούμε.

Διακίνηση με
πλαστά έγγραφα
Συνελήφθησαν στην περιοχή Περιστερίου (13/1), από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν, 35 και 40 ετών
αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για «πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά συναυτουργία» και «κατοχή διαβατηρίων τρίτων προσώπων».
Οι συλληφθέντες είχαν σε σπίτι εργαστήριο πλαστογραφίας ταξιδιωτικών
και λοιπών εγγράφων, ελληνικών και
ξένων αρχών με τα οποία εφοδίαζαν
αλλοδαπούς υπηκόους, διευκολύνοντας
έτσι την παράνομη τακτοποίησή τους
στην χώρα και την είσοδο και έξοδο
από αυτή, έναντι χρηματικής αμοιβής.

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

Μαρία Αντουανέττα
γ. κορναράκης

Σελ. 8

Πού είσαι επονίτισσα δασκάλα
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Ελαίας εγκώμιον στην Κερατέα
Σελ. 7

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον
άξονα Παιανία-Σπάτα-Λούτσα
Σελ. 12

Εκδήλωση για επιτυχόντες Σελ. 13
Συμφωνεί η ΤΕΔΚΝΑ στον
“Καλλικράτη”

Σελ 14

Δραστηριότητες στη Βάρη Σελ. 15

Κοινωνία των πολιτών

Σελ. 16

Ειδήσεις για όλους

Σελ. 10

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Εβδομαδιαία δραστηριότητα
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας (03/01/2010
- 10/01/2010), από τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν συνολικά -923- άτομα και ειδικότερα:
• 2 άτομα για ανθρωποκτονία.
• 89 για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών».
• 85 άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.
• 16 άτομα για ληστείες.
• 50 άτομα για παραβάσεις του νόμου « περί Ηθών».
• 17 άτομα για απάτες – πλαστογραφίες.
• 28 για παραβάσεις του νόμου «περί Όπλων».
• 79 άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λ.π.).
• 383 για παραβάσεις νόμου «περί Αλλοδαπών».
• 25 για παραβάσεις του νόμου «περί Παιγνίων».
• 4 για παραβάσεις του νόμου «Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
• 145 άτομα για διάφορα αδικήματα (Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε βαθμό πλημμελήματος, κατοχή
και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κ.λ.π).
Από τις συλλήψεις εξαρθρώθηκε σπείρα με εργαστήριο πλαστογραφίας ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων
Εξιχνιάσθηκαν 2 ληστείες σε S/M, 5 σε υποκαταστήματα τραπεζών, 2 ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και χαπιών
καθώς και διάφορα αντικείμενα (μαχαίρια, ράβδοι, αναισθητικά σπρέι, πλαστά χαρτονομίσματα (διαφόρων αξιών).
Ανευρεθέντα 65 κλαπέντα οχήματα.
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

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.
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Καλλικράτης

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

(ο αρχιτέκτων & εργολάβος)

Ουδεμίαν σχέσιν
έχων με την
Δημόσια Διοίκηση
Ο Καλλικράτης, που δεν έχει καμία
σχέση με τη δημόσια διοίκηση, τη
λειτουργία της, την οργάνωσή της
και πολύ περισσότερο, με οποιαδήποτε μεταρρύθμισή της, ήταν –
όπως αναφέρει ο πρ. έφορος αρχαιοτήτων Χ. Καρούζος1 – Αρχιτέκτων
και εργολήπτης.
Η Κυβέρνηση προφανώς «εμπνεύστηκε» από την πρώτη του ιδιότητα
για να τιτλοφορήσει τη «νέα αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης»,
όπως την οραματίζεται.
Πλην πάντως, κατά τους αρχαιολόγους, «… δεν δεικνύει ότι ο αρχιτέκτων (του ναού της Αθηνάς Νίκης
των Προπυλαίων) ήτο εξαιρετικώς,
πρωτότυπος και προοδευτική προσωπικότης»2. Ούτε εξαιρετικά πρωτότυπος λοιπόν ως αρχιτέκτων, ούτε προοδευτική προσωπικότητα, για
να τον λάβει ως πρότυπο ένα προοδευτικό σοσιαλιστικό κόμμα.
Ίσως ως εργολάβος – εάν ίσχυε και
τότε το “λάδωμα” - να είχε καλές
επιδόσεις! Εγώ πάντως δεν κατηγορώ για κάτι τέτοιο τον διακεκριμένο
πρόγονό μας, χωρίς στοιχεία… εξ’
άλλου έχουν …παραγραφεί προ
πολλού τυχόν “λάθη”.
Και συνεχίζει ο Καρούζος «κατά
την οικοδομήν του Παρθενώνος συνειργάσθη ο Καλλικράτης (“Κ”) μετά του Ικτίνου ως αναφέρει ο Πλούταρχος (Περικλής 13,4), κατά τα έτη
447 – 432, φαίνεται όμως ότι μάλλον ως εργολάβος μετείχε των εργασιών τούτων, διότι ουδεμίαν δυνάμεθα να διακρίνωμεν επίδρασίν του
επί της καλλιτεχνικής διαμορφώσεως του Παρθενώνος, η οποία φαίνεται ούσα αποκλειστικόν έργον του
Ικτίνου».
Αλλά και σε ένα τμήμα των μακρών
τειχών Αθηνών – Πειραιώς φαίνεται ότι συνεργάσθη ο “Κ” αλλά πάλιν «ως εργολάβος»3, όπως λέει ο
διαπρεπής αρχαιολόγος και δεν νομίζω να ‘χει προηγούμενα με τον
“Κ”. Εξ’ άλλου ως πηγές του αναφέρει τον Πλούταρχο και ευρεθείσες επιγραφές.
Κ.Β.

εναντίον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

- Θεμελιώνεται έτσι η Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση (Π.Α.) με
• Άμεσα αιρετό Π. Συμβούλιο και
• Άμεσα αιρετό Περιφερειάρχη
- Οι σημερνές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
που «καταργούνται»… παραμένουν ως Νομαρχιακά Διαμερίσματα (Ν.Δ.) με επικεφαλής
• Τους τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες.
- Καθιερώνεται η Περιφερειακή Διακυβέρνηση
(Π.Δ.) με την Περιφερ. Εκτελεστική Επιτροπή
στην οποία προεδρεύει ο Περιφερειάρχης και
συμμετέχουν οι Τοπικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες καθώς και ο Γεν. Γραμματέας
της Π.Α. (διορισμένος)
- Τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, όπου υπάρχει
ανάγκη ανασχεδιάζονται (θα γίνει στην Αττική).
- Οι Περιφερειακές Επιτροπές (Π.Ε.) αναλαμβάνουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των νυν
Νομαρχιακών Επιτροπών.
- Καθιερώνεται επίσης το Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας με ευρεία συμμετοχή
Δημάρχων κλπ.
Σ.Σ. Έχουν σκεφθεί τι τροποποιήσεις νομικών
διατάξεων απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση;
- Θεσμοθετείται ο Περιφερειακός Συνήγορος
για τον πολίτη και την Επιχείρηση.

«Επαναθεμελίωση των δήμων»

ΟΛΟΙ στην
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
την Κυριακή στις
17/1/2010 στις 11.30 π.μ.
στα ΔΙΟΔΙΑ
ΑΦΙΔΝΩΝ.

Στα πλαίσια της «νέας αρχιτεκτονικής» του
«Καλλικράτη» επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Τ. Αυτοδιοίκηση με πολύ λιγότερους,
αλλά «ισχυρότερους» Δήμους, οι οποίοι προέρχονται από την συνένωση των υπαρχόντων
Δήμων με βάση «αντικειμενικά κριτήρια» (γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά κ.α.)
(Σ.Σ. δικαιούμαστε να σκεφθούμε και τα
«εκλογικά» κριτήρια;)
Μ’ αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της
Κυβέρνησης ο αριθμός των Δήμων περιορίζεται δραστικά.
- Από τους 1034 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ (Δήμοι
– Κοινότητες), θα προέλθουν το πολύ 370 σ’
όλη τη χώρα. Ενώ στην Αττική από τους 102
Δήμους και τις 20 Κοινότητες, είναι άγνωστος
ακόμη ο αριθμός των Δήμων που θα προκύψουν.
Σ.Σ. Εκείνο που παρατηρείται και είναι απορίας άξιο, είναι η μοιρολατρική παθητικότητα μέχρι και η προσδοκία (!) ορισμένων τοπικών Αρχόντων, στον αυτοχειριασμό όχι
μόνον των ίδιων, αλλά των Δήμων τους.
Για όσους τυχόν ακονίζουν τα μαχαιροπίρουνά τους ή ξεσκονίζουν τα «λοφία» τους, τους
θυμίζω λίγο Σαίξπηρ:
«… γαργαλάει μ’ ένα ψίχουλο από πρόσφορο
τη μύτη του Παππά, κι εκείνος ονειρεύεται
αξιώματα και πλούτη»!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη ΦΩΝΗ ΜΑΣ
και
ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Σημαντικό: Κλείνει η στρόφιγγα, αλόγιστων
και ανεξέλεγκτων δαπανών και ρουσφετιών,
μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων κλπ. Περιορίζονται, σύμφωνα με τα σχέδια της Κυβέρνησης, δραστικά τα Νομικά Πρόσωπα Δη-

––––––––––
1. Αρχαιολόγος
2. Εγκ. Πυρσός - Δρανδάκη, σχετικό
λήμα.
3. Αυτόθι.

Μην πληρώνετε
διόδια

μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.
Από 6.000 περίπου που είναι τώρα, θα συρρικνωθούν στο 1/3 περίπου. Κάτω από 2.000
προβλέπει ο Ραγκούσης.
Νέες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το αναρτημένο σχέδιο οι νέοι
ΟΤΑ αναλαμβάνουν και πλήθος νέων αρμοδιοτήτων μαζί με τους οικονομικούς πόρους και
το ανθρώπινο δυναμικό που θα προέλθουν
από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως:
• «η Πρόνοια και η προστασία της δημόσιας
υγείας,
• Η ανέγερση σχολικών κτιρίων, (Σ.Σ. σε τι οικόπεδα; Στη Βούλα π.χ. απαιτούνται άνω
των 11 εκατομμυρίων € για απαλλοτρίωση
ενός σχολικού οικοπέδου).
• Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
• Η ένταξη των μεταναστών,
• Οι πολεοδομικές εφαρμογές,
• Ο υγειονομικός έλεγχος,
• Η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,
• Οι λαϊκές αγορές
• Οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων,
• Η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των
δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες».
Κι εδώ όπως και στις Περιφέρειες θα έχουμε
την ίδια δομική διάρθρωση πολιτικής εξουσίας:
- Δήμαρχος
- Αντιδήμαρχοι τοπικοί και θεματικοί
- Εκτελεστική Επιτροπή
- Τοπικά Συμβούλια
- Δημοτικό Συμβούλιο
- Δημαρχιακή Επιτροπή και λοιπές επιτροπές
- Συμβούλιο Διαβούλευσης με ευρεία συμμετοχή φορέων κλπ.
- Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης

Εκλογικό Σύστημα
- Καταργείται το 42% και επανέρχεται το 50% +1
όπως ίσχυε, με επαναληπτικές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων, αν δεν επιτευχθεί ο στόχος από την πρώτη Κυριακή.
- Αναλογική εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών του Δήμου, όπου οι εκλογικές περιφέρειες αντιστοιχούν στους καταργούμενους Δήμους και Κοινότητες ή και Δημοτικά Διαμερίσματα, όπου υπάρχουν.
Τέλος, για να κλείσουμε αυτόν το «μεταρρυθμιστικό» ή απορρυθμιστικό κυκεώνα, να πούμε ότι
προβλέπεται η ίδρυση επτά Γενικών Διοικήσεων
ως αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση, στη θέση
των σημερινών Περιφερειών.
Πρέπει να πούμε για να κλείσουμε, ότι σύμφωνα
με υπολογισμούς, για την διοικητική μεταρρύθμιση που αποτολμάται θ’ απαιτηθούν τουλάχιστον
4δις ευρώ σε εποχή μάλιστα οικονομικών ελλειμμάτων και άγριας φοροεπιδρομής.
Κι ακόμα, πως καμμία διοικητική μεταρρύθμιση
δεν πρόκειται να πετύχει αν δεν αλλάξουν νοοτροπία οι πολιτευόμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Οι πρώτοι πρέπει να πολιτεύονται γιατί επιθυμούν
να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Για δόξα
κι όχι για χρήμα ή βόλεμα. Οι δεύτεροι είναι δημόσιοι λειτουργοί και υπηρέτες των πολιτών. Δεν
έχουν καμμία εξουσία να κάνουν ή να μην κάνουν
κάτι κατά τα κέφια τους. Ως εισοδήματα από το
δημόσιο έχουν μόνο το μισθό τους.
*(Σ.Σ. Πρόεδρε, μ’ όλο το Σεβασμό, νομίζω, το
‘χεις πάρει στραβά. Ο Ελληνικός λαός (το 44%)
σας ψήφισε για να φύγουν οι άλλοι (η Ν.Δ.) που
είτε δεν έκαναν τίποτα, είτε σκανδάλιζαν και λαφυραγωγούσαν. Σας ψήφισε με την ελπίδα πως
βάλατε μυαλό και δεν θα κάνετε τα ίδια κακά που
κάνατε την περίοδο Σημίτη – δεν λέω για τα λίγα
καλά – και θα στρώνατε την οικονομία κυρίως με
περιστολή της σπατάλης, σταθερότητα κι ανάπτυξη όπου και όσο πρέπει. Κι όχι βέβαια για να
πουλήσει το σπίτι του και τ’ αυτοκίνητό του.

Σας καλούμε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010, ώρα 11:00,
στην αίθουσα «Αριστοτέλης»,
του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace
(Αγ.Νικολάου 10 & Ηλιού, Καβούρι),
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδυασμού μας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με εκτίμηση
Άγγελος Αποστολάτος
Υπ. Δήμαρχος Βούλας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

“Είδωλα στον καθρέφτη”
Δημήτρης Μυταράς
“Εάν θέλεις να αξιολογήσεις έναν
καλλιτέχνη, βγάλτον έξω απο τον
καλλιτεχνικό κόσμο και δες εάν είναι
φτωχότερος ο χώρος”.
Παντελής Πρεβελάκης

30 χρόνια Ελληνική
Εταιρεία Μαστολογίας
20 Ιανουαρίου, 7μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας γιορτάζει τα 30
χρόνια ύπαρξης και προσφοράς της στην Ελληνική Κοινωνία με εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιεί μαζί με την παρουσίαση αναμνηστικού φωτογραφικού Λευκώματος την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής.
Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια.
Μετά την παρουσίαση του Λευκώματος η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την Παραδοσιακή ορχήστρα
«Θρία», Χορωδία και Χορευτική Ομάδα του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου.
Θα ακολουθήσει Δεξίωση, στο φουαγιέ της Αίθουσας “Φίλων της Μουσικής», προς τιμήν των προσκεκλημένων, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ALAPIS.

Ο Ρόταρυ ΡΑΦΗΝΑΣ καλεί
Τα μέλη του Ρ.Ο.Ραφήνας καλούν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο ΑΥΡΑ, ώρα 9μ.μ, για να
τιμήσουν την επίσκεψη του Διοικητή της περιφέρειας 2470, Δημήτρη Τσιμπούκη.
Τη βραδιά αυτή θα γίνει και η κοπή της Βασιλόπιττας.

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

“Εάν βγάλεις τον Μυταρά σίγουρα θα
δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό!”,
ήταν η απάντηση της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα στην Λ. Πολύζου για

το πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο Δημήτρης Μυταράς.
Με αυτό το έναυσμα, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε και προβλήθηκε στις
σκοτεινές αίθουσες μία κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο
«Είδωλα στον καθρέφτη», που όχι
αδίκως απέσπασε και κρατικό βραβείο ποιότητας 2008, αφού οι συντελεστές παρουσίασαν μία υψηλών
προδιαγραφών προσπάθεια. Στην εν
λόγω ταινία είδαμε προσφάτως να
μεγαλουργεί και στην έβδομη τέχνη
ο Δημήτρης Μυταράς.
Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο
βιογραφικό ντοκυμαντέρ που –με κεντρικό άξονα τον ίδιο τον δημιουργό
και την ιστορικό τέχνης Λίμπερτυ Πολύζου– αναπλάθεται η ζωή και το έργο του καλλιτέχνη μέσα απο ιστορικές αναδρομές, ντοκουμέντα και
μαρτυρίες γι’ αυτήν την πολυσήμαντη

προσωπικότητα που σημάδεψε την
ελληνική τέχνη κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα.
Η πρωτοτυπία αυτού του εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος
ο καλλιτέχνης υποδύεται τον εαυτό
του, καθώς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες που είναι φυσικά πρόσωπα. Οι
χώροι των γυρισμάτων είναι, επίσης,
αυθεντικοί και είναι αυτοί που ο ίδιος
έζησε και δημιούργησε από την αυγή
της καλλιτεχνικής του πορείας μέχρι
και σήμερα. Δηλαδή, τη γενέτειρά
του τη Χαλκίδα, την Αθήνα, το Σούνιο
και το Παρίσι.

Με αφορμή τον Δάσκαλο
Δημήτρη Μυταρά
Εγκαίνια Δευτέρα 25 Ιανουαρίου
Ο Δημήτρης Μυταράς εκτός απο επιφανής
ζωγράφος, υπήρξε και σημαντικός δάσκαλος στην Α.Σ.Κ.Τ., επι τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια. Νυν ακαδημαϊκός και με
αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζει τη δημιουργική του προσφορά στο καλλιτεχνικό
προσκήνιο, στο πνευματικό στερέωμα.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η
πολυσχιδής προσωπικότητα μέσα απο την
διδασκαλία κατάφερε με επιτυχία να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του την
έννοια της καλλιτεχνικής προσφοράς και
ό,τι συνεπάγεται σε αυτήν, αλλά προπάντων μετάγγισε όλα τα χαρίσματα που

συνθέτουν έναν αυθεντικό και ειλικρινή
καλλιτέχνη. Όπως άλλωστε διατύπωσε
και ο ίδιος χαρακτηριστικά όταν ερωτήθη
τί θα συμβούλευε τους μαθητές του εφόσον είχαν τελειώσει τις σπουδές τους:
«Το πιο δύσκολο, να είσαι ο εαυτός σου!».
Στην προκείμενη ομαδική έκθεση, οι μαθητές τιμούν και συνεκθέτουν με τον δάσκαλό τους με αφορμή αυτή την συνάντηση.
Οι ζωγράφοι που συμμετέχουν, ήδη γνωστοί στο φιλότεχνο κοινό, ξεκίνησαν απο
πολύ νωρίς με τις καλύτερες προδιαγραφές και διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για μία
καρποφόρα συνέχεια.
Συμμετέχοντες: Μυταράς Δημήτρης
Αλφαβητικά, οι μαθητές:
Βλαχάκη Μαριλίτσα, Βέργη Χρύσα, Γεωργιάδης Σάββας, Γεωργίου Κωστής, Καρακατσάνης Βασίλης, Μαρούδα Καλλιρρόη,
Στάβερης Αντώνης, Τάγκαλος Βασίλης
Επιμέλεια έκθεσης και κειμένων: Λίμπερτυ Πολύζου Ιστορικός Τέχνης

Εγκαίνια: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου
Διάρκεια: εώς 25 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
«Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος»
Ο Ολλανδός αρχιτέκτονας Herman
Hertzberger (Χέρμαν Χερτζμπέργκερ) θα
βρεθεί στην Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να
ανοίξει τις εργασίες του 4ου Συμποσίου
με τίτλο «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος» το οποίο ξεκινά
την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα
18:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Β.
Κωνσταντίνου 48 Αθήνα).
Ο Herman Hertzberger θεωρείται από
τους εμπνευστές του στρουκτουραλιστι-

κού κινήματος της δεκαετίας του 1960
και ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι
ο ρόλος του αρχιτέκτονα δεν είναι να
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, αλλά
να δίνει το χωρικό πλαίσιο που θα πρέπει
να συμπληρωθεί από τον χρήστη. Ανάμεσα στα κτήρια που φέρουν την υπογραφή του μεγάλου αρχιτέκτονα είναι
και ορισμένα σπουδαία κτήρια εκπαιδευτηρίων, όπως το Μοντεσσοριανό σχολείο στο Delft και το δευτεροβάθμιο
σχολείο «De Titaan” στην πόλη Hoorn.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτο-

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις
Αρχισε τις λογοτεχνικές συναντήσεις του ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος,
κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο “Congo Palace” Βασ. Γεωργίου Α’ 75 & Δούσμανη στη Γλυφάδα, με πλούσιο πρόγραμμα.
Πέμπτη 21/1: Ομιλία με θέμα “Σύμπαν και Ζωή - Αναζητώντας τις ομοιότητες”,
με ομιλήτρια την Σοφία Θεοδωράκη.
Οι εκδηλώσεις αρχίζουν 6.30μ.μ. Μετά το πέρας κάθε ομιλίας ακολουθεί συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων. Ακολουθούν απαγγελίες ποιημάτων.

νες, μηχανικοί, γεωγράφοι και φίλοι του
περιβάλλοντος που θα συμμετάσχουν
στις εργασίες του Συμποσίου θα έχουν
τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν αλλά
και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους
στον αρχιτέκτονα και καθηγητή σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της Ευρώπης και της Αμερικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Herman
Hertzberger έχει λάβει αλλεπάλληλες
και υψηλότατες διακρίσεις ενώ τα βιβλία
του, με τελευταίο το «Τα σχολεία του
Χέρμαν Χέρτζμπέργκερ» (2009), έχουν
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες αποτελώντας πανεπιστημιακά συγγράμματα
για την εκπαίδευση των φοιτητών.
Ακόμη προσκεκλημένος ομιλητής είναι και ο
καθηγητής και διανοητής της εκπαίδευσης
για την αειφορία John Huckle, ο οποίος θα
αναφερθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στο
ζήτημα του αειφόρου σχολείου.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού www.ellet.gr καθώς επίσης
και στο τηλέφωνο 210 3225245.
Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα.
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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.

“Παναθηναϊκή” Γλυφάδας-Βούλας

Ανοίγουμε το Τριώδιο
Η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”
Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας οργανώνει εκδήλωση στο Ξενοδοχείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος
Ποσειδώνος) την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010, ώρα
6.30μ.μ.
για να ανταλλάξουν ευχές για τον καινούριο χρόνο ανοίγοντας μαζί το Τριώδιο, με φαγητό, χορό
και τραγούδι.
Δηλώσεις Συμμετοχής: 210 9622.753 & 210 8974.100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ”

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Ιδανικός Πέρσελ
από τον διάσημο κόντρα τενόρο
Μάικλ Τσανς
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Χένρυ Πέρσελ μέσα από
την εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ερμηνεία ενός από
τους σπουδαιότερους κόντρα τενόρους της εποχής μας,
του Μάικλ Τσανς με τη συνοδεία του Συνόλου Μπαρόκ
Sinfonia θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι

Η “Κάτω Βούλα” χορεύει

του μπαρόκ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο διάσημος τενόρος
θα ερμηνεύσει τραγούδια και άριες από Ωδές, Ελεγείες
και Μουσική για το Θέατρο του Πέρσελ, το Σάββατο 23

Ο Σύλλογος “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης”
(ΚΑΑΠΒ) καλεί τα μέλη του να εορτάσουν όλοι μαζί τον ερχομό του νέου έτους 2010, με την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, στις 21/1/2010,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μ.μ. στο κέντρο “Viva Mare”
(δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας).

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώνει συνεστίαση με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι,
την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, από 8μ.μ. στην ταβέρνα του “Αντώνη” στην πλατεία της Βούλας.
Για προσκλήσεις τηλεφωνήστε:
210 8990147, 6946465294,
2108951632, 6937730962

Η εορτή είναι προσφορά του Συλλόγου προς τα μέλη του.

Ιανουαρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
Αν και η ζωή του ήταν σχετικά σύντομη (έζησε μόλις 36
χρόνια) ο Πέρσελ(1659-1695) παραμένει ένας από τους
σημαντικότερους συνθέτες του μπαρόκ και ένας από
τους μεγαλύτερους Άγγλους συνθέτες γενικότερα.
Άφησε παρακαταθήκη ένα μόνο –μικρό– οπερατικό αριστούργημα (Διδώ και Αινείας) που θεωρείται σήμερα η
σημαντικότερη αγγλική όπερα του 17ου αιώνα.

Ο “Φιλάργυρος” του Μολιέρου

art gallery café

στην Παλλήνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Δήμος Παλλήνης και το Πνευματικό του Κέντρο
οργανώνουν την θεατρική παράσταση “Ο φιλάργυρος” του Μολιέρου, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
στις 7μ.μ. στη Σχολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής (Οδός Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη).

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 - οι Αμάν ναι!

Η παράσταση δίνεται από τους μαθητές του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΠΠΚΔΠ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ
τηλ. 210 8958866

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.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1 FIDE KOKSAL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Hakan Censi,Violi - Mihalis Sotirakis, Outi-Tzoura-Laouto - Stavros Mouzakis,
guitar - Giannis Papagiannoulis, percussion - Fide Koksal, voice

Ν.Δ. Βουλιαγμένης
Εκδήλωση
Τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής της βασιλόπιτας η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας
Βουλιαγμένης, προσκαλεί την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
στις 6.30 στο ξενοδοχείο Apollon Palace στο Καβούρι.

ΤΡΙΤΗ 19/1 - TRIO LAVA & ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
Τρεις εκφραστικοί δεξιοτέχνες μουσικοί συνδυάζουν τον ήχο
της κλασσικής μουσικής με τις πιο μαγευτικές μελωδίες των
χωρών της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Μ. Λαρο
τραγούδι-βιολί, Τ. Σουλουκι βιολί, Κώστας Ράμμος
(πιάνο)
TETAΡΤΗ 20/1 Μουσικό ταξίδι μέσ’ το χρόνο 60’s,
70’s
Ασπασία Ζωναρά κιθάρα τραγούδι – Δημήτρης Κατακουζηνός keyboards, κιθάρα, τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1 - JANET KAPUYA
Kαταξιωμένη τραγουδίστρια η Janet Kapuya θα μας ταξιδέψει στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής.

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Κάλεσμα σε χορό
Η κοπή της βασιλόπιτας και ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Μανιατών Νοτίων Προαστίων, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στο κέντρο “Τα Λιθαρίτσια” (Γούναρη, Ανω Γλυφάδα).
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευθείτε από τα Γραφεία του Συλλόγου Εφέσου 2 και Αγ. Ιωάννου στη Βούλα, κάθε Σάββατο 11.00-13.00.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6978644900
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΠΟΥΛΙΑ 6942465860
ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6946123553-FAX 2108952022
e-mail: info@e-mani.gr

Με τη φωνή και τα γαλλικά της Εύας Κοτανίδη συστηθήκαμε το 2006 μέσα
από τους gypsy swing
ρυθμούς των Hot Club de
Grèce. Τρία χρόνια μετά,
η Εύα είναι πάλι εδώ με
φρέσκια διάθεση, καινούργια παρέα και... πολλές άγνωστες λέξεις (αλλά μιλάει κι ελληνικά – δε
θα έχετε κανένα πρόβλημα!).
Οι Apples μαζί με την
Εύα, έχουν ετοιμάσει ένα
πακέτο απόδρασης από
την καθημερινότητα (κάτι
σαν μουσικό spa), το
οποίο υπόσχεται swing,
latin και άλλες μουσικές
θεραπείες.
Με προέλευση τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία,
τη Γαλλία, την Ιταλία (και
άλλα μέρη που ίσως ανακαλύψουν καθ’ οδόν), αλλά και την πολύτιμη συμβολή των Edith Piaf, Serge
Gainsbourg, Koop, Luz
Casal, Norah Jones,
acques Brel, Antônio
Carlos Jobim και πολλών άλλων, η Εύα και οι Apples σάς
περιμένουν με διάθεση για γιορτή.
Ντυθείτε ωραία, ετοιμαστείτε για good times και συναντήστε τους στο Half Note! Θα χαρείτε που τους γνωρίσατε!
Ρυθμούς και όργανα, κρατούν και παίζουν:
Μάνος Λούτας, Στέλλα Γκούσκου, Αποστόλης Λεβεντόπουλος, Κωστής Βαζούρας, και Κωστής Κοπανάρης
ΣΑΒΒΑΤΟ 16, ΔΕΥΤΕΡΑ 18, ΤΡΙΤΗ 19, ώρα 22.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 17, ώρα 21.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Half Note (Τριβωνιανού 17 Μετς)
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Στο εδώλιο του κατηγορουμένου ο Νομάρχης
Αν. Αττικής και ο Δήμαρχος Καλυβίων
από τον Μαντωνανάκη, GRAND RESORT!!
Την ώρα που γράφουμε αυτές τις
γραμμές βρίσκονται στο εδώλιο του
κατηγορουμένου ο Νομάρχης Ανατ.
Αττικής Λεων. Κουρής, ο Δήμαρχος
Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο Γενικός
Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Ζεγγίνης και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής
Αττικής Ιωάννης Στριφτός, μετά από
μηνυτήρια αναφορά από τον ιδιοκτήτη
του Grand Resort Lagonissi Παντελή
Μαντωνανάκη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Δήμος Καλυβίων το 1999 είχε κατασκευάσει ράμπα ανέλκυσης μικρών σκαφών
(γλίστρα) στο 41,5ο χλμ. της Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου. Η
εν λόγω ράμπα κατασκευάστηκε με
νόμιμη άδεια που είχε εκδώσει ο τότε

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Μιχάλης Κυριακίδης. Για το παραπάνω έργο ο Δήμος Καλυβίων έχει
ήδη αθωωθεί δύο φορές.
Λόγω των πολλαπλών καταγγελιών
του Μαντωνανάκη για τη μη ύπαρξη
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Δήμος Καλυβίων εκπόνησε σχετική μελέτη την οποία υπέβαλε προς
τη Νομαρχία που την ενέκρινε νόμιμα.

Για την παραπάνω έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατηγορούνται τόσο ο
Νομάρχης όσο και ο Δήμαρχος Καλυβίων.
Η ουσία βεβαίως είναι ότι και ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος δεν έχουν ενδώσει στις πιέσεις του μεγαλοεπιχειρηματία Μαντωνανάκη, προκειμένου να
αποκλείσει τις ελεύθερες ακτές και
να νομιμοποιήσει τις πολλές αυθαίρετες κατασκευές του.
Το σημερινό δικαστήριο είναι ένα από
τα πολλά που έχει παραπέμψει το
GRAND RESORT και το Δήμαρχο Καλυβίων και το Νομάρχη.
Να θυμίσουμε εδώ ότι στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο, είχε καταγγελθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας,
ότι όταν επισκέφθηκαν το Grand
Resort για έλεγχο, δεν τους επέτρεψαν να μπουν στο χώρο.

Φωνάζει ο κλέφτης...
Φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης επί του προκειμένου.
Εκείνος που τσιμέντωσε τη θάλασσα
και έχει φτιάξει πισίνες μέσα στο νερό, για να αφήσω όλο το οικοδόμημα,
ζητάει και τα ρέστα.
Τον ενοχλεί η γλίστρα βλέπεις τον κύριο Μαντωνανάκη, που πηγαίνει ο κάθε πολίτης να ρίξει το βαρκάκι του...

Η γλίστρα όπως έχει διαμορφωθεί.

Αλλά προφανώς βρίσκει και τα κάνει
διότι η προηγούμενη κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ (2003) παραχώρησε στο Grand
Resort Lagonissi την πιο σημαντική,

προσβάσιμη και πολυσύχναστη για
τους πολίτες παραλία του Δήμου, στην
Κιτέζα – Πεύκο, η οποία βρίσκεται δίπλα από τις ξενοδοχειακές του εγκαταστάσεις.
Η Δημοτική Αρχή και οι πολίτες δεν
αποδέχτηκαν ποτέ αυτή την παραχώρηση και ξεκίνησαν έναν μεγάλο αγώνα, που διαρκεί μέχρι σήμερα.
Ετσι όμως άρχισε και ο αγώνας εξόντωσης και τρομοκράτησης του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου, που βρίσκεται καθημερινά στα δικαστήρια από
τον Μαντωνανάκη.
• 15 δικαστικές υποθέσεις με ποινικές
διώξεις με διάφορες κατασκευασμένες κατηγορίες έχουν προσδιοριστεί
μέχρι σήμερα εις βάρος του Δημάρχου!
• 2 αστικές δίκες όπου ο Π. Μαντωνανάκης ζητάει αποζημίωση από τον Δήμαρχο ύψους 6.500.000 ευρώ ως χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του!
• 2 διοικητικές δίκες για τις γαλάζιες
σημαίες και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
• πάρα πολλές εξωδικαστικές ενέργειες και εξώδικα για παρεμφερή θέματα,
προκειμένου να εξασκεί πίεση προς
τον Δήμο.

...οι βάρβαροι ξανάρχονται
Κι ενώ λοιπόν δεν τα κατάφερε μέχρι
σήμερα, η νέα κυβέρνηση, κομμάτι της
οποίας έρχεται από την παλιά, βάλθηκε να συνεχίσει φαίνεται το έργο που
δεν ολοκληρώθηκε, παραδίδοντας την
παραλία στο τσιμέντο.

Σύσκεψη για τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010 σύσκεψη, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων αποτελούμενη από την
πλευρά του Γ.Γ.Ν.Θ. «ΣΩΤΗΡΙΑ» από το Διοικητή Γεώργιο Δαβάκη, τη Διοικητική Διευθύντρια Ευαγγελία Κρασαγάκη, τη Διευθύνουσα Βάϊα Ζαγανά, την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Χριστίνα Στούρη, από την πλευρά του
Κέντρου Υγείας από το Διευθυντή Δημήτριο Γαρύφαλλο,
ενώ το Δήμο εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου,
οι Αντιδήμαρχοι Ευάγγελος Ζεκάκος και Γεώργιος Σωφρόνης, καθώς και ο νέος Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Αθανασόπουλος.
Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι του Συλλόγου
«ΝΕΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ» και πολλοί κάτοικοι της περιοχής.
Κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν οι ελλείψεις προσωπικού
που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων με αποτέλε-

σμα να έχουν δημιουργηθεί πολλά κενά στην εξυπηρέτηση των ασθενών.
Βασικά αιτήματα που διατυπώθηκαν είναι η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, η επαναλειτουργία του ακτι-

νολογικού και του μικροβιολογικού εργαστηρίου καθώς
και η άμεση στελέχωσή του με ορθοπεδικό, παιδίατρο και
γυναικολόγο.
Ο Διοικητής του «ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ. Δαβάκης δεσμεύθηκε για
την άμεση επαναλειτουργία των δύο εργαστηρίων και την
κάλυψη των υπόλοιπων ειδικοτήτων το ταχύτερο δυνατόν.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στην προσφορά του Κέντρου
Υγείας Καλυβίων στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της
περιοχής.
Ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι του Νέου Ολύμπου δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για την
24ωρη λειτουργία του Κ.Υ. και τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΕΒΔΟΜΗ

Ετσι όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, γίνεται νέα προσπάθεια του GRAND
RESORT να δοθεί συντελεστής δόμησης στον αιγιαλό.
Νέα προσπάθεια της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. –

ο αιγιαλός και το χειμέριο κύμα να συνυπολογιστούν στο συντελεστή δόμησης του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
GRAND RESORT LAGONISSI προκειμένου

Μέσω της ειδικής
συνεργάτιδας
του Πρωθυπουργού!
Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
την οποία έχει υποβάλει η Δικηγόρος – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου κα Γλυκερία Σιούτη (ειδική
συνεργάτις του Πρωθυπουργού), το GRAND
RESORT προσπαθεί για άλλη μια φορά να δώσει
συντελεστή δόμησης και στην παραλία, η οποία –
όπως είναι γνωστό – είναι αδόμητη.
Για το χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας GRAND
RESORT (έκτασης περίπου 242 στρεμμάτων), οι
χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί προβλέπονται από το Νόμο 2160 του 1993 (συντελεστής δόμησης 0,30). Η παρακείμενη έκταση των 85 στρεμμάτων είναι αιγιαλός και χειμέριο κύμα και οι χρήσεις γης της έχουν καθοριστεί από τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής και προβλέπουν μόνο τη δυνατότητα δημιουργίας ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και
εγκαταστάσεων με αποκλειστική χρήση για την
εξυπηρέτηση των λουομένων.
Η παραπάνω ακτή των 85 στρεμμάτων παραχωρήθηκε στο GRAND RESORT το 2003 και από τότε οι
ιδιοκτήτες του έχουν επιδοθεί σε αγώνα προκειμένου να κλείσουν την παραλία αυτή και να την
προσμετρήσουν στο συντελεστή δόμησης προκειμένου να αυξήσουν την οικοδομήσιμη έκταση.
Πρόσφατα μάλιστα, το Νομοθετικό Τμήμα του
ΥΠΕΧΩΔΕ είχε γνωμοδοτήσει υπέρ του να δοθεί
συντελεστής δόμησης της παραλίας.
Η γνωμοδότηση αυτή εν τέλει μετά από αντίδραση του ΤΕΕ, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Καλυβίων και τη
σχετική δημοσιότητα που δόθηκε, δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο.
Σήμερα, λοιπόν, το GRAND RESORT διά της Γλυκερίας Σιούτη, επανέρχεται ζητώντας να καταργηθούν οι χρήσεις γης όπως έχουν χαρακτηριστεί
από τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής και να ισχύσουν οι διατάξεις του Νόμου 2160 του 1993, δηλαδή να μπορεί να κτίζεται ο αιγιαλός.
Ο Δήμος Καλυβίων άσκησε παρέμβαση στο ΣτΕ
προκειμένου να αποτρέψει να δοθεί η δυνατότητα
να κτίζονται οι παραλίες κάτι που θα είναι καταστροφικό για όλη τη χώρα. Σύντομα ανάλογη παρέμβαση αναμένεται να γίνει και από το ΤΕΕ και
από τη Ν.Α.Α.Α. Η συζήτηση της παρέμβασης του
Δήμου Καλυβίων προς το ΣτΕ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010.
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«ΕΛΑΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ»
Μόνιμη έκθεση στην Κερατέα
Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας, του Δήμου Κερατέας και της Αττικής Ανώνυμη
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση της έκθεσης «ΕΛΑΙΑΣ
ΕΓΚΩΜΙΟΝ» στο νεοκλασικό κτίριο “Δροσόπουλου”
ιδιοκτησίας του Δήμου Κερατέας.
Η έκθεση αυτή έχει παραχωρηθεί
για δεκαπέντε χρόνια στον
Δήμο Κερατέας από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών. Με
την έκθεση επιδιώκεται
η
προσέγγιση
της
«Ελιάς» με τρόπο επιστημονικό, από την πλευρά της
αρχαιολογίας, της ιστορίας, της
λαογραφίας και της ανθρωπολογίας. Έτσι αναδεικνύεται η πανάρχαια σχέση των Ελλήνων με την ελιά και
τους συνακόλουθους συμβολισμούς στη λατρεία, την
τέχνη και τον πολιτισμό καθώς και η άρρηκτη και διαχρονική σχέση της ελιάς με την αττική γη.
Η νέα Προγραμματική Σύμβαση είναι ύψους 100.000€
και θα καλυφθεί κατά 50% από πόρους της Νομαρχίας
Ανατ. Αττικής και κατά 50% από τον Δήμο Κερατέας.

Αγωνίζεται
το
Γραμματικό
Οι κάτοικοι του Γραμματικού συνεχίζουν τον
αγώνα τους κατά της
δημιουργίας ΧΥΤΑ στην
πόλη τους.
Ετσι την περασμένη Κυριακή 10 Ιανουαρίου,
προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σπίτι του
Πρωθυπουργού Γιώργου
Παπανδρέου, προκειμένου να εκφράσουν τη
διαμαρτυρίας τους, αλλά απωθήθηκαν από
αστυνομικές δυνάμεις
που είχαν αποκλείσει
την περιοχή.
Οι κάτοικοι ζητούν διάλογο από μηδενική βάση.
Μετά από διαπραγματεύσεις με ανθρώπους
του περιβάλλοντος του
Πρωθυπουργού, αποφασίσθηκε να συναντηθούν με τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος.
Οι κάτοικοι πάντως είναι
αποφασισμένοι για αγώνες.

Ξεκινούν τα δρομολόγια
για το Κοιμητήριο Βούλας
Οπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας, ο
ΟΑΣΑ με την λεωφορειακή γραμμή 163 ξεκινάει
δρομολόγια προς το Κοιμητήριο της Βούλας τις
πρωινές ώρες.

Ετσι από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το 163 κάνει
τέσσερα δρομολόγια καθημερινά σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ώρες 10:00, 11:00, 12:00
& 13:15
Είναι μία ανάγκη των κατοίκων που δεν μπορούν
αλλιώς να προσεγγίσουν το Κοιμητήριο, μια και
βρίσκεται πάνω στο βουνό και η προσπάθεια ευοδόθη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ερχεται η νέα Αρχιτεκτονική με
τον αρχαίο Καλλικράτη!
Μεγάλη πρεμούρα φαίνεται να διακατέχει τη νέα κυβέρνηση για νέα αρχιτεκτονήματα στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ετσι σπεύδει να ανασχεδιάσει τη χώρα με ενώσεις δήμων
και κοινοτήτων δημιουργώντας γιγαντιαίους σε έκταση
και πληθυσμό Δήμους.
Μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, άγνοια του χώρου,
και του ανθρώπινου δυναμικού από τους «μικρούς πρωθυπουργούς» που θα προκύψουν.
Ο πρωθυπουργός μόλις προχθές τόνιζε ότι: «Η σύγχρονη
ρίζα της συμφοράς είναι η συγκέντρωση της εξουσίας
στους λίγους».

Αλλά όταν τους χίλιους και, Δήμους τους κάνουν περίπου 350 δεν είναι υπερσυγκέντρωση της εξουσίας σε λίγους;

Ζητείται λύση εδώ και τώρα για την
ΑΣΠΙΣ (12-01-2010-11.00)

Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι με το σύστημα αυτό έρχεται πιο κοντά στον πολίτη!
Επικαλείται τα e-kep και άλλα. Και επειδή οι περισσότερος πληθυσμός της χώρας δεν ξέρει να χρησιμοποιεί δικτυακές υπηρεσίες, θα δημιουργήσει και «διοικητική βοήθεια στο σπίτι». Θα εισάγει ακόμη την «έξυπνη κάρτα
του δημότη» για έκδοση πιστοποιητικών και θα συγκροτήσει τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά διαμερίσματα, και θα ιδρύσει νέα τοπικά διαμερίσματα με
αντίστοιχα συμβούλια σε Δήμους έως 10.000 κατοίκους.
Κατά τα άλλα «καταργούν τη συγκέντρωση στους λίγους».
Μας δουλεύουνε κανονικά.
Και λέω μήπως, μήπως αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτά
που άφησαν ημιτελή, όταν έχασαν την εξουσία το 2004;
Το ξεπούλημα των παραλιών, που έρχεται τώρα η ειδική
σύμβουλος του Πρωθυπουργού και το προωθεί (κοίτα σελίδα 7), την πώληση εθνικής γης για να βγούμε από την
κρίση… και και…

Το κλείσιμο της Ασφαλιστικής εταιρείας “Ασπίς” με τα παρακλάδια
της έχει οδηγήσει σε απελπισία πολλούς πολίτες που ήταν ασφαλισμένοι σ’ αυτήν και οι υπεύθυνοι δεν έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις. Ενας πολίτης γράφει σχετικά:
ΜΕ ΛΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΤΟ ΠΡOΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ. ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΕ ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΩ ΕΠΙ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΔΑΝΕΙΣΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ
ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. (ΕΙΧΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ, ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 20/12/09).ΜΑΘΑΙΝΩ
ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ; ΓΙAΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ (ASPIS LIV);
ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ.
ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΘΑΣΩ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗΣ.
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΔΙΑΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚAΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ.

Μαρία Αντουανέττα
Τα πρώτα βήματα σε ένα γολγοθά
Διαβάζοντας από τον Στέφαν Τσβάϊχ το ιστορικό
της ζωής της Μαρίας Αντουανέττας σημειώνω:
«Για να χτυπήσει τη βασιλεία η Επανάσταση στη
Γαλλία, έπρεπε να εξοντώσει τη βασίλισσα και πίσω από τη βασίλισσα, τη γυναίκα.» *
Έχω ακούσει να λένε, ότι η πολιτική και η αλήθεια
δεν κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Κάτι τέτοιο έχτισε και η πολιτική της εποχής στην προκειμένη περίπτωση. Για να υπηρετηθεί η κοινή
γνώμη, που αδημονούσε για εκδίκηση και να καθοδηγηθεί η δικαιοσύνη στην ικανοποίηση του πλήθους, έπρεπε να χτιστεί το ανάλογο προφίλ της
νεαρής βασίλισσας. Όχι βέβαια ότι η μικρή βασίλισσα ήταν μια αγία, αλλά δεν ήταν και η πόρνη
που κατηγορούσαν, ούτε και η αιτία της κατάντιας
της Γαλλίας. Ήταν απλώς κάπου στη μέση, στο λίγο απ’ όλα, και κοντά σε εκείνο που ψάχνομε να
βρούμε.΄Ηταν το εξιλαστήριο θύμα που μας ενοχλεί και που συμβολίζει την όλη κατρακύλα. Στην
πραγματικότητα όμως ήταν και ένα θύμα των καταστάσεων και του κοινωνικού κατεστημένου, του
προ, του κατά και του μετά την επανάσταση.
Η υστεροφημία, της καταλογίζει ότι ζούσε συμβασιλεύοντας με μια συντροφιά ενός μικρού κύκλου
αυλικών αμφίβολης και εν πολλοίς κατακριτέας
ηθικής, καταγράφοντας μια πορεία αφιερωμένη
στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, ενώ από την
άλλη μεριά ο λαός τον οποίο δεν έβλεπε, δεν πλησίαζε, δεν ήθελε να γνωρίζει, λαθροβιούσε στην
απόγνωση και στη δυστυχία του.
Να πάρομε όμως τα πράγματα από την αρχή και να
βάλομε τα γεγονότα στην ιστορική τους αλληλουχία.
Για την Μαρία Αντουανέττα (1774 - 1793), το πρώτο
που θα είχαμε να πούμε είναι ότι υπήρξε αντικείμενο
μιας εμπορικής συναλλαγής ανήκουστης, αλλά τόσο
συνηθισμένης στις τάξεις των εστεμμένων.
Βρισκόμαστε στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης (1789). Οι δυναστείες και οι βασιλικοί Οίκοι
στην Ευρώπη διέρχονται περίοδο “ισχνών αγελάδων”.
Οι Οίκοι των Αψβούργων στην Αυστρία και των Βουρβώνων στη Γαλλία, αντιμαχόμενοι πασχίζουν να πάρει ο καθένας για τον εαυτό του το πάνω χέρι στην
Ευρώπη, για να προσκομίσει οικονομικά οφέλη.
Κάποια στιγμή όμως αντιλαμβάνονται, πως μια τέτοια

διαμάχη θα καταλήξει σε πόλεμο και αυτό δεν θα είναι αρεστό σε κανέναν τους. Έτσι καταλήγουν, ότι η
λύση που απομένει είναι να συμβιβαστούν, να συγγενέψουν μ’ ένα γάμο και να διαφεντέψουν τη λοιπή Ευρώπη. Και απ’ αυτή τη στιγμή αρχίζει ο αγώνας για
την επιλογή και το συνδυασμό γαμπρού και νύφης.
Η Μαρία Θηρεσία (1740-1780), αρχιδούκισσα της Αυστρίας και βασίλισσα της Ουγγαρίας, σύζυγος του
αυτοκράτορα της αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του
Γερμανικού Έθνους, Φραγκίσκου Α΄, ούσα φανατική
καθολική, ιδιαίτερα ευφυής και ικανή στην διπλωματία, νοιώθει βαριά την ευθύνη που φέρει το στέμμα
στο κεφάλι της. Βαρύτερη μάλιστα, μετά το θάνατο
του αυτοκράτορα συζύγου της.
Έχει έναν γιό τον Ιωσήφ, που τον έκανε και συναυτοκράτορα της Αυστρίας μετά το θάνατο του Φραγκίσκου, αλλά αυτός την υποβλέπει, καραδοκεί και εύχεται τον γρήγορο θάνατό της, για να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του θρόνου. Δεν φτάνει όμως
μέχρι εκεί αλλά, συνωμοτεί με τον άσπονδο εχθρό
της τον Φρειδερίκο της Πρωσίας εναντίον της, χωρίς
να παύει να διατηρεί φιλίες με τον άλλο αντίπαλό της,
εκείνο τον “άθεο” Βολταίρο που τον κατηχεί και τον
φέρνει κοντά στις “ανατρεπτικές ιδέες” του Διαφωτισμού.
Ο Ιωσήφ απορρίπτει και τη σκέψη ακόμα να παντρευτεί κάποια από τις κόρες του Λουδοβίκου ΙΕ΄, εκείνες
τις “γριές” όπως συνήθιζε να τις λέει. Η Μαρία Θηρεσία έχει και τρεις κόρες. Η μια, η δούκισσα Μαρία
Αμέλια της Πάρμας, κατάφερε μόλις σε 4 μήνες με τη
σπάταλη και έκφυλη ζωή της, να τινάξει στον αέρα το
κρατικό θησαυροφυλάκιο της Πάρμας. Η άλλη που
ζούσε στη Νεάπολη συναγωνιζόταν την Αμέλια στην
έκλυτη ζωή. Έμενε λοιπόν η ενδεκάχρονη Μαρία
Αντουανέττα. Σ’ αυτήν τελικά έπεσε ο κλήρος ο τραγικός, του ρόλου της “Ιφιγένειας”.
Λέγεται ότι η μικρή πριγκίπισσα που ήταν εξαιρετικής
καλλονής, ευγένεια ψυχής αλλά με αμφίβολη ανθρωπιά, χαρακτηριστική απερισκεψία και επιπολαιότητα μα και αδιαφορία για οτιδήποτε σοβαρό. Ο ρηχός
και άσχημος χαρακτήρας της, επεσκίαζε ό,τι το αξιόλογο της είχε χαρίσει η φύση. Η Μαρία Θηρεσία δεν
ήταν κουτή. Τα έβλεπε όλα αυτά και βάλθηκε να
“στρώσει” τη μικρή· ήθελε να λουστράρει το “υλικό”

που θα διέθετε. Την κράτησε έγκλειστη επί δύο μήνες
με δασκάλους μουσικούς και σαλτιμπάγκους ηθοποιούς κι άρχισε να την μαθαίνει τους σωστούς τρόπους
μιας πριγκήπισσας. Τελικά αναγκάστηκε να ζητήσει τη
βοήθεια του αιδεσιμώτατου Βερμόν να την εκπαιδεύσει. «Είναι καλό κορίτσι» θα αποφανθεί εκείνος, «αλλά είναι πονηρή, δεν προσέχει και θέλει όλο να παίζει». Μα βέβαια, ένα κοριτσάκι 11 ετών, να παίξει θέλει, να τρέξει, να γελάσει. Έτσι η μικρή “δελφίνη” προετοιμαζόταν να δεχτεί για σύζυγο τον ανήλικο Λουδοβίκο ΙΣΤ΄, διάδοχο του γαλλικού θρόνου και εγγονό του Λουδοβίκου ΙΕ’. Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ ήταν ένα
παιδί ανώριμο, αδέξιο, με μέτριο μυαλό, χωρίς καμιά
ψυχική ευαισθησία, χωρίς μια ικανότητα. Ο παππούς
του, ο Λουδοβίκος ΙΕ΄ ήταν ένας παππούς καλοδιατηρημένος. Αρχικά μπήκε κι αυτός στον κατάλογο
των υποψηφίων γαμπρών. Αλλά η επιλεγείσα νύφη
ήταν παιδί. Αυτός πάλι έφερε μια αμφισβητούμενη
ηθική, αφού από τη ζεστασιά του κορμιού μιας πριγκήπισας των Αψβούργων, σερνόνταν στο κρεβάτι
της μαντάμ Πομπαδούρ και κοιμόταν στην αγκαλιά
της κυρίας ντυ Μπαρύ. Αυτή λοιπόν την Πομπαδούρ,
που ποτέ δεν είχε χωνέψει η θρησκευόμενη Μαρία
Θηρεσία, προσέγγισε για το συνοικέσιο με την κόρη
της. Τελικά η απόφαση για το γάμο πάρθηκε θετικά
και από τις δύο πλευρές κι άρχισαν οι προετοιμασίες
με τις ξεχωριστές δυσκολίες τους. Πρώτα το εθιμοτυπικό πρωτόκολλο. Ποιος θα έχει το προβάδισμα στη
γαμήλια τελετή; Θεματοφύλακες του τυπικού και των
ηθών, διπλωμάτες μαζί και πρεσβευτές συσκέπτονται
ολομερίς και ολονυχτίς και συζητούν περί του πρέποντος και ορθού. Ποιο όνομα των γονέων θα γραφεί
πρώτο στο συμβόλαιο, του Λουδοβίκου ή της Θηρεσίας; Πόσοι παπάδες, πόσοι κομμωτές, πόσοι οι γραμματικοί, πόσοι και ποιοι θα είναι οι προσκεκλημένοι,
πως θα γίνει η παράδοση του “προϊόντος” ποιοί θα την
συνοδεύσουν στη Γαλλία;
Στη Βιέννη, η Γαλλική Πρεσβεία επισκευάζεται, ανακαινίζεται, επεκτείνεται κτιριακά για να χωρέσει 1500
τουλάχιστον άτομα. Στις Βερσαλλίες οι χώροι ανακαινίζονται επίσης. Σε συνοριακό νησάκι, καταμεσής στο
Ρήνο χτίζεται διπλό μεγάλο διαμέρισμα. Εκεί θα γίνει
η παράδοση. Η νύφη θα φτάσει στο διαμέρισμα της
αυστριακής όχθης του νησιού και θα μετακινηθεί στο
άλλο που ανήκει στο γαλλικό έδαφος. Ο γάμος λοιπόν γίνεται στη Βιέννη. Εκεί φτάνει ο πρεσβευτής
Ντυρφόρ και ζητά επίσημα το χέρι της. Συντάσσεται η
πράξη της επίσημης παραίτησης της Αντουανέττας
από το θρόνο της Αυστρίας. Ακολουθούν χοροί στο
Λιχτενστάϊν. Τέλος ακολουθεί ο γάμος στην εκκλησία
του Αγίου Αυγουστίνου δια πληρεξουσίου. Ο αρχιδούκας Φερδινάνδος εκπροσωπεί τον γαμπρό. Μετά
το γάμο το κορίτσι με συνοδεία από άμαξες (48) διακοσμημένες με κρύσταλλα βελούδα και χρυσά στέμματα, λακέδες με λιβρέες και αναρίθμητους σωματοφύλακες οδηγείται στα συνοριακά διαμερίσματα του
Ρήνου. Μετακινείται προς γαλλικό διαμέρισμα ολόγυμνη μπροστά στα λαίμαργα μάτια των αυλικών Γάλ-
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λων που ρουφούν ηδονικά το νεανικό κορμί. Περνώντας στο γαλλικό έδαφος έχει κατ’ απαίτηση των Γάλλων, εγκαταλείψει οτιδήποτε αυστριακό έχει επάνω
της, από δαχτυλίδι μέχρι ιδιαίτερο εσώρουχο. Το κορίτσι κλαίει τρομαγμένο. Είναι μόλις 14 χρονών και
ξαφνικά βρίσκεται ολόγυμνο σε άγνωστο περιβάλλον.
Όλοι οι δικοί της, οι αυστριακοί της τιμής, έχουν αποσυρθεί. Με αναφυλλητά πέφτει στην αγκαλιά της κόμισσας ντε Νοάϊγ της Γαλλίδας κυρίας των τιμών. Ο
γολγοθάς της μικρής άγγιξε τώρα το δεύτερο σκαλί.
Το ικρίωμα και η γκιλοτίνα είναι ακόμα μακρυά. Στο
Παρίσι φτάνει ενώ ακούγονται οι ζητωκραυγές του
ξέφρενου πλήθους, που υποδέχεται τη μελλοντική
του βασίλισσα. Σε κάποια στιγμή την προϋπαντά και ο
Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, μυωπικός μισοκοιμισμένος όπως
πάντα με το άχαρο ανοικονόμητο ανάστημα του και
της δίνει ένα αδιάφορο άχαρο φιλί στο μάγουλο. Από
τη πρώτη νύχτα ζει τον προσωπικό της γολγοθά σαν
γυναίκα. Ο μικρός Λουδοβίκος ΙΣΤ,΄ δεν μπορεί να
την κάνει γυναίκα, δεν μπορεί να διεισδύσει· πάσχει
από φίμωση. Σε κάθε προσπάθεια πονά και εγκαταλείπει τη συζυγική του υποχρέωση. Του προτείνουν
να χειρουργηθεί, αλλά εκείνος φοβάται και αρνείται...
Το ρίχνει στο εξαντλητικό κυνήγι και στην κοπιαστική
φυσική ζωή για να ξεχάσει. Το δράμα κρατά χρόνια.
Εκείνη φτιάχνει την δική της Αυλή. Ζει και απολαμβάνει προκλητικά την ελευθερία της με τους δικούς
της φίλους, αδιαφορώντας για τη δυστυχία του γαλλικού λαού. Κάποτε ο Λουδοβίκος αποφασίζει να χειρουργηθεί. Είναι όμως πια πολύ αργά. Ο κόσμος γύρω
του έχει μάθει το πρόβλημά του και τον κοροϊδεύει.
Όταν τα πράγματα κοινωνικά ωριμάζουν ο λαός ξεσπά με τον δικό του τρόπο· την επανάσταση. Ο Λουδοβίκος και σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή παραμένει
άπραγος και άβουλος στο περιθώριο, αλλά η Αντουανέττα αντιδρά και εξελίσσεται σε μια δυναμική Βασίλισσα, που ξέρει πια τι θέλει: Θέλει να είναι και να πεθάνει βασίλισσα. Τελικά ανεβαίνει στο ικρίωμα. Ώριμη
πια παιδούλα στα 19 της χρόνια γίνεται το εξιλαστήριο θύμα μιας σειράς ανομιών κι εγκληματικών πράξεων του όλου γαλλικού έθνους και ολόκληρου του λαού των πατρικίων και των πληβείων. «Η δυστυχία με
ωρίμασε», την ακούει ο δήμιος να ψελλίζει. «Αργά
όμως το κατάλαβα». Και βάζει το κεφάλι της στην γκιλοτίνα καθώς το πλήθος της ρωμαϊκής αρένας, αλαλάζει από χαρά και ανακούφιση. Τώρα επί τέλους, θα
μπορούσε να φυσήξει ο “ούριος” άνεμος της αλλαγής,
αφού το σύμβολο, η δεκαεννιάχρονη Ιφιγένεια-τέρας, σηκώνοντας τις αμαρτίες όλων θυσιάστηκε. Αυτό άλλωστε δεν είχε προτείνει και ο κακός Τειρεσίας;
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Όταν δόθηκε από την επαναστατική γενική συνέλευση στη λαϊκή τάξη το δικαίωμα να ψηφίσει αποκλείστηκαν οι γυναίκες.
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«Με “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” τριών “Β” ή μόνοι,
Η νίκη είναι δική μας»
διαπιστώνει ο Άγγελος Αποστολάτος στη Βούλα
Ανοιχτή σύναξη του συνδυασμού του
πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη, σε παραλιακό ξενοδοχείο της
Βούλας, ο υποψήφιος Δήμαρχος επικεφαλής του Συνδυασμού «ΔΑΔΑ με
ΟΡΑΜΑ», Αγγελος Αποστολάτος.

Αφού ευχήθηκε για το νέο έτος στους
συνεργάτες του, επεσήμανε ότι ο νέος
χρόνος 2010 είναι δημοτικών εκλογών,
από τις οποίες προσδοκάται βάσιμα ν’
αποτελέσουν απαρχή αποτελμάτωσης, εις την οποίαν έχει περιπέσει ο
Δήμος με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το έτος αυτό θ’ αποτελέσει εφαλτήριο δημιουργίας και αποφασιστικού
έργου για την πόλη μας, είπε.
Ενημέρωσε τους συνεργάτες του για
την πορεία του συνδυασμού και την
προεκλογική δραστηριότητα και για τη
θέση του πάνω στο σχέδιο «Καλλικράτης».
Είτε συνενωθούμε, είτε όχι, η νίκη είναι δική μας, τόνισε και έδειξε να δέχεται ως έσχατη λύση συνένωσης την
ενοποίηση των Δήμων Βούλας – Βου-

Ανακοίνωσε ότι η σύνταξη του προγράμματος πλέον θ’ ανατεθεί σε τριμελή επιτροπή, στην οποία βεβαίως, θα
καταθέτουν τις προτάσεις τους άπαντες.
Ανακοίνωσε ακόμη την κοπή της βασιλόπιτας για το τέλος του μήνα και άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα δίνεται σχετική δημοσιότητα για την
ενημέρωση των δημοτών.
λιαγμένης – Βάρης.
Κάλεσε τους συνεργάτες του να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Τοπική Κοινωνία και τους ενημέρωσε για
την αποδοχή που επεφύλαξαν οι Βουλιώτες στο έντυπο που μοίρασε ο Συνδυασμός σε κάθε Βουλιώτικη οικογένεια, καθώς και στην πρόθυμη ανταπόκριση που έδειξαν στην συμπλήρωση
του σχετικού ερωτηματολογίου.

Πού είσαι ΕΠΟΝίτισσα Δασκάλα;
«Ήμαστε ένα φρούριο πολιορκημένο
που μέσα του αλωνίζει
ελεύθερος ο εχθρός»
Στρατής Μυριβήλης
Αλέκα, Αλέκα, μη σωπαίνεις.
Όπως ακριβώς συνέβη με το πατσαβούρι της Ρεπούση,
θα έρθει πάλι η στιγμή που οι δραγώνοι του Σόρος θα
τα χώσουν και σε σας. Με ιδιαίτερη προτίμηση στην
μεγαλειώδη Εθνική μας Αντίσταση όπου πρωτοστάτησε το Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ.
Τιμή και χρέος σου είναι να μιλήσεις τώρα, πριν έρθει
εκείνη η στιγμή.
Κάντο Αλέκα και μπορεί να σου συγχωρέσουμε, ότι
πρότεινες να χαρίζεται η ελληνική ιθαγένεια σε όσα
εκατομμύρια λαθρομετανάστες κι αν μπουκάρουν στην
Ελλάδα για να μικρύνουν κι άλλο την ήδη πολύ μικρή
πίτα του Έλληνα εργάτη. Άλλα είπε ο Μαρξ, τα ξέχασες;
Εγώ θυμάμαι Αλέκα. Θυμάμαι ότι τότε που ξέσπασε τ’
αντάρτικο για το βιβλίο της Ρεπούση, αναλώθηκαν τόνοι χαρτιού και μελανιού για να πολεμηθεί το προσκυνοχάρτι της. Και βγήκες εσύ και είπες εννιά, όλες κι
όλες, λέξεις λακωνικές και τα είπες όλα: «Εναπόκειται
στους Έλληνες Δασκάλους να το καταργήσουν στην
πράξη».
Πόσο δίκιο είχες! Και τώρα που πιο μεθοδικά ετοιμάζεται το ανθελληνικό φαρμάκι για να ρεύσει στα σχολειά
μας και στις ψυχές των παιδιών μας, εναπόκειται και
πάλι στους Έλληνες Δασκάλους να υπερασπίσουν αυτόν τον τίτλο Τιμής και Χρέους: Έλληνας Δάσκαλος!
και να προμαχήσουν των Ελλήνων. Αφού, όμως, πρώτα συνειδητοποιήσουν και ενστερνισθούν πως όταν
επέλεξαν για επάγγελμά τους αυτό το ύψιστο λει-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
τούργημα, επέλεξαν κάτι πολύ ανώτερο από την θέση
ενός δημοσίου υπαλλήλου και συνδικαλιστή.
Θυμάμαι Αλέκα. Θυμάμαι κι αυτά που δεν έζησα, αλλά
είτε τα διάβασα, είτε μου τα διηγήθηκαν κάποιοι ΕΛΑΣίτες πολεμιστές που μου έκαναν την τιμή να μου μιλήσουν για τότε που «βροντούσε ο Όλυμπος κι άστραφτε η Γκιώνα». Κι έγιναν δικά μου και τα ‘κλεισα στην
ψυχή μου. Έτσι που εγώ, που ποτέ δεν μετείχα στο
Κ.Κ.Ε. να τιμώ τους αγώνες και το αίμα ψυχής και κορμιού, των παλληκαριών και των κοριτσιών, που δεν εί-

χαν ιδέα τι είπε ο Μαρξ, αλλά πήραν τα όπλα και πολέμησαν τους κατακτητές της Πατρίδας μου, χωρίς να
το μετανοιώσουν ούτε μιά στιγμή κατοπινά κι ας τους
κατέβαλε εκείνο τ’ ΟΧΙ το σωστό σε όλη την υπόλοιπη
ζωή τους, όπως μας δίδαξε ο διαχρονικός Καβάφης. Κι
αν έγιναν λάθη τραγικά μετά τον πόλεμο κι από τις δύο
πλευρές και ξεπέσαμε στον αδελφοσπαραγμό, δεν
ήταν δικά τους. Σ’ αυτά τα Ελληνόπουλα που πολέμη-

σαν για την λευτεριά της Πατρίδας και δεν είχαν ιδέα
κατά που πέφτει η Γιάλτα, μόνο τιμή κι ευγνωμοσύνη
τους πρέπει. Από όλους μας.
Μίλα Αλέκα! Μίλα για την επίθεση των γενιτσάρων της
παγκοσμιοποίησης στα παιδιά μας. Δυνατά, καθαρά
και σταράτα όπως τότε που οι Νεοταξίτες χτυπούσαν
την Σερβία και η φωνή σου εξέφραζε την αντίθεση του
97% των Ελλήνων. Πόσο μ’ έκανες υπερήφανο τότε μ’
εκείνο το καψώνι στην εφοδιοπομπή του ΝΑΤΟ, που
έκανε κύκλους μέσα στην λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Αλλά μίλα ΕΛΛΗΝΙΚΑ! Δεν το χωράει Έλληνα
νους η Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. να στηρίζει τα σχέδια της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» για άλωση της Έλλάδας μέσω της κατακλυσμιαίας εισβολής λαθρομεταναστών.
Μίλα πάλι στους Έλληνες Δασκάλους. Όπως μιλούσαν
εκείνα τα Ελληνόπουλα που «έπεσαν θύματα σε άνιση
πάλη κι αγώνα, γυρεύοντας Ζωή, Λευτεριά και Τιμή
του Λαού». Φώναξε δυνατά για να σ’ ακούσουν εκείνοι
οι ψευτο-αριστεροί γραικύλοι που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε Έλληνες. Το χρωστάς σ’ εκείνους
τους Έλληνες που πέθαιναν τραγουδώντας: «Μάνα
μου, γλυκειά μου Ελλάδα, ο αντάρτης του ΕΛΑΣ, θα σ’
ανάψει τη λαμπάδα της Τιμής, της Λευτεριάς». Έχω
απαιτήσεις από σένα, Αλέκα Παπαρήγα. Έχω τις απαιτήσεις εκείνων των πικραμένων αγωνιστών που μου μίλησαν για τότε που πολεμούσαν «στα πεδία των τίμιων
μαχών» με Γερμανούς, Ιταλούς και ταγματαλήτες. Και
οι σημερινοί ταγματαλήτες είναι πιο επικίνδυνοι από
τους τότε κι εσύ το ξέρεις καλά.
Αχ, που ‘σαι ΕΠΟΝίτισσα δασκάλα του χωριού, της
λεύτερης, αντάρτισσας Ελλάδας! Που ‘σαι κοπέλα μου
με το τριμμένο φουστανάκι, τ’ αστραφτερά σου τα ματάκια και τα λόγια σου, τα βόλια σου και τα Ελληνόπουλά σου, που ως τα σήμερα, γέροντες πια, δακρύζουνε στη λατρεμένη θύμησή σου.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

γωνία, έχουν φανεί πολύ ευαίσθητοι οι εκπρόσωποι της θρησκείας μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως φαίνεται ότι “ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα”.

Μήνυση κατά της Coca Cola
υπέβαλαν Ρώσοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι

πληροφορίες από www.augoustinos-kantiotis.gr

Μόσχα. Εισαγγελείς της Ρωσίας μελετούν
μήνυση πού κατηγορεί την Coca Cola ότι
μέσω μίας διαφημιστικής καμπάνιας προσβάλλει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη.
Τη μήνυση υπέβαλαν πρίν από λίγες μέρες
440 κάτοικοι της ρωσικής πόλης Νίζνι Νόβγκοροντ.
Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, επειδή οι διαφημιστές χρησιμοποίησαν εικόνες ορθόδοξων εκκλησιών και σταυρών, παρουσιάζοντας τα σύμβολα ακόμη και ανάποδα. Η
Coca Cola από την πλευρά της απαντά ότι
όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να προωθήσουν τη ρωσική κουλτούρα.
Η αγωγή κατά της Coca Cola υποβλήθηκε
στις 11 Δεκεμβρίου και οι εισαγγελείς τώρα εξετάζουν εάν υπάρχει νομική βάση για
να προχωρήσει η υπόθεση. Οι διαμαρτυρόμενοι πιστοί υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις αυτές προσβάλλουν τα πιστεύω τους.

«Η Coca Cola χρησιμοποιεί όλα αυτά
τα ορθόδοξα σύμβολα με βλάσφημο τρόπο τοποθετώντας εικόνες ανάμεσα σε
μπουκάλια Coca Cola. Κάποιες εικόνες»,
λένε οι ενάγοντες, «είναι επίτηδες τοποθετημένες ανάποδα, ακόμη και εικόνες
σταυρών».

Στο άλλο στρατόπεδο
ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος
Ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν δείχνει να είναι μαζί με τους πιστούς, ούτε καν να έχει ενοχληθεί από την
χρήση των ιερών συμβόλων για διαφημιστικό σκοπό, αφού σε ομιλία του στην Ατλάντα των ΗΠΑ (29/10/2009) στην έδρα
της εταιρείας του γνωστού αναψυκτικού,
είπε τα παρακάτω:

«απόψε συγκεντρωθήκαμε σ’ αυτό το εκπληκτικό κέντρο, στην πραγματικότητα
ένα μουσείο, προς τιμήν ενός από τα πιο
αγαπημένα προϊόντα, μιας - αν μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη - “εικόνας”
το 20ου αιώνα… Συγκεντρωθήκαμε χάρη
σε έναν αγαπημένο και έμπιστο φίλο, τον
κύριο Μουχτάρ Κέντ, ο οποίος προεδρεύει
σ’ αυτήν την εκπληκτική εταιρία, με περισσότερους από 1.000.000 υπαλλήλους σε
200 χώρες, με την ιδιότητα του προέδρου
και του γενικού διευθυντή.
Συγκεντρωμένοι εδώ μαζί μέ όλους σας
πρέπει νά μιλήσουμε για αναψυχή, κάτι πολύ γνωστό στον κόσμο της κόκα κόλα…»
(Αν σας θύμισε τον Γκορμπατσόφ που διαφήμιζε την pizza hut, καλώς σας τον θύμισε).
Πάντως από την εμπειρία μας με τις κατά
καιρούς νέες καλλιτεχνικές τάσεις που
“αγγίζουν” την θρησκεία από άλλη οπτική

Οι δημόσιες υπηρεσίες απ’ το computer μας
απέχουν μερικά κλικ
Η τεχνολογία στις μέρες μας φτάνει να πραγματοποιεί σκηνές
από έργα φαντασίας 20 χρόνων πριν. Ο κόσμος ανταποκρίνεται
και τη χρησιμοποιεί σε πολλούς τομείς. Ακολουθούμε κι οι Έλληνες με λίγο μικρότερα βήματα, αλλά μένουμε αρκετά πίσω σε
ένα τομέα. Τον δημόσιο.
Εκεί η τεχνολογία δυσκολεύεται να εδραιωθεί. Κάτι η δημοσιουπαλληλική νοοτροπία που ναι μεν κάνεις ηλεκτρονικά την φορολογική σου δήλωση, αλλά πρέπει να ξαναπεράσεις από την
Εφορία για έλεγχο δικαιολογητικών, ναι μεν υπάρχουν τα Κ.Ε.Π
για την έκδοση πιστοποιητικών, αλλά πηγαίνεις τρεις φορές μέχρι να εκδώσεις τον Α.Μ.Κ.Α. γιατί "το σύστημα έχει σήμερα
προβλήματα" και πολλά άλλα παρόμοια παραδείγματα.
Ένας άλλος λόγος που οι Έλληνες δεν προτιμούμε την διαδικτυακή λύση για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης για τη σωστή λειτουργία της από τους δημόσιους υπαλλήλους.
Πάντως, πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας καταδεικνύει ότι η στάση των Ελλήνων
στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι θετική, αναγνωρίζοντας τα παραγόμενα οφέλη, αφού το 96% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήθελε στο μέλλον να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.
Ωστόσο, το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες παραμένει ακόμα χαμηλό,
αφού το 2008, μόλις το 6% των Ελλήνων πραγματοποίησε ολοκληρωμένες συναλλαγές με το δημόσιο ηλεκτρονικά. Από αυτές,
το 15% αφορούσε σε αναζήτηση πληροφοριών από sites δημόσιων υπηρεσιών, το 11% σε ηλεκτρονική λήψη εντύπων/αιτήσεων
και το 6% σε αποστολή συμπληρωμένων εντύπων.
Οι κυριότεροι λόγοι του περιορισμένου αντίκτυπου της ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω,
εντοπίζονται στην αποσπασματική υλοποίηση έργων από φορείς του δημοσίου και την έλλειψη διαλειτουργικότητας συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ φορέων, το πολύπλοκο θεσμικό
πλαίσιο, τα διοικητικά εμπόδια, κ.ά.

Βασικός τομέας της χρήσης της τεχνολογίας από το Δημόσιο είναι επίσης ο έλεγχος και το συμάζεμα των φορολογικών και όχι μόνο θεμάτων.
Χρόνια προσπαθούσαν οι Ελληνικές κυβερνήσεις να πατάξουν όπως
λέγανε την φοροδιαφυγή και δεν τα κατάφερναν. Τα τελευταία χρόνια,
με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (DataBases σε clustered συστήματα, δικτυωμένα με όλα τα σημεία που απαιτούνται Internet, δυνατότητα να καταγράφονται οι εκδόσεις τιμολογίων, κλπ), το ελληνικό δημόσιο άρχισε να συμμαζεύει τα του οίκου του. Βέβαια όσο ο Έλληνας
πολίτης θα νιώθει ότι το Ελληνικό δημόσιο του τα «παίρνει», κοινώς τον
κλέβει θα βρίσκει τρόπους να φοροδιαφεύγει, όσες τεχνολογικές δικλείδες κι αν χρησιμοποιήσουνε.
Και φυσικά οι φόροι δεν είναι η μόνη περίπτωση που δεν υπάρχει
διαφάνεια. Ένας άλλος μεγάλος χώρος που δεν φαίνονται τα ρεαλιστικά στοιχεία διακίνησης είναι ο φαρμακευτικός τομέας. Όταν μια
χώρα 11 εκατομμυρίων έχει φαρμακευτικές δαπάνες ίσες με αυτές
της Μ. Βρετανίας των 60 περίπου εκατομμυρίων, κάτι δεν πάει καλά.
Μόλις 3 στους 10 χρήστες δηλώνουν πως το διαδίκτυο έχει
αντικαταστήσει τις επισκέψεις στους δημόσιους φορείς για την
ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί και την κύρια πρόκληση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης 2.0 υπό τον όρο “e-Goverment 2.0” ή “Διακυβέρνηση 2.0” που στοχεύει στο να αλλάξει την άποψη των χρηστών και να κάνει τις υπηρεσίες πιο προσιτές γι’ αυτούς.

29/10/2009. Κατά την είσοδό τους στο κτίριο της
Coca Cola, ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος
καί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος σε
ευχάριστη στιγμή μπροστά από τόν αρκούδο μασκότ της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας.

Η Διακυβέρνηση 2.0 ενδυναμώνει και παρακινεί πολίτες και δημόσιους λειτουργούς να συνεργαστούν εκμεταλλευόμενοι τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνολογία.
Έχει συμπεριληφθεί ένα νέο κύμα διαδικτυακών εφαρμογών
(blogs, wikis, podcast, RSS feeds, tagging, social networks,
MPOGames, κ.λπ), οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχουν στους χρήστες για επικοινωνία
και ηλεκτρονική συνεργασία. Με μικρές, σχετικά, απαιτούμενες
επενδύσεις, οι εφαρμογές που στηρίζονται στις τεχνολογίες
Web 2.0 αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό και επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των χρηστών. Τη θέση του όρου “ενημερώνομαι” καταλαμβάνουν πλέον όροι όπως “μοιράζομαι”, “εκφράζομαι”, “επηρεάζω”, “δικτυώνομαι”.
πληροφορίες από το http://www.neo2.gr
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13-1-2010 στην Πνευματική Εστία Βούλας η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου Επαγγελματιών Βούλας, με 40
παρόντα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη επί συνόλου
122 εγγεγραμμένων. (για την απαρτία αρκούσε η παρουσία του 25%).
Ο πρόεδρος Δ. Ράπτης αναφέρθηκε στην προσπάθεια
ορισμένων τοπικών κύκλων για την απομάκρυνση των καταστημάτων και γραφείων από την πόλη και τη μετατροπή της Βούλας σε σνομπ προάστιο-κοιμητήριο (τύπου
Εκάλης) και ενημέρωσε τα μέλη για το ιστορικό της υπόθεσης. Η πλειοψηφία της συνέλευσης εξέφρασε έντονο
παράπονο γι΄ αυτή την εχθρότητα κατά της τάξης των
επαγγελματιών, αλλά ύστερα από εξηγήσεις που δόθηκαν από παριστάμενους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, αποφασίστηκε αναμονή μέχρι την εφαρμογή της
σχεδιαζόμενης ενοποίησης Δήμων και τις δημοτικές

Γιατί να έρθουν σοβαροί
επιχειρηματίες στον Ωρωπό;
Δημήτρης Σταύρου
στέλεχος της κίνησης πολιτών "Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος"

Μετά την αποκάλυψη στο Δημοτικό Συμβούλιο της
10ης Δεκεμβρίου ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών της περιοχής δεν πληρώνει τα οφειλόμενα προς το
Δήμο, ανακύπτουν σημαντικότατα ζητήματα για τους
εισπρακτικούς μηχανισμούς του Δήμου, αλλά και για
την ποιότητα της αγοράς καθώς και για την αντίδραση
των νομοταγών και υγιών επιχειρηματιών και συμπολιτών μας.
Αφού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ομολογούν ότι είχαν ξαναπροσφέρει στο παρελθόν ρύθμιση στους οφειλέτες με
προκαταβολή 40% αλλά απέτυχαν να την εισπράξουν,
γιατί θα τα καταφέρουν τώρα ; Ήδη, ξεκίνησαν να «χαϊδεύουν» τα αυτιά των κακοπληρωτών με λαϊκίστικα επιχειρήματα περί της οικονομικής κρίσης, κτλ. Μήπως όσο
πλησιάζουμε προς τις Δημοτικές Εκλογές θα αρχίσουν
να επαινούν δημοσίως όσους δεν πληρώνουν; Μήπως
όσοι είναι συνεπείς στις πληρωμές τους κάνουν λάθος
και πρέπει να μετακομίσουν σε άλλη πόλη; Έτσι θα προσελκυθούν υγιείς επενδυτές στην πόλη οι οποίοι θα τονώσουν την αγορά και θα μειώσουν την ανεργία; Στο
πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο ο κ. Κουρούπης τήρησε σωστή στάση και μπράβο του.
Αν οι πολιτικοί ταγοί του τόπου ήθελαν να στηρίξουν
την αγορά δε θα έκαναν τα «στραβά μάτια» στις οφειλές, αλλά θα είχαν αναπτύξει εδώ και χρόνια τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα είχαν παράσχει δωρεάν
συμβουλευτική στήριξη στις επιχειρήσεις, θα διαφήμιζαν τις νέες επαγγελματικές πρωτοβουλίες, δεν θα νόθευαν την αγορά με τη ΔΕΑΔΩ, θα διεκδικούσαν ελεύθερες μορφές ωραρίου, θα διαφήμιζαν τον Ωρωπό σε
όλη την Ελλάδα, θα απλοποιούσαν τις διαδικασίες αδειοδότησης νέας επιχείρησης, θα είχαν δημιουργήσει κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, και πολλά άλλα.
Διαπιστώνοντας κανείς το τραγικό γεγονός ότι οι νομοταγείς πολίτες είναι πλέον μόνοι τους και κανείς δεν
ξέρει τι να τους απαντήσει, ας ελπίσουμε ότι το όραμα
για μια άλλη πόλη, μια πόλη με οικονομική ανάπτυξη, με
σταθερό πλαίσιο κανόνων, με συνεχή δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, με πολλά κίνητρα για επενδύσεις, θα γίνει πράξη από υγιείς πολίτες που θα αποφασίσουν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μέχρι τότε, ας απομονώσουμε τους υπεύθυνους της σημερινής μίζερης πραγματικότητας οι οποίοι, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά, υπονομεύουν το μέλλον του τόπου και
των επόμενων γενεών.
dstavrou.blogspot.com

Ο πρόεδρος Δ. Ράπτης εν μέσω των συμβούλων κάνει απολογισμό δράσης.

εκλογές του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε ο Σύλλογος να
μην εμπλακεί στις προεκλογικές αντιπαραθέσεις και,
αφού ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, να αποφασιστούν
στην επόμενη τακτική Γ.Σ. οι ενδεικνυόμενες ενέργειες.
Αφού έγινε η προβλεπόμενη έγκριση των πεπραγμένων
του Δ.Σ. και των οικονομικών του συλλόγου, εκλέχθηκε
ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο που το αποτελούν
κατ’ αλφαβητική σειρά οι:
1) Αναγνωστοπούλου Θεονύμφη,
2) Βαμβασάκης Δημοσθένης,
3) Θεοδωρακόπουλος Πέτρος,
4) Καλκαβούρας Γεώργιος,
5) Παναγόπουλος Χρήστος,
6) Ράπτης Δημήτριος,
7) Τογρίδης Κων/νος,
8) Τόλιας Ιωάννης και
9) Ψυχογιός Ιωάννης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: 1) Καγεώργης Γρηγόριος, 2) Χατζηγιάννης Γεώργιος και 3) Χατζηνικολή Μαρία.
Επίσης, αποφασίστηκε η προσωρινή εγκατάσταση του
γραφείου του συλλόγου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 70
(τηλ. 210.8994.880 – fax 210.8994.881), που παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς και εξουσιοδοτήθηκε το νέο Δ.Σ. να
επιλέξει νέο γραφείο κατά την κρίση του, μόλις τα οικονομικά του συλλόγου το επιτρέψουν.

Η Γλυφάδα επεμβαίνει
να σώσει τους φοίνικες
Οι τεχνικές Υπηρεσίες και με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γλυφάδας Στέλιου Δίβαρη ξεκίνησαν την
απεντόμωση των φοινίκων της περιοχής από τον
κόκκινο τετράνυχο, που καταστρέφει τα δένδρα αυτά. Ο καθαρισμός των φοινίκων
γίνεται με φυσικό τρόπο, δηλαδή με την χρήση νηματοσκώληκων, οι οποίοι καθαρίζουν το φυτό από το
σκαθάρι χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και
να θέτουν σε κίνδυνο την
Δημόσια υγεία.
Επιπλέον ο Στ. Δίβαρης, με
έγγραφά του, καλεί την Νομαρχία
να λάβει μέτρα ώστε ο τετράνυχος να αντιμετωπιστεί συνολικά και καλεί τους δημότες να ενημερωθούν για την πρόληψη της ασθένειας των φοινίκων
που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας τους από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες και τον κ. Μουζακίτη
στο τηλέφωνο: 210 8948705

Ακολούθησε συζήτηση για διάφορους τρόπους τόνωσης
της τοπικής αγοράς, ενόψει της μεγάλης οικονομικής κρίσης, και δημιουργίας σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των επαγγελματιών.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου ο
πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Α. Κάσδαγλης, ο Αντιδήμαρχος Δ. Βαμβασάκης και οι Δημ. Σύμβουλοι Κ. Ανδριόπουλος, Δ. Κιούκης, Ε. Ρουσσάκης, Π. Σωτηρόπουλος
και Νανά Κάραγιαν, η οποία σημειωτέον καταχειροκροτήθηκε όταν αναφέρθηκε στη μη ύπαρξη πολεοδομικού
σχεδίου όπως χαρακτηριστικά είπε: «σήμερα όποιος είναι
“μάγκας” προσπερνάει το πρόβλημα και ανοίγει επιχείρηση και περιέργως δεν τον πειράζει και κανένας».
“Ντράπηκα για τη Βούλα” έιπε ο Κιούκης όταν επισκέφθηκε το Ζεφύρι και είδε κολυμβητήρια και αθλητικές
εγκαταστάσεις. Συμφωνεί για το ΓΠΣ αλλά να μη γίνει
προεκλογική σημαία.

Οξεία αντιπαράθεση διεμείφθη μεταξύ των συμβούλων
Ρουσάκη και Βαμβασάκη για το ίδιο θέμα. Ενώ μια ομιλήτρια έλαβε μια πραγματική οικολογική θέση απέναντι στα
δήθεν των ...οικολόγων; “Δεν θέλω να παίρνω το αυτοκίνητό μου για να πάω στο μπακάλη. Θέλω να πάω με τα
πόδια”.
Κι αυτό σημαίνει εύλογη απόσταση και εμπορικούς θύλακες για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των κατοίκων.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
για τον “Καλλικράτη”
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αρτέμιδας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το σώμα του Δημοιτκού Συμβουλίου, το Σάββατο 16η Ιανουαρίου, ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, που ευρίσκεται στην 5η Στάση
Λεωφ. Βραυρώνος, στο κτίριο συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος και πρώην Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αρτέμιδος), προκειμένου να γίνει διαβούλευση για το Πρόγραμμα
«Καλλικράτης» που αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση.
Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται κατεπείγον και κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση φορέων και κατοίκων της πόλης καθώς και η ανταλλαγή απόψεων, ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα, από Δευτέρα 18/1 πρωί έως απόγευμα
της Τετάρτης 20/1/2010.
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«ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΤΟΥ»
Θέατρο Ιλίσια - Μιμή Ντενίση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

μια τρυφερή παράσταση

στον οδικό άξονα Παιανία-Σπάτα-Λούτσα

Την κλασική κωμωδία των Μπαριγιέ και Γκρεντύ «To
άνθος του κάκτου” έχει ανεβάσει το θέατρο Ιλίσια της
Μιμής Ντενίση. Το έργο ανεβαίνει σε ελεύθερη διασκευή της ίδιας.
Εχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικές εκδοχές, πάντα με μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα έχει
ανέβει από την Έλλη Λαμπέτη και την Μιμή Ντενίση.
Στο Broadway έχει παιχτεί για 1370 παραστάσεις με
την Λωρήν Μπακώλ. Στο σινεμά έχει γίνει ταινία με
την Ίγκριντ Μπέργκμαν στο ρόλο της στριμμένης ιδιαιτέρας, τον Γουόλτερ Ματάου, στο ρόλο του γιατρού
και την Γκόλντι Χων που βραβεύτηκε με Οσκαρ για
την ερμηνεία της στο ρόλο της Τόνι.
Είναι ένα έργο ανάλαφρο, δροσερό, που το βλέπεις

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια του
έργου βελτίωσης του οδικού άξονα Παιανία-ΣπάταΛούτσα, λόγω εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στην οδό Κιάφας (από την οδό Κουλοχέρη μέχρι την ανώνυμη οδό που συνδέει τις οδούς Κιάφας και
Σπάτων–Λούτσας σε μήκος ενός χιλιομέτρου περίπου),
από σήμερα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα γίνουν οι

ευχάριστα. Οι χώροι του θεάτρου καλοσυντηρημένοι
κρατούν από την παλιά αίγλη του θεατροχώρου.
Ο Κώστας Βουτσάς, γνωστός για το χιούμορ και τις
ατάκες του, επανέρχεται στην πρόζα και συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Μιμή Ντενίση.
Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στο ρόλο του γιατρού.
Παίζουν ακόμη η Τζένη Διαγούπη, ο Πρόδρομος Τοσουνίδης, ο Γιάννης Πολιτάκης, η Βάσω Λασκαράκη
και η Γιολάντα Μπαλαούρα.

ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Κιάφας
από την συμβολή της με την οδό Κουλοχέρη μέχρι την
ανώνυμη οδό που συνδέει τις οδούς Κιάφας και Ε.Ο. 40
(Σπάτων – Λούτσας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η διασκευή και σκηνοθεσία είναι της Μιμής Ντενίση, τα
σκηνικά και τα κοστούμια της Φωτεινής Δήμου, οι φωτισμοί του Αντρέα Μπέλλη.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται στην
κατεύθυνση προς Λούτσα μέσω της Ε.Ο. 40 (Σπάτων –

ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ: Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα
ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 210-7210045 & 210-7216317

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος
6977993158

Λούτσας) και στην κατεύθυνση προς Σπάτα μέσω της
ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Κιάφας με την Ε.Ο.
40 (Σπάτων – Λούτσας).
2. Μονοδρόμηση και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης της οδού που συνδέει τις οδούς Κιάφας και Ε.Ο. 40
(Σπάτων – Λούτσας) με κατεύθυνση προς την Ε.Ο.40 και
καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40)
χλμ/ώρα.

Η Νομαρχία ζητά την κατανόηση των κατοίκων
και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς και
την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της σήμανσης
και των υποδείξεων της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για την αποφυγή
της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.
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Τιμητική εκδήλωση για τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Στην εκπνοή του 2009, ο Δήμος Μαραθώνα βράβευσε
τους επιτυχόντες, φοιτητές
πλέον, στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ο δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης,
στο χαιρετισμό του απευθυνόμενος στα παιδιά τόνισε ιδιαίτερα ότι: «Βρισκόμαστε μια
ανάσα πριν την καινούργια
χρονιά. Το 2010 είναι χρονιά
ορόσημο για τον Δήμο μας.
Είναι η χρονιά της μεγάλης
επετείου των 2500 χρόνων,
από την ιστορική μάχη του 490
π.Χ., που έκανε την πόλη μας
σύμβολο και σημείο αναφοράς.
Εδώ και 25 αιώνες το όνομα του Μαραθώνα εμπνέει και αποτελεί σύμβολο της δημοκρατίας, του
αγώνα για την ελευθερία, σύμβολο της προσπάθειας και της αντοχής.
Στον Μαραθώνα εξασφαλίστηκε η εξέλιξη του πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας και του μετέπειτα ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή την πόλη θα κληρονομήσετε εσείς που γεννηθήκατε εδώ, ή
επέλεξαν οι οικογένειές σας για να κατοικήσετε.
Σαν δημοτική αρχή κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε την κληρονομιά σας.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ
Στο δημαρχείο της Βούλας, σε γιορτινή
ατμόσφαιρα, στις 22-12-09, βραβεύτηκαν
από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ του 2009,
σε μια λαμπρή εκδήλωση που οργάνωσε η

έναρξη της εκδήλωσης, τόνισε την εξαιρετική επιτυχία των δύο Λυκείων της Βούλας
κατά το 2009 και τον καθοριστικό ρόλο
των εκπαιδευτικών και των γονέων στην
πορεία των παιδιών.

Επιτροπή Παιδείας και με προσέλευση παιδιών και γονέων μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Μαριάννα Μαυραγάνη, κηρύσσοντας την

Παρόντες πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι
Διευθυντές των Σχολείων, Εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων, η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
οι βουλευτές Περιφέρειας Β. Οικονόμου, Ντ.
Βρεττός, Γ. Βλάχος, Θ. Μπούρας, ο Νομάρχης Λ. Κουρής, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Μ.
Φουρναράκη και Α. Γάκης ενώ χαιρετισμό
και ευχές έστειλαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεοδ. Πάγκαλος, η Υφυπ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο βουλευτής
Παντ. Ασπραδάκης.

MILLENNIUM BRASS QUINTET ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ!
Πρωτοπορία θα λέγαμε ότι
έχει κατακτήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου στις μουσικές συναυλίες και ιδιαίτερα στα
πνευστά.
Η συναυλία του συγκροτήματος χάλκινων πνευστών
Millennium Brass Quintet, που
διοργάνωσε αποκλειστικά για
τη χώρα μας η Φιλαρμονική
του Δήμου Μαρκοπούλου
ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση
και μια ευχάριστη έκπληξη για
τους “αμύητους” που παραβρέθηκαν.
Ο κόσμος αποθέωσε με το χειροκρότημά του τους μουσικούς, την ημέρα των Φώτων
στο δημοτικό κινηματοθέατρο
Άρτεμις.
Στο μουσικό πρόγραμμα της
βραδιάς παρουσιάστηκαν συνθέσεις προκλασικής, κλασικής
και τζαζ μουσικής, με αποκορύφωμα την ενότητα solo κομ-

ματιών, όπου το κοινό είχε τη
μοναδική ευκαιρία να απολαύσει τη δεξιοτεχνία και υψηλή
κατάρτιση κάθε μέλους του
συγκροτήματος ξεχωριστά.
Οι Millennium Brass είναι ένα
από τα πιο πρωτοποριακά και
συναρπαστικά σύγχρονα συγκροτήματα μουσικής δωματίου. Αποτελούνται από πέντε
βιρτουόζους των χάλκινων

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
τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

πνευστών, από τους καλύτερους της Αμερικής: Vince Di
Martino (τρομπέτα), Rich Illman
(τρομπέτα), Lisa Bontrager (κόρνο), Scott Hartman (τρομπόνι)
και Marty Erickson (τούμπα).

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

Ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας κατά τη βράβευση.
Πίσω η πρόεδρος της Επ.Παιδείας Μαρ. Μαυραγάνη.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. βραβεύει φοιτήτρια.
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Η ΤΕΔΚΝΑ συμφωνεί με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση - Αντιδρούν οι Δήμοι
Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚΝΑ πραγματοποιήθηκε στις
14 Ιανουαρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση - Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" σε
κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας.
Στη Συνέλευση υπήρξαν αντιδράσεις για τις συνενώσεις
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, γιατί όπως επισημάνθηκε από πολλούς δημάρχους η

Κυλλήνη (2007). Συνοψίζοντας ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων: To σχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει ξεκάθαρη και
σαφή αναφορά στην καθιέρωση της Μητροπολιτικής
Διακυβέρνησης στην Αττική.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που
πρέπει να ξεκαθαριστεί,
όπως και το τι θα γίνει με τις

δεν αναφέρεται ύψος χρηματοδοτήσεων. Ούτε προβλέπεται υποστηρικτικός μηχανισμός για την εφαρμογή και
υλοποίηση της μεταρρύθμισης, όπως έχει ζητήσει η
ΚΕΔΚΕ.
· Ασάφειες υπάρχουν και σε
ότι αφορά τις νέες αρμοδιότητες. Σε πολλές περιπτώσεις αλληλοσυγκρούονται ή
δεν φαίνεται να είναι σαφώς
οριοθετημένες, (π,χ αρμοδιότητες που αφορούν το περιβάλλον αναφέρεται ότι θα
ασκούνται και από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις

και τις Γενικές διοικήσεις).
Το σύνολο των δημάρχων
επέμεινε στην απόδοση των
οφειλομένων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων,
(331,500 εκατ. € οφειλόμενα
του 2009, και 550 εκατ. €
από τη μείωση των ΚΑΠ και
της ΣΑΤΑ του 2010) επισημαίνοντας ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή
της μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με στοιχεία που
έδωσε ο Δ. Καλογερόπουλος
22 Δήμοι και κοινότητες της
Αττικής έχουν ήδη δηλώσει
τη πρόθεσή τους για εθελο-

Συμφωνεί με τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση η Ν. Δ.
Το πάνελ της ΤΕΔΚΝΑ κατά τη γενική συνέλευση

εξαγγελία για τη δημιουργία
370 νέων Δήμων, δείχνει ότι
το χωροταξικό έχει προαποφασιστεί ερήμην των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης
και των τοπικών κοινωνιών. Η
ΤΕΔΚΝΑ συμφωνεί με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, εμμένοντας στις αποφάσεις
του συνεδρίου της και του
συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στην

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα
περίπερα

μητροπολιτικού χαρακτήρα
αρμοδιότητες, (κρατικές αρμοδιότητες) οι οποίες ασκούνται από κρατικούς οργανισμούς στο λεκανοπέδιο.
· Δεν συνοδεύεται από ένα
συγκροτημένο, οικονομικό
πρόγραμμα για τη στήριξη
των νέων δήμων. Οι αναφορές στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ
είναι γενικές, ασαφείς και

Σύσκεψη πραγματοποίησε το
Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ, με τον
Πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, παρουσία του Τομεάρχη Εσωτερικών και πρώην
Υφυπουργού Χρ. Ζώη και του
Τομεάρχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β. Μιχαλολιάκου, την
Τρίτη 13 Ιανουαρίου.
Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν η παρουσίαση και συζήτηση του σχεδίου “Καλλικράτης”, που προωθεί η κυβέρνηση για τη Διοικητική Μεταρ-

ρύθμιση.
Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει
συμφωνία για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση, αλλά με συγκεκριμένους όρους και φυσικά οι φορείς της Αυτοδιοίκησης περιμένουν από την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τις
θέσεις της στο συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ (18 – 20 Ιανουαρίου
2010), ώστε να μπορέσουν
από την πλευρά τους να διατυπώσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις απόψεις τους.

ντικές συνενώσεις, 42 έχουν
ταχθεί κατά της συνένωσης
ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν
εκφράσει τις προθέσεις τους.

Διαφωνεί το ΚΚΕ
Κατά της μεταρρύθμισης και
των συνενώσεων τάχθηκε ο
εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Συμπαράταξης στην

ΤΕΔΚΝΑ που πρόσκειται στο
ΚΚΕ.
Η Συνέλευση αποφάσισε να
αναμένει την κατάθεση του
Χωροταξικού σχεδίου και του
Επιχειρησιακού σχεδίου από
τον υπουργό, προκειμένου
να προχωρήσει στην περαιτέρω διαβούλευση για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η ΤΕΔΚΝΑ υποστηρίζει την
επιστροφή των οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ κατά τη συνεδρίασή του
στις 16 Δεκεμβρίου 2009, εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα υποστήριξης των δίκαιων αιτημάτων του «Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα» και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει και να διεκδικήσει:
1. Την επιστροφή του κατοχικού δανείου που οι κατοχικές δυνάμεις υποχρέωσαν την χώρα μας να της παράσχει, πέραν των
εξόδων συντήρησης των κατοχικών στρατευμάτων.
2. Τις γερμανικές επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1946) για τις καταστροφές που μας
προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στην υποδομή της χώρας
μας.
3. Την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρεσαν τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής από τα μουσεία μας και τους αρχαιολογικούς χώρους.
4. Τις γερμανικές αποζημιώσεις, δηλαδή τις αποζημιώσεις προς τα
θύματα της θηριωδίας των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής εις
βάρος των κατοίκων εκατό (100) περίπου ολοκαυτωμάτων πόλεων
και χωριών, αλλά και γενικότερα εις βάρος του άμαχου πληθυσμού.
Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει τέλος στην
εγκληματική τακτική της ανοχής στην απαράδεκτη γερμανική
τακτική της αυτοεξαίρεσής της από τους διεθνείς κανόνες που
διέπουν τα εγκλήματα πολέμου.
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Δραστηριότητες του Δήμου Βάρης

Φυσικοθεραπευτήριο
στο Κ.Α.Π.Η.
Οπως είχαμε γράψει εγκαινιάστηκε (11/12) το φυσικοθεραπευτήριο του Κ.Α.Π.Η του Δήμου Βάρης με παρουσία πολλών
μελών και φίλων.
Το νέο φυσικοθεραπευτήριο περιέχει σύγχρονα μηχανήματα
φυσικοθεραπείας όπως laser, tens υπέρηχα, διαδυναμικά,
ρεύματα, διαθερμία και μηχανήματα κινησιοθεραπείας.
Η φυσικοθεραπεία είναι μια μέθοδος αποκατάστασης των πα-

Το Κ.Α.Π.Η υποδέχτηκε με …χορό και τραγούδι το 2010
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το 2010 για
τα μέλη του ΚΑΠΗ Βάρης. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ
στήθηκε και οργανώθηκε μια μικρή γιορτή με πολύ
κέφι από τους οργανωτές αλλά και τα μέλη του.
Η εκδήλωση έγινε στο χώρο του ΚΑΠΗ. Οι ευχές για
τη νέα χρονιά αυθόρμητες και αληθινές και τα χαμόγελα ζεστά και ειλικρινή. Με καλό κρασί, πολύ κέφι
και αστείρευτη διάθεση, πολύ γρήγορα αυτή η μικρή
γιορτή …έγινε τρικούβερτο γλέντι.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας ήταν εκεί,
όπως και η αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Σπύρος Τριβιζάς και Γιάννης
Έξαρχος και ο υπεύθυνος του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο σπίτι’’ Χρήστος Ριφιώτης.

Και μια γεύση από παλιά Βάρη. Στη φωτογραφία είναι το Δίλοφο πριν αρχίσει να γίνεται πόλη.

θήσεων του μυοσκελετικού συστήματος που χρησιμοποιεί ειδικά μηχανήματα, αλλά και χειροπρακτικές μεθόδους για την
αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων. Η σύγχρονη φυσικοθεραπεία στοχεύει όχι μόνο στην εκτίμηση και θεραπεία των
ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά επίσης στην εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την κατάσταση τους, και
στην συμβουλευτική σχετικά με προγράμματα ασκήσεων σχεδιασμένων ειδικά για κάθε πάθηση.
Ήταν όραμα του Δημάρχου Παν. Καπετανέα ως γιατρού, να
παρέχει στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα του Κ.Α.Π.Η. ένα
σύγχρονα εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο που να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου θεραπείες στους δημότες. Την επιμέλεια του φυσικοθεραπευτηρίου έχει ο γιατρός Χρήστος Ριφιώτης.

Στο Δίλοφο άκμαζε η
κτηνοτροφία, όπως άλλωστε δείχνει και η εικόνα.
Σήμερα κατακλύζεται
από τις γνωστές
ταβέρνες με τους
...τσολιάδες να
καλούν την πελατεία.

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΠΑΓΟΥ στη ΒΑΡΚΙΖΑ
μια εναλλακτική πρόταση του Δήμου Βάρης
Ενα οικολογικό παγοδρόμιο, με τεχνητό
πάγο, είδαμε στην παραλία της Βάρκιζας,
τοποθετημένο από το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Βάρης, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Αγγελική Ράπτη, που επιμελείται τις εκδηλώσεις του (Π.Κ.) μας είπε σχετικά:
«Η επιλογή μας ήταν συνειδητή για τεχνητό πάγο και δεν έγινε καθόλου τυχαία. Η
ιδέα ξεκίνησε δύο χρόνια πριν όταν είδα
ένα τέτοιο παγοδρόμιο σε μία μεγάλη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με την επιγραφή δίπλα “σώστε τον πλανήτη”. Το ψάξαμε και
πραγματικά ανακαλύψαμε ότι στον Καναδά, πολλές Πολιτείες της Αμερικής αλλά
και στην Ευρώπη αυτού του είδους τα παγοδρόμια χρησιμοποιούνται κατά κόρον
για έναν πολύ βασικό λόγο:
Το χαμηλό ενεργειακό κόστος. Για να καταλάβετε τι εννοώ το συγκεκριμένο παγοδρόμιο που στήσαμε στη Βάρκιζα χρειάστηκε μονοφασικό ηλεκτρικό ρεύμα ισχύος
16Α για την εγκατάστασή του, με μηδενική ηλεκτρική ενέργεια για την συντήρηση
και λειτουργία του, ενώ ένα αντίστοιχο φυσικού πάγου απαιτούσε τριφασικό ρεύμα
ισχύος 160Α ανά φάση και μία κατανάλωση

ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των
5.000€ για ένα μήνα λειτουργίας.
Όπως καταλαβαίνετε η μηδενική κατανάλωση ενέργειας ήταν ένας πολύ σημαντι-

λειτουργούμε.
Εμείς πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει οικολογική ευαισθησία
κι αυτό να το αποδεικνύει έμπρακτα. Η

κός λόγος για την επιλογή του παγοδρομίου τεχνητού πάγου. Όλοι μιλάμε για τα
ενεργειακά προβλήματα του πλανήτη που
ζούμε και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα για
αυτό αλλά καθημερινά τον καταστρέφουμε
με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να

χρήση εναλλακτικών μορφών κάθε κατασκευής που μειώνει την κατανάλωση
ενέργειας πρέπει να αποτελεί καθημερινή
πρακτική.
Εκτός όμως από την οικολογική μας ευαισθησία υπήρχαν άλλοι δύο εξ ίσου σημα-

ντικοί λόγοι για την επιλογή μας. Ο ένας
είναι η απόλυτη ασφάλεια που παρέχει λόγω του είδους του υλικού που χρησιμοποιείται. Αρκεί να σας πω ότι πολλές ομάδες
Hockey επί πάγου χρησιμοποιούν για τις
προπονήσεις τους αυτά τα παγοδρόμια,
αφού δεν τραυματίζονται ενώ η αίσθηση
της επιφάνειας δεν διαφέρει από εκείνη
του φυσικού πάγου.
Ο άλλος λόγος ήταν το σημαντικά χαμηλότερο οικονομικό κόστος που ανέρχεται
περίπου στο ένα τρίτο της τιμής του αντίστοιχου παγοδρομίου φυσικού πάγου. Στο
Πνευματικό Κέντρο έχουμε μία αρχή. Δεν
κάνουμε ποτέ πράγματα που δεν μπορούμε
να αντέξουμε οικονομικά. Το μόνο μειονέκτημα νομίζω αυτού του παγοδρομίου είναι το μικρό του μέγεθος. Σίγουρα θέλαμε κι εμείς ένα μεγαλύτερο αλλά δυστυχώς αυτές ήταν οι οικονομικές μας δυνατότητες.
Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά και η νεολαία γενικότερα της περιοχής, το χαίρονται το παγοδρόμιο, αφού τους βλέπουμε
συνέχεια εκεί.
Ελπίζω του χρόνου να είμαστε σε θέση να
έχουμε ένα μεγαλύτερο αλλά πάντα οικολογικό παγοδρόμιο».
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Γλωσσική
ανεπάρκεια
στα κρατικά κανάλια
Τα γλωσσικά ολισθήματα στους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έχουν μετατραπεί σε επιδημία
τον τελευταίο καιρό.
Έτσι, κατά την πρόσφατη βομβιστική απόπειρα
εναντίον της Βουλής, ανταποκριτής κρατικού καναλιού εξαπέλυσε τις δικές του λεκτικές βόμβες
πληροφορώντας μας ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν «να περισυνελέξουν» θραύσματα και ότι η
Αθήνα είναι «αληθή» πόλη. Και εάν το κανάλι ήταν
ιδιωτικό, το θέμα δεν θα μας ενδιέφερε, αφού ο
ιδιοκτήτης του μπορεί να σπαταλά τους πόρους
του όπως εκείνος νομίζει, ακόμη και προσλαμβάνοντας ανταποκριτές με εμφανή προβλήματα προφοράς και άρθρωσης. Ιδιοκτήτης όμως των κρατικών σταθμών είναι το κοινωνικό σύνολο, το οποίο
έχει και την αρμοδιότητα να ελέγχει τους διορισμένους διευθυντές για τον τρόπο διαχείρισης
των δαπανών λειτουργίας.
Η αιτία των γλωσσικών ατοπημάτων στη δημόσια
τηλεόραση πρέπει να αναζητηθεί στον τρόπο διοίκησης, πρόσληψης και υπογραφής συμβάσεων, ο
οποίος δεν φαίνεται να είναι απρόσβλητος από
φαινόμενα ψηφοθηρίας. Η εξασφαλισμένη από τα
δημόσια ταμεία βιωσιμότητα των κρατικών καναλιών δείχνει να ευνοεί τη χαλαρότητα ελέγχου
επάρκειας προσόντων του προσωπικού. Αποτέλεσμα είναι οι προσωπικές σχέσεις να τείνουν να
υποκαταστήσουν τα επαγγελματικά προσόντα. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να εξηγήσει την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας της κρατικής τηλεόρασης σε
σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια, πράγμα που αποτυπώνεται στα χαμηλά ποσοστά ακροαματικότητας.
Έφτασε λοιπόν η ώρα για τους παράγοντες της δημόσιας τηλεόρασης να υποστούν τον έλεγχο από
τους πολίτες, που πληρώνουν τους απαράδεκτα
παχυλούς μισθούς τους. Είναι ανάγκη να γίνει αναδρομικός έλεγχος των ανταποκρίσεων όλων των
ανταποκριτών της δημόσιας τηλεόρασης, να επισημανθούν οι ανεπαρκείς, να γίνουν προειδοποιήσεις
και να καταλογισθεί η ευθύνη, όπου αναλογεί. Η
ευθύνη όμως δεν βαρύνει μόνο τον ατάλαντο ανταποκριτή, αλλά επιμερίζεται και στον προϊστάμενο
προγράμματος, στο διορισμένο διευθυντή του καναλιού, στον αρμόδιο Υπουργό και σταματά στον
Πρωθυπουργό.
Η κοινωνία των πολιτών απαιτεί από τους υπεύθυνους των κρατικών καναλιών να περισυλλέξουν
τους ανεπαρκείς ανταποκριτές τους τραβώντας
τους τα αυτιά, προτού η κακοποίηση της ελληνικής
γλώσσας εμφανισθεί ως αληθής πανδημία.
Ν. Δημητρίου

Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
Εγγραφές 25 Ιανουαρίου - 12 Φεβρουαρίου
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
τα πιστοποιητικά:
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-

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Νέα Διοίκηση απέκτησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, μετά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Μαρία Μαδιά-Μαυροειδάκου
Αντιπρόεδρος: Εύα Γιαννοπούλου-Μαραγκουδάκη
Γεν. Γραμμ.:
Αντωνία Κατσούλη-Χατζηαντωνίου
Ταμίας:
Νίκος Βίττης
Μέλη: Εδμόνδη Κωνστανταράκη,
Παν. Βασιλειάδης και Ειρήνη Ασκάρ-Περδικάρη

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.

3ο Πανελλήνιο Χειμερινό
Σεμινάριο Θεάτρου
Αμαδρυάδες - Λίμνη Ν. Πλαστήρα
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, θεατρολόγους,
μουσικούς, ηθοποιούς και για όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν την τέχνη του θεάτρου
θα πραγματοποιηθεί από 28 - 31 Γενάρη από το θεατρικό
εργαστήρι “Τέχνης παίδευσις”. Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 ωρών και θα γίνει στο Νεοχώρι του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων, στη λίμνη Ν. Πλαστήρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ 1ου Γυμνασίου
ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Μετά από συνεργασία με την Διεύθυνση, τον Σύλλογο
των καθηγητών και με τα 15μελή συμβούλια των Μαθητών, εντοπίζοντας από κοινού τα προβλήματα της Σχολικής μονάδας του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης, ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά.
Στην συνάντηση μετά από αίτημα του Συλλόγου, παραβρέθηκε και ο Διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Μπαξεβάνης.
Τα προβλήματα για τα οποία ζήτησαν λύσεις ήταν:
– Ανάπλαση, βελτίωση και εξωραϊσμός προαυλίου, με
ταυτόχρονη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων,
– Σήμανση στην είσοδο του Σχολείου
– Ασφάλεια- Φύλαξη του Σχολείου κατά την λήξη των μαθημάτων, κυρίως τις βραδινές ώρες.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί το
Σχολείο άμεσα, μαζί με τον Διευθυντή τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στους ζεστούς χώρους του ξενοδοχείου ‘Ανατολή’, με θέα
τα βαθυπράσινα νερά της λίμνης, το χειμερινό τοπίο αλλά
και τις μοναδικές φυσικές τοποθεσίες της περιοχής, οι
συμμετέχοντες θα διδαχτούν βασικές αρχές του θεάτρου.
Παράλληλες Δράσεις:
– φωτογραφία, περίπατοι στο βουνό, μουσικές βραδιές.
Αναλυτική περιγραφή των εργαστηρίων και βιογραφικά
όλων των εισηγητών-εμψυχωτών στην ιστοσελίδα:
www.theatrokar.gr
Παραμονή (3 νύχτες) - Διατροφή (Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με παραδοσιακές γαστρονομικές απολαύσεις) - Έντυπα Σεμιναρίου, κόστος συμμετοχής: 235 € / 215 € για φοιτητές.

Πληροφορίες συμμετοχής: www.theatrokar.gr
24410 23025 / 6944297929 / 6974 958683
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Προχωρεί η
Αντιπλημμυρική
προστασία της Αττικής
Ερώτηση για την αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία της Αττικής, είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αττικής της Ν.Δ.
Νίκος Καντερές. Ενα οξύτατο πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές του περυσινού Καλοκαιριού.
Ο Βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αντιπλημμυρικής
προστασίας στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, αν ο υφιστάμενος σχεδιασμός προστασίας
κρίνεται επαρκής και ποια περαιτέρω μέτρα σκοπεύει να πάρει το
Υπουργείο για να διαφυλαχτεί η Αττική.
Στην απάντηση του, ο αρμόδιος
Υπουργός Δημήτρης Ρέππας αναφέρει, ότι στις πληγείσες περιοχές
έχουν εγκατασταθεί οκτώ εργολαβίες, που ολοκληρώνουν έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η
Περιφέρεια Αττικής προέβη ήδη στην κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοδεμάτων και ξυλοφραγμάτων, που τοποθετήθηκαν
στα ορεινά ρέματα των περιοχών από τον περασμένο Οκτώβριο. Παράλληλα το (τότε) ΥΠΕΧΩΔΕ κατασκεύασε μεγαλύτερα φράγματα εντός των ρεμάτων, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αντιπλημμυρική προστασία.
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε, ότι στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, θα προχωρήσει
σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, σε περαιτέρω έργα, όπως για παράδειγμα σε δύο αντιπλημμυρικά φράγματα στην πεδινή περιοχή του Μαραθώνα. Αυτό το έργο βρίσκεται αυτή την στιγμή
σε φάση ανάθεσης των μελετών.

Αντιπλημμυρικά στο Ρέμα Ραφήνας
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη
Ο βουλευτής Αττικής του
ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης κατέθεσε ερώτηση σχετικά με
τα αντιπλημμυρικά έργα στο
Ρέμα της Ραφήνας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα
του τοπικού τύπου, με σχετικό έγγραφό του προς το
ΥΠΕΧΩΔΕ , ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας
Κουρής ζήτησε ήδη από τον
Σεπτέμβριο του παρελθόντος
έτους, να γίνουν επείγουσες
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις
πρόσφατες πυρκαγιές, ενώ
παράλληλα επισημαίνει την
ανάγκη προώθησης αντιπλημμυρικών έργων, τόσο
στους 15 πυρόπληκτους Δή-

μους όσο και στις γειτονικές
περιοχές που θα δεχθούν τα
όμβρια.
Εξάλλου, από την πρόσφατη
ενημέρωση του Καθηγητή
του ΕΜΠ Γιώργου Τσακίρη
με θέμα «Ρέμα Ραφήνας, ο
μεγάλος πληγωμένος της Ατ-

τρωτότητας καθώς και η μερικότερη θέση στόχων και σχεδίων διαχείρισης διακινδύνευσης, ώστε να μειωθούν οι
πιθανές αρνητικές συνέπειες
των πλημμυρών στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.
Τέλος ρωτάει ο βουλευτής:
Τι μέτρα έχουν ληφθεί για το
Ρέμα Ραφήνας;
Με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα
στους πυρόπληκτους Δήμους
και Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής; Έχουν γίνει οι
σχετικές αναθέσεις;
Εφαρμόζει η Ελλάδα τη σχετική Οδηγία της Ε.Ε;

Νέα διόδια, νέα άδικη και υπέρμετρη επιβάρυνση
για τους κατοίκους της Βόρειας Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας
Ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη
Σοβαρότατα κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και
κυκλοφοριακά προβλήματα προκαλούνται για τους κατοίκους των περιοχών Βόρειας Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας
και αφόρητη ταλαιπωρία υφίστανται διερχόμενοι οδηγοί,
εξαιτίας της εγκατάστασης νέων σταθμών είσπραξης διο-

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΘ
Σε απάντηση ερώτησης (Αριθμ. Πρωτ.
2230/08-12-09) του βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος
Βενιζέλος, απάντησε ότι ενημερώθηκε λεπτομερώς τόσο για τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά προβλήματα και ζητήματα
μονιμοποίησης όσο και για τα θέματα βαθμολογικής εξέλιξης που αντιμετωπίζουν οι
στρατιωτικοί της κατηγορία των ΕΜΘ.
Ο Υπουργός ενημέρωσε το βουλευτή, ότι
θεωρεί τα σχετικά αιτήματα των ΕΜΘ δίκαια αφού Υπαξιωματικοί παραπλήσιων
θεσμών όπως εθελοντές, ΕΠΟΠ μετά το
πέρας επτά ετών και ειδικοί φρουροί απολαμβάνουν την εγγύηση της μονιμότητας
καθώς και της ασφάλισης στο δημόσιο.
Επιπλέον, η δυνατότητα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ δεν επιβαρύνει οι-

τικής», προέκυψε ότι ενώ
έχει εκδοθεί η υπαρ. 2007/60
Οδηγία της Ε.Ε. για τις πλημμύρες, που έχει στόχο τη μείωση της πλημμυρικής διακινδύνευσης στα κράτη μέλη, η
Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις και τις
πρόνοιες που αυτή περιλαμβάνει.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την
εν λόγω Οδηγία απαιτείται
μεταξύ άλλων λεπτομερής
χαρτογραφική απεικόνιση
των περιοχών που κινδυνεύουν, καταγραφή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων,
των πληθυσμών, των χρήσεων γης κλπ ώστε να υπάρχει
πλήρης εικόνα για το διακύβευμα, η σύνταξη χαρτών

κονομικά το κράτος αφού μισθολογικά ούτως ή άλλως φθάνουν μέχρι το βαθμό του
Λοχαγού. Αναγνωρίζοντας ο Υπουργός το
δίκαιο των αιτημάτων δηλώνει ότι θα συμβάλλει στην επίλυση των χρονιζόντων
προβλημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Σε αυτή την λογική το ΥΠΕΘΑ έχει
ήδη καταθέσει προς το αρμόδιο Υπ. Οικονομικών πρόταση νομοθετικής ρύθμισης
για εκλογίκευση του ασφαλιστικού συστήματος που αφορά στις κατηγορίες στρατιωτικών που δεν είναι μόνιμοι από την κατάταξη τους, συμπεριλαμβανομένων και
των ΕΜΘ και συνεργάζεται με το συγκεκριμένο Υπουργείο για την εξεύρεση της
καλύτερης δυνατής λύσης.
Σε ότι αφορά τα προβλήματα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, ήδη το
ΓΕΕΘΑ έχει λάβει εντολή αφού εξετάσει το νομικό πλαίσιο των Υπαξιωματικών ανά κατηγορία, να προβεί στην διε-

ρεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας
ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για
τους ΕΜΘ καθώς και για τους μόνιμους
Υπαξιωματικούς προερχόμενους από
τους ΕΠΟΠ. Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων αποφάσισε την συγκρότηση διακλαδικής επιτροπής, η οποία θα εξερευνήσει με ποιο τρόπο και κατά πόσο είναι
εφικτή η δημιουργία αυτού του ενιαίου
θεσμικού πλαισίου.

δίων αλλά και την επιβολή
υπέρμετρων αυξήσεων σε
όλους τους κόμβους του άξονα
Αθήνα –Λαμία.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν με
το νέο σύστημα επιβολής τελών διοδίων που βασίζεται
στην Σύμβαση Παραχώρησης
του έργου κατασκευής της Ιόνιας οδού, την ανακατασκευή
της ΠΑΘΕ από Μεταμόρφωση
έως Μαλιακό και την κατασκευή της οδού από Σχηματάρι
έως Χαλκίδα μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΝΕΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ» που έχει κυρωθεί με τον Ν. 3555/20007.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί,
προσπαθώντας να αποφύγουν το κόστος των διοδίων, να
αναζητούν παράδρομους, με συνέπεια να δημιουργείται
κυκλοφοριακό χάος, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των περιοχών που τους χρησιμοποιούν για πρόσβαση στις κατοικίες τους.
Σε σχετική ερώτησή μας (322/27-10-09), μας απαντήσατε
πως: «Θα επανεξεταστεί η πολιτική καθορισμού των διοδίων με στόχο τη διαμόρφωσή τους σε εύλογο ύψος και θα
επανεξεταστούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο παράπλευρο οδικό δίκτυο και θα δοθεί προτεραιότητα
στην κατασκευή πρόσθετων».
Επανέρχεται λοιπόν ο βουλευτής και ερωτά τον Υπουργό:
1. Να μην επιβληθούν νέα διόδια, να αναθεωρηθεί ή και να καταργηθεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της «ΝΕΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.», με βασικό στόχο, πέραν των άλλων, το δραστικό περιορισμό και την κατάργηση σταδιακά όλων των διοδίων;
2. Να κατασκευαστούν και να αναβαθμιστούν οι ως άνω πάροδοι
της Εθνικής Οδού, με προτεραιότητα την επισκευή όλων των επικίνδυνων τμημάτων τους;
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Ανακυκλώνουμε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο

Ο Αγιος Στέφανος πολύ
μπροστά στην ανακύκλωση

Πέρα από την αναγκαιότητα για το περιβάλλον, η ανακύκλωση για τους Δήμους, σε λίγο καιρό θα κριθεί αναγκαία
γιατί θα υποχρεωθούν να πληρώνουν όσο πετάνε.
Με το Πρόγραμμα “Πληρώνω Οσο Πετάω”, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε λίγο θα κληθούν οι Δήμοι
θα πληρώνουν τα απορρίμματά τους ανάλογα με το βάρος/ ανά τόνο.
Ετσι οι Δήμοι που έχουν οργανωθεί και έχουν αξιοποιήσει την ανακύκλωση θα ωφεληθούν οικονομικά, αφού πλέον θα πληρώνουν “Οσο Πετάνε” και όχι ποσοστιαία (6%) ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους που πληρώνουν μέχρι σήμερα.

Στο Δήμο Αγ. Στεφάνου εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με επιτυχία σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων σε:
– Aνακύκλωση ειδών συσκευασίας - μπλε
κάδοι
– Hλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
– Mπαταριών
– Oικιακής κομποστοποίησης
Μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα, που έχει η Ανακύκλωση ειδών συσκευασίας – μπλε κάδοι και στα πλαίσια της Διαδημοτικής Συνεργασίας, οι Δήμοι Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης και η Κοινότητα Κρυονερίου απέκτησαν
δωρεάν από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης ένα
καινούργιο αυτοκίνητο για την αποκομιδή των ανακυκλώσεων υλικών.
Στο Δήμο Αγ. Στεφάνου, τα ανακυκλώσιμα υλικά των μπλε
κάδων συλλέγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21.12.2009,
επεκτείνονται τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Αποβλήτων σε 2 νέους τομείς:
α) τους λαμπτήρες και τα φωτιστικά σώματα
β) τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια από τα νοικοκυριά και καταστήματα. Με νεότερη ανακοίνωση, θα ενημερωθούν οι δημότες για τα σημεία, που θα τοποθετηθούν
οι κάδοι συλλογής.

Κάνοντας ακόμα ένα βήμα
στα επιτυχημένα προγράμματα Ανακύκλωσης, η Μαραθώνιος Αναπτυξιακή, σε
συνεργασία με τους Δήμους που την αποτελούν,
προχωρά στην ανακύκλωση αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Πλέον οι πολίτες έχουν τη
δυνατότητα να ανακυκλώνουν συσκευές που δεν τις
χρειάζονται και οι οποίες,
όταν τις πετάμε ανεξέλεγκτα, επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
Έτσι θα μπορούν να ανακυκλώσουν μεγάλες οικιακές
συσκευές, όπως ψυγεία,
πλυντήρια, αλλά και μικρότερες οικιακές συσκευές,
δηλαδή, κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, προϊόντα

εικόνας και ήχου, εξοπλισμού πληροφορικής, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια, όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, λαμπτήρες φθορισμού κ.λπ.

Και πολύ μεγάλες
συσκευές
Επίσης για πολύ μεγάλες
συσκευές μπορούν οι πολί-

τες να καλούν στο 11130
προκειμένου να περάσει ειδικό όχημα για να τις παραλάβει.

κυκλώνονται.
Με αυτό το πρόγραμμα διευρύνουμε την μεγάλη
προσπάθεια που έχει ξεκι-

Ο πρόεδρος της Μαραθωνίου Αναπτυξιακής και Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος
Κωνσταντάς δήλωσε: «Μέχρι σήμερα τα Προγράμματα Ανακύκλωσης που τρέχει η Μαραθώνιος Αναπτυξιακή, έχουν σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, με μεγάλη
συμμετοχή των πολιτών σε
όλες τις πόλεις.
Με το νέο Πρόγραμμα για
συσκευές Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,
η Μαραθώνιος Αναπτυξιακή δίνει την ευκαιρία στους
πολίτες να ανακυκλώνουν
συσκευές που προκαλούν
τεράστιες επιπτώσεις στο
περιβάλλον όταν δεν ανα-

νήσει εδώ και δύο χρόνια,
ώστε να συμβάλλουμε από
κοινού στην προστασία του
περιβάλλοντος με πράξεις,
ευαισθησία και με στόχο
να κληροδοτίσουμε στα
παιδιά μας έναν καλύτερο
κόσμο».

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τους δημότες για την μεγάλη ευαισθησία και ανταπόκριση, που δείχνουν έμπρακτα για την Ανακύκλωση στην πόλη, παρά τις δυσκολίες που έχει ο Δήμος
στην προσπάθεια απόκτησης νέων μπλε κάδων, με ευθύνη
της εταιρίας που πανελλαδικά έχει την αποκλειστικότητα
προμήθειας κάδων ανακύκλωσης στους Δήμους.

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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Κραυγές...
Έφη, Ρήνα,
Κόρες μου τι γρήγορα μεγαλώσατε!
Και πώς να το πιστέψω πως ήρθε κιόλας ο καιρός για να σας ξενιτέψω;
Για λίγο να στραφεί στα πίσω ο λογισμός μου
σας βλέπω να γοργοπερνάτε αδιάκοπα από
μπρος μου.
Και τώρα ακόμα ψάχνοντας με δακρυσμένα μάτια, της παιδικής ζωούλας σας ξεθάβω τα κομμάτια, και βρίσκω κούκλες με χαρτιά μαζί και με
βιβλία, και βρίσκω από το χέρι σας ζωγραφισμένα πλοία.
Την αγία θύρα της ζωής τρεμάμενη σας ανοίγω
και κρύβω τη λαχτάρα μου και τον καημό μου
πνίγω.
Μα είναι μεγάλος μου ο καημός και είναι πικρή η
ψυχή μου…
Ω! διάφανα αγριολούλουδα βγαλμένα από την
πνοή μου.
Μονάχα εσείς φωτίζατε βαθιά τη σκοτεινιά μου
το νεκρωμένο ξυπνάγατε παλμό, μες στην καρδιά μου.
Τώρα σας έχασα – έμεινα αμίλητη, αδάκρυτη και
μόνη – βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να
με ζώνει…
Λατρεμένα μου παιδιά θέριεψε ο πόνος με την
δοκιμασμένη μου καρδιά,
Για συλλογιστείτε
Περάσανε τέσσερα χρόνια που μ’ αφήσατε και
ταξιδέψατε στην ξενιτειά.
Η ορφανή αγκαλιά μου σας γυρεύει φωλιά δίχως
τη ζέστη των πουλιών.
Το στόμα μου για σας κρυφοσαλεύει κι ακούω
τον κούφιον ήχο των φιλιών.
Μέρα με τη μέρα σώνουνται τα χάδια, τα χάδια
που γιόμιζαν για σας τα δύο μου χέρια κι έτσι
σφιχτοδεμένα τώρα κι άδεια μοιάζουν σαν να τα
λάβωσαν μαχαίρια.
Κάτι μέσα μου στενάζει δε τ’ ακούτε;…
Κάτι μέσα μου σπαράζει, ποιος νους… το βάζει;
Η μάνα σας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας

ελαιογραφία σε μουσα-

μά, Νορβηγού καλλιτέχνη, με θέμα τη θάλασσα 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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
“ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΪΤΗ
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος μετά την ισχυρότατη σεισμική δόνηση στην Αϊτή που προκάλεσε το θάνατο
εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας και άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές, έθεσε τη Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη»
της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διάθεση της Πολιτείας για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες.

Ο Γενικός Διευθυντής της Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη»
Κωνσταντίνος Δήμτσας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την κεντρική διοίκηση της Caritas στην
Ιταλία, τη Πρεσβεία του Βατικανού στην Αθήνα, τη
διεθνή οργάνωση Sant ‘ Egidio, τη Γαλλική Πρεσβεία καθώς και τους Γιατρούς του Κόσμου για το
συντονισμό κοινών δράσεων.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΛ. 210 8962.657 FAX: 210 8963.588
Βουλιαγμένη 10.1.10
Αρ. Πρωτ. 2346

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

Μην πανικοβάλλεστε, δεν αναφέρομαι στην οικονομική πτώχευση, γι’ αυτό και επαναλαμβάνω ευθύς αμέσως, ότι ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ από ΑΞΙΕΣ.
Διανύομε μία περίοδο που όλα ζυγίζονται με το χρήμα, όλα
πωλούνται και αγοράζονται, αρκεί μόνο το τίμημα να είναι καλό και δεν έχει σημασία το τι δουλειά κάνεις, αλλά το πόσα
βγάζεις.
Δυστυχώς πτωχεύσαμε και η μεγαλύτερη ευθύνη είναι δική
μας, γιατί όλα ξεκινούν από το κύτταρο της κοινωνίας που λέγεται οικογένεια.
Τα σπίτια, “τα κλουβιά των μεγαλουπόλεων”, έγιναν τόσο μικρά, ώστε να μη χωράνε τον παππού και τη γιαγιά, με αποτέλεσμα να στερούμε απ΄ τα γερατειά την χαρά των παιδιών
μας, αλλά και από τα παιδιά μας τη ΣΟΦΙΑ των γερόντων.
Οι νέοι βλέπουν τους ΓΕΡΟΝΤΕΣ σαν κάτι που περισσεύει,
αφού στο σπίτι ότι περισσεύει το πετάμε και τους γέροντες
που δεν χωράνε “στο κλουβί”, τους “μεταφέρουμε” στους οίκους ευγηρίας ή στα Γηροκομεία.
Η Γυναίκα έκανε αγώνα και καυχιέται ότι κέρδισε την ΙΣΟΤΗΤΑ, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται ότι έχασε τα ΠΡΩΤΕΙΑ της
Αρχόντισσας του σπιτιού και την Αίγλη της ΜΑΝΑΣ. Προτιμά
να εργάζεται για ένα ποσό έστω των χιλίων ευρώ και να πληρώνει την Νταντά που μεγαλώνει τα παιδιά της, αρκεί να αποφύγει το κλάμα τους και την στοργή που επιβάλλεται να τους
προσφέρει.
Η τιμιότητα ισοδυναμεί με αφέλεια και ο ηθικός και ο τίμιος με
τον βλάκα, τα ναρκωτικά με την ασπιρίνη της ηλιθιότητας και
το αλκοόλ με την ασπιρίνη της λησμονιάς.
Δυστυχώς πτωχεύσαμε, γιατί τα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ καταργήθηκαν, την ώρα που στην Ιαπωνία διδάσκονται με το σύστημα
της ταχύρυθμης μάθησης.
Ο πολιτικός γάμος έγινε προπομπός του Γάμου των ομοφυλοφίλων, οι κληρικοί συναγωνίζονται σε ασέβεια τους Λαϊκούς
και δεν έχουμε πλέον “ανάγκη” ούτε την ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ούτε την ευλογία του ΧΡΙΣΤΟΥ.

Υ.Γ.: Για να αποφύγουμε την οικονομική πτώχευση, αρκεί μόνο το χρυσάφι που είναι αποθηκευμένο στο ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
και αν η Εκκλησία επιμένει ότι χωρίς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν υπάρχει
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, εγώ ταπεινά τους απαντώ ότι, χωρίς τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ κινδυνεύει και η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 06.1.2010 καλούνται
τα μέλη του Ν.Ο.Κ.Β. στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31/1/2010 και ώρα 8.30π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή
07.02.10 και ώρα 11.30π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας
διάταξης και στον ίδιο χώρο.
Θέματα:
1. Απολογισμός έτους 2009.
2. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Προϋπολογισμός έτους 2010
4. Εγκριση Απολογισμού 2009, Προϋπολογισμού 2010
και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Φιλικά
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Δημητρακόπουλος
Β. Χωλόπουλος

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΥΣΤΥΧΩΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ

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

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

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 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 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
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΔΕΥΤΕΡΑ 18, ΠΕΜΠΤΗ 21 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1
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

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

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

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

NOΣOKOMEIO:

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

ΓΑΜΟΙ
Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ, που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η ΕΛΕΝΗ
ΝΤΟΥΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος
ΓΑΪΤΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στην ΑΘΗΝΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον
Κουβαρά Αττικής.
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Αττικής και η ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΛΟΥΡΔΗ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην
ΠΑΛΛΗΝΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην
Αγία Δύναμη στα Σπάτα Αττικής.
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...για την υγειά μας
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ
Τα σημάδια της εγκυμοσύνης
Το πιο πρώιμο και πιο αξιόπιστο σημάδι ότι είστε έγκυος,
για τις γυναίκες που έχουν σταθερό κύκλο, είναι η απουσία της περιόδου. Μερικές φορές, οι γυναίκες που είναι
έγκυες έχουν πολύ ελαφριά περίοδο, με πολύ λίγο αίμα.
Τα υπόλοιπα σημάδια της εγκυμοσύνης αναφέρονται παρακάτω:
· Ναυτία και εμετοί – μπορεί να νιώθετε ναυτία και να κάνετε εμετούς, όχι απαραίτητα τις πρωινές ώρες, αλλά κάθε ώρα της ημέρας. Εάν νιώθετε ναυτία και έχετε εμετούς
συνέχεια και δεν μπορείτε να το ελέγξετε, ενημερώστε
τον γιατρό σας.
· Αλλαγές στο στήθος σας – συχνά το στήθος σας μεγαλώνει και γίνεται πιο ευαίσθητο ,όπως πριν την περίοδο
σας. Μπορεί να νιώθετε τσιμπήματα. Οι φλέβες μπορεί να
φαίνονται περισσότερο και οι ρώγες να γίνουν πιο σκού-

ρες και να πετάνε
προς τα έξω.
· Αίσθηση συχνοουρίας – Μπορεί να παρατηρήσετε ότι σηκώνεστε το βράδυ πιο
συχνά.
· Δυσκοιλιότητα
· Αυξημένη κολπική
έκκριση χωρίς πόνο ή
ερεθισμό.
· Αίσθηση κούρασης
· Περίεργη γεύση στο
στόμα – πολλές γυναίκες την έχουν περιγράψει ως μεταλλική.
· Σταματώντας ορισμένες συνήθειες όπως τσάι ή καφέ,
τσιγάρο ή το παχυντικό φαγητό για παράδειγμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος,
Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΑΣΩ
& του ιατρικού περιοδικού www.iator.gr

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

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

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

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα σωστό. Ένα
αρνητικό αποτέλεσμα είναι λιγότερο έγκυρο. Μπορείτε να
περιμένετε μια εβδομάδα και να ξαναδοκιμάσετε ή να πάτε κατευθείαν στον γιατρό σας.

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως 950€,
Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
6984375995 ή www.newhomework.gr

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τα τέστ εγκυμοσύνης μπορούν να γίνουν με ένα δείγμα
ούρων από την πρώτη μέρα καθυστέρησης, δηλαδή περίπου δυο εβδομάδες μετά την σύλληψη. Μπορείτε να συλλέξετε ούρα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, καλά πλυμμένο δοχείο για την συλλογή.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τέστ εγκυμοσύνης απο το
φαρμακείο σας. Μπορεί να είναι ακριβά αλλά σας δίνουν
άμεσα το αποτέλεσμα και σας δίνεται η δυνατότητα να το
κάνετε μόνη σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες για να είστε
σίγουρη για το αποτέλεσμα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

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

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ
Μπορεί να νιώσετε πολύ
χαρούμενη ή ενθουσιασμένη όταν ανακαλύψετε ότι είστε έγκυος, αλλά δεν θα πρέπει να
ανησυχήσετε άμα δεν
είστε. Ακόμα και αν ανυπομονούσατε για την
εγκυμοσύνη, δεν είναι
ασυνήθιστο να εκπλαγείτε από τα συναισθήματα σας. Και αν η εγκυμοσύνη σας είναι απρογραμμάτιστη, τότε μπορεί να νιώσετε πολύ
μπερδεμένη.
Δώστε
στον εαυτό σας λίγο
χρόνο να προσαρμοστεί
στην ιδέα ότι είστε
έγκυος. Παρόλο που μπορείτε να νιώθετε ανυπόμονη και
αβέβαιη αυτή την στιγμή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ευχαριστηθείτε την εγκυμοσύνη αργότερα ή δεν θα σας χαροποιήσει η ιδέα του μωρού. Συζητήστε τα συναισθήματα
σας με τον γιατρό σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε στην ιδέα της εγκυμοσύνης ή θα σας προτείνει συμβουλές εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε την εγκυμοσύνη σας. Μπορεί να θελήσετε να μοιραστείτε τα νέα με
την οικογένεια και τους φίλους σας κατευθείαν ή να θελήσετε να περιμένετε λίγο μέχρι να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματα σας. Άλλα μέλη της οικογένειας μπορεί να
έχουν ανάμικτα συναισθήματα. Θα πρέπει να τα συζητήσετε μαζί τους.
Αλλά ξεκινήστε να σκέφτεστε την φροντίδα πριν την γέννα και το πού θέλετε να γεννήσετε. Όσο πιο σύντομα αρχίσετε να οργανώνεστε, τόσες μεγαλύτερες πιθανότητες
θα έχετε να κάνετε αυτό που θέλετε

ΓΑΛΛΙΚΑ

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

Ορισμένες γυναίκες δεν χρειάζονται αυτά τα σημάδια.
“Ξέρουν” απλά ότι είναι έγκυες.

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

Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD*
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Πρωτάθλημα Α1 γυναικών βόλεϊ
Στο Μαρκόπουλο ο τελευταίος λόγος
Μαρκόπουλο - Πανελλήνιος 3-2
Με εντυπωσιακό τρόπο έγινε η επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Α1 βόλεϊ των γυναικών.
Σε ένα ματς συναρπαστικό μέχρι το τέλος του, το Μαρκόπουλο έκανε την υπέρβαση, παρά την απουσία της βασικής πασαδόρου Σοφίας Δρούγκα, νικώντας με 3-2 τον Πανελλήνιο.
Πολλά τα λάθη από τις δύο ομάδες, που στηρίχθηκαν κυρίως στο σερβίς και το μπλοκ με
τις κυανόλευκες να παίρνουν το προβάδισμα, αλλά να μην μπορούν στη συνέχεια να το
κρατήσουν. Οι αθλήτριες του Μαρκόπουλου απάντησαν με το ίδιο νόμισμα και εκμεταλλευόμενες τα λάθη του αντιπάλου έφεραν και πάλι το ματς στα ίσια. Κι όχι μόνο αυτό,
αλλά πήραν κεφάλι στο σκορ με 2-1.
Το Μαρκόπουλο προηγήθηκε με 5-3, 8-4 και 10-5 και παρά τις όποιες προσπάθειες του
Πανελληνίου να μειώσει (10-7, 14-12), κατάφερε να εξασφαλίσει τους δύο βαθμούς και
την 7η νίκη του.

Οι Δηλώσεις των Πρωταγωνιστών
Γιώργος Λυκούδης (Προπονητής Μαρκοπούλου): “Τα κορίτσια πατάνε καλύτερα στα πόδια
τους και ευελπιστούμε ότι θα δείτε ένα διαφορετικό Μαρκόπουλο στο γ' γύρο. [...]Η ομάδα μας έχει μια δυναμική. [...]Θέλω να πιστεύω ότι μπήκαμε με το δεξί στο 2010. Μακάρι
να συνεχίσουμε έτσι. Το παιχνίδι κρίθηκε σε ορισμένα σημεία στο σερβίς και στην υποδοχή. Καταφέραμε να σταματήσουμε την Λίβινγκστον, στην οποία στηρίζεται ο Πανελλήνιος».
Νίκος Μπουτσούρης (προπονητής Πανελληνίου): Τα 35 λάθη είναι πολλά, βέβαια παίχτηκαν
και 5 σετ. Αλλά δεν κρίθηκε εκεί το παιχνίδι. Νομίζω ότι έγινε ένα ντέρμπι. Το περίμενα...
Το Μαρκόπουλο έχει ενισχυθεί σημαντικά, παίζει καλά και θα διεκδικήσει θέσεις στην
πρώτη τετράδα. Εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και θα προσπαθήσουμε να μεί-

νουμε εκεί που έχουμε βρεθεί μετά από
πολύ κόπο. Το κλειδί για τη νίκη του
Μαρκόπουλου ήταν ότι το παιχνίδι μας
έγινε προβλέψιμο.
Η βαθμολογία των πρώτων αθλητριών
για το Forthnet Rookie of the year (την καλύτερη αθλήτρια κάτω των 21 ετών) μετά τους αγώνες της 13ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος βόλεϊ Α1 των γυναικών είναι η εξής:
Αποστολία Νούσια - ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 10
Ελένη Κουτσιβίτη - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 4
Αθανασία Τοτσίδου - ΗΡΑΚΛΗΣ Θ. 3
Νικολέτα Τίκα - Ε.Α ΛΑΡΙΣΑΣ 1

Ξεκίνημα Β' γύρου με ήττα και κακή
εμφάνιση
Την εκτός έδρας ήττα με 3-0 γνώρισε η
ομάδα μας από την Ένωση Βύρωνα στην
1η αγωνιστική του 2ου γύρου του πρωταθλήματος Α' Γυναικών ΕΣΠΑΑΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Ακαδημίες κολύμβησης
στο Aquadome
Γιορτή ακαδημιών πραγματοποίησε (13/12) το κολυμβητήριο Aquadome.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 250 αγόρια και κορίτσια, τα οποία παρακολουθούν
τα προγράμματα των ακαδημιών της επιχείρησης Aquadome.
Η χαρά των παιδιών ήταν μεγάλη και για την αγωνιστική τους συμμετοχή, αλλά
και για την έκπληξη που τους περίμενε.

Οι ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές Τσαγκαράκη, Λυμπερτά, Αγγουριδάκης και Βαζαίος κολύμπησαν μαζί τους και τους απένειμαν τα βραβεία!
Την εκδήλωση πλαισίωσε με την παρουσία της η πολύ καλή ομάδα της συγχρονισμένης κολύμβησης του ΑΝΟ Αργυρούπολης με ένα πρόγραμμα χάρμα
οφθαλμών.
Ολοι περιμένουν το επόμενο ραντεβού για να ξαναβρεθούν στις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δεν κατάφερε να διατηρήσει καλό ρυθμό η
ομάδα των γυναικών και ηττήθηκε με 3-1
σετ από την ομάδα του ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
στο γήπεδο "ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΛΑΔΑΚΗΣ". Παρότι στο 1ο σετ παρουσιάστηκε πολύ συγκεντρωμένη και με όπλο το σερβίς και
την επίθεση, παρουσίασε βόλλευ αξιώσεων. Δυστυχώς όμως, δεν κατάφερε να συ-

νεχίσει σ'αυτό το ρυθμό και τελικά ηττήθηκε με 3-1 σετ (19-25, 25-19, 25-22, 25-23).
Η αρχή του δεύτερου γύρου, λοιπόν, για
την ομάδα των γυναικών δεν ήταν καλή
αφού ξεκίνησε με ήττα. Ελπίζουμε όμως η
συνέχεια να είναι καλύτερη, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα με τον ΠΑΠΑΓΟ την Δευτέρα 18/1 στο κλειστό της
Βούλας στις 21:00.

ΠΑΙΔΕΣ
Την ήττα γνώρισαν και οι Παίδες της Θέτιδας με αντίπαλο τον ΦΟΙΒΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
στο γήπεδο της Βούλας την Κυριακή 10/1.
Ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον και
έληξε με 2-3 σετ υπέρ του Φοίβου. Το σκορ

από μόνο του δείχνει ότι έγινε ένα συναρπαστικό ματς, με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. ( το 1ο σετ τέλειωσε
με 25-21 υπέρ της Θέτιδας, το δεύτερο 2325 υπέρ του Φοίβου, το τρίτο 25-20 υπέρ

της Θέτιδας και το τέταρτο 24-26, παρόλο
που η Θέτις προηγούνταν με 23-20. Τελικά
το πέμπτο και καθοριστικό σετ το κέρδισε
ο Φοίβος με 13- 15 και μαζί και όλο τον
αγώνα). Το Σάββατο 16/1 η ομάδα των παίδων φιλοξενείται από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΑΘΗΝΩΝ στη Ριζούπολη και φιλοδοξεί να
επανέλθει στις νίκες.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Κακή εμφάνιση και ήττα για τις Κορασίδες,
που φαίνεται πως οι διακοπές των Χριστουγέννων λειτούργησαν ανασταλτικά
και συντέλεσαν να βρεθούν εκτός ρυθμού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ήττα από
την ομάδα Α.Ο ΣΑΛΛΑΜΟΝ με 0-3 σετ (2125, 23-25, 20-25). Το επόμενο παιχνίδι για
τις Κορασίδες είναι την Κυριακή με αντίπαλο την ομάδα της Μεταμόρφωσης στη
Μεταμόρφωση.
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Με απώλειες ξεκίνησε το 2010
για τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ στο πινγκ - πονγκ
Με δύο ήττες συνέχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η ομάδα των Γυναικών του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας.
Χωρίς την αθλήτριά της Εμίρη Φιλια η ομάδα του ΑΡΗ έχασε με 4-0 από τον
Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ και 4-3 από τον ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Η ομάδα του ΑΡΗ (ύστερα από οκτώ αγώνες) βρίσκεται στην
5η θέση, ισοβαθμώντας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με
11 βαθμούς.
Στις δύο τελευταίες θέσεις, που υποβιβάζονται στην Β’
εθνική βρίσκονται οι ομάδες του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
και Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ με 9 βαθμούς.
Για το ίδιο πρωτάθλημα η ανδρική ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ έχασε με 41 από τον Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ τον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ και τον Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ.
Η ομάδα του ΑΡΗ αγωνίστηκε χωρίς τον καλύτερο αθλητή της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λόγω τραυματισμού του κι έτσι, ύστερα από 12 αγώνες, βρίσκεται στην 7η θέση με
17 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ, ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις, που υποβιβάζονται, βρίσκεται το ΦΑΛΗΡΟ με 14 βαθμούς και η ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ με 12. Για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας ΑΤΤΙΚΗΣ η ομάδα του ΑΡΗ
2006 έχασε με 4-1 από τον Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και κέρδισε με 4-1 τον ΠΗΓΑΣΟ.
Το τελευταίο αυτό παιχνίδι του έγινε στην έδρα του ΑΡΗ είχε πλήθος φιλάθλων
που καταχειροκρότησε την νίκη της ομάδας.
Η ομάδα γυναικών του ΑΡΗ 2006 για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ΑΤΤΙΚΗΣ συνέχισε αήττητη τις υποχρεώσεις της κερδίζοντας με 4-0 τον Α.Ο. ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ και επίσης με το ίδιο ρεκόρ τον ΑΦΝΟ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ
Διεξήχθησαν την Τετάρτη 13/01/2010 στο γήπεδο Νέας Περάμου οι αγώνες των μικτών
ομάδων Νέων & Παίδων της Ένωσης με τις αντίστοιχες ομάδες της Δυτικής Αττικής.
Η μικτή ομάδα Παίδων της Ένωσης έχασε με σκορ 1-0 από την αντίστοιχη της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής ενώ αντίθετα η μικτή Νέων κέρδισε με σκορ 3-1.
Στο μεταξύ την Τετάρτη 20/01/2010 θα διεξαχθούν στο γήπεδο Κουβαρά η επόμενη αγωνιστική των Μικτών ομάδων Παίδων & Νέων της Ένωσης με τις αντίστοιχες ομάδες της
Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ και ώρα 13.00 και 15.00 αντίστοιχα.

ΚΥΠΕΛΛΟ
Ο αγώνας Κυπέλλου μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
που δεν διεξήχθη την Τετάρτη 23/12/2009 στο γήπεδο ΚΟΥΒΑΡΑ κατακυρώνεται υπέρ
του γηπεδούχου σωματείου με σκορ 3-0 το οποίο και προκρίνεται στην επόμενη φάση
του Κυπέλλου βάσει της σχετικής απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Η βία έξω από τα γήπεδα!
Στις 9 Ιανουαρίου σε αγώνα πετοσφαίρισης(!), εκατό περίπου άτομα που παρακολουθούσαν τον αγώνα στην περιοχή της Κηφισιάς, 30 λεπτά περίπου μετά την έναρξη, βγήκαν από το Γυμναστήριο και κινήθηκαν με μοτοσυκλέτες
προς την Λεωφ. Κηφισίας, στην συμβολή της Βασ. Σοφίας
μπηκαν στο εκεί Δημοτικό πάρκινγκ, όπου τους περίμεναν
πενήντα περίπου άτομα, προφανώς οπαδοί άλλης ομάδας
και άρχισαν τη συμπλοκή με άδεια μπουκάλια μπύρας και
πέτρες.
Η έγκαιρη επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων απέτρεψε τα
χειρότερα, αφού με την εμφάνισή της άρχισαν να φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις.
Από την ανταλλαγή “πυρών” διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές
σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Προανάκριση ενεργείται από την Υποδ/νση Ασφαλείας
Β/Α Αττικής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατ.
Αττικής οργανώνει την
ετήσια εκδήλωση απονομής και κοπής της
βασιλόπιτας που θα γίνει στο Κτήμα Κώστα
Λαζαρίδη “Οινοτρία
Γη” (2ο χλμ. Καπανδριτίου - Καλάμου), την
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου
στις 6.30μ.μ.

Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΒΟΛΕΪ

με ήττες ξεκίνησε η γυναικεία ομάδα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Έχοντας τις περισσότερες από τις αθλήτριες που αγωνίστηκαν σε κακή μέρα
και με την ομάδα του Βύρωνα να πραγματοποιεί καλή εμφάνιση οι πιθανότητες
να πετύχει κάποιος θετικό αποτέλεσμα είναι μηδαμινές. Η ομάδα της Παλλήνης σε τίποτα δε θύμιζε την ομάδα που πραγματοποίησε τις καλές εμφανίσεις
με την ομάδα του Βύρωνα την προηγούμενη Πέμπτη και Κυριακή (για Γυναίκες
και Νεάνιδες αντίστοιχα). Χωρίς πάθος, όρεξη & διάθεση, με συνεχή ατομικά
λάθη και έλλειψη συγκέντρωσης η ομάδα δεν εδικαιούτο σε κανένα σημείο
του παιχνιδιού κάτι περισσότερο από την ήττα.
Αναλυτικά το σκορ στα τρία σετ ήταν 25-19, 25-18, 25-16 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Η αρχική σύνθεση της ομάδας: Πολίτη Σ. (πασαδόρος), Πολίτη
Στ.(διαγώνια), Οικονομοπούλου Μ.(κεντρική), Βερνάδου Α.(κεντρική), Μπιτσάκου Χ.(ακραία), Κούρτη Ε. (ακραία) & Κούρτη Ι. (λίμπερο) ενώ συμμετείχαν ως
αλλαγή στη διάρκεια του παιχνιδιού οι: Γρίσπου Ε.(κεντρική), Τσαγδή Μ.(πα-

σαδόρος), Καράβη Τ. (ως ακραία), Βορβολάκου Μ.(διαγώνια).
Απουσίαζε η Ρηγάτου Τ. (διαγώνια) λόγω διαστρέμματος.
Μετά και την ολοκλήρωση των υπολοιπων παιχνιδιών της αγωνιστικής, η ομάδα έχασε μία θέση στο βαθμολογικό πίνακα (την ξεπέρασε η ομάδα της Σχολής Μωραϊτη με 22 βαθμούς), καταλαμβάνοντας πλέον την 4η θέση με 21 βαθμούς και έχοντας μόλις ένα βαθμό "πίσω" (στους 20 βαθμούς) την ομάδα του
ΠΑΚ Χαλανδρίου, την οποία και αντιμετωπίζει εντός έδρας την επόμενη αγωνιστική (Δευτέρα 18/1, 21:30, Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Συνεχίστηκε η αήττητη πορεία της ομάδας των Νεανίδων μας στη Β' Φάση του
πρωταθλήματος. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η συμμετοχή δύο αθλητριών με τα
γνωστά από την Πέμπτη προβλήματα μικροτραυματισμών (Καράβη Τ. σε μικρό
δάκτυλο και Ρηγάτου Τ. με ελαφρύ διάστρεμμα) αποφασίστηκε την τελευταία
στιγμή, η ομάδα μας παρουσιάστηκε εξαιρετικά "σοβαρή" και με όπλο της το
καλό σερβίς μπόρεσε να πάρει μία σπουδαία και μάλιστα εκτός έδρας νίκη. Πιο
αναλυτικά το 1ο σετ ξεκίνησε με ένα σερί 9-0 από το πολύ καλό σερβίς της Παλίτη Σ.(πασαδόρος), με τη διαφορά να διατηρείται μέχρι το τέλος (25-19).Τα
επόμενα δύο σετ είχαν και πάλι την ίδια κατάληξη και κερδίθηκαν από τα κορίτσια μας με 25-16 & 25-14 αντίστοιχα. Το σύνολο των κοριτσιών είχαν καλή
απόδοση όμως θα πρέπει τονιστεί η καλή αργάνωση του παιχνιδιού από την
πασαδόρο Πολίτη Σ., η σταθερά βελτιωμένη, τους τελευταίους αγώνες, απόδοση της Κούρτη Ι. (libero), αλλά και η αλλαγή έκπληξη του προπονητή, η Καράβη Τ.(πασαδόρος) η οποία αγωνίστηκε με εξαιρετική επιτυχία στη θέση της
ακραίας!!!
Σύνθεση ομάδας: Πολίτη Σ. (πασαδόρος), Ρηγάτου Τ.(διαγώνια), Οικονομοπούλου Μ.(κεντρική), Γρίσπου Ε.(κεντρική), Καράβη Τ. (ακραία), Ψωμά
Ε.(ακραία) & Κούρτη Ι. (λίμπερο), ενώ συμμετείχε ως αλλαγή στη διάρκεια του
παιχνιδιού η Βορβολάκου Μ.(διαγώνια).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Σε ενα συναρπαστικό σε εξέλιξη σκορ παιχνίδι, η ομάδα πέτυχε στο 2ο παιχνίδι της Β' Φάσης του πρωταθλήματος των Κορασίδων την πρώτη της νίκη και
πλέον έκανε την αρχή ώστε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από μία απλή συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ενεργοί Πολίτες για την Ανάβυσσο
Επικεφαλής της κίνησης εμφανίστηκε η Νικολέτα Καπερώνη.
Στο πάνελ δύο ακόμη άτομα: ο
Κων/νος Καλημέρης και η Σοφία
Μάμαλη. Ο κόσμος πολύς και
τρεις βασιλόπιτες να περιμένουν.
Η Ν. Καπερώνη εξήγησε γιατί στο
τραπέζι υπήρχαν τρεις βασιλόπιτες.
Μία για τους Ενεργούς Πολίτες,
μία για το Γυμνάσιο και μία για το
Λύκειο, γιατί όπως τόνισε δίνει
πολύ μεγάλη σημασία στα παιδιά,
γιατί αυτά είναι το μέλλον.

Μπορούμε μαζί!
Μπορούμε μαζί, τόνισε η Ν. Καπερώνη στην ομιλία της, αποσπάσματα της οποίας παρουσιάζουμε
αμέσως:
«Η κίνησή μας είναι μία πρωτοβουλία για έναν συλλογικό φορέα, αδέσμευτο, που θα έχει σκοπό να κάνει παρεμβάσεις σε
όλους του τομείς, υπέρ των Πολιτών. Μπορούμε να το κάνουμε
αυτό; Η απάντηση είναι: Μπορούμε μαζί!
Αυτό είναι το σύνθημά μας.
Να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε μία πρόταση η οποία να είναι
διαφορετική από τις μέχρι σήμερα
προτάσεις. Να διατυπώσουμε ένα
όραμα και να προσπαθήσουμε να το
υιοθετήσουμε. Να υποδείξουμε μία
πορεία αλλά και τους τρόπους με
τους οποίους οι εκπρόσωποι των
πολιτών ή δημοτών θα μπορούν να
συμβάλλουν στην υλοποίηση του
οράματος.
Ο πολίτης δεν έχει μόνο μία ιδιότητα, δεν είναι μόνον πολίτης μιας
δημοκρατικής πολιτείας. Είναι ταυτόχρονα μέλος μιας τοπικής κοινωνίας. Η ζωή του, τα συμφέροντά
του, η οικογένειά του, η εκπαίδευση των παιδιών του, η υγεία του,
δεν υπηρετούνται μόνο σε εθνικό
επίπεδο αλλά και στη θεσμικά οργανωμένη τοπική κοινωνία.

… Πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για
νέα άφθαρτα πρόσωπα που θα νοιάζονται για τους πολίτες. Αυτό κάνουμε σήμερα… Δείχνουμε την ευαισθησία μας, εκφράζουμε την επιθυμία μας «πως θέλουμε να είναι
ένας Δήμος». Εάν ο Δήμος μας θα
«πάει στα Καλύβια ή στο Λαύριο» ή
και στα δύο μαζί δεν είναι το ζητούμενο…
Τα ζητούμενο είναι να είμαστε
ενεργοί πολίτες για την πρόοδο
του τόπου που θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μετά θα ζήσουν τα παιδιά μας, να συλλαμβάνουμε τα μηνύματα των καιρών, και
τα νοήματα των καιρών, να συμμετέχουμε σε ανοιχτές, αποτελεσματικές και συναινετικές διαδικασίες.

Μια νέα κίνηση γεννήθηκε στην Ανάβυσσο.
Κίνηση πολιτών που ξεκίνησε επισημαίνοντας τα κακώς κείμενα στο Δήμο Αναβύσσου,
και εξελίχθηκε σε δημοτική κίνηση που θα διεκδικήσει τη δημοτική Αρχή στις ερχόμενες εκλογές, με όποια μορφή κι αν προκύψει.
Ενεργοί Πολίτες για την Ανάβυσσο το όνομα και επικεφαλής η Νικολέτα Καπερώνη,
της οποίας το όνομα έγινε γνωστό από τις προσφυγές της για Πολεοδομικές παραβάσεις του Δήμου πριν από δύο περίπου χρόνια.
Εκτοτε έχει πολλές φορές απευθυνθεί προς τους Αναβυσσιώτες ενημερώνοντάς τους
για το τί συμβαίνει στο Δήμο.
Γράφει σε παλιότερη επιστολή της: «τμήματα γης που το αρχικό σχέδιο τα προέβλεπε
σαν κοινόχρηστους χώρους, με “μαγικές” τροποποιήσεις (επί τροποποιήσεων) τα μετέτρεπαν σε οικοδομήσιμα οικόπεδα μερικά εκ των οποίων τα πούλησαν σε γνωστούς
τους και τα υπόλοιπα φρόντισαν να τα αγοράσουν ή να τα μεσιτεύσουν(!) οι ίδιοι εκείνοι που ψήφιζαν σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους τις περιβόητες τροποποιήσεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά σε δεύτερο βαθμό τις ίδιες τροποποιήσεις τις ξαναψήφιζαν και στην Νομαρχία (ελέγχοντες και ελεγχόμενοι δηλαδή!).
...»είχαν καταργήσει συγκοινωνιακούς υπόγειους κόμβους για να τους κάνουν οικόπεδα προς πώληση σε ημετέρους, είχαν καταργήσει τα ρέματα και είχαν χτίσει κιόλας πάνω σε αυτά από κατοικίες έως και μπάρμπεκιου(!), είχαν συνειδητά αγοράσει κοινόχρηστο πράσινο για να το ανταλλάξουν(!) κατόπιν με ακίνητα φιλέτα κοντά στην παραλία…και τόσα άλλα που δεν χωράει ο νους του ανθρώπου».

Από αριστερά η Νικολέτα Καπερώνη, ο Κ. Καλημέρης και η Στέλλα Μάμαλη

«Ευτυχώς που έρχεται ο
Καποδίστριας»
Πριν σας αναφέρουμε τη γνώμη μας
για το «πως» πρέπει να είναι ο Σύγχρονος Δήμος, πρέπει να κάνουμε
έναν διαχωρισμό… …Του Πολίτη
στην Πολιτεία και του Πολίτη στην
Τοπική Κοινωνία. Ο πολίτης στην πολιτεία πρέπει να έχει πολιτική άποψη
ή κομματική θέση. Ψηφίζει για τη χώρα του σε εθνικές εκλογές, ψηφίζει
πολιτικά κόμματα.
Όμως οι δημοτικές και νομαρχιακές
εκλογές είναι τελείως άλλη υπόθεση. Ο Δήμος είναι το σπίτι σου, είναι
η καθαριότητα του περιβάλλοντός

σου, ο φωτισμός του δρόμου σου για
να βλέπεις να μη σκοτωθείς το βράδυ που γυρνάς από τη δουλειά σου,
είναι η ασφάλεια της γειτονιάς σου,
είναι οι υποδομές του σχολείου των
παιδιών σου. Είναι όλα εκείνα τα βασικά πράγματα που καθορίζουν σε
πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της
ζωής σου.
…Πάμε μαζί να δούμε ΠΩΣ πρέπει να
είναι ένας σωστός Δήμος - Καποδιστριακός ή όχι δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή - που πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.
• Δήμος ανοιχτός προς όλους τους
πολίτες που θα αντιλαμβάνεται σταθερά τις αναγκαίες κάθε φορά αλλα-

γές, τις υιοθετεί, τις προετοιμάζει και
τις πραγματοποιεί.
• Δήμος καινοτομικός, πρωτοπόρος
και ψηφιακός.
• Δήμος κοινωνικός που να φροντίζει
την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες των πολιτών.
• Δήμος μέσα στη ζωή που θα βρίσκει
το χρόνο και την ικανότητα να αφουγκράζεται τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στα οποία θα φροντίζει να δίνει λύσεις εντός του πλαισίου των Νόμων και των διατάξεων.
• Δήμος μεταρρυθμιστικός με ικανότητες μετασχηματισμού της θεωρίας
σε πράξη. Με την έννοια ότι μπορεί
να αξιοποιήσει τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη γνώση και τις
εμπειρίες διακυβέρνησης για την
ανάπτυξη όλων των συστημάτων
προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες.
• Δήμος που να γνωρίζει να μαθαίνει,
να αυτοοργανώνεται και να ενεργεί
με Συνολική Διοικητική Ικανότητα.
• Δήμος που να ενεργεί με διαφάνεια
και που διαβουλεύεται και λογοδοτεί
στους πολίτες.
• Δήμος ο οποίος να ενσωματώνει το
καινούργιο και να εξελίσσεται.
Πόσοι Δήμοι λειτουργούν έτσι στην
Ελλάδα σήμερα; Ελάχιστοι. Δεν
χρειάζεται να αναλύσουμε, τα αίτια
… εκείνο που χρειάζεται, πλέον είναι
να είμαστε ενήμεροι για την προετοιμασία, την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όλες οι διαδικασίες σε αυτήν την πορεία δεν πρέπει να γίνουν
χωρίς εμάς.
…
Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν την προώθηση ενός οράματος μαζί με τις απαραίτητες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες
Ας συνεργαστούμε, προτείνοντας
μεθόδους και συστήματα που μπορούν να κάνουν τους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνώστες
των σύγχρονων απαιτήσεων των πο-

λιτών και την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανοιχτή στα μηνύματα των
καιρών και των αλλαγών.
Αναφέρθηκε στο Μαραθώνα και ιδιαίτερα στο Μουσείο Μαραθώνιου δρόμου, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα και προέτρεψε μάλιστα τα
παιδιά να το επισκεφθούν, συμβάλλοντας και οικονομικά στην προσπάθεια αυτή.

Εκοψαν βασιλόπιττα
Στη συνέχεια έκοψαν τις βασιλόπιτες μετά την ευλογία των ιερέων
και κάλεσε εκπροσώπους από το
Γυμνάσιο και το Λύκειο να παραλάβουν το πρώτο κομμάτι.

Αναφέρθηκε σε δύο νέες φοιτήτριες που πήραν διεθνές βραβείο
από τον ΟΗΕ για μικρό video που
δημιούργησαν με θέμα την παιδική
εργασία και τις βράβευσαν με αναμνηστικό πάπυρο και οικονομικό
αντίκρισμα. Οι φοιτήτριες είναι η

Στέλλα Καραβαζάκη και η Μαριατζελίνα Evilati.
Πρόβαλαν δε το σχετικό video στην
εκδήλωση.

Ο λόγος στους πολίτες
Στη συνέχεια έδωσαν το λόγο στο
ακροατήριο για θέσεις και απόψεις.
Ετσι μίλησαν αρκετοί παρευρισκόμενοι, άλλοι με ερωτήσεις διευκρινιστικές όπως «να καθοριστεί πιο ευδιάκριτα ο στόχος των ενεργών πολιτών» αλλά και με προβληματισμό:
«δεν έχω πεισθεί ότι το επιχειρούμενο πρόγραμμα είναι το καλύτερο». Παραινέσεις για καλύτερη γνωριμία έκανε επαγγελματίας επισημαίνοντας ότι «πολλοί από εδώ μέσα δεν γνωριζόμαστε. Είμαι 17 χρόνια επαγγελματίας και δεν σας ξέρω». Καταγγελτικοί: «να ζητήσουμε
όλοι οικονομικό έλεγχο του Δήμου
και να αναζητηθούν ευθύνες εκεί
που υπάρχουν».
Αννα Μπουζιάνη

