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Πώς φτάσαμε
Ποιος θα ...ματώσει
Να “ματώσουμε”, να “σφίξουμε το ζωνάρι”, να μας
πιάσει το πατριωτικό μας, για ν’ αντεπεξέλουμε
την οικονομική κρίση, τις πιέσεις των «αγορών»
(διάβαζε χρηματοπιστωτικό - τοκογλυφικό-κεφάλαιο), την επιτήρηση των Βρυξελών, δηλαδή των
πιστωτών συνεταίρων μας και συμμάχων.
Ναι, λέω! Αλλά για να γίνει αυτό με
πατριωτισμό κι όχι με την κάνη στον
κρόταφο, πρέπει να ξεκαθαρίσουν
ορισμένα πράγματα:
Πώς φθάσαμε στην κατάσταση που
του Κώστα βρισκόμαστε;
Βενετσάνου Ποιοί ευθύνονται – όχι για να «ζητήσουν συγνώμη», αλλά για να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν;
Τι θα πληρώσουμε για τις αμαρτίες μας;
Ποιοί θα πληρώσουν πρώτοι και πώς;
Πώς φτάσαμε λοιπόν στο χείλος του γκρεμού;
Μας επέβαλαν τεχνηέντως ένα μοντέλο καταναλωτικής κοινωνίας, όπου με ψευδαισθήσεις εύκολου κέρδους, χρηματοδοτήσεως των «κουτόφραγγων» της (ΕΟΚ) Ε.Ε., με το Χρηματιστήριο, με τις
κομπίνες, με τις μίζες και τις αρπαχτές, με «απλές
κινήσεις» και «έξυπνες» χρήσεις του πλαστικού
χρήματος, θα απολαμβάναμε εύπορο βίο. Απλουστευμένα, ενώ οι δυνατότητές μας, οι ικανότητες,
οι γνώσεις και η εργατικότητά μας, στο καθεστώς
που ζούμε – κεφαλαιοκρατικό, νεοφιλελεύθερο…
πέστε το όπως σας αρέσει, ακόμα και… σοσιαλιστικό ή ληστρικό - μ’ αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν, ενώ θα’ πρεπε να ζούμε “φέρνοντάς τα βόλτα” αξιοπρεπώς, μ΄ένα σπιτάκι να στεγάζουμε την
οικογένειά μας, μας έμαθαν να μεγαλοπιανόμαστε
Συνέχεια στη σελ. 2

Στην 5η θέση η ομάδα του Μαρκόπουλου
και συνεχίζει...
Σελ. 22

Σελ. 10, 15

Ξηλώνουν παράνομες πινακίδες

MALL στην καρδιά
του Λαυρίου;
107 στρέμματα, 120.000 τ.μ. κτίσματα!
Ολέθριες οι συνέπειες για την πόλη
Καταγγελίες Παπασταυρόπουλου
ενεργοποιούν την Νομαρχία
Σελίδες 6, 7, 8

Και υποψήφιος
Δήμαρχος
Λαυρεωτικής
Σελ. 9

Με την μέθοδο της σαλαμοποίησης, για να μη συνταχθούν μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στήνεται σιγά - σιγά ένα γιγαντιαίο εμπορικό κέντρο (mall).
Ανάστατοι οι επιχειρηματίες του Λαυρίου, μιλούν για εξόντωσή τους.

Ποτάμι αγανάκτησης
στην Κερατέα Σελ. 24

Π. Φώκαια Επικοδομητική
αισιόδοξη η αντιδημαρχία
προσπάθεια Κωνσταντέλλου
στη Βούλα
γι’ αποχέτευση
Σελ. 14

Αρνήθηκε να
δώσει στοιχεία
Σελ. 11

Σελ. 13
Δημοσκόπηση
υποψηφίων

Σελ. 24
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πώς φτάσαμε;
Ποιος θα ...ματώσει
Συνέχεια από την σελ. 1
και να ζούμε περίπου ως κεφαλαιοκράτες χωρίς κεφάλαιο, χωρίς επιχείρηση, χωρίς «υπεξαιρέσεις»
υπεραξιών, χωρίς ρίσκα, χωρίς παραγωγή, χωρίς
πώληση, αλλά με εισπράξεις «νόμιμες», κατοχυρωμένες, αλλά άνευ αντιστίχου αντικρίσματος, και…
παράπλευρες ενίοτε – κάτω από το τραπέζι - αρκεί
να βρισκόμαστε στο κατάλληλο πόστο!
Αλλά και οι κεφαλαιούχοι, ως επί το πλείστον επιτηδίως να επιχειρούν όχι ως υγιείς επιτηδευματίες ή
επιχειρηματίες, αλλά ως κρατικοδίαιτοι, εκμαυλιστές δωροδότες ή δωροφόροι, αν προτιμάτε, των
επίορκων κοντιλοφόρων – κονδυλοφόρων!
Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με πλήρη αναστροφή
της κλίμακας αξιών εκτινάσσοντας την καταναλωτική μας υπόσταση με συρρίκνωση συνάμα της παραγωγικής μας δεινότητες, κατευθυνόμενοι μεθοδικά
από τους παραγωγούς πολυτελών, κυρίως, καταναλωτικών αγαθών της αλλοδαπής πρωτίστως, με μεσάζοντες τους μη παραγωγούς διαχειριστές του
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου – κοινώς τοκογλύφους.
Ενώ, δηλαδή, η μαθηματική σχέση παραγωγής-κατανάλωσης πρέπει να είναι ευθέως ανάλογα ποσά,
καταργώντας τη λογική των μαθηματικών, τα μετατρέψαμε περίπου σε αντιστρόφως ανάλογα: Οσο
αυξάνουμε την κατανάλωση, μειώνουμε, απόλυτα
και οπωσδήποτε σχετικά, την παραγωγή! Αυτό μόνο
μάγοι, άγιοι ή ανεγκέφαλοι αγύρτες μπορούν να το
πετύχουν.
Και βεβαίως, όχι όλοι (υπάρχουν και «κορόιδα») και
όχι ισομερώς. Αλλοι πολύ - άλλοι λίγο. Κι ακόμη, το
φαινόμενο δεσπόζει στον δημόσιο τομέα σε όλο το
ύψος της πυραμίδας.

Το τριακονταετές άγος
Ποιοι όμως ευθύνονται γ’ αυτήν την κατάντια;
Ναι. Για κατάντια πρόκειται, για κατάρα, για νεοελληνικό άγος2!
Η «αρπαχτή», το κούρσεμα, η ληστεία, υπήρχαν
ανέκαθεν. Και στην αρχαιότητα! Μόνο που τότε θεωρείτο βδέλυγμα3 που το αποστρέφονταν και το καταδίαζε η κοινή ηθική. Ακόμη και οι κουρσάροι, αισθανόμενοι πιθανόν τύψεις, κατέθεταν την δεκάτην
(το 10%) στην Αθηνά, προφανώς για να εξιλεωθούν.
Οι σύγχρονοι σαλταδόροι δεν πληρώνουν «μία», για
το «μαύρο χρήμα». Απλά είναι κύριοι!
Στο Βυζάντιο μεγαλούργησε η «αμαρτία» κάτω από
άλλες ιστορικές συνθήκες. Στην τουρκοκρατία, είτε
ως καραγκιοζιλίκι, είτε ως χατζιαβατισμός, είχε τα
«ελαφρυντικά» του. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ιδιαίτε-

ρα μετά τη μεταπολίτευση, εξελίχθηκε σε «εθνικό
σπορ». Κάτι «δωράκια», κάτι off shore, κάτι «προμήθειες», κάτι «λαδώματα», κάτι «επιδόματα»…
Ποιοι όμως τα εκθρέψανε αυτά τα «φρούτα», ποιοι
τα «καλλιέργησαν», ποιοι τα ανέχθηκαν έστω, ποιοι
διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα, ποιοι το σπατάλησαν;
Ποιοι στο κάτω – κάτω διόρισαν 920.000 υπαλλήλους στο δημόσιο, τετραπλάσιους των αναγκαίων
και όχι πάντα, πάντως, κατάλληλους. Μόνοι τους
διορίστηκαν; Οι πολιτικοί λοιπόν, όλης της κλίμακας
που διαχειρίζονται τη διοίκηση αυτής της χώρας, για
λόγους γνωστούς, που δεν είναι του παρόντος, διέπραξαν αυτό το έγκλημα είτε από αβελτηρία και ανικανότητα, είτε από ιδιοτέλεια. Το τελευταίο αυτό
«άθλημα», για το οποίο δανειζόμαστε δισεκατομμύρια ευρώ, απέκτησε και θεωρητικό υπόβαθρο: πανεπιστημιακός καθηγητής, θυμάμαι, στο σύγγραμμά
του, διατύπωνε την άποψη ότι «το δημόσιο ασκεί
κοινωνική(!) πολιτική και δια της προσλήψεως υπεραρίθμων». Αυτός ο καθηγητής έγινε κάποια στιγμή
πρόεδρος μεγάλου κρατικού οργανισμού. Φαντάζεστε, φαντάζομαι, ποια “κοινωνική πολιτική” θα άσκησε!
Το τι θα πληρώσουμε εμείς και οι απόγονοί μας, δεν
θέλω να το αναλογιστώ. Φοβούμαι ότι με την ατολμία των ηγητόρων μας, μήπως πληρώσουμε με την
μειωμένη ήδη εθνική μας ανεξαρτησία και μάλιστα
σ’ αυτούς που είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι και
ενίοτε πρωταίτιοι!
Τώρα, το ποιοι θα πληρώσουν το βλέπετε, το ξέρετε και οσονούπω θα το αισθανθούμε και θα το υποστούμε βαρύτατα.
Μόνο που θα ‘πρεπε, κι ίσως η αντίδραση του λαού
το καταφέρει, να πληρώσουν.
Οι ταγοί μας.
οι κρατικοδίαιοι επιχειρηματίες και τα τρωκτικά του
δημοσίου.
οι Γερμανοί τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό «δάνειο», με τόκους βεβαίως, ίσους μ’ αυτούς που πληρώνουμε στις «αγορές», δηλαδή στις
τράπεζές τους.
Οι πολεμικές βιομηχανίες τους άμα και όταν αποφασίσουμε να μειώσουμε και εξωρθολογίσουμε τις
στρατιωτικές μας δαπάνες για τους εξοπλισμούς.
Αν σ’ αυτά τολμήσουν και σηκώσουν κεφάλι οι
κυβερνήτες αυτής της χώρας, τότε, ναι, να ματώσουμε!...
––––––––––––
άγος: μίασμα, κατάρα
2. βδέλυγμα: σίχαμα, ό,τι προκαλεί αποστροφή.
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Χρονολόγιο για τα πολιτικά
δικαιώματα της γυναίκας

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Σελ. 8

Καταπολέμηση σπατάλης
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Η δημοκρατία μας νοσεί
Ν. Δημητρίου

Σελ. 16

Κινηματογραφική συνάντηση οικοΣελ. 4
λογικών ταινιών
Μέγα το της θαλάσσης κράτος
Σελ. 19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγο
Σελ. 12
έργων

Ειδήσεις για όλους

Σελ. 10

ΕΛΛΑΣ· το ... μεγαλείο σου
της Γεωργίας Μουγιάκου

Σελ. 14

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Κλοπές κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα
Mεσημέρι, στην Κερατέα, από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής συνελήφθησαν δύο ημεδαποί 51 και 39
ετών, κατηγορούμενοι για «διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση» και παράβαση του Ν. περί όπλων.
Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε και σε
έρευνα που έγινε μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία γυναικεία τσάντα, ένα κινητό τηλέφωνο, δυο βιβλιάρια καταθέσεων τραπέζης άλλου δικαιούχου, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (σιδηρολοστοί, κατσαβίδια) και ένα ξύλινο γκλοπ, τα οποία
χρησιμοποιούσαν για να παραβιάζουν τα Ι.Χ.Ε.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου οι συλληφθέντες στην περιοχή των Μεσογείων
(Κουβαρά, Λαύριο, Καλύβια, Μαρκόπουλο, Κερατέα), είχαν διαρρήξει 12 Ι.Χ.Ε από τα οποία είχαν αφαιρέσει τσάντες, χρήματα,
ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα.
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 καραμπίνες και ένα πιστόλι.

«Φρένο» στις σούζες!
Στα πλαίσια των τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, και λοιπών επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή
διακίνηση των πολιτών, τις βραδινές ώρες της 11/12-02 πραγματοποιήθηκε εξόρμηση στην περιοχή της Γλυφάδας, Βουλιαγμένης και Βάρης
κατά την οποία διενεργήθηκαν μαζικοί τροχονομικοί έλεγχοι.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

γ. κορναράκης

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

μια σύγχρονη Βούλα».

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Επειδή, ο κος Αποστολάτος, τόσο στο
προσωπικό του site στο Διαδίκτυο, όσο και
Βούλα 22/2/2010
με συνέντευξη τύπου που έδωσε την 16η
Φεβρουαρίου 2010, επιχειρεί να οικειοποιΠρος
ηθεί τον τίτλο και τον λογότυπο της παράτον Πρόεδρο του Δημοτικού
ταξης μου «ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη
εκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος του ΣυνΣυμβουλίου
Βούλα».
δυασμού Ηλέκτρα Τσιριγώτη.
κο Ανδρέα Κάσδαγλη

Παρακαλώ κε Πρόεδρε να αναγνωστεί στο
σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο (22-2-2010)
η παρακάτω Δήλωση του Συνδυασμού μου.

Δ Η Λ ΩΣΗ
Όπως γνωρίζετε από τις επίσημες ανακοινώσεις που καταχωρήθηκαν στον Τοπικό
Τύπο, η Δημοτική Παράταξη «ΟΡΑΜΑ για
μια σύγχρονη Βούλα» αποχώρησε επίσημα από τον προ έτους σχηματισθέντα κοινό συνδυασμό «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ για

Επειδή, πρόκειται για εφιαλτική εικόνα πολιτικής έκπτωσης η ιδιοποίηση «συμβόλων», «τίτλων» και «έργων» άλλων πολιτικών παρατάξεων.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Δημοτική Σύμβουλος

Επειδή, στην ιδρυτική διακήρυξη της σύμπραξης δύο ήταν οι ιδρυτικές συνιστώσες
«Δ.Α.Δ.Α» και «ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη
Βούλα», παρά τα όσα αναληθή ισχυρίζεται
στην συνέντευξη του ο κ. Αποστολάτος.

Υ.Γ.
Ο κύριος Αποστολάτος βασίζεται στο βραδυκίνητο της Δικαστικής Διαδικασίας, υπολογίζοντας, προφανώς, ότι, όταν θα κληθεί να επανορθώσει, θα είναι πολύ αργά κι
αυτός θα έχει κάνει την δουλειά του.

Ζητώ, από το Δημοτικό Συμβούλιο να διευκρινίσει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος και κάτοχος του τίτλου του Συνδυασμού «ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη Βούλα» είναι η

Δυστυχώς γι’ αυτόν, οι συμπεριφορές του
πείθουν και τους πιο δύσπιστους ότι έπρεπε να απομακρυνθούμε και μάλιστα τάχιστα.

ΕΒΔΟΜΗ
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«ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»

7ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών
«Παράθυρα στον Πλανήτη»

Κυριακή 28/2 στη Βάρη

Μια κινηματογραφική συνάντηση έξι χωρών,
μέσα από τη ματιά δεκατριών αξιόλογων σκηνοθετών

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης οργανώνουν
ομιλία του καθηγητή εγκληματολογίας Γιάννη
Πανούση με θέμα «ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, στις 19:00.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Το θέμα είναι επίκαιρο και πολύ σημαντικό.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
«ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ & ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ»
Κλείνει ο κύκλος των 4 αυτοτελών συναντήσεων, από
το Θέατρο της Ημέρας για παιδιά 5 – 10 ετών.
Επιμέλεια Ανδρομάχη Μοντζολή, με τη συνεργασία
της Μαρκέλλας Γκούμα.
Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου «Τα κουτιά πετούν και
μας αποχαιρετούν». Κυριακή…κουτί…γιορτή και ένα
μήνυμα που θα πάρουμε μαζί.
Ώρα: 11:30 – 13:30 Συμμετοχή: 10 €

ΡΟΤΑΡΙΑΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο Ρ.Ο. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ρ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ρ.Ο. ΓΕΡΑΚΑ οργανώνουν κοινή πανηγυρική εκδήλωση τη Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 9μ.μ., στον
ΠΟΛΥΧΩΡΟ ‘’DA VINCI’’ Αγίου Ιωάννου 23, Αγία Παρασκευή.
Θα μιλήσει ο καθηγητής Φυσικής διαστήματος Παν/μίου Αθηνών Μουσάς Ξενοφώντας με θέμα: «Ο ΗΛΙΟΣ
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ- ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΑΣ ΑΣΤΡΟ»

“Η σημασία να είναι
κανείς σοβαρός”
Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, παρουσιάζει την κοινωνική σάτιρα του Όσκαρ Ουάιλντ “Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός”. Πρόκειται για ένα από τα ώριμα και πιο πολυπαιγμένα έργα του Ιρλανδού συγγραφέα.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ερρίκος Μπελιές, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Σπύρος Κολιαβασίλης, ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ράνια
Αντύπα, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θανάσης Τσόδουλος, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΡΙΝΑ ΖΑΡΠΑ
ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):
Στάθης Αναστασίου, Βίκυ Κολτσίδα, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη, Θανάσης Τσόδουλος, Βασίλης Τσούμας, Νάνσυ Χρυσικοπούλου.

Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21.15
Κυριακή στις 19.15. Μέχρι Κυριακή των Βαΐων.
Πληροφορίες και στην ιστοσελίδα (www.periaktoi.gr).
ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου στις 18:30, ανοίγει η αυλαία του Πανοράματος Οικολογικών Ταινιών με τίτλο «Παράθυρα στον Πλανήτη» που διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Τριπόδων 28 Πλάκα, metro Ακρόπολις).
Πρόκειται για το μοναδικό φεστιβάλ οικολογικών ταινιών που διοργανώνεται εξ’ ολοκλήρου από μια περιβαλλοντική οργάνωση και δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς, υψηλού επιπέδου ελληνικές και
ξένες παραγωγές που πραγματεύονται καυτά και επίκαιρα θέματα περιβάλλοντος που αφορούν τόσο τη
χώρα μας όσο και τον πλανήτη.
Οι προβολές των ταινιών, που φέτος θα πραγματοποιηθούν τις Τετάρτες 3, 10 και 17 Μαρτίου από τις 18:30 23:30 (στο ισόγειο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οδό
Τριπόδων 28 στην Πλάκα), περιλαμβάνουν παραγωγές
από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, τη Σουηδία, τη Γαλλία, και την Ουγγαρία.
Και τις τρεις ημέρες προβολών έχουν προγραμματιστεί
ειδικές θεματικές συζητήσεις:
Τετάρτη 3 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του ντοκιμαντέρ «Μεγάλο Ποτάμι», θα ακολουθήσει συζήτηση με
την παραγωγό και συγγραφέα Βάσω Κανελλοπούλου.
Τετάρτη 10 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του

ντοκιμαντέρ «Λουόμενοι», θα ακολουθήσει συζήτηση με
τον κριτικό κινηματογράφου Δημήτρη Χαρίτο.
Τετάρτη 17 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του
ντοκιμαντέρ «Ελπίδα σ’ ένα κλίμα που αλλάζει», θα ακολουθήσει συζήτηση με το συγγραφέα και συντάκτη του
Economist, Bruce Clark.
Τετάρτη 17 Μαρτίου είναι αφιερωμένη σε αμερικανικές
παραγωγές και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Είναι μια ευκαιρία για
το κοινό να παρακολουθήσει μερικά από τα καλύτερα
αμερικανικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 ετών.
Περισσότερα στον δικτυακό χώρο www.ellet.gr ή στα τηλέφωνα 210 3225245 - email: sepi@ellinikietairia.gr

Πρόγραμμα προβολών
Τετάρτη 3 Μαρτίου
18.30 Οικολογία εδώ – Θάνατος εκεί,
2008, Inge Altemeier, Γερμανία, 26’
Η ταινία, γυρισμένη στην Ινδονησία, πραγματεύεται τις επιπτώσεις μαζικής παραγωγής φοινικέλαιου (καταστροφή οικοσυστημάτων), το οποίο
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για απορρυπαντικά, μαργαρίνη, καλλυντικά, κτλ.

19.00 Βασιλιάς Καλαμπόκι (Κing Corn), 2007,
Η.Π.Α, Aaron Woolf, 50’
Δυο φίλοι μετακομίζουν στη γεωργική καρδιά

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ
Θεατρική παράσταση
«ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 7:30 μ.μ.,
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, θα
δοθεί η παράσταση από το Θεατρικό
τμήμα του Συλλόγου Πελοπονήσσιων
Λαυρίου «Το Πανηγύρι», του Δ. Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Π. Δρίβα.
Την εκδήλωση οργανώνει το Πολιτιστικό Κέντρο και το Θεατρικό εργαστήρι
του Δήμου «Θέσπις» με την υποστήριξη
κι άλλων φορέων της πόλης. Η είσοδος
είναι ελεύθερη

Οικιακή κομποστοποίηση
λίπασμα και περιβάλλον
Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις
7:00μ.μ. ο Σύνδεσμος Πνευματικής &
Κοινωνικής Δραστηριότητας «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» οργανώνει μία ενδιαφέρουσα
εκδήλωση για την οικιακή κομποστοποίηση στην αίθουσα εκδηλώσεών του.

της Αμερικής για να μάθουν από πού προέρχεται
το φαγητό που καταναλώνουν.

20.00 Μεγάλο Ποτάμι (Big River), 2009,
Η.Π.Α, Aaron Woolf, 30’
Το «ταξίδι» των νέων που πρωταγωνιστούν στο
King Corn συνεχίζεται. Αυτή τη φορά για να ανακαλύψουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
έχει η καλλιέργεια της γης.

21.30 Ουράνιο: Το Σκάνδαλο της Μολυσμένης Γαλλίας, 2009, Romain Icard &
Emmanuelle Amara, Γαλλία, 83’
Το σκάνδαλο των αποβλήτων εξόρυξης ουράνιου στη Γαλλία (για παραγωγή ηλεκτρισμού με
πυρηνική ενέργεια).

22.50 H έρημος της Παννονίας, 2008,
Szabolcs Mosonyi, Ουγγαρία, 29’
Η αλλαγή του κλίματος και πώς αυτή επηρεάζει
και αλλάζει την εξέλιξη της άγριας ζωής προς
μια απρόβλεπτη κατεύθυνση.

Τετάρτη 10 Μαρτίου
18:30 Ένα Δέντρο μια Φορά, 2009, Δημήτρης Ράππας, Ελλάδα, 30’
Μια ταινία, με έντονο περιβαλλοντικό μήνυμα
καθώς ένα μοναχικό παιδί και ένα παραμελημένο δέντρο ξαφνικά μέσα στο κρύο των Χριστουγέννων αποκτούν μια ιδιαίτερη, τρυφερή σχέση.

19.00 Στραβά Ξύλα, 2009, Jay Kroon, 27’
Ένας Ροδίτης παραδοσιακός ναυπηγός ξύλινων
σκαφών μιλά για την τέχνη του και για το πανάρχαιο επάγγελμα του που εξαφανίζεται.

19.40 Η Χρυσή Παραλία (Τhe Golden
Beach), 2008, Hasse Wester, 58’
Παρακολουθούμε τη ζωή μιας αγροτικής κοινότητας σε μια παραλία της Νότιας Ινδίας, τα τελευταία 20 χρόνια και τη σταδιακή μετάβασή της
από την αγροτική κοινωνική οργάνωση στην
τουριστική με όλες τις αλλαγές και τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.

20.45 Λουόμενοι, 2009, Ελλάδα, Εύα Στεφανή, 46’
Η ταινία παρακολουθεί την ζωή μιας ομάδας
λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της

Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού..

21:45 Εxpress Σκοπελίτης – Η Μάνα των
Νησιών, 2008, Ελλάδα, Μ. Καζαμίας, 53’
Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μοναδική σχέση
ανάμεσα στην οικογένεια Σκοπελίτη και τους κατοίκους των νησιών της άγονης γραμμής. .

22:45 Πωλείται Ζωή, 2010, Ελλάδα, Γιώργος Αυγερόπουλος, 60’
Ντοκιμαντέρ που εξετάζει την μεγαλύτερη αγορά νερού του κόσμου που έχει στηθεί στην Χιλή.
Εκεί όπου οι υδάτινοι πόροι δεν ανήκουν στο
κράτος αλλά σε ιδιώτες και μία εταιρεία μπορεί
να είναι ιδιοκτήτης ενός ολόκληρου ποταμού
και να κατέχει ποσότητα νερού ίση με το Βέλγιο.

Τετάρτη 17 Μαρτίου
18:30 Τapped, 2009, Η.Π.Α., Stephanie
Soechtig, 52’
«Το νερό είναι ένα βασικό ανθρώπινο αγαθό, ή
ένα εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται
όπως κάθε άλλο εμπόρευμα;».

19.30 Η ιστορία των πραγμάτων, 2008,
Η.Π.Α., Michael O‘Heaney, 20’
Ένα animation που εκθέτει τις διαδρομές που
συνδέουν πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέματα και μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα
πιο αειφόρο κόσμο.

20.00 Ελπίδα σ’ένα κλίμα που αλλάζει,
2009, Η.Π.Α., John Dennis Liu, 30’
Γυρισμένο σε εξαιρετικές περιοχές στη Κίνα,
την Αιθιοπία και τη Ρουάντα, το ντοκιμαντέρ αυτό δίνει μια νότα αισιοδοξίας.

21.00 Η εποχή των ηλιθίων, 2008, Η.Π.Α.,
Franny Armstrong, 85’
Ο βραβευμένος με Οσκαρ Pete Postlethwaite
υποδύεται έναν άνθρωπο που ζει μόνος στο κατεστραμμένο κόσμο του μέλλοντος, το 2055.».

22.30 Home, 2009, Yann Arthus-Bertrand,
Η.Π.Α., 93’
Μια μοναδική συλλογή εναέριων λήψεων από
τοποθεσίες 50 διαφορετικών χωρών. Μια απεικόνιση για το πώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα της γης είναι όλα συνδεδεμένα.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΤΟΝ ΦΡΕΑΡΡΙΟ, στην Κερατέα
Κυριακή 13 – 14 Μαρτίου
Η οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου για τον Θεμιστοκλή τον Φρεάρριο,
και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Κερατέας ανακοίνωσαν το πρόγραμμα
του Συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 14 Μαρτίου 6:30 – 9:00
το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας.
Στο Συμπόσιο συμμετέχουν ως ομιλητές, επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες, όπως αρχαιολόγος, επιγραφικός, νομισματολόγος, φιλόλογος, ιστορικός κ.λ.π.
Όπως είναι γνωστό αφορμή για το συνέδριο είναι το γεγονός ότι πολλοί αρχαιολόγοι τοποθετούν τον αρχαίο Δήμο Φρεαρρίων στην
ευρύτερη ζώνη της Λαυρεωτικής του Δήμου Κερατέας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ:
6:30: Έναρξη, προσέλευση κοινού.
Χαιρετισμοί Δημάρχου και επισήμων
7:10: π. Μιχαήλ Σταθάκης, αρχαιολόγος
«Ο αρχαίος Αττικός Δήμος Φρεαρρίων, η πατρίδα του Θεμιστοκλή, Αρχαιολογική ξενάγηση & σύγχρονοι προβληματισμοί».

«ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ»
Τετάρτη 3 Μαρτίου στο Κορωπί
Ο Τομέας Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του ΠΑ.ΣΟ.Κ σε
συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής
και την Τοπική Οργάνωση Κορωπίου διοργανώνουν εκδήλωση
την Τετάρτη 3 Μαρτίου και ώρα 19.00 μ.μ. στο ΕΠΑΛ Κορωπίου με θέμα: «ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ»
Ομιλητές: Μαρκουίζος Αναστάσιος (ΙΑΒΕΡΗΣ)
Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Διοικητής Τροχαίας Αγ. Παρασκευής, Ευσταθιάδης Στέλιος, Συγκοινωνιολόγος, μέλος
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

ART GALLERY Πρόγραμμα
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 MAΡΤΙΟΥ Θέατρο της Δευτέρας: SWEET
PARODY SIS SHOW: Show με μουσική, χορό και τραγούδι αλλιώτικο από τ΄άλλα. Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα - Συμμετέχουν: Αλίκη Αβδελοπούλου, Φλώρα Καλομοίρη
ΤΡΙΤΗ 2 MAΡΤΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 60’s
Luigi Sodini keyboards, voice – Mιλλυ Στυλόγλου φωνή
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 MAΡΤΙΟΥ Μουσικό ταξίδι μέσα στο χρόνο 60’s,
70’s: Ασπασία Ζωναρά κιθάρα τραγούδι – Δημήτρης Κατακουζηνός keyboards, κιθάρα, τραγούδι
ΠΕΜΠΤΗ 4/3

Manuel Orza - HAVANA ACOUSTIC QUARTET:

Εξαιρετικό κουαρτέτο για μια μοναδική εμφάνιση. O Manuel Orza από
την Κουβά είναι τρία χρονιά στη χώρα μας, Ικανότατος και περιζήτητος.
Στο εξωτερικό σταθηκε δίπλα σε ονόματα παγκόσμιας φήμης όπως οι
Μichel Portal, Markus και Simon Stockhausen, Jose Feliciano, Michel
Riessler, Ravi Coltrane, Julio Barreto, Robby Ameen,
Vinicio Capocela κ.α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/3 Τα λαϊκά της Βιολέττας
Μουσική διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό έντεχνο λαϊκό
τραγούδι. Β. ΓΥΡΑ, φωνή - Δ. ΜΠΑΛΤΙΔΗΣ, φωνή – A. ΣΙΓΑΛΑΣ, μπουζούκι - Ο. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, βιολί Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ κιθαρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/3 10 μ.μ. FIDE KOKSAL - Ελληνικά
και τούρκικα έντεχνα παραδοσιακά. Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - L. Havoutsas, guitar – G. Mastrodimitris bouzouki - G.
Papagiannoulis, percussion - Fide Koksal, voice
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/3 Κατερίνα Κουρεντζη: Mουσικόποιητική
βραδιά αφιερωμένη στην γυναίκα

www.artgallerycafe.gr/program.asp
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

7:30: Γιώργος Αναργ. Πούλιος, Επίτιμος δικηγόρος – δημοσιογράφος Ενώσεως Κυκλαδικού Τύπου
«Ο Θεμιστοκλής και ο νόμος του Θεμιστοκλέους περί θαλάσσιου Εξοπλισμού»
7:50: Διάλειμμα
8:00: Τσέλεκας Παναγιώτης, νομισματολόγος – αρχαιολόγος, «Η πολιτική και η προσωπικότητα του Θεμιστοκλή Νεοκλέους. Η
νομισματική μαρτυρία»
8:20: Ζησιμόπουλος Θεόδωρος, συνταξιούχος υποστράτηγος, «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η συμβολή του Θεμιστοκλή»
8:40: Γραμμένος Αθανάσιος, διεθνολόγος,
υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Οι διεθνείς και οι διαχρονικές συνέπειες των περσικών πολέμων»
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010:
6:30: Ματθαίου Άγγελος, επιγραφικός, γραμματέας Ελληνικής
Επιγραφικής Εταιρείας, «Θεμιστοκλής Νεοκλέους Φρεάρριος.
Επιγραφικές μαρτυρίες»
7:00: Ράπτης Γιώργος, φιλόλογος – συγγραφέας Καθηγητής
Ιστορίας & Γλώσσας στις Αστυνομικές Ακαδημίες, «Ο Θεμιστοκλής στους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου»
7:30: Διάλειμμα
7:40: Κυριαζής Νίκος, συγγραφέας, οικονομολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Οικονομικού τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας, «Ο ναυτικός νόμος του Θεμιστοκλή. Οικονομικές και πολιτικές Επιπτώσεις της άμεσης δημοκρατίας».
8:00: Ρώμας Χρίστος, φιλόλογος «Η προσωπικότητα του Θεμιστοκλή κατά τον Ηρόδοτο»
8:30: Τέλος εργασιών - Δεξίωση

Παγκόσμια Ημέρα
Πολιτικής Προστασίας
Ο Δήμος Καλυβίων σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, διοργανώνει τη Δευτέρα 1η
Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού
Μεγάρου, εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει ομιλίες με τα ακόλουθα θέματα:
• «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στις Σύγχρονες Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες», με εισηγητή τον Στέλιο Βερνίκο,
Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και Καθηγητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
• «Η καταστροφή χτυπά: Εθελοντής ή Θεατής;», με εισηγητή
τον Αναστάσιο Γερασιμάτο, Διασώστη, Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει απονομή βεβαιώσεων
παρακολούθησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού «Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες» στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

«Υποβρύχια Ταξίδια»
Παράλληλα, στο χώρο υποδοχής του Δημαρχείου θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Υποβρύχια Ταξίδια».
Στην έκθεση αυτή που διοργανώνουν η Εθελοντική Ομάδα
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και το Τμήμα Αντιμετώπισης Θαλάσσιων Συμβάντων της ομάδας, οι παραβρισκόμενοι
θα έχουν τη δυνατότητα να δουν υποβρύχιες λήψεις (υποβρύχια τοπία, θαλάσσια ζωή, ναυάγια, σπήλαια, ύφαλους
κτλ.) από όλο τον κόσμο από το φωτογραφικό φακό του Δημήτρη Ρούμπου. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 15 Μαρτίου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

“Πουλιά στο βάλτο”
“Με την έναρξη λειτουργίας του ανακαινισμένου Δημαρχιακού μεγάρου του Κορωπίου αποδεσμεύθηκε οριστικά
η αίθουσα της βιβλιοθήκης, που φιλοξενούσε τα τελευταία χρόνια τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
στην οδό Παπασιδέρη. Ετσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Βιβλιοθήκης έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων
που θα διαρκέσουν όλη τη φετινή χρονιά και θα καλύψουν μια ποικίλη θεματική. Πρώτη εκδήλωση θα είναι η
προβολή του βραβευμένου ιστορικού ντοκυμαντέρ “Πουλιά στο βάλτο” της Αλίντας Δημητρίου (2008), με θέμα
τις γυναίκες στην αντίσταση.
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 7 Μαρτίου στο πλαίσιο
του εορτασμού της Μέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου).
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με τίτλο «Απογευματινά
Κυριακής» θα δημοσιευθεί σύντομα.

Και το αναγνωστήριο
Πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί και το αναγνωστήριο
του 1ου ορόφου που εξυπηρετεί ως επί το πλείστον ενήλικες επισκέπτες. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με δέκα
ηλεκτρονικούς υπολογιστές για πρόσβαση στο διαδίκτυο, με στόχο να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τις ανάγκες πληροφόρησης των πολιτών αλλά και για τη διοργάνωση μαθημάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Πάγιος στόχος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι άλλωστε
να λειτουργεί και ως Κέντρο Πληροφόρησης και βασικός
φορέας πληροφοριακής παιδείας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
Στο αναγνωστήριο του ισογείου της Βιβλιοθήκης λειτουργούν από το 2003 ακόμη 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για χρήση από τα παιδιά και τους εφήβους. Η προσέλευση των νεαρών επισκεπτών είναι μεγάλη όλες τις
μέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου και του
Σαββάτου.
Το αρχείο μελών της Βιβλιοθήκης αριθμεί σήμερα 2.200
περίπου μέλη. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η αξιοποίηση του διαδικτύου από τους μαθητές για τη διεκπεραίωση των σχολικών εργασιών καθώς και η χρήση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών ψηφιακών δίσκων με την
καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού της Βιβλιοθήκης
Επιπλέον η συλλογή της Βιβλιοθήκης πρόκειται να
εμπλουτισθεί φέτος με έντυπο και ψηφιακό υλικό (πηγές
του διαδικτύου, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ.).

«Πολιτισμός- Περιβάλλον
Υγιεινή Διατροφή»
O Πνευματικός Όμιλος Γυναικών Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
οργανώνουν την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 19.00 μ.μ.
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Καλυβίων, την παρουσίαση
του θέματος «Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή Διατροφή»
τρόπος ζωής στην καθημερινότητά μας.
εισηγητές είναι:
• Βάσω Κιούση, μουσικός- διευθύντρια του ΕΚΤ&Π .
• Θοδωρής Παπαπαύλου, υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, «αλλάζω συνήθειες, σώζω τον
πλανήτη».
• Έφη Γρηγορίου Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Συντονίζει η Αγγελική Γρηγορίου, πρόεδρος του Πνευματικού
Ομίλου
Γυναικών
Λαγονησίου.
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Στιγμιότυπα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο
Λαϊκές Αγορές και διαπλεκόμενα
«Ντρέπομαι και που καταθέτω αυτά που καταθέτω»
H Χρ. Φράγκου επανήλθε για τις λαϊκές αγορές, στο παρόν Νομραχιακό Συμβούλιο (22/2), και για την «αναρχία» που επικρατεί, όπως
αναδείχθηκε στο προηγούμενο νομαρχιακό Συμβούλιο, με καταγγελίες πωλητών.
Τότε είχε ρωτήσει η Χρ. Φράγκου αν είχαν δεχθεί στη Νομαρχία και
άλλες καταγγελίες και είχε πάρει αρνητική απάντηση.

Ετσι η Χρ. Φράγκου ενημέρωσε το σώμα ότι μετά απ’ αυτό έκανε
έρευνα και ανακάλυψε καταγγελίες που έχουν γίνει στον Γεν. Γραμματέα στις 22/6/2006, 6/7/2006 προς τον Νομάρχη. Και στις 9/12/08
καταγγελία και στις 19/5/09 επίσης με 30 υπογραφές πωλητών.
Συνολικά ξεπερνούν τις 40 οι καταγγελίες!
Παρ’ όλα αυτά στο προηγούμενο νομαρχιακό Συμβούλιο κανείς δεν
είχε πάρει καμία καταγγελία!

Ένα MALL στην καρδιά του Λαυρίου;
107 στρέμματα, 120.000 τ.μ. κτίσματα!
Ολέθριες οι συνέπειες για την πόλη
Το θέμα απασχόλησε και το προηγούμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Στ.
Παπασταυρόπουλου και του Νίκου Στεφανίδη, για να έρθει προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη όπως και έγινε.
Η 2η και 5η Νομαρχιακή Επιτροπή μετά από συνεδρίαση κατέληξε ότι τάσσονται αντίθετοι στην
απεριόριστη δημιουργία πολυκαταστημάτων γιατί τεμαχίζει τον κοινωνικό ιστό της πόλης.
- Ότι ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αναρμόδιοι για την έκδοση άδειας του συγκεκριμένου
καταστήματος, Carrefour, και ζητούν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα αποφανθεί επί
του θέματος.
Μεθόδευση από Eurotera, με την μέθοδο της σαλαμοποίησης, για να μη συνταχθούν μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Παίρνει άδειες «μικρών» καταστημάτων και προχωράει.

«Παλεύω με πάθος, γιατί αφορούν
την ποιότητα ζωής του πολίτη»
Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος,
επειδή ήταν αυτός που έφερε το
θέμα στο Ν.Σ. αιτιολόγησε και
τους λόγους λέγοντας μεταξύ
άλλων:

Την έβγαλε έξω ο Γενικός!
Δριμύτατη η Χρ. Φράγκου, αναφέρθηκε σε περιστατικό που διεμείφθη
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Νομαρχίας, την Τετάρτη
(17/2) όταν ο Γεν. Γραμματέας κάλεσε κάποιες κυρίες από τις καταγγέλλουσες για τα διάφορα που συμβαίνουν στις λαϊκές αγορές, και
«βρέθηκαν αντιμέτωπες με την “κομπανία” του Σωματείου Ερμής»,
όπως είπε η Χρ. Φράγκου.
Όταν εγώ προσπάθησα να παρευρεθώ και να συμπαρασταθώ στον πολίτη, στο γραφείο της Νομαρχίας, ο Γεν. Γραμματέας μου είπε να περάσω έξω από το γραφείο.
Και θέλω να υπενθυμίσω στον κ. Νομάρχη, ότι εμάς ψηφίζει ο κόσμος
και όχι τον κ. Ζεγγίνη.
– Και βγήκατε εσείς κυρία Φράγκου, ρώτησε απορημένος ο Νίκος Στεφανίδης. Ο μόνος που απόρησε…
Η Χρ. Φράγκου έκανε μία εκτενή αναφορά σε τραμπουκισμούς και σε
ελεγκτές – δυνάστες που παρατηρούνται στις λαϊκές και μάλιστα από
ανθρώπους της Νομαρχίας, με συγκεκριμένα ονόματα. Ανθρώπους
που είτε έχουν τη θέση του διευθυντή, είτε αναμένουν να την καταλάβουν!
Καταλήγοντας δε η Χρ. Φράγκου είπε ότι: «Διαχρονικά από το 2006
έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι της λαϊκής. Με τους τραμπούκους, με
το να τους σπρώχνουν, να τους τραυματίζουν. Κυκλοφορεί ο κ…. χωρίς άδεια στη λαϊκή της Πέμπτης και ακόμη κυκλοφορεί. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Το καταθέτω εδώ, το καταγγέλλω, κουβαλάμε τους ανθρώπους και ρωτάει ο κ. Ζεγγίνης, ποιος τους έφερε εδώ; Εχετε κανένα πρόβλημα; Μήπως το Ν.Σ. δεν είναι η προέκταση του σπιτιού όλων των πολιτών της Ανατολικής Αττικής; Ντρέπομαι, ντρέπομαι και που καταθέτω αυτά που καταθέτω».
Ο Νομάρχης απαντώντας δήλωσε ότι εδώ και αρκετό καιρό ενώ είχε
δρομολογηθεί η κρίση της Νομαρχίας για τους τμηματάρχες και διοικητές, ανεστάλη από την Κυβέρνηση και ακόμη δεν έχουν διοριστεί.
«Οσον αφορά τις καταγγελίες, εγώ τις παρέπεμψα, αυτές των τριών
που είχαν κατατεθεί πρόσφατα στο Ν.Σ. στην Ειδική Επιτροπή από
υπηρεσιακούς παράγοντες που προβλέπεται να ελέγχει τα παραπτώματα στις λαϊκές αγορές. Προφανώς η Επιτροπή θα καλέσει τους καταγγέλλοντες και τους καταγγελλόμενους για να πει ο καθένας τις
απόψεις τους.
Οσον αφορά διαμάχες σωματείων, η διαμάχη υπάρχει. Είναι τρία τα
Σωματεία και οι αντεγκλήσεις είναι έντονες μεταξύ τους.

«Εχουμε να κάνουμε με οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα που
έχουν σαν στόχο το άκρατο και
αθέμιτο κέρδος, χωρίς να τους
ενοχλεί ότι μ’ αυτό υποβαθμίζουν
την ποιότητα ζώης των πολιτών.
Αυτοί σκέπτονται μόνο το κέρδος.
Απ’ την άλλη μεριά έχουμε ένα
κράτος που θα όφειλε να προστατεύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, και αντ’ αυτού βλέπουμε
μέσα από διαδικασίες και τις υπηρεσίες του, ότι, όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά πολλές φορές θα έλεγα ότι συνεργεί και βοηθεί
προς μια τέτοια κατεύθυνση.
Ως εκ τούτου έχουμε κάθε λόγο
στην πόλη του Λαυρίου σήμερα
να αισθανόμαστε το ίδιο αγανακτισμένοι μ’ αυτό το κράτος, που
δείχνει αυτή την άθλια συμπεριφορά:
- όπως οι κάτοικοι της Βόρειας
Αττικής που το κράτος συναινεί
στα διόδια για να πάνε τα παιδιά
τους σχολείο,
- όπως οι κάτοικοι του Μαρκόπουλου, που έχουμε ένα κράτος που
άφησε να λειτουργούν τα Λατομεία, όπως λειτούργησαν, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής

των ανθρώπων,
- όπως οι κάτοικοι της Κερατέας,
που ένα κράτος δεν θέλει να αλλάξει το σχεδιασμό και τη διαχείριση των απορριμμάτων και θέλει
να φέρει τα σκουπίδια στην περιοχή μας,
- έτσι κι εμείς στο Λαύριο είμαστε
αγανακτισμένοι με ένα κράτος,
που όχι μόνο δεν εμποδίζει τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά
όπως βγαίνει μέσα από κάποιες
διαδικασίες, υποβοηθεί αυτά τα
συμφέροντα να κερδοσκοπίσουν
υποβαθμίζοντας τη ζωή των πολιτών.
Η εταιρεία έκανε λάθος που ζήτησε Υπουργική απόφαση γιατί με
τις τροποποιήσεις που γίνονται
κάθε χρόνο, αν περίμενε πέντε
χρόνια θα έπαιρνε κάλυψη 100%
και θα έχτιζε ουρανοξύστες.

Η αθλιότητα
Αυτόν τον προϊστάμενο που κάθε
χρόνο έδινε στην εταιρεία παραπάνω όρους δόμησης και νέες
χρήσεις γης, τον επισκέφθηκα
εγώ τουλάχιστον τρεις φορές ως
πρόεδρος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Νταού Πεντέλης και
είχα τηλεφωνική επαφή μαζί του
συχνές, γιατί το κτίριο του Νταού
Πεντέλης, βρίσκεται εντός δασικής περιοχής σε έκταση 240
στρεμμάτων. Του ζήτησα τα
35στρ. που κατέχει το Νοσοκομείο από το 1940 και είναι κτιριακές εγκαταστάσεις, να εξαιρεθούν της δασικής έκτασης για να
αποκτήσει το Νοσοκομείο άδεια,
γιατί είναι αυθαίρετο.
Και ό,τι επεμβάσεις επιχειρούμε
να κάνουμε για να εκσυγχρονίσουμε και να επανδρώσουμε το
Νοσοκομείο, είναι παράνομες.

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάω
μέσα ως αυθαίρετος και παράνομος.
Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος, που
αρνείται σε ένα Νοσοκομείο που
καλύπτει την υγεία παιδιών, και
ζητάει να εξαιρεθεί της δασικής
μορφής, (σήμερα είναι κρανίου
τόπος από τις διαδοχικές πυρκαγιές), δεν δίνει αυτή τη γνωμοδότηση, ενώ είναι σύμφωνο το
Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνο
το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης,
σύμφωνο το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αλλά εδώ φταίω εγώ, γιατί αν πήγαινα και του έλεγα, ότι θα επιτρέψω και σε δέκα στρέμματα να
γίνει Carrefour θα είχα πάρει την
εξαίρεση.
Ετσι φαίνεται, έτσι λειτουργεί το
κράτος σήμερα.
…Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο
σκαλί να κατέβουμε.
…Μέσα από ένα μνημόνιο που
έχει συμφωνηθεί μεταξύ Δήμου
και εταιρίας, ο Δήμος θα πάρει
περίπου 300.000 ευρώ ανταποδοτικά και η εταιρία θα γίνει και χορηγός του Μπάσκετ. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δ.Σ. είναι και πρόεδρος του μπάσκετ,
αντιλαμβάνεστε τι λέω».

Κλείνοντας ο Παπασταυρόπουλος είπε: ενδεχομένως αν με
ακούσει κάποιος να μιλάω, θα νομίσει ότι εγώ δεν θέλω την επιχειρηματικότητα. Θέλω να το
ακούσετε όλοι, να γραφτεί στα
πρακτικά και στους εκπροσώπους
του Τύπου που είναι κάτω: Μακριά από μένα κάθε τέτοια σκέψη. Μόνο και μόνο εκ της ιδεολογίας μου εγώ συντάσσομαι και
συμπαραστέκομαι στην επιχειρηματικότητα. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη.
Στηρίζω την επιχειρηματικότητα,
που θα δείξει κοινωνική ευαισθη-
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σία θα υπακούσει στους νόμους
της χώρας και θα αποδώσει στην
τοπική κοινωνία τα οφειλόμενα.
Μια επιχειρηματικότητα, που θα
έρθει να διαστρεβλώσει τους νόμους της χώρας για να αισχροκερδίσει, θα με βρει αντιμέτωπο.
Το θέμα έχει προεκτάσεις νομικές
και πολιτικές που πρέπει να ασκήσει η Νομαρχία.
Ο Στ. Παπασταυρόπουλος ζήτησε
να σταθούν αρωγοί προς τους
επαγγελματίες και να κάνει παρέμβαση η Νομαρχία, υπέρ του Εμπορικού Συλλόγου σε ότι ενέργειες έχει
κάνει μέχρι τώρα.
Ο Ν. Στεφανίδης ζήτησε από το
σώμα, με απόφασή του, να εμποδίσει την εν λόγω επένδυση και
να αναστείλει όλες τις άδειες,
που έχουν δώσει για τη λειτουργία των καταστημάτων.
Τόνισε δε ιδιαίτερα: «Να πάρουν
οι συνάδελφοι και πατριωτική θέση και εθνική θέση. Επειδή προχθές ο αντινομάρχης Κατσίκης
αμφισβήτησε σε κάποιο συνάδελφο που προκάλεσε και έλεγε ότι
εδώ ερχόμαστε να ταχθούμε
υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. Και εν πάσει περιπτώσει κύριοι συνάδελφοι, ναι, σήμερα μπαίνει και το ζήτημα του πατριωτισμού. Τι έχει να κάνει με την οικονομία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι μόνες πατριωτικές, οι οποίες με το τζίρο που κάνουν και την αγορά που αναπτύσσουν τα κεφάλαιά τους ξαναπέφτουν στην εθνική οικονομία και
δεν γίνονται σωλήνας να μεταφέρουν τα ελληνικά κεφάλαια στο
εξωτερικό με τις πολυεθνικές.
Επομένως κρίνεται και ο πατριωτισμός μας»

Υπέρμαχος
ο Δήμαρχος Λαυρίου
“Δεν πρέπει να παίρνει
θέση η Νομαρχία!”
Η άποψη του Δήμου διαχρονικά,
και της μειοψηφίας, λέει ότι μία
απόφαση που πάρθηκε το 1992
δεν μπορεί να ισχύει. Δεν μπορεί
να υπάρχει ένα ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ανάμεσα στην πόλη του Λαυρίου και
το Σούνιο. Εχει παρθεί ομόφωνη
απόφαση το 2005 που έδωσε και
τις χρήσεις γης, ήταν τα λόγια
του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς
τάχθηκε υπέρ της επένδυσης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:
«Ηταν αδιανόητο για μας να βάλουμε ένα ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ εκεί πέρα
σε 1500 στρέμματα συνολικής
έκτασης, (τα 100 στρ. είναι εντός
σχεδίου). Γι’ αυτό πήραμε μία
απόφαση να γίνει τροποποίηση
της ΒΙΠΑ προς εξυγίανση.

Θα κλείσουν
τα ντόπια μαγαζιά

Το 2005 το Δ.Σ. ομόφωνα βάλαμε
το θέμα ότι δίνουμε χρήσεις γης
σε μια περιοχή που ήταν το παλιό
εργοστάσιο, και επομένως πρέπει
να πάρει η πόλη ένα κομμάτι της
υπεραξίας. Μία τουριστική επένδυση, μαρίνα, χώρους εκπαίδευσης και τουρισμού.
Συμφώνησε να πάρουν 400 εκατομ. δραχμές με την υπογραφή
του ΦΕΚ και ένα συμφωνητικό με
την εταιρία και επίσης να δοθεί
(δόθηκε) ένα βιομηχανικό κτίριο
που δεσπόζει στο λιμάνι, όπως
επίσης και ένα οικόπεδο μπροστά
στο λιμάνι για να γίνει κέντρο πολιτιστικό.
Παράλληλα δεσμεύθηκε ότι όλες
οι δαπάνες για εφαρμογή και
πράξη εφαρμογής θα τα βάλει η
εταιρία, ενώ τώρα είναι υποχρέωση του Δήμου.
400.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά
έργα και 300.000 ευρώ για έργα
ανάπλασης θα διαθέσει η εταιρία.

La mafia!
«Πέρυσι ήρθαν τέσσερις συνδημότες να κάνουν μαγαζιά, μπαράκια κλπ. με το όνομα “La Mafia”. Η
δική σας πολεοδομία έδωσε τις
άδειες για τα καταστήματα. Εχει
γίνει αλλαγή χρήσης στα
20.000μ. κτίσματα που ο καθένας
τα χαρακτηρίζει όπως θέλει!
Οσο για το Carrefour είναι 1600 μ.
όπως σε όλη την Ελλάδα», συνεχίζει ο Δήμρχος.
«Εμείς δεν θα εμποδίσουμε την
ανάπτυξη της πόλης»
«…Αν αυτό που κάναμε είναι λάθος, ας προσφύγει ο κ. Παπασταυρόπουλος στις επιτροπές για
να δικαιωθεί», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Επένδυση με
“σαλαμοποίηση”
Η έκταση αυτή, 60.000τ.μ. θα καλυφθεί με τον τρόπο της σαλαμοποίησης για να αποφύγουν την
κεντρική διαδικασία. Ακόμη και το
40% να είναι, προφανώς θα πρέπει να έχει προηγηθεί οργανωμένη μελέτη, ένα είδος πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ο Δήμος δεν θα πρέπει να απωθεί
τις διαδικασίες που προβλέπονται
από το νόμο για τέτοιου είδους
επενδύσεις, τόνισε ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος.

Ο ΕμποροΕπαγγελματοΒιοτεχνικός Σύλλογος μέσω του Αντ. Μώρογλου κατήγγειλε ότι ο Δήμος
δίνει υγειονομικές άδειες στο χώρο της εταιρίας και δεν απαντάει
στα αιτήσεις τους.
350 επιχειρήσεις, αν στηθούν αυτές οι επενδύσεις, θα κλείσουν
στο Λαύριο. Αυτή η πόλη δεν ση-

κώνει αυτό το μέγεθος της επιχειρηματικότητας. Ζούμε σε πολύ
δύσκολες οικονομικές εποχές
και έρχονται σήμερα να στήσουν
πολυεθνικές εταιρίες.
Η Ομοσπονδία επαγγελματιών
όλης της Ελλάδας, δια μέσου
του προέδρου της Κερπελή, τόνι-

σε ότι θα περίμενε ότι, η Δημοτική Αρχή θα διεκδικούσε μαζί τους
το 40% είτε σε εισφορά σε γη είτε σε χρήμα. «Ανάπτυξη σημαίνει
παραγωγή. Εδώ μιλάμε για μεταπράτηση. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει για ανάπτυξη η
οποία θα στηρίζεται σε παραγωγή. Μόνο για αέρα. Για τη φούσκα
του αέρα, για εμπόριο. Το εμπόριο έχει μεταπράτηση. Παίρνω, δίνω, κονομάω, κονομάς, κονομάει.
Αυτό όμως είναι το κακό σπυρί
που κάποτε σπάει. Είναι το σημερινό φιάσκο της εθνικής οικονομίας που μας έχει εξευτελίσει
εθνικά, που μας έχει εξευτελίσει
σαν ανθρώπους, σαν παράγοντες
σαν θεσμό, σαν χώρα. Κάποτε
πρέπει να σταματήσει αυτού του
είδους η ανάπτυξη.
Αυτή είναι θέση όλης της Συνομοσπονδίας όλης της Ελλάδας», τόνισε κλείνοντας.
Η Ιωάννα Στεργίου αναρωτήθηκε:
εμείς η Νομαρχία τι ρόλο έχουμε
όταν ο Δήμαρχος όπως είπε «έχει
δικαιοδοσία σ’ αυτές τις αποφάσεις».
Και επεσήμανε: «Εδώ υπάρχει μία
μεθόδευση. Από το 2003 με τις
μεθοδεύσεις για χρήσης γης στη
Eurotera, η οποία μπορεί να επηρεάζει οργανισμούς, Υπουργεία

κλπ. και θα έπρεπε ο Δήμος να
ήταν μπροστά και να διεκδικεί αυτό το κομμάτι και όχι να το παραχωρεί».
Τόνισε δε: Οσο για την άδεια από

τη “Νομαρχία Αθηνών” 17/2/2010
(δύο ημέρες πριν τη συνεδρίαση),
από τις παρατυπίες που έχει, φαίνεται να είναι γραμμένη καθ’ υπαγόρευση άλλου, τόσο εσπευσμένα και την υπέγραψε απλά ο κ.
Παπάς, γιατί δεν μπορεί στα γραφεία της Νομαρχίας να υπάρχει
επιστολόχαρτο Νομαρχία Αθηνών».
Ο Χαρ. Δαμάσκος εξήγησε ότι τα
έντυπα αυτά τα συμπληρώνουν οι
μηχανικοί και λογικό είναι να
έχουν και έντυπα της Νομαρχίας
Αθηνών.
Συνέχεια στη σελ. 8

Το ιστορικό
Η περιοχή βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο κοντά στο λιμάνι. Δηλαδή συνδέεται αναπόσπαστα με τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό ιστό της πόλης του Λαυρίου.
Στην περιοχή καθιερώθηκε βιομηχανικός χαρακτήρας το
1970 (23.7.70 ΒΔ ΦΕΚ 189Δ/2.9.1970), και με τροποποίηση
το 1981 (ΦΕΚ 207Α1981), με το χαρακτηρισμό και πάλι ως
βιομηχανική, με χρήσεις υπό όρους και εκτός σχεδίου πόλης.
Το 1993 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Λαυρίου
(ΓΠΣ)
με
απόφαση
Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ
(85766/6244/16.9.93) & Γεωργίας (ΦΕΚ 1260Δ). Δύο χρόνια
μετά – 1995 – τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (2726/553/10.5.1995) και χαρακτηρίστηκε ΒΙΠΑ και επετράπησαν οι χρήσεις της μη οχλούσης βιομηχανίας – βιοτεχνίας.
Στο χώρο λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία «Αιγαίο», η οποία πτώχευσε το 1992
αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους στο δρόμο και μάλιστα χωρίς να πληρωθούν. Το 1994 η γηπεδική έκταση πουλήθηκε στην εταιρεία Ελληνοβαλκανική και αργότερα στην
Euroterra η οποία σιγά σιγά απέκτησε, αυτό το κομμάτι γης,
μια τεράστια έκταση 107,703 στρεμμάτων.
Η Euroterra αναδύθηκε, όπως γράφουν στην προσφυγή τους
στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ενωση Επαγγελματιών, σε
μια προσπάθεια να αλλάξει τους όρους χρήσεων γης στην
περιοχή και τους συντελεστές δόμησης, προκειμένου να ανεγερθούν εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εκθεσιακοί χώροι
και.. και…
Παίρνοντας στοιχεία από την προσφυγή του Επαγγελματιών
που κινδυνεύουν με αφανισμό αν λειτουργήσει ένα τέτοιο
συγκρότημα στην πόλη, βλέπουμε ότι:
Στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει υψηλούς όρους δόμησης,
η εταιρία προσπαθεί να πείσει, ότι η περιοχή έχει ενταχθεί σε
ρυμοτομικό σχέδιο από το 1970!, με συντελεστή δόμησης 1,3
και να αποφύγει την εισφορά σε γη που φθάνει το 40%.
Αυτό αν εφαρμοστεί σημαίνει ότι θα χτιστούν σε 107 στρέμματα 120.000 τετραγωνικά μέτρα!!
Για το σκοπό αυτό, μέσα από την κρατική μηχανή, η Euroterra
επιχείρησε και εν πολλοίς πέτυχε τα σχέδιά της.
– ο Δήμος Λαυρεωτικής αποφάσισε (104/2004) εκπόνηση
συνολικής μελέτης τροποποίησης ΓΠΣ, αλλά άμεση τροποποίηση καθ’ ο μέρος αφορά την συγκεκριμένη έκταση της
πρώην εταιρίας ΑΙΓΙΟ.
– τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (20548/

16.5.2006 ΥΠΕΧΩΔΕ), την οποία προσέβαλαν τα σωματεία
της περιοχής, και εκρίθη παράνομη από το ΣτΕ ως (276/2007)
και αντισυνταγματική γιατί:
Α) ο συλλήβδην καθορισμός του συνόλου των χρήσεων γης
πολεοδομικού κέντρου και τουρισμού, αναψυχής είναι παράνομος.
Β) Ο ιδιαίτερα υψηλός συντελεστής δόμησης 1,3 είναι αντίθετος με το Σύνταγμα (άρθρο 24) αλλά και προς τη διάταξη
του άρ. 18 Ν.2508/97.
Γ) ο καθορισμός των λοιπών όρων δόμησης δεν προτείνεται
νομίμως, αφού αποκλίνει ουσιωδώς από τις προηγηθείσες
γνωμοδοτήσεις του ΣΧΟΠ.
– γνωμοδοτήσεις ΟΡΣΑ (Οργανισμός Σχεδίου Αθήνας) που
αρχικά ανέβαλε οριστικά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης
μετατροπής της περιοχής σε ΒΙΠΑ προς εξυγίανση
(7/11.2,2004) γιατί δεν μπορεί να εξετασθεί συνολικά η τροποποίηση του ΒΙΠΑ, ενώ στη συνέχεια έκανε δεκτό αίτημα
της Euroterra κρίνοντας ότι στην επίμαχη περιοχή πρέπει να
προστεθούν και άλλες χρήσεις (16/1.9.2004), διαμέσου της
μετατροπής της περιοχής σε ΒΙΠΑ προς εξυγίανση και με τη
διαδικασία του επείγοντος.
Στη συνέχεια ο ΟΡΣΑ με νεώτερη πράξη (4/30.3.2005) κρίνει
ότι η εν λόγω έκταση δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως περιοχή ανάπλασης με την ειδική διαδικασία του Ν.2508/1997,
αφού αυτή είναι χρονοβόρα και πρότεινε την προσθήκη χρήσεων τουριστικής ανάπτυξης και πολεοδομικού κέντρου με
μόνο περιορισμό να μην υπερβαίνει το 30% του συνόλου της
περιοχής με συντελεστή δόμησης 1.2!
Με νέα απόφαση, ένα χρόνο μετά, (3/8.2.2006) προτάθηκε
ακόμη πιο ευνοϊκή λύση για την Eurotera, αυτό που επεδίωκε από την αρχή δηλαδή, συντελεστή δόμησης 1,3 και χρήσεις τουριστικής ανάπτυξης σε ποσοστό 40%.
Στο μεταξύ, και ενώ έχει απορριφθεί το ΓΠΣ από το ΣτΕ, το
ΥΠΕΧΩΔΕ προέβη σε νέα τροποποίηση με νέα απόφασή του
(11489/13.3.09 ΦΕΚ 135Δ/31.3.09), προσπαθώντας να υπερσκελίσει την προηγούμενη (20548/16.5.2006). Την νέα αυτή
τροποποίηση πρόσβαλαν και πάλι οι επαγγελματίες, «για σειρά σοβαρότατων λόγων και ιδίως γιατί παρανόμως εισήχθησαν χρήσεις γης που επιτρέπουν υπεραγορές και υπερτοπικά
εμπορικά καταστήματα, επιβαρύνεται το κάθεστώς των χρήσεων γης και εν τέλει νομιμοποιείται ένας τεράστιος μέσος
συντελεστής δόμησης, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είναι
εκτός σχεδίου πόλεως. Εξ’ άλλου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του ΓΠΣ πριν παρέλθει πενταετία», όπως σημειώνουν
στην ανακοίνωσή τους που κατέθεσαν στο Ν. Συμβούλιο.
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Ομιλία για τον Μεξικάνο
Νομπελίστα, Οκτάβιο Παζ
Την Πέμπτη 18.2 σε πυκνό και εκλεκτό ακροατήριο σε ξενοδοχείο της Γλυφάδας, μίλησε ο βραβευμένος φίλος μου ποιητής
Χάρης Μελιτάς με θέμα το έργο και τα «πιστεύω» του δημοκράτη ποιητή νομπελίστα Μεξικανού Οκτάβιου Παζ*.
Μάθαμε για τους αγώνες του πονεμένου Μεξικανικού λαού και
πονέσαμε μαζί τους.
Κάποιες τέτοιες ομιλίες που ξεσκεπάζουν τα «πρέπει» και «θέλω»
του ακραίου εξουσιαστικού κατεστημένου πρέπει κάποτε να έρχονται στην επιφάνεια και ο ποιητής Μελιτός το έκανε. Μπράβο του.
*Ο Οκτάβιο Παζ γεννήθηκε το 1914 στην πόλη του Μεξικού και σπούδασε στο πανεπιστήμιο της γενέτειράς του. Εκδόθηκαν πολλά ποιητικά έργα του, ανάμεσα στα οποία η περίφημη "Πέτρα του ήλιου"
(1957). Ακολούθησε καριέρα διπλωμάτη, μετά το 1945, και στο διάστημα 1962-1968 χρημάτισε πρεσβευτής του Μεξικού στις Ινδίες. Το
1968, ωστόσο, παραιτήθηκε του αξιώματός του, διαμαρτυρόμενος
για την αιματηρή καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων στο Μεξικό κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (Σ.Σ. για την οποία
αιματηρή καταστολή αποκρύψανε τα πραγματικά στοιχεία και εμφανίσανε ως επίσημο απολογισμό, 4 νεκρούς διαδηλωτές και 30 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές οι νεκροί έφτασαν τους 267
και οι τραυματίες τους 1000.) Στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄70 δίδαξε στο Κέιμπριτζ και για μια περίοδο στο Χάρβαρντ. Θεωρείται
ένας απ' τους πιο σημαντικούς ποιητές και θεωρητικούς της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ.

Ένα ΜALL στην καρδιά του Λαυρίου;
Συνέχεια από τη σελ. 7

Ο Πάρης Ευαγγελίου δήλωσε ότι επειδή έχω γίνει μάρτυς
μιας κατάστασης· στο Λαύριο λειτουργούν πράγματι αυτά τα πέντε καταστήματα. Και μέχρι σήμερα πίστευα ότι
έχει επέλθει αλλαγή χρήσης γης στο συγκεκριμένο χώρο. Βλέποντας την άδεια σήμερα που έχει εκδοθεί 17 Φεβρουαρίου, νομίζω ότι είναι βιαστική.

Το σημαντικό όμως της ιστορίας και
εκεί που πρέπει να γίνει ο έλεγχος
είναι ότι πρόκειται για αλλαγή πολεοδομικής χρήσης. Όταν έχει να κάνει κανείς με ένα τόσο μεγάλο χώρο
20.000τ.μ. πρέπει να συνοδεύεται
από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Αρα το πρώτο ζητούμενο είναι εάν όντως υπάρχει μελέτη ΜΠΕ.
Εγώ θεωρούσα μέχρι σήμερα ότι υπήρχε αλλαγή χρήσης.
Αυτό όσον αφορά το δικό μας κομμάτι ευθύνης.
Για να δοθεί μια άδεια λειτουργίας, υπογράφεται από τη
Δημοτική Αρχή, αλλά θα πρέπει να έχει έρθει ο φάκελος

στο Τμήμα Υγείας της Νομαρχίας.
Πώς ο Δήμος έστειλε φακέλους στη Νομαρχία για άδειες στην Επιτροπή Υγείας, τη στιγμή που δεν υπάρχει Πολεοδομική άδεια!»

Η απόφαση
Τέλος πάρθηκε απόφαση από το Ν.Σ.:
– Να ελεγχθεί η νομιμότητα της οικοδομικής άδειας.
– Να γίνει έλεγχος από την Υπηρεσία Υγείας και Πολεοδομίας σε σχέση με τα μαγαζιά που λειτουργούν, χωρίς
να έχει προηγηθεί η νόμιμη αλλαγή χρήσης.
– Επικαιροποίηση προηγούμενης ομόφωνης απόφασης
του Ν.Σ. που έχει ταχθεί στον ορθολογικό σχεδιασμό και
χωροθέτηση των πολυκαταστημάτων συνολικά στην
Ανατ. Αττική.
– Δεν θα επιτρέψουν με τη μέθοδο της κατάτμησης των
οικοδομικών αδειών, να δημιουργηθεί μία υπεραγορά στο
χώρο, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες και τις
νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την ιστορία, ενδεικτικά παραχωρήθηκαν πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
ισότητας φύλου:

Χρονολόγιο της συνεχιζόμενης μάχης
για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
της γυναίκας
«Ώ Ζεύ, τι το κίβδηλον ανθρώποις κακόν
/γυναίκας ες φώς ηλίου κατώκισας;»
«Ω Δία! Γιατί το ολέθριο κακό των ανθρώπων, που είναι οι γυναίκες, τις έχεις βγάλει
στο φώς του ήλιου;»
(Ευριπίδης, Ιππόλυτος 616-7)

Είναι καταφανές ότι, οι ριζικές αλλαγές οι
οποίες ακολούθησαν την ιστορική πορεία των
γυναικών, οι αλλαγές που καταγράφηκαν σε
αγώνες για βελτίωση συνθηκών ζωής και παραχώρησης ίσων δικαιωμάτων φύλου αλλά και δυνατότητας της ελεύθερης άσκησης αυτών, δεν
έχουν αντικρύσει ακόμα την τελική τους κατάληξη, τουλάχιστον στο καθολικό παγκόσμιο
επίπεδο.
Το βέβαιο είναι, ότι ο Ευριπίδης, ήταν δεδηλωμένος μισογύνης, ίσως και κομπλεξικός. Τουλάχιστον αυτό συμπεραίνει κανείς από το διάβασμα των έργων του “Ιππόλυτος” και ‘’Μήδεια’’,
όταν τον ακούει να διατυπώνει ότι «την μισώ
την έξυπνη γυναίκα, δεν την θέλω/ δεν θέλω
στο σπίτι μου, γυναίκα με μυαλό!» και στο αρχαίο κείμενο «Σοφήν δε μισώ» κτλ. (από τον Ιππόλυτο στ. 640-1). Όμως όταν γράφει την ‘’Αλκηστη’’, εκφράζει έναν αμέριστο θαυμασμό
στο πρόσωπο της ηρωϊδας του. Αλλά και ο Αριστοτέλης στα ‘’Πολιτικά’’ του, κάνει τη δική του
τοποθέτηση γράφοντας πως «ό,τι είναι οι δούλοι για τους αφέντες τους, είναι και οι γυναίκες
για τους άνδρες συζύγους τους».
Ο Πλάτων όμως, στο Ε΄ κεφάλαιο της ‘’Πολιτείας’’, διακηρύσσει «ότι τα πολιτικά και στρατιωτικά καθήκοντα πρέπει να ανατίθενται και στη γυναίκα». Στο χορό μπαίνει και ο Αριστοφάνης με
τη ‘’Λυσιστράτη’’, στην οποία δηλώνει ότι «καί-

τοι η γυναίκα δεν μπορεί να γίνει ανατροπέας
του κατεστημένου, εν τούτοις μπορεί να επιλύσει επιτυχώς μείζονα κρατικά προβλήματα».
Καθίσταται λοιπόν καταφανές, ότι ο αγώνας
της γυναίκας, για την απόκτηση ισότιμων δικαιωμάτων με στον άνδρα είναι παλαιός. Και αυτός ο αγώνας επέφερε, πλην όμως ανεπιτυχώς,
την αντίδραση του ισχυρού φύλου, που αγωνιούσε στη διατήρηση του εξουσιαστικού του μεριδολογίου.
Ερχόμαστε τώρα στο ανεπιτυχώς της αντίδρασης του ισχυρού εταίρου.
Στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, το 1952 εγκρίνεται
«Σύμβαση για την πολιτική κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των γυναικών».
Το 1971, από 129 χώρες υπογράφεται το δικαίωμα «του ψηφίζειν και εκλέγεσθαι» των γυναικών.
Μέχρι τότε, από τις 129 χώρες, οι οκτώ, δεν είχαν αναγνωρίσει την ισότητα. (Πορτογαλία, Συρία, Ιορδανία, Κουβέϊτ, Σαουδ. Αραβία, Υεμένη,
Αγ Μαρίνος και Λίχτενστάϊν, κοίτα πίνακα).
Το δικαίωμα όμως ψήφου, δεν σήμαινε και την
παραχώρηση του δικαιώματος άσκησης πολιτικής εξουσίας.
Ίσως σας φάνηκε κουραστική αυτή η καταγραφή, αλλά νομίζω πως ήταν ενδιαφέρουσα για
συμπεράσματα.
Έρχομαι τώρα στα εν Ελλάδι τεκταινόμενα. Το
1895 γίνεται δεκτή στο πανεπιστήμιο η πρώτη
φοιτήτρια. Το 1884 ιδρύεται η πρώτη σχολή
Αδελφών νοσοκόμων και λίγο προτού φτάσει το
1900, η “Ενωση των Ελληνίδων”. Ακολουθούν,
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών - Παιδαγωγών και Γυμνάσιο στη Σχολή Θηλέων.

Το 1887 η σοσιαλίστρια Καλλιρρόη Παρέν με
την εφημερίδα της “Εφημερίδα Κυριών” διεκδικεί πολιτική ισοτιμία και επιφέρει την αντίδραση
του άρρενα πολιτικού κόσμου.
Η Παρέν επιμένει και το 1912 ιδρύει το “Λύκειο
Ελληνίδων”. Το 1914 ο ‘’Πατριωτικός Σύνδεσμος Γυναικών’’ θεμελιώνει το ‘’Νοσοκομείο
Παίδων’’ και ταυτόχρονα μεριμνά για τους
τραυματίες του πολέμου και τις οικογένειές
τους. Οργανώνει συσσίτια και συμμετέχει στην
περίθαλψη των θυμάτων από θεομηνίες. Το
1915 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
με τη γνωστή μεγάλη συμμετοχή του γυναικείου φύλου, της οποίας συμμετοχής το 2/3 καλύπτεται από εθελόντριες.
Το 1927 το ελληνικό Σύνταγμα για πρώτη φορά
αναφέρεται στη γυναίκα: «Πολίτης είναι ο Ελληνας υπήκοος αδιακρίτως φύλου» και αφιερώνονται άρθρα σχετικά με την προστασία της μητρότητας και του γάμου. Το 1927, επιτρέπεται η
ένταξη της γυναίκας στις υπηρεσίες του Δημόσιου κρατικού τομέα.
Η Ελλάδα το 1945 πιέζεται από τα συνεργαζόμενα γυναικεία σωματεία και αναγκάζεται να
υπογράψει Διεθνή Συμφωνία, με την οποία αποδέχεται την ισότητα των δύο φύλων: «Τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχονται την επί ίσοις όροις
εκλογή ανδρών και γυναικών σε οποιαδήποτε
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θέση, χωρίς κανένα, υπέρ του ενός ή του άλλου διακριτικό διαχωρισμό». Το 1946 νομοθετείται και το δικαίωμα «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών στις Δημοτικές Εκλογές».
(Αν.Ν. 959). Πρώτη Δήμαρχος το 1949, αναδεικνύεται η κ. Δεσύλλα Μαρία στην Κέρκυρα.
Το1952, με τον νόμο 2159 χορηγείται στη γυναίκα «το δικαίωμα του γενικώς και χωρίς περιορισμούς εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Ακολουθούν και άλλοι νόμοι μαζί με συμπληρωματικά
και διορθωτικά άρθρα. Το 1975, και με το άρθρο 2 του Συντάγματος των Ελλήνων καταδηλώνεται ότι «Γενικώς Έλληνες και Ελληνίδες
έχουν ίσα δικαιώματα αλλά και ίσες υποχρεώσεις». Τον Μάρτιο του 1982, η Ελλάδα συνυπογράφει σε Διεθνή Συμφωνία και την «Ισότητα
των Γυναικών».
Οι αλλαγές που συντελούνται, εμφανίζουν τη
γυναίκα να επικρατεί δυναμικά και εξόχως αποδοτικά και δημιουργικά στα πολιτικά και κοινωνικά forum του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Ο αγώνας όμως δεν έχει λήξει. Ακόμα και στη “Δύση”
το γυναικείο σώμα, αντικείμενο εμπόρευμα
στην ποικιλότροπη μορφή του, είναι σε εκμετάλλευση πρώτης γραμμής. Στην “πολιτισμένη”
χριστιανική Δύση, ο κάθε βιασμός σώματος και
ψυχής καλύπτεται με το πέπλο και το πρόσχημα
του πολιτισμικού και καλλιτεχνικού δρώμενου.
Στην “απολίτιστη” μουσουλμανική Ανατολή, η
βία και ο βιασμός της θηλυκής προσωπικότητας,
επιτελείται με απροκάλυπτο τρόπο, σαν μέρος
του όλου μιάς κατεστημένης εθιμοτυπικής παράδοσης.
Τελικά ο Ιανός όπου και να γυρίσει το ανδρικό
δίχρωμο πρόσωπό του, σε Ανατολή ή Δύση, στη
θρησκεία του Τζιχάντ ή στη θρησκεία της Αγάπης, φτάνει στο ίδιο κατώφλι της ανόσιας διεκδίκησης. Στην ανδρική με κάθε τρόπο διεκδίκηση της “υφαρπαγμένης θωρακικής πλευράς
του”, από τον θεό που λάτρεψε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––
Βοηθήματα
1) Στ. Ι. Δεληκωστόπουλος: ‘’Η γυναίκα όταν χτιζόταν ο
πολιτισμός’’Εκδ. Λιβάνη 2007.
2) Εγκυλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα.
3) Εv. Cantarella: ‘’Οι γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας.
‘’Εκδ. Παπαδήμα 1998
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Πρώτος υποψήφιος για τη Δημαρχία της Λαυρεωτικής

ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος
αναδιάρθρωση της χώρας
ΗΔιοικητική
φαίνεται να αποκτά, επιτέλους, την
πρέπουσα προτεραιότητα. Το σχέδιο
«Καλλικράτης» έχει δοθεί από την Κυβέρνηση στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διαβούλευση. Σε λίγο χρονικό
διάστημα θα ψηφιστεί από τη Βουλή και
θα αποτελεί νόμο του Κράτους.
Οι εξελίξεις αυτές, δίνουν τώρα τη δυνατότητα σε πολίτες που μπορούν να προσφέρουν πολλά στον τόπο τους, να αναμειχθούν στα κοινά της τοπικής κοινωνίας
τους.
Προσωπικά, διετέλεσα, με την εντολή της
μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών
μου, δύο φορές δήμαρχος Λαυρεωτικής
και, κατά γενική ομολογία, υπήρξα στην
πράξη ο Δήμαρχος της ενότητας όλων
των δημοτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου με το μόχθο όλων μας «αναστήθηκε η Λαυρεωτική», διότι υπηρέτησα με
τους συνεργάτες μου, με όλους τους συνδημότες μας, με πάθος και αποτελεσματικότητα τον τόπο μας.
Με την αρωγή όλων των κυβερνήσεων, η
υπερκομματική δημοτική μας αρχή δημι-

ούργησε τη νέα Λαυρεωτική της ανάπτυξης, του πολιτισμού, της ελπίδας.
Δυστυχώς, σήμερα, οι κατακτήσεις μας,
αποδεικνύεται από μια σειρά γεγονότων
ότι πέρασαν από την ιδιοκτησία του λαού,
στην υπηρεσία οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Γνώστης και θεατής αυτών των εξελίξεων δεν δικαιούμαι ούτε να σιωπώ, ούτε
να απέχω, ούτε να επιτρέψω την λεηλασία όλων όσων κατακτήσαμε.
Διευκρινίζω και υπενθυμίζω ότι από πεποίθηση είμαι υπέρ και όχι εναντίον της επιχειρηματικότητας. Εκείνης της επιχειρηματικότητας όμως, που λειτουργεί με
όρους κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης, με πρόθεση να είναι κοινωνικός εταίρος του Δήμου.
Οι δυνάμεις της κοινωνίας μας, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νέα γενιά, οι επαγγελματίες και οι έμποροι, πρέπει να καρπούνται και αυτοί τα αποτελέσματα της
ανάπτυξης και όχι να οδηγούνται στην
εξαθλίωση και το περιθώριο.
Επί δημαρχίας μου, άλλαξε μορφή και οι-

κονομική φυσιογνωμία ο Δήμος μας. Πάντα όμως με όρους κοινωνικής ευθύνης
και συνοχής. Σήμερα τα δεδομένα έχουν
αντιστραφεί και επιχειρηματίες, χωρίς αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, επιβάλλουν
τους δικούς τους όρους στην πόλη μας.
Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Και
δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι συνδημότες
μου, αυτοί που κάθε μέρα όλο και πιο
έντονα, με καλούν να ηγηθώ ενός νέου,
άφθαρτου δημοτικού κινήματος, ενωτικού
και υπερκομματικού, όπως ήταν αυτό που
ίδρυσα, αυτό που άλλαξε τις τύχες των
κατοίκων της Λαυρεωτικής.
Το σχέδιο «Καλλικράτης» ενώνει τώρα
την περιοχή της Λαυρεωτικής με όμορους
Δήμους. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι θα
είναι αυτοί. Γνωρίζουμε όμως όλοι, γιατί
είμαστε ένας τόπος, ότι το νέο Δήμο που
θα προκύψει, πρέπει να εκφράζει και να διοικεί ένα νέο ενωτικό, δημοτικό κίνημα
όλων των δημοτών, όλων των πολιτών,
ανεξάρτητα από ιδεολογική, πολιτική,
κομματική ή άλλη τοποθέτηση. Ένα κίνημα ικανό να δημιουργήσει ό,τι πιο ελπιδοφόρο, αναπτυξιακό, φιλολαϊκό.

Με βάση αυτό το σκεπτικό δηλώνω ότι θα
είμαι υποψήφιος δήμαρχος του νέου Δήμου που θα προκύψει με την συμμετοχή
της Λαυρεωτικής.
Δηλώνω ότι είμαι έτοιμος, με την ομάδα
των πρώτων συνεργατών μου, από όλη
την περιοχή, να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα δυναμικής ανάπτυξης, που θα
μπορεί με λαϊκή συμμετοχή, διαφάνεια και
έλεγχο να δώσει απάντηση και λύση στα
οξυμμένα προβλήματα της περιοχής μας
σε όλα τα επίπεδα.
Όχι μόνο τα αυτοδιοικητικά αλλά και τα
ευρύτερα κοινωνικά γιατί σε περίοδο οικονομικής κρίσης η αυτοδιοίκηση μπορεί και
πρέπει να λειτουργήσει ως συντελεστής
ανάπτυξης.

Καταπολέμηση σπατάλης - Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν
Τρεις είναι οι, απ’ όλους παραδεκτές, δέσμες μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Περιστολή δαπανών, αύξηση εσόδων,
ανάπτυξη. Η υπό τον Γ. Παπανδρέου κυβέρνηση, ασχέτως
της εύλογης και επιβεβλημένης κριτικής που δέχεται για
ατολμία, παλινωδίες και λανθασμένες επιλογές –κυρίως στον
τομέα των φοροεισπρακτικών μέτρων- καταβάλλει μία αξιόλογη προσπάθεια να ισορροπήσει την παραπαίουσα στο χείλος του γκρεμού οικονομία μας, δεχόμενη ταυτόχρονα καταιγισμό εχθρικών και ...«φίλιων» πυρών από το εξωτερικό.
Εάν αυτή, η μέχρι στιγμής εφαρμοζόμενη πολιτική, κινείται
στην σωστή κατεύθυνση, η γνώμη του καθενός μας - των κυβερνώντων συμπεριλαμβανομένων - είναι υποκειμενική και
μέλλουσα να κριθεί ως προς την ορθότητά της. Αντικειμενική
–και θέλω να πιστεύω αναντίρρητη- είναι η υποχρέωση κάθε
Έλληνα, κυβερνώντος και κυβερνωμένου, να αρθεί στο ύψος
της κρίσιμης συγκυρίας και των ευθυνών του. Εάν τα «εγώ»
δεν συστρατευθούν και συμμαχήσουν στο «εμείς» -των αναπόφευκτων «Λακεδαιμονίων», δυστυχώς εξαιρουμένων- θα
ηττηθούμε, κυριολεκτικά, κατά κράτος.
Όσο, επομένως, η άσκηση και αποδοχή της δημόσιας και τεκμηριωμένης κριτικής είναι δικαίωμα και υποχρέωση κάθε Έλληνα, άλλο τόσο συνιστά δικαίωμα και υποχρέωση η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Μιάς κρίσης, ενώπιοι της οποίας, κριτές και κρινόμενοι ταυτόχρονα -και συνυπεύθυνοι συνάμα- είμαστε όλοι, πολίτες και πολιτικοί, εφόσον οι κατά τεκμήριο αποτυχόντες, εκλεγμένοι κρατικοί διαχειριστές και υπόλογοι της οικονομικής μας κακοδαιμονίας,
από εμάς επελέγησαν τα τελευταία 36 χρόνια. «Όμοιος
ομοίω αεί πελάζει» ή και βελάζει, όσο θα παραμένουμε ποίμνιο με την ακριβή ερμηνεία της λέξεως. Ποίμνιο αμνοεριφίων, κατευθυνόμενων, αρμεγόμενων και σφαζόμενων κατά
το κέφι των ημεδαπών και αλλοδαπών ποιμένων μας.
Στο «δια ταύτα» τώρα. Εφ’ όσον η τρίτη από τις δέσμες μέτρων που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή η αναπτυξιακή, στην
καλύτερη περίπτωση μπουσουλάει και στην χειρότερη ακόμα
κυοφορείται, η δε φορολόγηση –άμεση ή έμμεση- των μικρο-
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μεσαίων εισοδημάτων ενέχει, ως μπούμερανγκ, τον κίνδυνο
του οικονομικού μαρασμού, απομένει ως μόνο ασφαλές σωσσίβιο η περιστολή των δημόσιων δαπανών, ή αν προτιμάτε, η
δραστική μείωση της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Σε αυτό λοιπόν το ...«πεδίον δόξης λαμπρόν» δύναται να
προμαχήσει της Πατρίδος ο κάθε Έλλην δημόσιος λειτουργός, αρκεί να του το ζητήσετε εσείς κύριε πρωθυπουργέ. Να
του ζητήσετε να ενστερνισθεί και να υλοποιήσει το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος: «Η τήρηση του παρόντος
επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων». Να ζητήσετε
από κάθε δημόσιο υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα
να υποβάλει –προαιρετικά- έκθεση υπέρμετρων ή και περιττών δαπανών στον χώρο και το αντικείμενο της εργασίας
του. Κανείς υπουργός, καμμίας κυβέρνησης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς πού και πόση σημειώνεται σπατάλη στους πολυάριθμους και πολυδάπανους φορείς του Δημοσίου.
Ζητείστε, λοιπόν, από τους Έλληνες δημοσίους λειτουργούς
να υποβάλουν υπηρεσιακά έκθεση-πρόταση περικοπής δαπανών στον βαθμό που δεν θα θίγεται η λειτουργικότητα και
αποδοτικότητα του τομέα τους. Την έκθεση-πρόταση αυτή θα
πρέπει να την απευθύνουν όχι μόνο στους υπηρεσιακούς
προϊσταμένους τους, αλλά και στον εποπτεύοντα υπουργό.
Και επίσης να την αποστείλουν στην κυβερνητική ιστοσελίδα
«Ανοιχτή Διακυβέρνηση». Με αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι
ο κάθε μεταπολιτευτικός προϋπολογισμός έγινε πηγή ανεκδότων και γέλιου στα βουλευτικά και δημοσιογραφικά «πηγαδάκια», όπως επί παραδείγματι: «πολύ χαρτί υγείας βρε παιδιά καταναλώνει το υπουργείο ......, δεν κάνουν άλλη δουλειά, όλη μέρα στην τουαλέτα είναι;», είμαι βέβαιος ότι κάτι
μπορούμε να κόψουμε, από παντού.
Αρκεί, βέβαια, να υπάρξει η απαραίτητη κυβερνητική βούληση

και μέριμνα, ώστε η φιλοτιμία –και το θάρρος- όσων υπαλλήλων υποδείξουν υπέρμετρες δαπάνες στην υπηρεσία τους,
να μην «ανταμοιφθεί» με τις γνωστές δυσμενείς μεταθέσεις
και άλλες διώξεις που επιφυλάσσει η σεβαστή δημόσια διοίκηση σε όσους ...«χαλάνε την πιάτσα».
Ομολογώ, ότι λόγω μιάς μακράς σειράς δηλώσεων, πράξεων
και παραλείψεων του Γ. Παπανδρέου, στο απώτερο και πρόσφατο παρελθόν, είμαι προκατειλημμένος απέναντί του.
Όμως αυτή την στιγμή –την κρίσιμη στιγμή- είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας με απόφαση του 44% των ψηφισάντων
στις τελευταίες εκλογές. Εσείς, λοιπόν, συμπολίτες που του
εμπιστευθήκατε τις τύχες της πατρίδας μας, φροντίστε να τεθεί υπ’ όψιν του πρωθυπουργού η πρότασή μου, αν συμφωνείτε με αυτήν, βεβαίως. Είναι μιά ανέξοδη στην υλοποίησή
της πρόταση, που πιστεύω ότι θα αποβεί πολύ αποδοτική εάν
εφαρμοστεί σωστά.
Ειλικρινά, δεν μ’ ενδιαφέρει εάν κάποιος που αποδεδειγμένα
ωφελήσει σήμερα την Ελλάδα, συμβαίνει να την έχει –επίσης
αποδεδειγμένα- βλάψει στο παρελθόν. Δεν μ’ ενδιαφέρει εάν
ονομάζεται Γιώργος Παπανδρέου ή Δαλάϊ Λάμα. Μ’ ενδιαφέρει τι θα κάνει ΤΩΡΑ. Και θα τον χειροκροτήσω ολόψυχα πρώτος εγώ, ο τελευταίος ναύτης, τον τωρινό καπετάνιο αν σώσει το καράβι μας απ’ την φουρτούνα. Αλλά για να το καταφέρει, θα πρέπει πρώτα να ξεφορτωθεί καμπόσα «έρμα», δηλαδή τη σαβούρα.

Υ.Γ. Έμπνευση και αφορμή γι’ αυτό το άρθρο στάθηκε
η αξιέπαινη πρωτοβουλία του Γ.Γ. Αθλητισμού, Πάνου
Μπιτσαξή, για κατάργηση πολυδάπανων και αμφιβόλου
χρησιμότητος επιτροπών στον τομέα ευθύνης του, που
δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 13ης Φεβρουαρίου της
«7ης», στη σελ. 23. Τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ.
Τέτοιες πράξεις δημοσίων λειτουργών μας δεν τιμούν
μόνο τους ίδιους, αλλά και όλους τους Έλληνες.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Υπογράφουν 55 φορείς και εμείς!
Το κακόγουστο σήριαλ της παραμονής των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων στη θέση τους, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και τις
δικαστικές αποφάσεις, συνεχίζεται. Η σύγχρονη
αυτή εκδοχή της Λερναίας Ύδρας έχει στοιχίσει τη
ζωή δεκάδων ανθρώπων – κυρίως νέων τα τελευταία χρόνια.
Με αγανάκτηση παρακολουθούμε τις τελευταίες
μέρες τη διαφημιστική καμπάνια που πραγματοποιεί εκ μέρους των εμπλεκομένων εταιριών η ένωση
τους ΕΡΜΗΣ. Γιατί:
• Χρησιμοποιούν το μαύρο χρώμα του πένθους, του
πένθους που εμείς και οι φίλοι μας γνωρίσαμε εξ
αιτίας τους, σαν μέσο για να δείξουν τον πόνο τους
για την ενδεχόμενη μείωση των κερδών τους.
• Χρησιμοποιούν την υπαίθρια διαφήμιση για να
διεκδικήσουν την συνέχιση και των παράνομων
δραστηριοτήτων τους για τις οποίες έχει πολλές
φορές αποφανθεί τελεσίδικα η δικαιοσύνη.
• Αντιπαραθέτουν προκλητικά στους δεκάδες νεκρούς, τους «20.000 ανέργους» που δήθεν θα προκύψουν από την απαγόρευση. Θέλοντας να μας εξοικειώσουν με τον θάνατο

σαν παράπλευρη συνέπεια της οικονομικής δραστηριότητας και των κερδών τους. Ανεργία η θάνατος, ιδού το δίλημμα του νεοέλληνα.
• Στηρίζεται στο ψέμα: Ούτε στην Ευρώπη επιτρέπεται κάθε είδους υπαίθρια διαφήμιση (Σ.Σ. οι διαφημιστικές πινακίδες απέχουν δεκάδες μέτρα από τον δρόμο, ίσα που διακρίνεις τι διαφημίζεται), ούτε εδώ κανείς ζήτησε την παντελή κατάργηση τους. Αλλοίμονο,
γνωρίζουμε καλά σε ποια κοινωνία ζούμε.
Υπάρχει κάτι που οι διαφημιζόμενοι-διαφημιστές
αγνοούσαν, αγνοούν και προκλητικά θέλουν να συνεχίσουν να αγνοούν: ότι υπάρχουν κανόνες και νόμοι
που ορίζουν το πού και πως και για αυτό το θέμα. Δεν
υπάρχει μόνο ο νόμος του κέρδους που συνοδεύεται
από το φόρο αίματος.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Απορούμε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας που με πρόσφατες εγκυκλίους τους έθεσαν το θέμα των παρανομιών γύρω
από την υπαίθρια διαφήμιση παρακολουθούν απαθείς
αυτή την προκλητική και προσβλητική για την μνήμη τόσων χαμένων ζωών καμπάνια.
Ίσως έτσι να είναι καλύτερα: να γίνει το αίσχος δημόσιο.

Η ΤΡΟΦΗ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ
Η τροφή, ως φάρμακο, χρησιμοποιείται από τα
αρχαία χρόνια και οι γνώσεις των επιστημόνων
σ’ αυτό, έγιναν βάση για την ανακάλυψη πολλών φαρμάκων της κλασικής ιατρικής.
Οι πρώτες βοτανικές μελέτες, χρονολογούνται περίπου στο 300π.Χ., και σ’ αυτές περιέχονται δύο μεγάλα έργα του Θεόφραστου:
“Περί φυτών ιστορίας” και “Περί φυτών αιτιών”.
Αυτά τα δύο βιβλία απαρτίζουν τη σημαντικότερη συνεισφορά στην επιστήμη της βοτανικής
κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας και των Μέσων Χρόνων.
Σήμερα μετά από χρόνια απομάκρυνση από τα
φυσικά προϊόντα, ο επιστημονικός κόσμος κάνει στροφή προς την χρήση των ευεργετικών
ιδιοτήτων των φυσικών τροφών και προϊόντων.
Έτσι λοιπόν παρακάτω θα βρείτε μερικές
απλές αλλά αποτελεσματικές φυσικές λύσεις
μέσω της διατροφής μας για να απαλλαγείτε
από δυσάρεστα συμπτώματα. Κόψτε το και
κρατήστε το μπορεί να σας χρειαστεί.
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ; ΤΡΩΤΕ ΨΑΡΙ
Τρώτε άφθονο ψάρι - το ιχθυέλαιο βοηθά
στην αποφυγή πονοκεφάλων. Το ίδιο κάνει
και το τζίντζερ, το οποίο μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο.
ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΝΑΧΙ; ΤΡΩΤΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Να τρώτε πολλά γιαούρτια πριν την εποχή
της γύρης. Επίσης, τρώτε κάθε μέρα μέλι
από την περιοχή σας (τοπικό).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ; ΠΙΝΕΤΕ ΤΣΑΪ
Αποτρέψτε την εναπόθεση λίπους στα τοιχώματα των αρτηριών με κανονικές δόσεις
τσαγιού. (πράγματι, το τσάι καταστέλλει
την όρεξη και εμποδίζει το λίπος να εισβάλει... Το πράσινο τσάι είναι άριστο για το
ανοσοποιητικό μας σύστημα)!
ΑΫΠΝΙΑ; ΤΡΩΤΕ ΜΕΛΙ
Χρησιμοποιείστε το μέλι ως ηρεμιστικό και
καταπραϋντικό.
ΑΣΘΜΑ; ΤΡΩΤΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Τρώτε κρεμμύδια βοηθούν στη χαλάρωση
και συστολή των βρογχικών σωλήνων.
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ; ΤΡΩΜΕ ΨΑΡΙ
Ο σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί και οι σαρδέλες προλαμβάνουν την
αρθρίτιδα. (το ψάρι έχει
ωμέγα3 έλαια, ευεργετικά
για το ανοσοποιητικό μας
σύστημα)
ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ; ΜΠΑΝΑΝΕΣ GINGER
Η μπανάνα θα διορθώσει το στομάχι. Το
Τζίντζερ θα θεραπεύσει την πρωινή αδιαθεσία και ναυτία.
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ; ΠΙΝΕΤΕ ΧΥΜΟ ΜΟΥΡΩΝ
Ο πολύ όξινος χυμός μούρων ελέγχει τα
επιβλαβή βακτήρια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ; ΤΡΩΤΕ ΑΝΑΝΑ
Κατάγματα των οστών και οστεοπόρωση
μπορούν να προληφθούν με το μαγγάνιο
στον ανανά.
ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ; ΤΡΩΤΕ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ
Οι γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τις
επιπτώσεις του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου με νιφάδες καλαμποκιού, που συμβάλλουν στη μείωση της κατάθλιψης, του
άγχους και της κούρασης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ; ΤΡΩΤΕ ΣΤΡΕΙΔΙΑ
Τα στρείδια συμβάλουν στη βελτίωση της
νοητικής λειτουργίας σας, παρέχοντας τον
απαραίτητο ψευδάργυρο.
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ; ΤΡΩΤΕ ΣΚΟΡΔΟ
Καθαρίστε το μπουκωμένο κεφάλι (μύτη)
με σκόρδο. (Θυμηθείτε, το σκόρδο επίσης
μειώνει τη χοληστερίνη).
ΒΗΧΑΣ; ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
Μια ουσία παρόμοια με αυτή που υπάρχει
στα σιρόπια του
βήχα
βρίσκεται
στην καυτερή κόκκινη πιπεριά. Χρησιμοποιήστε κόκκινο πιπέρι (πιπέρι
cayenne) με προσοχή, μπορεί να
ερεθίσει το στομάχι σας.

ΕΛΚΗ; ΤΡΩΤΕ ΛΑΧΑΝΟ
Το λάχανο περιέχει χημικές
ουσίες που βοηθούν
στην επούλωση τόσο
γαστρικών όσο και δωδεκαδακτυλικών ελκών.

ΔΙΑΡΡΟΙΑ; ΤΡΩΤΕ ΜΗΛΑ
Ψήστε στη σχάρα ένα μήλο με τη φλούδα
του, αφήστε το να γίνει καφέ και φάτε το,
για να θεραπεύσετε αυτή την κατάσταση.
(Οι μπανάνες είναι καλές για αυτήν την πάθηση).
ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ; ΤΡΩΤΕ ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Τα μονοακόρεστα λιπαρά στο αβοκάντο
μειώνουν τη χοληστερόλη.

ΥΨΗΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ;
ΤΡΩΤΕ ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Το ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ότι
μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Το σέλινο επίσης περιέχει μια χημική ουσία που μειώνει την πίεση.
ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ;
ΤΡΩΤΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
Το χρώμιο στο μπρόκολο και στα φιστίκια
βοηθάει στη ρύθμιση της ινσουλίνης και
γλυκόζης στο αίμα.
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας
Συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα 22/02, το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, όπου συζητήθηκαν προ ημερησίας θέματα
που εκκρεμούν, αλλά και προβλήματα που χρονίζουν.
Ανακοινώθηκαν επίσης οι νέοι αντιδήμαρχοι.

Νέοι Αντιδήμαρχοι στη Βούλα

Ελεγχόμενη
στάθμευση...

Ανακοινώθηκαν οι τρεις νέοι αντιδήμαρχοι που θα ασκήσουν
τα καθήκοντα τους μέχρι και 31/12/10. Αυτοί είναι:

χωρίς αλλαγές...

Προ ημερησίας, ο Α. Κάσδαγλης ανάγνωσε επιστολή-δήλωση
της Ηλέκτρας Τσιριγώτη, όπου ανακοινώνεται η αποχώρησή
της από τη σύμπραξη με τον Αγγελο Αποστολάτο.
Πλήρης η δήλωσή της στη σελίδα 3.

Αρνήθηκε να δώσει στοιχεία
(«έλα στο γραφείο μου να τα δεις»)
Ενταση παρατηρήθηκε όταν ο Αγγ. Αποστολάτος αναφέρθηκε σε αίτηση που έχει κάνει ζητώντας στοιχεία αμοιβών των εργαζόμενων
του Δήμου, τα οποία ακόμα δεν έχει λάβει. Η απάντησή του Δημάρχου
ήταν “ελάτε στο γραφείο μου να τα δείτε”, υποστηρίζοντας πως από
την επόμενη κιόλας ημέρα της αίτησης υπήρχαν διαθέσιμα εκεί, αλλά
τόνισε πως δεν του επιτρέπει να βγάλει οποιοδήποτε αντίγραφο των
στοιχείων.
Αρνήθηκε ο Δήμαρχος να δώσει τα στοιχεία με το πρόσχημα των
«προσωπικών δεδομένων» (Σ.Σ. Νέο κόλπο κι αυτό προκειμένου να
κρύψουμε πιθανές «πομπές» μας).
Ο Αποστολάτος προσκόμισε πρόσφατη απόφαση της «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) με αριθμό 90
της 28-12-2009, όπου σαφώς αναφέρεται ότι «συνδυάζει» με τις διατάξεις του Νόμου, δηλαδή επιβάλλεται από το νόμο, η «χορήγηση
στοιχείων σε Δημοτικό Σύμβουλο […] εφόσον τούτο είναι απαραίτητο
για την άσκηση των καθηκόντων του, στα οποία συγκαταλέγεται ο
έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας
και της χρηστής διοίκησης».
Αυτά λέει η απόφαση και η επίκληση του δημάρχου, ότι αυτή αφορά
τη… Σκόπελο «ονομαστικές καταστάσεις οφειλετών» και παρόμοια είναι ξεκάθαρη στρεψοδικία. Κι αυτά οφείλει να τα γνωρίζει τόσο ο
ίδιος, όσο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η νομική υπηρεσία του Δήμου
που έπρεπε να τον είχε ενημερώσει. Πού πάνε οι νομολογίες (με διασταλτική έννοια), η αρχή mutalis mutanotis (όμοια, ομοίοις) και η κοινή
λογική!
«Διαφάνεια», νομιμότητα και «χρηστή διοίκηση» δεν συνάδουν, δεν
εναρμονίζονται, δεν «κολλάνε» με τέτοιες νοοτροπίες.

Το πεζοδρόμιο εξαφανίστηκε,
η Δημοτική Αρχή θα...

Η Νανά Καραγιάν επανήλθε στην πλήρη κατάληψη πεζοδρομίου από
οικοδομή στην οδό Κρήνης, που το έκλεισε με μαντρότοιχο.
Οπως είπε η Ν. Καραγιάν, πριν δύο μήνες που το έθεσε, δεσμεύθηαν ο
Δήμαρχος, ο πρόεδρος και η Διευθύντρια της Πολεοδομίας να επιληφθούν. Το έργο τελείωσε, ο ιδιοκτήτης έβαλε και κάγκελα και η Δημοτική Αρχή ακόμη το σκέπτεται...

Γιώργος Σταμπέλος αντιδήμαρχος
Διοικήσεως και Οικονομικών

Άρης Δημακόπουλος, αντιδήμαρχος
Πολεοδομίας

Κώστας Ανδριόπουλος, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

Ανακλήθηκε η διαδρομή για το Κοιμητήριο
από τον ΟΑΣΑ
Και εκεί που είχαμε ανακοινώσει
και είχε ανακουφιστεί ο κόσμος ότι
επιτέλους θα έχουν συγκοινωνία
για να ανεβαίνουν στο Κοιμητήριο
της Βούλας, ο ΟΑΣΑ έκανε πίσω.
Όπως ενημέρωσε ο Γρ. Κωσταντέλλος, στις 21/01/10 ο Δήμος
έλαβε επιστολή από το συνδικάτο
του ΟΑΣΑ, όπου δηλώνουν ότι
δεν γίνεται αποδεκτή η διέλευση
του λεωφορείου προς το νεκροταφείο, γιατί ο δρόμος είναι πολύ
κλειστός και στενός. Γίνεται δε
ακόμα πιο επικίνδυνος με τις συνθήκες του καιρού.
Ο Δήμος απάντησε (01/02/10) ότι
θα δοθεί οδηγία στα βαρέα οχήματα να μην κινούνται στον συγκεκριμένο δρόμο, το δεκάλεπτο
που μετακινούνται τα λεωφορεία(!), στις στροφές θα μπουν
καθρέφτες που θα βοηθούν στην
ορατότητα από το αντίθετο ρεύμα, θα τοποθετηθούν επιπρόσθε-

τα προστατευτικά κιγκλειδώματα
όπου χρειάζεται και τα προηγούμενα προβλήματα καταρρίπτονται
από την στιγμή που ήδη κυκλοφορούν ιδιωτικά λεωφορέια στη συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς να
έχει δημιουργηθεί θέμα.
Ο δημότης, κ. Καλαμπόκης, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν προβλήματα
στα πρώτα 3 δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν στην διαδρομή μέχρι
το νεκροταφείο. Η υπόθεση μένει
σε εκκρεμότητα, περιμένοντας νεότερα από τον ΟΑΣΑ.
Ο κάτοικος αναφέρθηκε και στην
τραγική κατάσταση που ο επισκέπτης στο Κοιμητήριο δεν έχει τη
δυνατότητα να πιεί ούτε ένα ποτήρι νερό, αφού το Κυλικείο παραμένει κλειστό προς δόξαν της
νομιμότητας του!!! (Σ.Σ. αυτό μας
μάρανε).

Ανήσυχη αναμονή για το
3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας
Ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαγκριώτης,
διαβεβαίωσε για την κατάθεση
των χρημάτων που έχουν προϋπολογιστεί για την κατασκευή
των σχολείων, μέσα από ερωτήσεις βουλευτών, όπως του Θαν.
Λεβέντη που δημοσιεύαμε στο
τελευταίο φύλλο μας (Σάββατο
17/2), αλλά ιδιαίτερα επιφυλακτικοί φάνηκαν όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι, όπως και ο Δήμαρχος, αφού σύμφωνα με τον τελευταίο, από τον Φεβρουάριο του
2009 μπορούσαν να προκαταθέσουν τα χρήματα και ακόμα, μετά
από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. «Ή μας κοροϊδεύει
πολιτικά ή ενημερώθηκε λάθος ή
ήθελε να διαρρεύσει το χρονικό
διάστημα», είπε χαρακτηριστικά
για τον Μαγκριώτη. Ο Α. Κάσδα-

γλης τόνισε πως δεν θα χαθεί το
προβλεπόμενο 18μηνο που προβλέπεται μετά την έγκριση των
χρημάτων, ενώ η Μ. Μαυραγάνη
ενημέρωσε πως έχουν σταλεί
ήδη δύο επιστολές προς την Εύη
Χριστοφιλοπούλου και τον Θ. Πάγκαλο μετά τα Χριστούγεννα.
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι
συμφώνησαν για την άμεση σύσταση επιτροπών πίεσης.
(Σ.Σ: Αυτό που σίγουρα φαίνεται
από τις δηλώσεις όλων σχετικά
με το θέμα αυτό, είναι πως δεν
θα το αφήσουν έτσι και είναι διατεθειμένοι να προβούν σε κάθε
απαραίτητο μέσο, προκειμένου
να διασφαλιστεί και να ξεκινήσει
άμεσα η διαδικασία για την κατασκευή του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας).

Συζητήθηκε η ελεγχόμενη στάθμευση, όπως είχε ανακοινωθεί
μετά από την επιβολή της.
Σε γενικές γραμμές θεωρείται πετυχημένο το σύστημα, γι’ αυτό και
δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερο, αν και
ακουγόταν ότι θα μειώσουν το εύρος. Το μόνο που άλλαξε ήταν το
ωράριο, το οποίο μίκρυνε κατά τι.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αναφερόμενος στην ελεγχόμενη στάθμευση είπε ότι έχει καλυφθεί το κόστος της εγκατάστασης μόνο στο
60%. Ο δήμαρχος πίστευε ότι θα
ήταν μια πηγή εσόδων, αλλά
δεν...
Παρ’ ότι η πρόταση του Δημάρχου δεν διέφερε από αυτήν της
Τσιριγώτη, υπερψηφίστηκε της
Τσιριγώτη, πράγμα που έθιξε το
Δήμαρχο, αλλά έδειξε και τη γύμνια που τον περιβάλλει.
Η πρόταση της Ηλ. Τσιριγώτη,
ηταν να παραμείνει το εύρος
όπως ισχύει σήμερα. Θα ισχύσει
δε το ωάριο Δευτέρα- Σάββατο
9.00-14.30 και Τρίτη-Πέμπτη και
Παρασκευή και από 17.00-20.00.
Το εύρος έπρεπε να μειωθεί, γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην Κάτω Βούλα, που μεταφέρθηκαν τα οχήματα της ημερησιας στάθμευσης, με αποτέλεσμα να είναι μόνιμα μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι.

Μονοδρόμηση με
ιδιοτελή κίνητρα;
Eνσταση δημιουργήθηκε από τον
Α. Αποστολάτο για τη μονοδρόμηση της οδού Ίριδος, καθώς χαρακτηριστικά είπε: «Όχι άλλους
δρόμους για μονοδρόμηση και
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ατόμων. Αν είναι στενός, να φύγει το
κράσπεδο». Λόγω της αντίδρασης και άλλων δημοτικών συμβούλων το θέμα αναβλήθηκε.
(Σ.Σ: Ας σταματήσουν πια οι δήμαρχοι και όλοι οι εκλεγμένοι σε
κάποια θέση «εξουσίας» να λειτουργούν αυθαίρετα, για να κάνουν τις όποιες χάρες στους «δικούς» τους.

Η Λαϊκή μεταφέρθηκε
στο τέρμα της οδού
Παπάγου
Ανακοινώθηκε πως η Λαϊκή μεταφέρεται, κάθε Πέμπτη, στην όδο
Παπάγου, προς το τέλος της.
Ζαφείρα Ατσίδη
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Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
βράβευσε επιτυχόντες
μαθητές και πολίτες
Πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Ν. Μάκρης, η ετήσια
εορταστική εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων φοιτητών πλέον, της πόλης, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και παράλληλα εκλεκτών δημοτών, φορέων και φίλων για

την προσφορά, τη δράση τους και τις διακρίσεις τους την
περασμένη χρονιά όπως:
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουίζος είπε μεταξύ άλλων: «σήμερα βραβεύουμε την προσπάθεια, τον
αγώνα και την επιτυχία των νέων φοιτητών μας συναισθανόμενοι όλοι τη χαρά
των γονιών τους και των οικογενειών
τους. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα βραβεύουμε ακόμα, λέμε ένα ευχαριστώ σε δημότες και φίλους της πόλης μας που
δρουν με σεβασμό και σεμνότητα, αναδεικνύοντας το ήθος, την αξιοπρέπεια,
την εντιμότητα, την άδολη προσφορά,
την αλληλεγγύη και τον αγώνα τους στα πρόσωπά τους ώστε να
έχουμε καλύτερη τύχη ως πόλη, ως χώρα, ως οικουμένη».
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Παιδική Χορωδία του
Δήμου με διευθυντή το μαέστρο Γιάννη Χριστοφορίδη.

«Η μικρή μας πόλη»
μια παράσταση με πολύ αγάπη
Μια θεατρική ομάδα που στήθηκε με πολύ αγάπη και εθελοντισμό μιας προσπάθειας, που έχει ανάγκη από υποστήριξη και βοήθεια.
Μια θεατρική παράσταση που αποτελεί έργο των μελών της θεατρικής ομάδας του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ “Διάβαση”.
Μια ομάδα που τον τελευταίο χρόνο μέσα από τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την επικοινωνία υποστηρίζει την
προσπάθεια απεξάρτησης του δικού τους ανθρώπου, από
τον ρόλο του γονιού, του αδελφού και του συζύγου και δίνουν το δικό τους μήνυμα για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.
«Η μικρή μας πόλη» είναι μια τρυφερή, φιλοσοφημένη παρουσίαση της ανθρώπινης καθημερινότητας. Μέσα από την
σχέση δύο παιδιών και των οικογενειών τους, ξεδιπλώνεται όλη η ζωή της μικρής πόλης. Ο έρωτας, η οικογένεια, ο
θάνατος...
Η ζωή που έπρεπε να τη ζούμε συνειδητά, να μη την προσπερνάμε, η ζωή που τη βλέπεις αλλιώς όταν “γυρνάς πίσω”...
Παίχθηκε στα Καλύβια και προλόγισε ο Δήμαρχος Πέτρος
Φιλίππου (φωτογραφία κάτω), σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια του έργου βελτίωσης του οδικού άξονα Παιανία-Σπάτα-Λούτσα, λόγω
εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων στην Λεωφόρο
Καραμανλή στην Αρτέμιδα (από την οδό Αγ. Ιωάννου
μέχρι οδό 25ης Μαρτίου) από σήμερα και για 2 μήνες
θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Μονοδρόμηση της Λ. Καραμανλή στο τμήμα της από
την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Αγ. Ιωάννου με κατεύθυνση προς τα Σπάτα.
2. Μετατόπιση της κυκλοφορίας προς Βραυρώνα της Λ.
Καραμανλή μέσω της οδού Αγ. Ιωάννου
3. Μετατόπιση της κυκλοφορίας προς Αρτέμιδα της Λ.
Καραμανλή μέσω των οδών Αγ. Ιωάννου, Κοσμά Αιτωλού, Αγ. Κυριακής, οδού 20, οδού 50, 28ης Οκτωβρίου,
Γ. Παπανδρέου, Υπαπαντής και Αγ. Ιωάννου Προδρόμου
Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ζητά την κατανόηση
των κατοίκων και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 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.

Χωρίς να είναι ηθοποιοί έδωσαν μία εξαιρετική παράσταση.

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, απευθύνεται σε ενήλικες χρήστες ναρκωτικών
ουσιών άνω των 21 ετών, εργαζόμενους, φοιτητές και περιστασιακούς καθώς και στις οικογένειές τους. Λειτουργεί από
τον Οκτώβριο του 1990, στην πλατεία Αμερικής. Οι υπηρεσίες
του παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή
υποκατάστατες ουσίες και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής.

Το ΚΑΠΗ Παιανίας
στην «Κιβωτό
του Κόσμου»
Αντιπροσωπεία 30 μελών του ΚΑΠΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, επισκέφθηκε την Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Παιδικής Μέριμνας και Προστασίας «Κιβωτός του Κόσμου» στον Κολωνό, προσφέροντας αγάπη και συμπαράσταση στο έργο της οργάνωσης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ. Δάβαρης και το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ εκφράζουν την ευαρέσκειά τους προς τα μέλη του
ΚΑΠΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ για τα ευγενικά συναισθήματα, τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη προς τα απροστάτευτα
παιδιά και τις μητέρες.
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Ιδιαίτερα παραγωγική
η αντιδημαρχία Κωνσταντέλλου στη Βούλα
Εντυπωσιακά επιτυχής αναδεικνύεται η τριετής θητεία στην Αντιδημαρχία της Βούλας, στον τομέα Διοίκησης και Οικονομικών, του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, σύμφωνα με όσα εξέθεσε σε συνάντηση που είχε με τον τοπικό Τύπο, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.
Μια ενδεικτική αναφορά, όπως τη χαρακτήρισε, στο

Ελεγχόμενη στάθμευση
Ένα σημαντικό και σωτήριο έργο για την κυκλοφορία και εξυπηρέτηση των οχημάτων, όπως αποδείχτηκε ήταν η οργάνωση ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Η Βούλα είναι ο μόνος Δήμος πανελλαδικά που την οργάνωσε χωρίς την ανάμειξη ιδιωτικής εταιρίας, εξοικονομώντας πολλά χρήματα.
- Πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου με τον
εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
- Αξιοποίηση μετά από 17 χρόνια των στεγάστρων στις στάσεις λεωφορείων, επί των οδικών αξόνων, με μίσθωσή τους
με το μεγαλύτερο τίμημα στην επικράτεια.

Διαδικτυακή πύλη
Πρωτοποριακό και σημαντικό έργο για τη Βούλα είναι:
- η δημιουργία διαδικτυακής πύλης (portal), με δυνατότητα
εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως των πολιτών.
- Δημιουργία επίσης διαδικτυακής πύλης κοινωνικού ενδιαφέροντος για (ΑΜΕΑ) και για ηλικιωμένους και μετανάστες σε έξι γλώσσες. Δημιουργία και φωνητικής πύλης

έργο που πραγματοποίησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνοψίζεται στα παρακάτω:
- Απομάκρυνση 14 διαφημιστικών πλαισίων τύπου
πίζα από την παραλιακή λεωφόρο (είχαμε γράψει
σχετικά). Απομάκρυνση όλων των παράνομων διαφημίσεων από ταράτσες πολυκατοικιών και από
ελεύθερα οικόπεδα. Επιβολή προστίμων ύψος 1,2
εκατομμύρια € για παράνομες διαφημιστικές και ενδεικτικές πινακίδες.
Οσο κι αν φαίνεται απλό και αυτονόητο, στην πράξη
αποδεικνύεται ένας «μικρός άθλος», αν λάβουμε υπ’
όψη μας ότι οι διαφημιστικές εταιρίες, όπως ήταν
ευνόητο, προσπάθησαν «με νύχια και με δόντια» να
το αποτρέψουν. (βλέπε σχετικό σχόλιο της Ηλ.Βενετσάνου στη σελ.10)
εξυπηρέτησης πολιτών. Το συνολικό κόστος για το έργο
αυτό είναι της τάξεως των 600.000 €, που χρηματοδοτή-

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

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158

Θέλετε να διακοσμήσετε το
σπίτι σας ή πουλάτε ένα ακίνητο και θέλετε να αυξήσετε
την αξία του; Είμαστε η ιδανική επιλογή.
Επαγγελματική διακόσμηση!
Ανακαίνιση κατοικιών και Ξενοδοχείων, που βασίζεται τόσο στην εξαιρετική αίσθηση
του design όσο και στην πολυετή μας πείρα.

Τηλ. 211-0123381
6946-300414

θηκε σχεδόν στο σύνολό του από το ειδικό πρόγραμμα
της Ε.Ε. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η αποδοτικότητα αυτής της δαπάνης σε σχέση με την ως τώρα χρηστικότητα από τους πολίτες δεν είναι ικανοποιητική (μόνο
γύρω στα 150 άτομα έχουν λάβει κωδικό πρόσβασης) και
τούτο γιατί δεν έγινε από το Δήμο η δέουσα προσπάθεια
προβολής. Η επισκεψιμότητα στο απλό site είναι ικανοποιητική.
- Δημιουργία ασύρματου δικτύου υψηλών ταχυτήτων (φωνής και δεδομένων) διασύνδεσης όλων των δημοτικών
κτηρίων.
- Δημιουργία δύο σημείων ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (κεντρική πλατεία – είσοδος
Ασκληπιείου).
- Εγκατάσταση διαδικτυακής τηλεφωνίας (Voip).
Στον οικονομικό τομέα επετεύχθη αύξηση των τακτικών
εσόδων του Δήμου σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 3,88% το 2007 κατά 8,21% το 1008, κατά 0,22 το 2009.

Προοπτικές
Προσπάθεια, που δεν έχει ακόμη τελεσφορήσει είναι
η κατάθεση για δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης –
Ηλεκτρονικής πυροπροστασίας περιαστικών δασών.
Προμήθεια συστήματος ψηφιακών δημοπρασιών και
διαγωνισμών.
Επέκταση ασύρματων δικτύων ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο στα σχολεία και στην
παραλιακή ζώνη.
Πρόγραμμα «εξοικονομώ» για μονώσεις και εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία της πόλης, πράγμα που μπορεί να επεκταθεί σ’ όλους σχεδόν τους κοινόχρηστους χώρους.
Προετοιμασία για έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης
των διευθύνσεων του Δήμου κατά το ISO 9001:2008
(διοίκηση μέσω στόχων) καθώς και δημιουργίας διαδικτυακής τηλεόρασης. Είναι από τα ρεαλιστικά και
εφικτά προγράμματα, που χαρακτηρίζουν και τον
εμπνευστή τους.
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίθηκε η συνεδρίαση
της Κοινότητας Παλαιάς Φώκας την 20 Φεβρουαρίου, όπου ο Κοινοτάρχης Μανώλης Τσαλικίδης κατέθεσε υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση
για την επίλυση ενός προβλήματος που ταλανίζει ολόκληρη την περιοχή επιβαρύνοντας το περιβάλλον και υποβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών.

Σύνδεση αποχέτευσης Παλαιάς Φώκαιας
με τον βιολογικό του Λαυρίου

Στη συγκεκριμένη θέση λειτουργούσε για 32
χρόνια η χωματερή της Π. Φώκαιας, και ως εκ
τούτου ο χώρος αυτός ήταν πράγματι υποβαθμισμένος.
Έτσι λοιπόν η χωροθέτηση του ΚΕΛ, ήδη από το
2000, σε έναν μέχρι τότε «χαμένο» χώρο φάνηκε πως ήταν η εύκολη λύση.
Ο Κοινοτάρχης Μ. Τσαλικίδη αντιμετώπισε την
περιοχή της Γερακίνας από μια διαφορετική σκοπιά. Η θέση, η έκταση, η μορφολογία του εδάφους, η μοναδική θέα, η άμεση πρόσβαση από
την παραλιακή λεωφόρο υπαγόρευαν μια εντελώς διαφορετική προοπτική για την περιοχή.
Έτσι από τον Αύγουστο του 2007, και μετά από
πολλές προσπάθειες, η νέα Κοινοτική Αρχή
έκλεισε τη χωματερή και έκτοτε τα απορρίμματά
της Π. Φώκαιας κατευθύνονται στο νόμιμο ΧΥΤΑ
της Φυλής.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Μια αισιόδοξη προσπάθεια
που κρίνετια εφικτή

Γιατί απορρίπτουμε τη χωροθέτηση
της ΕΥΔΑΠ (2000)
Από το 2000 δύο μελέτες, η πρώτη από την ΕΥΔΑΠ και η δεύτερη των 3 ΟΤΑ (Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Σαρωνίδας), προέβλεπαν την εγκατάσταση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΚΕΛ) στη θέση Γερακίνα, στο χώρο της τότε
χωματερής (ΧΑΔΑ).

για τη λύση του αποχετευτικού τη δημιουργία
δικτύου αποχέτευσης στην Παλαιά Φώκαια και
τη σύνδεσή του με το ΚΕΛ Λαυρίου.

Στη συνέχεια εξασφαλίστηκαν τα
χρήματα από τον ΕΟΧ (περίπου
450.000€), για την περιβαλλοντική
αποκατάσταση του χώρου, βάσει
της μελέτη που συνέταξε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σύντομα, με την ολοκλήρωση του
έργου, θα παραδοθεί μια έκταση η
οποία θα αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής,
ανοικτό και ελεύθερα προσβάσιμο
για όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.
Κι ακόμη, ένα τμήμα της περιοχής με το το ΦΕΚ
200, τεύχος Δ’ 26 Μαρτίου 1999, έχει ήδη εγκριθεί Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο με το οποίο δρομολογείται η κατασκευή του νέου Κοιμητηρίου
της Π. Φώκαιας.
Μετά ταύτα η Κοινότητά Π. Φώκαιας δεν μπορεί
να κάνει δεκτή την προτεινόμενη τόσο από τη
μελέτη της ΕΥΔΑΠ όσο και από τη μελέτη των
3 ΟΤΑ, θέση για την κατασκευή του Κ.Ε.Λ., καθώς είναι σαφές ότι έχουν προκύψει νέα δεδομένα για την περιοχή, λόγω της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και την επικείμενη αξιοποί-

ηση του χώρου με τις προβλεπόμενες αναπλάσεις και την ίδρυση
του νέου κοιμητηρίου.
Ετσι ο Μ. Τσαλικίδης κατέθεσε
εναλλακτική πρόταση, τον βιολογικό του Λαυρίου, και επικοινώνησε με το Δήμαρχο Λαυρίου για το
σκοπό αυτό, με επιστολή την
οποία διάβασε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.
Θετικά απάντησε το Λαύριο

«Εφ΄ όσον εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι για
την κατασκευή του κεντρικού δικτύου και των
αντλιοστασίων από την Π. Φώκαια μέχρι την Κοινότητα του Αγ. Κωνσταντίνου, υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους μας να υποδεχθούμε τα αστικά λύματα της περιοχής σας, προς επεξεργασία
στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου μας»,
ήταν εν ολίγοις η θετική απάντηση του Λαυρίου.
Είναι πλέον σαφές ότι η Κοινότητα Π. Φώκαιας
μετά την έγγραφη συναίνεση του Δημάρχου
Λαυρεωτικής, θέτει ως πρώτη προτεραιότητά

ΕΛΛΑΣ: ΤΟ “ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΕΝΟ” ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!
δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πρίν, έλεγα με υπερηΚάποτε,
φάνεια ότι είμαι Ελληνίδα!
Είχα την τύχη, πράγματι, να γεννηθώ στο λίκνο του Πολιτισμού, όλης της ανθρωπότητας! Ομως μέχρι εκεί, διότι
δυστυχώς, σήμερα, για τίποτε άλλο δεν έχω να υπερηφανευθώ. Απεναντίας, ως σύγχρονος πολίτης αυτού του
Κράτους, τώρα πιά το μόνο που αισθάνομαι, είναι ανείπωτη ντροπή και αγανάκτηση! Η χώρα μου κατάντησε περιοχή ψεύτικων θαυμάτων, απατεώνων και ελλειμάτων, χωρίς ιδεολογική ταυτότητα, χωρίς οράματα, χωρίς αξίες!
Και αγανακτώ και με μένα την ίδια και με τους συμπολίτες
μου, που αφηνόμαστε στωϊκά στις αποφάσεις και στα κελεύσματα των κυβερνώντων, έτσι χωρίς ουσιαστική αντίδραση, «τοις ‘κείνων ρήμασιν πειθόμενοι»!
Και εξηγούμαι! Δεν είναι πολύ καιρός που ψηφίσθηκε ο
νέος προϋπολογισμός. Παρά τις εξαγγελίες για περιστολή
των δημοσίων δαπανών, (και στις οποίες, φρούδες απεδείχθησαν οι ελπίδες μας, για την φιλοτιμία των πολιτικών),
υπάρχει σ’ αυτόν (προϋπολογισμόν) ένας μυστηριώδης
κωδικός -ΚΑ 0515-, με τον τίτλο «αποζημιώσεις μελών
συλλογικών οργάνων». μα, στην πραγματικότητα, αφορά,
κατά ποσοστόν 97%, στην καταβολήν ενός ακόμη ειδικού
επιδόματος, στους υπαλλήλους της Βουλής, τους αστυνομικούς του Κοινοβουλίου και στους συνεργάτες των
Βουλευτών, ως έξοδα κινήσεως, δεδομένου ότι η ίδια μέθοδος, βάσει σχετικής πρόβλεψης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χρησιμοποιείται και σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες. Στον κωδικό, λοιπόν αυτό, έχει εγγραφεί κονδύλιον της τάξεως των 11.527.700€, όταν ένα χρόνο νωρίτερα, η σχετική πίστωση δεν ξεπερνούσε τα
10.462.700€, και ενώ οι συνολικές πιστώσεις για τις αποδοχές και τις πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές όλων
των πολιτικών υπαλλήλων της Βουλής (μονίμων, μετακλητών κλπ) ανέρχονται, για φέτος, στο ποσόν των
112.746.600€! Και φυσικά, δεν περιλαμβάνονται στα ποσά
αυτά, τα κονδύλια για την λειτουργία του ραδιοφώνου και

της τηλεόρασης της Βουλής, η λειτουργία της οποίας,
στοίχισε πέρυσι στον Ελληνα φορολογούμενο 4,5 εκατομμ.€! Ομως δεν είναι μόνον αυτός ο κωδικός! Ολα τα
Υπουργεία έχουν μυστικούς κωδικούς, τους οποίους χειρίζονται κατά το δοκούν, οι Υπουργοί, χωρίς να λογοδοτούν
σε κανέναν!
Εξέχουσα θέση μεταξύ των κωδικών αυτών, κατέχουν τα
μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία ο
εκάστοτε Υπουργός διανέμει κατά βούλησιν, σε ημέτερους δημοσιογράφους και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, επικαλούμενος λόγους, που κατά την άποψη του,
επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον!
Και ο νοών νοήτω!
Αλλά η ατέλειωτη σειρά των παροχών κα της διασπάθισης
του κρατικού κορβανά, δεν εξαντλείται μόνον με τα κονδύλια αυτά...
Σήμερα, όπως πιθανόν το γνωρίζετε, στον ελλαδικό χώρο
υπάρχουν και λειτουργούν(;) πάνω από 1000 δημόσιοι Οργανισμοί, για τους περισσότερους των οποίων, έχει εκλείψει ο σκοπός για τον οποίον, θεωρητικώς, είχαν ιδρυθεί,
όπως οι γενικοί και τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, ο αρδευτικός οργανισμός Στυμφαλίας, ο οργανισμός
Κωπαϊδος κ.ά.
Για κάποιους από αυτούς είχε ήδη εξαγγελθεί η κατάργησις από το 1997, χωρίς στην πραγματικότητα να καταργηθεί ούτε ένας! Καί πάλι, τώρα, μετά τον σχετικό ψίθυρο,
ανακοινώθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, ότι θα καταργηθούν οι 200. Ομως δεν το ελπίζω! Ούτε κι εσείς θα πρέπει να το ελπίζετε! Οι δημόσιοι οργανισμοί διοικούνται από
κυβερνητικούς παράγοντες, που διαχειρίζονται μεγάλα
κονδύλια και δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, διορίζουν δε σ’ αυτούς ημετέρους και κομματικούς τους φίλους, οι οποίοι βολεύονται, για μια ακόμη φορά, έναντι
παχυλών αμοιβών, παρά τις διαβεβαιώσεις, περί του αντιθέτου (βλέπε διορισμόν νέου Διοικητή ΕΡΤ).
Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που με εξοργίζει περισσότερο, είναι

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας θα επιδιώξει με
κάθε τρόπο την επίτευξη της λύσης του Λαυρίου. Ωστόσο όπως ανέφερε ο Κοινοτάρχης, η
Κοινοτική Αρχή πρέπει να υπολογίζει και την περίπτωση που η παραπάνω λύση καταστεί ανέφικτη για οποιοδήποτε λόγο.
Γι’ αυτό έχει στραφεί και προς άλλες κατευθύνσεις μέσω του κρατικού μηχανισμού, ζητώντας
να απαντηθεί εάν είναι υλοποιήσιμη η πρόταση
και να εξεταστούν και οι περιπτώσεις σύνθεσης
με τις εγκαταστάσεις της Ψυτάλλειας ή την χωροθέτηση του ΚΕΛ με την ευρύτερη περιοχή του
Χάρακα, είτε στην παραθαλάσσια τοποθεσία του
59,5 χιλ. η οποία έχει ήδη προταθεί, είτε στην
ορεινή περιοχής της Αζήνιας.
Ο κ. Τσαλικίδης έκλεισε την εισήγησή του λέγοντας «Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα προς όλους,
ότι θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση
και σε καμία περίπτωση δεν θα υπολογίσουμε
το πολιτικό κόστος, που μπορεί να συνεπάγεται
η οποιαδήποτε λύση μπορεί να δοθεί.
Η ύπαρξη βόθρων το 2010 στην ομορφότερη περιοχή της Αττικής δεν τιμά κανέναν μας».
Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού
Συμβουλίου και Σύμβουλος της Υπουργού Λ.
Κατσέλη, Αντ. Γάκης, ο Πρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου Αναβύσσου Ανδ. Κωσταντέλος και
δεκάδες κατοίκων οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.

η χρηματοδότηση από το Δημόσιο Ταμείο, των ιδρυμάτων
που συνέστησαν, τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί, ο Κ.
Καραμανλής, ο Α.Παπανδρέου, ο Κ. Μητσοτάκης και τελευταίος ο Κ. Σημίτης, προς διατήρησιν του ιστορικού
τους αρχείου και της υστεροφημίας τους. Οποία ματαιοδοξία! Μα άν εξαιρέσουμε τους δύο πρώτους, οι οποίοι λίγο-πολύ συγκέντρωναν στο πρόσωπό τους, ψήγματα
ενός χαρισματικού ηγέτη, από τους υπόλοιπους δύο, τι θα
πρέπει να θυμόμασθε και γιατί θα πρέπει να διατηρείται
στο αέναον η ιστορική τους μνήμη και μάλιστα με χρήματα του ΄Ελληνα φορολογούμενου! Η Ιστορία ήδη, τους
έχει κατατάξει εκεί που τους αξίζει! Κι όμως πληρώνουμε
για όλους αυτούς, από τον προϋπολογισμό του Κράτους,
το ποσόν του 1.000.000€ ετησίως (250.000€ για καθένα),
πλέον των φορολογικών ατελειών, που απολαμβάνουν,
κατά τα λοιπά! Πλέον βεβαίως και του γεγονότος ότι, το
αρχείο οποιουδήποτε πρωθυπουργού, θα μπορούσε να το
διαφυλάξει η Βουλή των Ελλήνων, αζημίως για τους φορολογούμενους!
Σε μια χώρα που δοκιμάζεται από τη μάστιγα της ανεργίας
και της φτώχειας, που μας επιβάλλουν οι ίδιοι οι πολιτικοί
της, επιτέλους, θα πρέπει κι αυτοί να σταματήσουν να δημιουργούν, συνέχεια, μαύρες τρύπες ελλειμάτων, παντού,
στον δημόσιο τομέα!
Κι εμείς οι πολίτες, θα πρέπει, επιτέλους, να τους δώσουμε να το καταλάβουν!
Μπορεί να μας έχουν εθίσε, όλα αυτά τα χρόνια, να ανεχόμασθε «σημεία και τέρατα», μέσα μας όμως, ξέρουμε,
πρέπει να ξέρουμε, ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να
συνεχισθεί επ’ άπειρον! Πρέπει να αντιδράσουμε, σταθερά και ανυποχώρητα! Διότι διαφορετικά το πρόβλημα, δεν
θα είναι μόνο η διεφθαρμένη εξουσία. Αλλά κι εμείς, ο λαός, που πάντα πειθαρχούμε στωϊκά, στις πράξεις και στις
αποφάσεις τους!
Μας το έχουν αποδείξει πλειστάκις! Δεν το αξίζουν και
δεν μας αξίζουν!!!
Γεωργία Γρηγοροπούλου- Μουγιάκου
π.Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική Αναλύτρια, Λογοτέχνις
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου ξηλώνει
τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
Στο Δήμο
Βάρης

Ένας ένας ξεκινάνε οι δήμοι να ξηλώνουν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες απ’ τους δρόμους παρ’ όλες
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις διαφημιστικές εταιρείες. Το Μαρκόπουλο ξεκίνησε την Πέμπτη
25 Φεβρουαρίου το έργο αποξήλωσης, με απόφαση
και παρουσία του Δημάρχου Φώτη Μαγουλά.
Η αρχή έγινε με την αποξήλωση και απομάκρυνση
τριών παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (τύπου
πίζα), επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, ενώ
υπολογίζεται συνολικά για τα διοικητικά όρια του
Δήμου, να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι από τους λίγους Δήμους στην Αττική που έχει ιδρύσει και λειτουργεί
από το 2005 οργανωμένο Γραφείο υπαίθριας διαφήμισης, για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και
την έκδοση των προβλεπόμενων προστίμων. Η Δημοτική Αρχή καλεί τους επιχειρηματίες της περιο-

Αναβάθμισε
την ποιότητα της ζωής.
Ανακύκλωσε τώρα.
Στο χώρο στάθμευσης του Εργοταξίου του Δήμου
Βάρης (Κών/νου & Παν. Λογοθέτη 2) ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Για μεταφορά μεγάλων οικιακών συσκευών
καλέστε 2132030476 από 8.00 έως 12.00.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου παρών, την στιγμή της αποξήλωσης

χής να συμβάλλουν με τη συνεργασία τους, στην
προσπάθεια που κορυφώνεται αυτό το διάστημα, για
να διατηρήσουμε την πόλη και ιδιαίτερα το οδικό μας
δίκτυο, ασφαλές και καθαρό από τις παράνομες πινακίδες.

Μάθε να ανακυκλώσεις τις παλιές σου συσκευές και να
συμμετέχεις ενεργά στην προστασία του πλανήτη. Με
τη δική σας συμμετοχή, μπορούμε ακόμα καλύτερα
Γίνε πολίτης ενός κόσμου με ΜΕΛΛΟΝ

Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλυβίων
Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Καλυβίων συστάθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά
που έπληξε το Πάνειο Όρος τον Αύγουστο του 2007 και
αποτελείται ήδη από 50 μέλη.
Αρχική επιδίωξη της ομάδας ήταν η προστασία των αναδασωτέων περιοχών από πιθανές πυρκαγιές κατά την

διάρκεια του καλοκαιριού και η ελαχιστοποίηση των συμβάντων. Όντως με περιπολίες που πραγματοποίησε όλες
τις ημέρες που η επικινδυνότητα πυρκαγιάς ήταν μεγάλη
λόγω καιρικών φαινομένων, σε πολλές περιπτώσεις αποσόβησε τον κίνδυνο με τον άμεσο εντοπισμό των εστιών

Μικρή σε ηλικία, πλούσια
σε δράση και έμψυχο υλικό
των πυρκαγιών στην αρχή της εκδήλωσής αυτών.
Με την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντές
έχουν ενεργό συμμετοχή στις αναδασώσεις που γίνονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι και σήμερα, ενώ
τους καλοκαιρινούς μήνες συμμετέχουν και στις δράσεις
για την φροντίδα των δενδρυλλίων που φυτεύτηκαν στις
αναδασώσεις αυτές (πότισμα κτλ.).
Παράλληλα, η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 2009 ο
Δήμος Καλύβίων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ» το οποίο παρακολούθησε το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών της ομάδας. Το Πρόγραμμα διάρκειας
100 ωρών υλοποιείται στους Δήμους όλης της χώρας και
εκπαιδεύει πολίτες στην διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων.
Επιπλέον, μέλη της ομάδας που έχουν δικά τους αυτοκί-

νητα 4Χ4 (και τα διαθέτουν προς χρήση για τις ανάγκες
της ομάδας) είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην πίστα 4Χ4 ATTART OFF ROAD PARK, μια εκπαίδευση που
θα αποτελέσει πολύτιμη γνώση προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτα καιρικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρες, χιόνια κλπ) ενόψει της χειμερινής
περιόδου.
Πρόσφατα, πολλοί εθελοντές της ομάδας παρακολούθησαν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από Εκπαιδευτές του
Τμήματος Σαμαρειτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παράρτημα Νέας Σμύρνης). Το πρόγραμμα – που πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους λόγω της
μεγάλης συμμετοχής (Νοέμβριο 2009 και Ιανουάριο
2010) αφορούσε στις Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών για πολίτες, δηλαδή, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας
απλός πολίτης, ώστε να παρέχει Α’ Βοήθειες σε καθημερινά περιστατικά στο σπίτι του, στον χώρο εργασίας, στο
δρόμο κλπ.
Η τελευταία δράση της ομάδας αφορούσε στη φύτευση
δενδρυλλίων στον αύλειο χώρο του Σωματείου Ναυτικών
Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Η δημοκρατία μας
νοσεί
Η αποδοκιμασία των Ελλήνων προς το ύφος, ήθος και δραστηριότητα των πολιτικών, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, χαρακτηρίζει το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το εθνικό οικονομικό αδιέξοδο, που βιώνουμε, είναι το αποτέλεσμα του αλόγιστου εξωτερικού δανεισμού, που εφάρμοσαν οι εκλεγμένοι πολιτικοί
μας μετά το 1974. Η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, για να
κρατηθούν τα κόμματα στην εξουσία, αποκρυστάλλωσε την
επικρατούσα στην κοινωνία άποψη, ότι όποιος μπορεί να σφετερισθεί πόρους του δημοσίου και δεν το κάνει, είναι τουλάχιστον αφελής ή αιθεροβάμων. Το επιστέγασμα στον αποπροσανατολισμό των πολιτών έβαλαν το οργανωμένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που απέσπασαν υπερκέρδη από την προσκόλλησή τους στα κόμματα εξουσίας, προβάλλοντας από τα
ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδιοτελείς πολιτικούς ως
εθνικούς σωτήρες, ανήθικους καιροσκόπους ως υπερασπιστές
της νομιμότητας και ευθυνόφοβους φιλοτομαριστές ως κοινωνικούς οραματιστές.
Η κύρια αιτία της κακοδαιμονίας της δημοκρατίας μας
βρίσκεται στον τρόπο αντιπροσώπευσης του λαού, αφού οι
βουλευτές, που εκλέχθηκαν για να υπηρετούν τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του κόμματος, του οποίου βασικός
στόχος είναι η κατάληψη και διατήρηση της εξουσίας και όχι
η κοινωνική ευημερία. Έτσι εξηγείται ή ανατριχιαστική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία μας, δεδομένου ότι οι κομματικές ηγεσίες του παρελθόντος ήξεραν
ότι ο υπερβολικός δανεισμός θα οδηγήσει μελλοντικά σε
κοινωνικές συμφορές, επέλεξαν όμως τη μέθοδο αυτή, για
να μπορέσουν να δώσουν παροχές και να διατηρηθούν στη
εξουσία. Η τάση αυτή των πολιτικών, να εξυπηρετούν τρέχουσες ανάγκες μη υπολογίζοντας τις ολέθριες συνέπειες
του μέλλοντος, πέρασε και στην κοινωνία, με αποτέλεσμα ο
φοροκλέπτης να καταξιώνεται ως επιδέξιος διαχειριστής
και να μην καταδικάζεται ως κοινωνικός υπονομευτής. Επί
πλέον, η αλματώδης εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας έδωσε τη δυνατότητα στα οργανωμένα συμφέροντα να υποβάλουν τον πολίτη σε μια πλύση εγκεφάλου, βομβαρδίζοντάς
τον με δελεαστικά ερεθίσματα, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση και στερώντας του τη δυνατότητα να κρίνει βάσει αντικειμενικών δεδομένων.
Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν είναι αργά για να αναστραφεί
αυτή η διαδικασία συμφεροντολογικής συγκάλυψης και κοινωνικού εκφυλισμού, αρκεί ο ενεργός πολίτης να υψώνει
φωνή αντίδρασης σε κάθε αντικοινωνική ενέργεια των καταχραστών της λαϊκής εμπιστοσύνης. Οι ακομμάτιστοι πολίτες έχουν με το μέρος τους την κοινή λογική, που τους
ενώνει, αλλά και το διαδίκτυο, που μπορεί να κάνει τις αξιόλογες φωνές να ακουστούν ανέξοδα και παντού, για να μην
αναφέρουμε και τις τοπικές εφημερίδες, που είναι διάσπαρτες σε όλο τον ελληνικό χώρο και δεν επηρεάζονται από τα
μεγάλα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Με τον τρόπο
αυτό η κοινή λογική θα δώσει φωνή στην πανίσχυρη κοινή
γνώμη, που τρέμουν τόσο τα πολιτικά κόμματα όσο και τα
οργανωμένα συμφέροντα στην προσπάθειά τους να συμβιβαστούν με τις επιταγές της, που παρακολουθούνται μέσω
δημοσκοπήσεων. Η εγκληματική αδιαφορία των κομματικών
ηγεσιών για τις μελλοντικές συνέπειες των κοντόφθαλμων
ενεργειών τους και η συνεχιζόμενη θυσία των κοινωνικών
προοπτικών στο βωμό του πολιτικού κόστους δίνουν τη δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να απαλλάξει την πολιτική σκηνή από το συρφετό των παράσιτων, που αποτελείται από ανίκανους, ανεύθυνους και κενόδοξους.
Ν. Δημητρίου

Ασκηση, με την κωδική ονομασία
«Εγκέλαδος» από τη Νομαρχία
Ασκηση επί χάρτου για ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμού
πραγματοποίησε η Νομαρχία με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Η άσκηση, με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος», περιελάμβανε σενάριο εκδήλωσης σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,3 ρίχτερ, με επίκεντρο τις Αλκυονίδες, σε υποθαλάσσιο χώρο, 77 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Με βάση το
σενάριο, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών. Συνέπειες αυτής ήταν η κατάρρευση δύο παλαιών κατοικιών στην περιοχή Αχαρνών και
εγκλωβισμός ατόμου με κινητικά προβλήματα σε μία εκ
των κατοικιών. Επίσης, στο Δήμο Γέρακα προξενήθηκαν
περιορισμένες βλάβες σε κτήρια της περιοχής, ενώ συνέβη και κατολίσθηση στο ρέμα Ραφήνας, με αποτέλεσμα το
φράξιμο του ρέματος. Παράλληλα, συνέβη διακοπή ρεύματος λόγω βραχυκυκλώματος, στο σταθμό της ΔΕΗ με
αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ατόμων σε ασανσέρ στην
περιοχή του Δήμου Μενιδίου και τη διακοπή λειτουργίας
των φωτεινών σηματοδοτών.
Η δράση των υπηρεσιών της Νομαρχίας ξεκίνησε άμεσα
με το συντονισμό των σχετικών ενεργειών από το Νομάρχη Λ. Κουρή, ο οποίος σε βρισκόταν σε στενή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ σε
ετοιμότητα ετέθησαν όλες οι υπηρεσίες και τα συνεργεία
της Νομαρχίας.
Ειδικότερα, οι ενέργειες των υπηρεσιών της Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής έχουν ως εξής:
• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε το γενικό
συντονισμό των σχετικών ενεργειών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα
στο Δήμο Παλλήνης
σε συνεργασία με το ΚΕΕ
Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, 25 ωρών το
καθένα, διοργανώνει ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Κ.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• «Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία»
• «Ευρωπαϊκές γλώσσες - Ευρωπαϊκή ιστορία»
• «Περιβάλλον– Πολιτισμός –Τουρισμός –Περιφερειακή ανάπτυξη»
• «Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών – Στατιστικής»
• «Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών»
• «Οικονομία - Διοίκηση-Επιχειρήσεις»
• «Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις»
• «Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου»
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στην κα
Σπυριδούλα Καβούκα (Δημαρχείο – πλατεία) τηλ.
210.6600722 και Αγνή Παύλου 6938.579.307

• Η Διεύθυνση Διοίκησης προχώρησε στην ανάκληση των
αδειών και ενημέρωσε όλους τους υπαλλήλους για τη θέση τους σε επιφυλακή. Παράλληλα, διέθεσε τους οδηγούς και τα οχήματα της Νομαρχίας για τις μετακινήσεις
των επιτροπών διενέργειας αυτοψιών και γενικότερα για
τις μεταφορές προσωπικού ή υλικού.
• Τα συνεργεία της Νομαρχίας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, προέβησαν σε άμεσο έλεγχο των κτιρίων στην περιοχή του συμβάντος ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός δύο
ημερών, καθώς και σε κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτηρίων.
• Η Διεύθυνση Πρόνοιας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας μερίμνησε για την προσωρινή στέγαση
των σεισμοπλήκτων σε σκηνές και container και σε ξενοδοχεία που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν υποστεί βλάβη,
ενώ παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υγειονομικά κλιμάκια,
απαραίτητα για την κάλυψη τυχόν αναγκών και την ενδεχόμενη εκκένωση νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Τέτοιου είδους ασκήσεις είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να έχουμε αποκτήσει μία εμπειρία, που θα είναι
πολύτιμος οδηγός σε περίπτωση σεισμού.
Η άσκηση απέσπασε τα θερμά σχόλια των εμπλεκομένων
φορέων

Εξωραϊστικός Σύλλογος
«ΝΗΡΕΑΣ» Ραφήνας
Καταγγελία εγκατάλειψης
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Νηρέας”, προσπάθησε με
παρεμβάσεις του, να κινητοποιήσει τον Οργανισμό Ραφήνας, προκειμένου να καθαρίσει την παραλία “Μαρίκες” στη Ραφήνα.
Οπως σημειώνει στο δελτίο του, ύστερα από επανειλημμένες, γραπτά και προφορικά, παρακλήσεις, ενοχλήσεις και αιτήσεις του Εξωραϊστικού Συλλόγου προς
τον Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας, Α.Ε. πήραν μία απάντηση κάθε άλλο παρά αισιόδοξη.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας
ΑΕ, όπως σημειώνουν τους απάντησε ότι:
«…. και αφού σύντομα την καθαρίσουμε, πιθανότατα
να επανέλθει, πριν την Καθαρά Δευτέρα, στην ίδια κατάσταση, εξαιτίας της επόμενης κακοκαιρίας».
Επομένως, κατά το Λιμεναρχείο, δεν υπάρχει λόγος να
καθαρίσεις!!
Γιατί να πλυθείς, αφού σε λίγο θα λερωθείς, δηλαδή.
Ετσι, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η παραλία συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα βρώμικη.
Και αναρωτιούνται οι κάτοικοι της Ραφήνας. Πρέπει να
περιμένουν το Καλοκαίρι για να μπορούν να περπατούν και να κολυμπούν σε μια καθαρή παραλία;

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
Το Σάββατο και Κυριακή 27-28 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL (στάση μετρό Μεταξουργείο),
θα γίνει η Πανελλαδική Σύσκεψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ώρα έναρξης 10 π.μ.

δικές μας προτάσεις για τη διοικητική αποκέντρωση.
– Το πολιτικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται με τη σημερινή οικονομική κρίση και η πορεία προς τις εκλογές για
την Αυτοδιοίκηση.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σύσκεψη είναι:
– Σύντομος απολογισμός
α) Η πορεία και ο ρόλος του θεσμού
(Δήμος και Νομαρχία)
β) Κριτική αποτίμηση της δικής μας παρέμβασης
– Γιατί δεν μας καλύπτει το σχέδιο «Καλλικράτης» - οι

Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν τα μέλη της ΚΠΕ του
ΣΥΝ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι Δήμαρχοι
, οι εκλεγμένοι δημοτικοί, διαμερισματικοί και Νομαρχιακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι από Δημοτικές Κινήσεις και
οι Γραμματείς και υπεύθυνοι Τ.Α. των Νομαρχιακών επιτροπών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Κομματικό σχέδιο
ο «Καλλικράτης»;
ερώτηση του βουλευτή
Γιώργου Βλάχου
Κομματικό σχέδιο ο «Καλλικράτης», χαρακτηρίζει το νέο
σχέδιο ο βουλευτής Γεώργιος Βλάχος, εξ αφορμής σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με βουλευτές της Περιφέρειας του ΠΑΣΟΚ με τον Υπουργό Ραγκούση.
Οπως σημειώνει στο δελτίο
τύπου, η συνάντηση έγινε
προκειμένου να «κλειδώσουν» οι συνενώσεις της περιοχής. Το θέμα, φέρνει με
ερώτησή του, α.π. 6422/22-022010, στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Γ.
Βλάχος ζήτησε από τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης να ενημερωθεί αν αληθεύει η συγκεκριμένη σύσκεψη και αν συμμετείχε
και ο ίδιος. Στην ερώτησή του, ο Γ. Βλάχος, ζητά ακόμη να
ενημερωθεί, αν ο Υπουργός δέχθηκε εισηγήσεις από
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για τις συνενώσεις Δήμων
στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη συνέχεια εκφράζει την
απορία του, γιατί δεν κλήθηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη και οι υπόλοιποι βουλευτές της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
Ο βουλευτής, ζητά τέλος διευκρινήσεις, για το αν οι συνενώσεις θα είναι αποτέλεσμα κομματικών πιέσεων και
υποδείξεων, ενώ παράλληλα στην ερώτησή του στέκεται
στο θέμα της μη συμμετοχής των πολιτών στην τελική
διαμόρφωση της συνένωσης των Δήμων.

Τι νόημα έχει η παραμονή μας στο
ευρώ όταν δεν μπορεί να δοθεί πολιτική στήριξη;
Σε πρόσφατη συνέντευξη στο BBC, ο Πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου, επανέλαβε, ότι δεν ζητάμε
χρήματα, ζητάμε πολιτική στήριξη από τους εταίρους
μας της ΟΝΕ ώστε να δανειζόμαστε με τους ίδιους
όρους όπως οι άλλες χώρες
της. Ζητάμε δηλαδή να προστατευθεί η Ελλάδα ως χώρα της ευρωζώνης, που δέχεται αυτήν την περίοδο
σφοδρές κερδοσκοπικές επιθέσεις.
Αν αυτό δεν μπορούν να το
διασφαλίσουν οι Ευρωπαίοι
εταίροι, τότε τι νόημα έχει η
παραμονή μας στην Ευρωζώνη και ακόμα περισσότερο το ίδιο το Ευρώ σαν κοινό νόμισμα;

Ντίνος Βρεττός
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Ελλείψεις ειδικοτήτων
στο παράρτημα του Ι.Κ.Α. Κερατέας
ερώτηση του Παντελή Ασπραδάκη
Το παράρτημα του Ι.Κ.Α. Κερατέας παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις απαραίτητων ειδικοτήτων και προβλήματα ως προς την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Παντελής Ασπραδάκης αναφέρει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι και επιζητά την κάλυψη των
κενών θέσεων.
Το Ι.Κ.Α. Κερατέας εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο Δήμο καθώς και την Κοινότητα Κουβαρά
όπου και υπάγεται.
Η έλλειψη των απαραίτητων ειδικοτήτων αλλά και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
προκαλεί πληθώρα προβλημάτων και πρόσθετη ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να κάνουν Μικροβιολογικές Εξετάσεις αναγκάζονται να μετακινούνται
στο υποκατάστημα στο Κορωπί, αναμένοντας την πραγματοποίηση αυτών κατά μέσο όρο
άνω των 30 ημερών.
Η μετακίνηση αυτή υπερφορτίζει τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους
που δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, με οικονομική επιβάρυνση καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν υπεραστική συγκοινωνία ή ταξί, ενώ άλλοι στρέφονται σε
Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο προς αποφυγή της αναμονής.
Για την πλήρη στελέχωση των απαραίτητων ειδικοτήτων απαιτούνται σύμφωνα με πληροφορίες πολιτών ένας χειρούργος, ένας δερματολόγος, ένας πνευμονολόγος και ένας
νευρολόγος-ψυχίατρος, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στο υποκατάστημα δυο φορές την
εβδομάδα. Επιπλέον λόγω συνταξιοδότησης προ μηνών ενός Ιατρού Παθολόγου κρίνεται σκόπιμη και η αντικατάστασή του.

Ελλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη
Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης κατέθεσε
ερώτηση σχετικά με την έλλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης στα έργα πρασίνου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων.
Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της
Πανελλήνιας
Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων
Έργων
Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ)
(αρ.
πρωτ. 516/111-2010) προς
τις αρμόδιες
αρχές, καταγγέλλεται
«…παντελής
έλλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης των έργων

πρασίνου που υλοποιεί το Υπουργείο
Μεταφορών και Δικτύων…»

Ειδικότερα κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου πρασίνου (είτε συντήρησης, είτε κατασκευής), παράγεται οργανικό υπόλειμμα (κλαδιά, φύλλα κλπ) το
οποίο σε όλες τις μελέτες των έργων
πρασίνου, σύμφωνα με την αναφορά,
θεωρείται «σκουπίδι» και κατά συνέπεια, απορρίπτεται στην πλησιέστερη
χωματερή.
Δεδομένου ότι το οργανικό υπόλειμμα
είναι το ευκολότερα διασπώμενο υλικό
που άμεσα, δια της διαδικασίας της χουμοποίησης, χρησιμοποιείται για τον
εμπλουτισμό του εδάφους, είναι ακατανόητος ο λόγος που «διαφημίζεται»
στους πολίτες η ανακύκλωση «δύσκολων» και μη οργανικών προϊόντων, την
ίδια στιγμή που το αρμόδιο Υπουργείο
δεν προβαίνει στο αυτονόητο.

«Ενδοοικογενειακή βία: Πολιτικές για την προστασία των παιδιών,
την πρόληψη και τη θεραπεία του κοινωνικού αυτού φαινομένου»
Στις 18 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με θέμα την «Ενδοοικογενειακή βία: Να μη γίνουν τα παιδιά - θύματα της βίας, οι αυριανοί θύτες. Πολιτικές για την προστασία των παιδιών, την πρόληψη και την θεραπεία του κοινωνικού αυτού φαινομένου». Στην
συνεδρίαση συμμετείχαν προκειμένου να εκφέρουν τις απόψεις
τους εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, του Συνηγόρου του Πολίτη,
και οργανώσεων που ασχολούνται με το παιδί.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλης Οικονόμου, τόνισε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα μεγάλο ζήτημα με πολλές πτυχές
που εν πολλοίς είναι «κρυμμένο» από την κοινωνική σκηνή, το
οποίο και θα απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό της Επιτροπή. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία διαχρονική κοινωνική παθογένεια η οποία όπως φαίνεται από τα ελλιπή στοιχεία που έχουμε
στην διάθεσή μας ως Πολιτεία δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.
Απαιτείται γι αυτό το λόγο η ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ανα-

φοράς για το Παιδί που θα συντονίζει τις
δράσεις της πολιτείας και των κοινωνικών
φορέων.
Σύμφωνα με υπολογισμούς αφού δεν
υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, περίπου το
1,5% των παιδιών είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή περίπου 30.000
παιδιά το χρόνο και όχι 180 που καταγγέλλονται στην αστυνομία. Πρέπει να υπάρξει
ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των γιατρών, των εργαζομένων σε
υπηρεσίες σχετικές με τα παιδιά προκειμένου να αντιλαμβάνονται ότι είναι νομική
τους υποχρέωση να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για περιστατικά που ενδεχομένως να είναι αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη, 18 Φεβρουαρίου 2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ. Πρωτ.: 1944/10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και
συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ 5 κατά τη δεύτερη ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ 5, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του
Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας
ΠΕ 5, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας και για δεκαπέντε (15)
ημέρες.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν
έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά
το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) μέρες.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της
ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
Ο επιβλέπτων
Αθ. Αναγνωστόπουλος

Η διευθύντρια
Ελ. Ξυνομηλάκη

Ο Αντινομάρχης
Χ. Δαμάσκος

-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ανακοινώσεις
Στα πλαίσια της γρήγορης
ενημέρωσης, δημιούργησα
ένα νέο διαδικτυακό τόπο
http://users.att.sch.gr/athgko
umas
Εκεί θα μπορείτε να βρείτε
ότι αφορά το ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής καθώς και την τρέχουσα επικαιρότητα, άρθρα –
θέσεις – απόψεις.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες για την μέχρι
τώρα θερμή τους ανταπόκριση.
Θανάσης Γκούμας
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπερα

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ»
Φίλε γείτονα,
Όπως γνωρίζεις τα προβλήματα της γειτονιάς δεν λείπουν ποτέ.
Κάποια τα βλέπουμε και μας ενοχλούν καθημερινά (π.χ.
σκουπίδια). Κάποια άλλα δεν τα βλέπουμε, αλλά μας
βλάπτουν (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας).

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ο Σύλλογος «Κάτω Βούλα» καλεί σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Μαρτίου, 11π.μ. στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο (οδός Πλαπούτα), με θέματα:
– Απολογισμός δράσης
– Ενημερώσεις - Προτάσεις
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γωγώ Βικελή
Θέμις Κοσσίδας

Σύγχρονος Δήμος 2010
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες της
οργάνωσης του πρώτου
συνεδρίου και έκθεσης
‘Σύγχρονος Δήμος 2010’
Περισσότερες από 10 εταιρείες έχουν δηλώσει ήδη
την συμμετοχή τους ενώ
περισσότερες από 40 εταιρείες αναμένεται να κλείσουν την συμμετοχή τους
άμεσα για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους για
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Θεματικοί άξονες συνεδρίου:
Ενότητα 1 – Ο «πράσινος»
Δήμος
Εμείς και το περιβάλλον –
Ο καλύτερος προπαγανδιστής αλλά και θεματοφύλακας της αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι άλλος
από την Τοπική Αυτοδιοί-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/31/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 2822/22-02-2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δημοτικού Φωτισμού
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.800,00 € πλέον ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση της εργασίας:
“ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.
19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης
την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

κηση.
Ενότητα 2 – ο Hi-Tech Δήμος
Λύσεις υψηλής τεχνολογίας – Η υψηλή τεχνολογία είναι εδώ για να συμβάλλει με προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στην
καλύτερη
εξυπηρέτηση
των τοπικών κοινωνιών και
στη βελτίωση της ζωής κάθε πολίτη.
Ενότητα 3 – ο Εξοπλισμένος Δήμος: Το βασίλειο
των μηχανών.
Ενότητα 4 – Ο Δήμος των
Services
Στο “αέρα” βρίσκεται και το
website της έκθεσης που
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
www.municipalityexpo.gr

Λεύκωμα με εξωκλήσια της
περιοχής Σπάτων-Αρτέμιδας
Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε, με
πρόταση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης με την Ι. Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
για έκδοση λευκώματος (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
για τα εξωκλήσια της περιοχής Σπάτων-Αρτέμιδας.
Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής ανέφερε ότι το
υλικό έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί ο Πολιτιστικός
και Φιλολογικός Σύλλογος Σπάτων «Οι φίλοι της γεύσης»
και επεσήμανε ότι έτσι ολοκληρώνεται μια προσπάθεια
ευαίσθητων πολιτών για την διατήρηση και ανάδειξη της
πολιτιστικής και ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΧΡΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΓΛΑΣ
Προϋπ. 164.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19 %)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΓΛΑΣ ”με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 164.000,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
164.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 19,00 %) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι 17.771,90 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η του μηνός Μαρτίου 2010 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την 11η
Μαρτίου 2010
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π Α1
(Κ/Ξίες), Α2, 1η, 2η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 2.725,02 €
(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δε θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ
ΜΕΧΡΙ 24-11-2009 ΜΕΧΡΙ 24-11-2009
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ι. ΕΣΟΔΑ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 0+Κ.Α.21)
108.200,00
104.507,02
111.800,00
111.800,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 1
87.450,00
20.684,78
87.450,00
87.450,00
+ Κ.Α. 22 + Κ.Α.4)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Κ.Α.5) 98.635,53
98.635,53
85.912,88
85.912,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
294.285,53
223.827,33
285.62,88
285.162,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ
ΜΕΧΡΙ 24-11-2009 ΜΕΧΡΙ 24-11-2009
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ
289.285,53
182.214,22
280.162,88
280.162,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
294.285,53
182.214,22
285.162,88
285.162,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ψαλλίδας
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Στους καιρούς μας, ζούμε έντονα το φαινόμενο της λεγόμενης “παγκοσμιοποίησης“. Κύριο χαρακτηριστικό
της συντελούμενης κοσμογονίας είναι ότι πλέον, στην
παγκόσμια πολιτική και οικονομία, κυριαρχεί όλο και
περισσότερο η οικουμενική της διάσταση.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν πια εθνικές πολιτικές και οικονομίες, αφού καμία χώρα, έστω και υπερδύναμη, δεν
μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εθνική στρατηγική αν αυτή δεν είναι προσαρμοσμένη στα ευρύτερα
διεθνή ρεύματα και παραμέτρους. Και αυτό δεν ισχύει
μόνο για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων διακρατικών σχηματισμών (όπου αυτό είναι αυτονόητο), αλλά και για εκείνες ακόμα που διατηρούν
εθνικιστικές αντιστάσεις και είναι απείθαρχες προς το παγκόσμιο σύστημα (βλ. Κίνα, Κούβα κ.ά.).
Παρά τις εύλογες θεωρητικές επιφυλάξεις που ακούγονται από κύκλους προβληματισμένων διανοουμένων και
πατριωτών πολιτικών, είναι φανερό ότι, πρακτικά, η Ανθρωπότητα έχει εισέλθει ανεπιστρεπτί στο δρόμο του να
λειτουργεί κυρίως ως Οικουμένη και δευτερευόντως ως
κοινωνία κυρίαρχων εθνικών Κρατών.
Το “στοίχημα” που έχουμε όλοι μπροστά μας, δεν είναι να
γυρίσουμε το ποτάμι προς τα πίσω, αλλά να διευθετήσουμε τη ροή του προς την ορθή κοίτη: η παγκοσμιότητα να
λειτουργεί πολιτικά και οικονομικά, αλλά και πολιτιστικά,
επ΄ ωφελεία των ανθρώπων. Όχι προς καταδυνάστευσή

ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΡΑΤΟΣ
Παγκοσμιοποίηση
και Ναυτοσύνη
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ
τους ή εκμετάλλευσή τους!
Και εδώ ακριβώς, αναδεικνύεται η αξία του οικουμενικού
πνεύματος, που είναι ιστορικά γέννημα του Ελληνικού
πολιτισμού και της θαλασσινής παράδοσης.
Η αγάπη του Έλληνα για τη θάλασσα και τη ναυτιλία, είναι
τα χαρακτηριστικά εκείνα που, κυρίως, μύησαν την Ανθρωπότητα στην οικουμενική ιδέα, στις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης και της διακρατικής συνεργασίας,
στην εγκατάλειψη του σκοταδισμού και στα μυστήρια της
έρευνας και της γνώσης.
Είναι μάλιστα ιστορικά παράδοξο, ότι ένας λαός που διακρίνεται για τη συνεκτική εθνική του συνείδηση (αφού χάρη σ΄ αυτήν κατόρθωσε να περάσει δια πυρός και σιδήρου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών, για
όλα τα επίπεδα inicial, basico, superior, σε ενήλικες και παιδιά, από ισπανόφωνη πτυχιούχο.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE.
Τηλ. 6976157337

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

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

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

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

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων.
Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας - φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική
υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.
Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.
Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρτητη συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Μερική ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπικής
ανάπτυξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com

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

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

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

και να επιβιώσει δια μέσου των αιώνων), είναι αυτός
ακριβώς που δίδαξε στην Ανθρωπότητα την υπέρβαση
των εθνικών συνόρων και το άνοιγμα σε οικουμενικά
πελάγη! Τούτο οφείλεται κυρίαρχα στους προαιώνιους
δεσμούς του Έλληνα με τη θάλασσα, στη ναυτική του
φλέβα, στο αλατισμένο του δέρμα.
Η παγκοσμιοποίηση των καιρών μας δεν είναι παρά μια
επανάληψη (αναπαράσταση, θα έλεγα) του απλώματος του αρχαίου Ελληνισμού στα παράλια της Ασίας,
της Αφρικής, της Νότιας Ιταλίας και όχι μόνο. Η αρχαία
Ελληνική τριήρης ήταν το πρώτο εργαλείο που σημάδεψε τα διεθνή οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα της
τότε εποχής με τις ιδέες της ανταλλαγής αγαθών και γνώσεων, της συναλλαγής, της σύμπραξης, των συμμαχιών
και της διπλωματίας!
Η θάλασσα ήταν και είναι το σύμβολο της οικουμενικότητας και του εκπολιτισμού, το ωάριο των ιδεών της διεθνούς συνεννόησης και συνεργασίας. Αν και διαχωρίζει
γεωγραφικά, είναι αυτή που κυρίως ενώνει πολιτιστικά!
Οι θαλασσινοί ήταν αυτοί που οραματίσθηκαν και διέδωσαν στα πέρατα του Κόσμου τις αρετές του ναυτικού μεγαλείου, όπως το ξεκίνησαν οι Έλληνες και το συνέχισαν
οι Βρεταννοί και Νορβηγοί θαλασσοκράτορες.
ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ, συμπέρανε εύστοχα ο
ιστορικός Θουκυδίδης.
Αυτό λοιπόν το θαλασσινό πνεύμα, οι υγιείς κανόνες της
ναυτοσύνης, είναι εκείνα που πρέπει -και συμφέρει- να
πρυτανεύσουν στη σύγχρονη και πιο απαιτητική εκδοχή
οικουμενικής λειτουργίας της Ανθρωπότητας. Του ενιαίου
“παγκόσμιου Κράτους“, που φαίνεται να ανατέλλει.
Κανένας άνθρωπος με συνείδηση θαλασσινού, δεν μπορεί
να διανοηθεί ένα υπερωκειάνιο να προσπερνά αδιάφορα
ένα μικρό αλιευτικό που θαλασσοπνίγεται, χωρίς ν΄ αλλάζει ρότα. Ούτε να φαντασθεί ένα θωρηκτό να εμβολίζει μια
μικρή άκατο, ακόμα και εχθρική, και να εγκαταλείπει τους
ναυαγούς στη μοίρα τους. Ούτε ασφαλώς ένα ναυτικό γιατρό, που να νοσηλεύει τους βαθμοφόρους και να μη γυρίζει να κοιτάξει τον ανήμπορο θερμαστή ή καμαρότο.
Όπως η Γέφυρα του πλοίου αγωνιά και για τον τελευταίο
ναυτόπαιδα, και για το πιο ακραίο και ασήμαντο σημείο
του σκάφους, έτσι και η πλανητική Αρχή οφείλει να συμπονά και να φροντίζει και το τελευταίο χωριό Εσκιμώων
ή Κούρδων. Όπως ο ναυτικός πετάγεται στο άκουσμα της
κραυγής “άνθρωπος στη θάλασσα“, έτσι και οι σύγχρονες
κοινωνίες χρωστούν στον πολιτισμό να ευαισθητοποιούνται στις ανάλογες περιπτώσεις της σύγχρονης καταναλωτικής και ανάλγητης κοινωνίας.
Σ΄ αυτό το παγκόσμιο Κράτος που γεννιέται, δεν μπορεί
να υπάρχουν χώρες-θηρία που πλέουν ανεξαρτήτως ή,
ακόμα χειρότερα, που βγάζουν πλώρη αν και “αριστερήνεμες”! Ούτε ασφαλώς να υπάρχουν χώρες-ναυαγοί, ή και
ήπειροι ολόκληρες, που μαστίζονται από την πείνα και τον
αναλφαβητισμό!
Ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει σήμερα μ΄ έναν ταξιδιώτη που ανοίγεται σε πρωτόγνωρο ταξίδι στον “ωκεανό”
της παγκοσμιοποίησης.
Ως νέος θαλασσοπόρος, πρέπει να έχει την πρόνοια να
εφοδιασθεί με το εγχειρίδιο του καλού ναύτη. Να το έχει
σαν Ευαγγέλιο. Να εμβαπτισθεί ξανά στα ήθη και στα διδάγματα της ναυτοσύνης. Να απλώνει χέρι στο συνταξιδευτή του, να ρίχνει “παλαμάρι” στη γειτονική χώρα που
θαλασσοδέρνεται.
Η ναυτική παράδοση και οι Αξίες της είναι το ιδανικό ρυμουλκό, που θα οδηγήσει το υπερωκεάνιο της Παγκοσμιότητας στο ασφαλές λιμάνι, στην οικουμενική συνεργασία και στον πανανθρώπινο πολιτισμό. Για να μην επικρατήσει η πειρατεία και να μην ευτελισθεί το οικουμενικό πείραμα σε μια ακόμα ουτοπική αναζήτηση κάποιας
“νήσου των θησαυρών”.
Οι εραστές της θάλασσας, που γέννησαν την οικουμενική
ιδέα, που ήταν πάντα πρωτοπόροι, ας είναι και σήμερα οι
διδάσκαλοι ήθους της νέας τάξης πραγμάτων!
Δεν θα έχουμε να χάσουμε...
[Δημοσίευση: “ΑΕΛΛΩ“ / 2006]
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
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

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
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

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

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
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΔΕΥΤΕΡΑ 1, ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 7/3
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 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

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 03/03, 8.00μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Μαρτίου στις 8μ.μ. με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Παραχώρηση αδιάθετων κληροτεμαχίων.
2. Αποδοχή και κατανομή επιχορήσησης από τον ΟΣΚ για το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Βάρης.
3. Έγκριση κανονισμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 01/03, 8:30μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου, συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 8:30μ.μ. με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Παράταση ανακαίνησης δημοτικού σταδίου.
4. Κατασκευή οδών στην πόλη, με ύδρευση.
19. Αντικατάσταση σχολικών επιτροπών.
20. Έγκριση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πν. Κέντρου.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ;
Καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού
του οφθαλμού.
2) Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ;
Περίπου ο μισός πληθυσμός στην
ηλικία των 65 ετών έχει καταρράκτη. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται ακόμη και τα βρέφη να έχουν
συγγενείς καταρράκτες.
3) Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΧΩ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΩ. ΓΙΑΤΙ;
Ο καταρράκτης αρχίζει σαν μια μικρή θόλωση του φακού και στη συνέχεια μεγαλώνει και γίνεται πυκνότερος. Πιθανόν ο γιατρός σας να περιμένει η θολερότητα αυτή να επηρεάσει τον τρόπο ζωής σας,
όπως πχ την ικανότητα οδήγησης ή άλλες καθημερινές ασχολίες, και μετά να προβεί σε επέμβαση.
4) ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ;
Όλες οι επεμβάσεις εγκυμονούν κινδύνους, όμως η
αφαίρεση του καταρράκτη είναι η πιο συχνή χει-

ρουργική επέμβαση που διεξάγεται στις ΗΠΑ και θεωρείται αρκετά ασφαλής.
5) ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ;
Ο καταρράκτης αφαιρείται από μία τομή μικρότερη

8) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ;
Η επέμβαση πραγματοποιείται με
σταγόνες αναισθητικού κολλυρίου
και κατά τη διάρκειά της δεν υπάρχει
καθόλου πόνος. Τις πρώτες δύο με
τρεις ημέρες ενδέχεται να υπάρχει
ένας ελαφρύς ερεθισμός, ο οποίος
εξαφανίζεται με τα θεραπευτικά κολλύρια.

των 2mm. Με ειδικό μηχάνημα υπερήχων γίνεται φακοθρυψία και απορρόφηση του θολωμένου φακού,
με ταυτόχρονη ένθεση ειδικού διαυγούς φακού μέσα στον οφθαλμό.
6) ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΧΩ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ;
Μετά την επέμβαση, το μάτι παραμένει ανοιχτό χωρίς γάζες και ενσταλάζονται ειδικά κολλύρια για είκοσι περίπου ημέρες.

Οι θαυματουργές ιδιότητες των φρούτων
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Μικρό αλλά πανίσχυρο. Είναι μια καλή πηγή
Καλίου, Μαγνησίου, Βιταμίνης Ε και φυτικών ινών. Η περιεκτικότητα του σε βιταμίνη C είναι διπλάσια από του
πορτοκαλιού.
ΜΗΛΟ: Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Παρά το γεγονός ότι ένα μήλο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνη C, έχει αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή που ενισχύουν τη δράση της βιταμίνης C, συμβάλλοντας έτσι στη
μείωση των κινδύνων εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.
ΦΡΑΟΥΛΑ: Προστατευτικό φρούτο. Οι Φράουλες έχουν
την υψηλότερη συνολική αντιοξειδωτική δύναμη μεταξύ
των μεγάλων φρούτων και προστατεύουν τον οργανισμό
από τον καρκίνο προκαλώντας, αιμοφόρα αγγεία που
φράζουν τις ελεύθερες ρίζες. (Στην πραγματικότητα, κάθε berry (strawberry, blueberry κλπ) είναι καλό. Έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και μας
κρατούν νέους. Τα Βατόμουρα (blueberries) είναι τα καλύτερα και πολύ ευπροσάρμοστα στον τομέα της υγείας.
Θα διώξουν όλες τις ελεύθερες ρίζες που έχουν εισβάλει
στο σώμα μας).
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Γλυκύτατο φάρμακο. Τρώγοντας 2 με 4
πορτοκάλια την ημέρα μπορεί να βοηθήσουν να κρατήσετε μακριά τα κρυολογήματα, χαμηλότερη τη χοληστερόλη, την πρόληψη και διάλυση πέτρας στα νεφρά, καθώς

7) ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΑΡΑ;
Η αποκατάσταση της όρασης αρχίζει ήδη από τις
πρώτες ώρες μετά την επέμβαση και μεγιστοποιείται
τις επόμενες μέρες.

μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.
ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Παγωμένο σβήνει τη δίψα. Αποτελείται από
92% νερό, είναι επίσης συσκευασμένο με μια γιγαντιαία
δόση γλουταθειόνης, η οποία βοηθά στην ενίσχυση του
ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αποτελεί επίσης βασική πηγή λυκοπενίου - οξειδωτικό για την καταπολέμηση
του καρκίνου. Άλλες θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται
στο καρπούζι είναι Βιταμίνη C και Κάλιο. (το καρπούζι
έχει, επίσης, φυσικές ουσίες [φυσικές πηγές SPF] που
διατηρούν το δέρμα μας υγιές, προστατεύοντας το από
τις καρκινογόνες ακτίνες SUV).
ΓΚΟΥΑΒΑ & ΠΑΠΑΓΙΑ: Κορυφαία για τη Βιταμίνη C. Είναι σαφείς νικητές για την υψηλή περιεκτικότητα τους σε
Βιταμίνη C.
ΓΚΟΥΑΒΑ είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες που βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.
ΠΑΠΑΓΙΑ: Είναι πλούσια σε καροτίνη, που είναι καλή για
τα μάτια μας (επίσης καλή για τα αέρια και τη δυσπεψία).
ΝΤΟΜΑΤΑ: Είναι πολύ καλή ως προληπτικό μέτρο για
τους άνδρες. Τους κρατά μακριά από προβλήματα προστάτη.
ΜΠΑΝΑΝΑ: Πλούσια σε περιεκτικότητα καλίου βοηθάει
στις κράμπες.

9) ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΜΕ
LASER;
Υπάρχουν κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούν
ακτίνες laser για τον θρυμματισμό του καταρράκτη,
όμως αυτά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως γιατί ο
θρυμματισμός του καταρράκτη με τους υπέρηχους
είναι πιο εξελιγμένος και αποτελεί μία παγκοσμίως
αποδεκτή μέθοδος.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ;
1. Θολή, ομιχλώδης ή συγκεχυμένη όραση.
2. Αλλαγή στην φωτεινότητα των χρωμάτων
3. Πρόβλημα στην οδήγηση το βράδυ επειδή τα φώτα φαίνονται πολύ “έντονα”
4. Πρόβλημα θολερότητας-θάμβους από φως λάμπας ή το φως του ήλιου
5. Συχνές αλλαγές στους βαθμούς των γυαλιών
6. Διπλωπία
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ;
Εάν ο καταρράκτης επηρεάζει τις καθημερινές σας
δραστηριότητες συζητήστε το με τον οφθαλμίατρό
σας. Αν για παράδειγμα:
i. Θέλετε να οδηγείτε, αλλά υπάρχει θολερότητα
από τα φώτα των αυτοκινήτων ή τον ήλιο.
ii. Δεν βλέπετε αρκετά καλά για να πραγματοποιήσετε στο έπακρο την εργασία σας.
iii. Δεν βλέπετε αρκετά καλά για να κάνετε διάφορες
ασχολίες στο σπίτι σας, όπως π.χ. να δείτε τηλεόραση, να παίξετε χαρτιά ή να βγείτε έξω με τους φίλους σας.
iv. Φοβάστε ότι θα συγκρουστείτε πάνω σε κάτι.
v. Δεν βλέπετε ικανοποιητικά με τα γυαλιά σας
vi. Η όρασή σας σας ενοχλεί.
Χριστοδουλίδης Μιχάλης
Οφθαλμίατρος Χειρουργός
Συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού www.iator.gr
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Στην 5η θέση το Μαρκόπουλο

Σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση με πολλές
εναλλαγές του σκορ, το Μαρκόπουλο κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα βαθμό έναντι
του Πανιωνίου στην Νέα Σμύρνη κι έτσι δεν
κατάφερε να περάσει στην 4η θέση.
Στον αγώνα όμως με την Ε.Α. Λάρισας, με
κορυφαίες τις Γκαραγκούνη και Κρνιέσεβιτς που πέτυχαν 18 πόντους και την Τσίμα

να ακολουθεί με 15, το Μαρκόπουλο επικράτησε 3-1 σετ, και ανέβηκε στην πέμπτη
θέση της βαθμολογίας αφήνοντας πίσω
τον Πανιώνιο.
Από την ομάδα της Λάρισας, που παρέμεινε στους 17 βαθμούς, ξεχώρισε η Τρικάλη
με 12 πόντους.
Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-13, 25-22

Στο Α’ ημίχρονο οι έφηβοι του Γ.Σ Κορωπίου ξεκίνησαν
αρκετά καλά και έφτασαν στο 10' να προηγούνται με 4
γκολ διαφορά,στη συνέχεια όμως έπεσε η απόδοσή τους
και η λήξη του ημιχρόνου τους βρήκε να χάνουν με 11-10.
Στο δεέτερο ημίχρονο και κάτω απο τις οδηγίες και την
σωστή καθοδήγηση του προπονητή τους Κώστα Αιβαλιώτη, κατάφεραν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό, έβαλαν 24 γκολ και διαμόρφωσαν το τελικό σκορ σε 27-34.
Γ.Σ Κορωπίου (Αιβαλιώτης): Xρήστου, Κορωνιάς, Αγγελής, Κατσίκης, Ντούνης, Κερατιώτης, Πέρρος, Μανωλάκης, Γουδέλης, Κορδογιάννης, Τσόρδας, Δημόπουλος,
Παπαπαύλου, Μπάγιος.

Αγώνες Optimist και Laser 4.7.
στον ΝΑΟΒ
Στα πλαίσια του Περιφερειακού Πρωταθλήματος
Αθηνών Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακού τριγώνου ο ΝΑΟ
Βούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία διοργανώνει στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2010 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου αγώνες
Optimist και Laser 4.7.
Η μεγάλη συμμετοχή σκαφών, με πάνω από 250
αθλητές και στις δύο κατηγορίες εγγυάται ένα συναρπαστικό διήμερο.

O πολύ δυνατός αέρας, που φυσούσε,
στη Δεκέλεια δυσκόλεψε τις προσπάθειες
των Ελλήνων ιππέων
και αμαζόνων, δε στάθηκε όμως ικανός να αναβάλλει τον 1ο αγώνα πρωταθλήματος υπερπήδησης
εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το
τριήμερο, 19 – 21 Φεβρουαρίου στον Ιππικό Όμιλο
Mega Sports. Οι πολλές
συμμετοχές και οι δυνατές
μάχες ήταν τα χαρακτηριστικά του 1ου αγώνα πρωταθλήματος.
Ο περσινός Πρωταθλητής
Ενηλίκων, Valentin Velea,
ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό
Πρωτάθλημα
Ενηλίκων,
αφού έκανε την πρώτη του
νίκη, όταν μαζί με την Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου έκαναν άπταιστη διαδρομή και
μπήκαν στον αγώνα διαβάθμισης. Εκεί ο αθλητής
του IOMS ήταν γρηγορότερος και πήρε τη νίκη. Στην
Κατηγορία Εφήβων έξι ιππείς έκαναν άπταιστη διαδρομή και πήγαν στον αγώνα διαβάθμισης, όπου επίσης η περσινή Πρωταθλήτρια Εφήβων, Ζέτα Φούντα
αναδείχθηκε νικήτρια με τη
μοναδική άπταιστη διαδρο-

ΙΠΠΙΚΑ

Σημαντική νίκη και παραμονή στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος handball Αττικής πέτυχαν οι Έφηβοι του Γ.Σ
Κορωπίου στο κλειστό της Αναγέννησης Βύρωνα όπου
κέρδισαν με σκορ 27-34 και έκαναν ένα σημαντικό βήμα
για την πρόκριση τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
handball εφήβων.

Οι μαθητές – αθλητές του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ανατ. Αττικής που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης τελικής φάσης στα Γιάννενα από 9-11 Φεβρουαρίου.
Διακρίνονται η προϊσταμένη του Γραφείου, Μαύρου Κυριακή και οι συνοδοί
Κ.Φ.Α. Καπνιάς Κώστας και Δρόσου Αγγελική μαζί με τον Μακρή Άγγελο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ.

Velea, Φούντα, Λιακούρης & Μυτιληναίου
αναδείχθηκαν Νικητές

Πρωτάθλημα handball εφήβων
Αναγεννήθηκαν οι έφηβοι
του Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ στον Βύρωνα

Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα
Λυκείων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

μή στο μπαράζ. Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων τη μοναδική άπταιστη διαδρομή
έκανε ο Νίκος Λιάκουρης,
που πήρε την 1η θέση. Τέλος στην Κατηγορία Παίδων επτά αθλητές έκαναν
άπταιστη διαδρομή στον 1ο
γύρο και μπήκαν στο μπαράζ. Εκεί τη γρηγορότερη
άπταιστη διαδρομή έκανε η
Ιόλη Μυτιληναίου και αναδείχθηκε νικήτρια.
Τα αποτελέσματα του 1ου
αγώνα πρωταθλήματος ήταν
τα εξής:
Κατηγορία Παίδων – ύψος 1.15μ.
1. Ι. Μυτιληναίου
2. Β. Μπάτου
3. Γ. Μαρινάκης
Κατηγορία Εφήβων – ύψος 1.35μ.
1. Ζ. Φούντα
2. Α. Γουναρά
3. Ζ. Φούντα
Κατηγορία Νέων Ιππέων – ύψος 1.40μ.
1. Ν. Λιάκουρης
2. Κ. Ασημάκης
3. Μ. Ραγκούση

Η Ιόλη Μυτιληναίου με το μετάλλιο της διάκρυσής της

Κατηγορία Ενηλίκων–ύψος 1.45μ.
1. V. Velea
2. Μ. Ηλιάδη Κούτσικου
3. Μ. Ηλιάδη Κούτσικου

Κατηγορία Νέων Ίππων 7 ετών –
ύψος 1.20μ.
1. Ζ. Φούντα
2. Ν. Φούκη
3. Γ. Βόγλης

Κατηγορία Νέων Ίππων 7
ετών – ύψος 1.25μ.
1. Ζ. Φούντα
2. Ν. Φούκη
3. Δ. Νάτσης

Κατηγορία Νέων Ίππων 6
ετών – ύψος 1.15μ.
1. D. Dokic
2. Κ. Doubodel
3. Γ. Βόγλης

Κατηγορία Νέων Ίππων 6 ετών –
ύψος 1.20μ.
1. Γ. Βόγλης
2. Κ. Doubodel
3. P. Mishovski

Κατηγορία Tour Μικρό & Κατηγορία Αμαζόνων –ύψος 1.25μ.
1. Ε. Κυριακού
2. Φ. Παπαγεωργίου
3. Μ. Ηλιάδη Κούτσικου
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη
Καράμπαλη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τέλος στο σερί των νικών για τη γυναικεία ομάδα
της Θέτιδας, η οποια γνώρισε την ήττα στην Παλλήνη με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα με σκορ 3-1. Οι
γυναίκες γνώριζαν εξ' αρχής πως είναι ένα δύσκολο
παιχνίδι και αρχικά το αντιμετώπισαν μ' αυτόν τον
τρόπο. Δυστυχώς όμως, η κακή μέρα στην οποία
βρέθηκαν οι περισσότερες απ' τις βασικές αθλήτριες
της ομάδας, δεν επέτρεψε τη διεκδίκηση περισσότερων από ένα σετ. Ακολουθεί ένα επίσης δύσκολο
παιχνίδι τη Δευτέρα 1/3 στη Βούλα με αντίπαλο το
Φοίβο Μελισσίων.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Δύο στα δύο παιχνίδια για τις Πανκορασίδες της Θέτιδας. Η ομάδα αντιμετώπισε το Λαγονήσι και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της σε σειρά με σκορ 3-0 (2521, 25-22, 25-21). Όσο αναφορά τις Κορασίδες δεύ-

τερη συνεχόμενη νίκη και γι'αυτές, με αντίπαλο το
Γέρακα στην ομώνυμη περιοχή με σκορ 3-2 (20-25,
25-21, 17-25, 25-8, 7-15). Ακολουθούν αγώνες για
τις μεν Πανκορασίδες το Σάββατο 26/2 στις 14:00
στο Μαρκόπουλο και για τις δε Κορασίδες στις
18:30 στη Βούλα με αντίπαλο την ομάδα του Χολαργού.

ΠΑΙΔΕΣ
Την ήττα με 3-0 γνώρισαν οι Παίδες αγωνιζόμενοι
κόντρα στην ομάδα του Πανερυθραϊκού, η οποία μετά το Πρωτάθλημα των Εφήβων φιλοδοξεί να κατακτήσει και εκείνο των Παίδων. Την Κυριακή 28/2 η
Παίδες καλούνται να αντιμετωπίσουν την ομάδα της
Χαλκίδας στη Βούλα στις 17:00. Η ομάδα φιλοδοξεί
να επιστρέψει στις νίκες, δεδομένου ότι επιστρέφει
ο τραυματίας Πασπαράκης μετά από αποχή ενός μήνα, λόγω του διαστρέμματος που υπέστη στον αγώνα ενάντια στον Πανελλήνιο.

Επιχορηγήσεις αθλημάτων
εθνικής αθλητικής προτεραιότητας
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής,
απέστειλε (22/2), προς το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010.
Το Βόλεϊ έχει ενταχθεί στην κατηγορία των αθλημάτων
Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας· η ένταξη αυτή σημαίνει ότι “η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει το Βόλεϊ σε
βάθος. Αυτό ισχύει και για την κύρια συνιστώσα του αθλήματος, αλλά και για το Beach Volley” δηλώνει στην επι-

Handball
Αντίστοιχη επιστολή έστειλε ο Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Χειροσφαίρισης Ελλάδας, όπου και αυτό το άθλημα έχει
ενταχθεί στην κατηγορία αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής
Προτεραιότητας. Έτσι οι επιχορηγήσεις διαμορφώνονται
ως εξής:
α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της επιχορήγησης της ΟΧΕ για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των
2.700.000€ και θα καταβληθεί σταδιακά σύμφωνα με τους
κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να
ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των
3.000.000€ (τρία εκατομμύρια ευρώ), αν αποδώσουν,
όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της
ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς.
γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010 η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις
του Χάντμπολ από το κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια,
όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.”

στολή του ο Πάνος Μπιτσαξής και συνεχίζει:
“Η Ελληνική Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει το βόλεϊ
ενισχύοντας την Ομοσπονδία, ενισχύοντας τον Σωματειακό Αθλητισμό με υποδομές, αλλά και με πολλούς άλλους
αποτιμώμενους σε χρήμα τρόπους. Η Ομοσπονδία του βόλεϊ καλλιεργεί με συστηματικό τρόπο την αξία του ειρηνικού αθλητισμού και έχει κάνει σημαντικότατες προσπάθειες και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση
της βίας. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχισθούν και
είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία, ώστε να
μην μεταφερθεί η βία του ποδοσφαίρου στα γήπεδα του
Βόλεϊ και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του αθλήματος
που έχει υπηρετήσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την άμιλλα και την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι». Η πρόσφατη τιμωρία ελληνικής ομάδας και τα γεγονότα της Πάτρας πρέπει
να αποτελούν θλιβερές παρενθέσεις, τις οποίες δεν θα ξαναζήσουμε.
Ετσι η Γ.Γ.Α. ενέκρινε επιχορήγηση της ΕΟΠΕ για το 2010
το ποσό των 3.800.000€ και θα καταβληθεί σταδιακά σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του
Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ

Πρωτάθλημα
Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ξεκαθαρίσανε σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας, τόσο για την Ανδρική,
όσο και για την Γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ Βούλας.
Η Ανδρική ομάδα έχασε με 4-1 από τον Α.Ο. ΑΜΦΙΘΕΑΣ
και Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και κέρδισε με 41 επίσης τον Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.
Έτσι, σε 15 αγώνες ο ΑΡΗΣ βρίσκεται
στην 8η θέση με 21 βαθμούς και υποβιβάζονται ο Α.Ο. Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ με
17 βαθμούς και η Α.Ε. ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ με 15. Ανεξάρτητα λοιπόν, από τ’
αποτελέσματα του επόμενου και τελευταίου διημέρου,
η ομάδα του ΑΡΗ παραμένει στην Α2 κατηγορία.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει κι με την Γυναικεία ομάδα του
Συλλόγου η οποία με 12 βαθμούς σε 9 αγώνες παραμένει
στην 5η θέση, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο κέρδισε, στην Θεσαλονίκη, τον Α.Σ. ΠΕΡΑ με 4-1 και έχασε
με 4-3 τόσο από τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ όσο και από τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Έτσι η επόμενη αγωνιστική
είναι αδιάφορη για την ομάδα αφού και μαθηματικά παραμένει στην κατηγορία της.
Αντίθετα, οι νεαρές αθλήτριες του ΑΡΗ πέτυχαν άλλες
δύο νίκες και συνεχίζουν αήττητες την πορεία τους για
την άνοδο στην Β’ Εθνική κατηγορία από την Α’ Αττικής.
Η ομάδα των αγοριών κέρδισε με 4-2 την ΚΟΡΩΝΙΔΑ και
έχασε επίσης με 4-2 από τον ΑΕΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

Ημερίδα Τεχνικής Κολύμβησης
Το τμήμα της τεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Αθλητικού ομίλου Κέκροψ, συμμετείχε στην τελευταία ημερίδα
ορίων που πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο του Πειραιά (Κοπαγέρωφ) την Κυριακή 21-2-10. Οι κολυμβητές
που συμμμετείχαν ήταν οι εξής: Τσιπλάκης Θωμάς (κατηγορία Παίδων), Δημητροπούλου Γεωργία, Ντούνη Σωτηρία
και Στάικου Δέσποινα (για την κατηγορία Παγκορασίδων
Α’), Στάικος Γιώργος (κατηγορία Παμπαίδων Β’), Καμπέρης Χρήστος και Στάικος Παντελεήμων (προαγωνιστική
κατηγορία), Γκίκα Κατερίνα και Τσιπλάκη Ελευθερία (Προαγωνιστική κατηγορία).
Ο κολυμβητής Τσιπλάκης Θωμάς έχει πετύχει στα 100μ.
επιφανείας το όριο συμμετοχής για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Οι επιδόσεις που πραγματοποίησαν τους δίνουν
το δικαίωμα συμμετοχής στο επερχόμενο Χειμερινό πρωτάθλημα κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος, αν και ο βασικός
στόχος της ομάδος είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών.

Ημερίδα για την Ιστιοπλοΐα
στην Αρτέμιδα
Ο Ναυτικός Όμιλος Αρτέμιδος διοργανώνει την Κυριακή,
25 Απριλίου, 18:00 - 20:30, ημερίδα με θέμα:
«Η ιστιοπλοΐα ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης».

Η Βάρη έχασε ένα μέλος της αθλητικής οικογένειας, που επί τέσσερις δεκαετίες πρόσφερε στο
ποδόσφαιρο· τον Γιώργο Μίχα, που άφησε την τελευταία του πνοή στο χώρο εργασίας του.
Θρήνος και στο Δ.Σ., του Κυανού Αστέρα Βάρης,
την πολύ στενή του αθλητική οικογένεια· τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αρτέμιδος
και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχει η ιστιοπλοΐα στους άξονες
α) παιδικός και εφηβικός αθλητισμός
β) σχολές για άτομα με αναπηρία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και
γ) αθλητικός τουρισμός εσωτερικού και εξωτερικού.
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Νέα δημοσκόπηση στη Βούλα
Με “βραχεία κεφαλή” προηγείται
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
Αν και θεωρούνται ικανοποιητικά
τα δημοσκοπικά δείγματα για τον
Κωνσταντέλο στη Βούλα, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποίησε η «ΑΠΟΨΙΣ – S.M.R.», για
λογαριασμό του, προηγείται κατά
δύο μονάδες ο Αποστολάτος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ 3 και 9 Φεβρουαρίου 2010, σε δείγμα 450 ατόμων με δικαίωμα ψήφου.
Σημειωτέον ότι η δημοσκόπηση
έγινε στη Βούλα και δεν ελήφθη
υπ’ όψη τυχόν ενοποίησή της με
γειτονικούς Δήμους, σύμφωνα με
το σχέδιο «Καλλικράτης», πράγμα που σύμφωνα με αξιόπιστες
πληροφορίες μας, θεωρείται αποφασισμένο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο υποψήφιος Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στην

πρόθεση ψήφου για τον πρώτο
γύρο των εκλογών, πρώτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έρχεται ο Αγγελος Αποστολάτος με
20,60%, με βραχεία κεφαλή δεύτερος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με 18,80%, ενώ με μεγάλη
απόσταση, έρχεται τρίτος ο Ανδρέας Κάσδαγλης με 5,50%. Ακολουθούν, ο Πέτρος Θανόπουλος
με 2,40%, που δεν έχει δηλώσει
υποψηφιότητα και ο Δημήτρης
Δαβάκης με 1,40%, που έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του μέσα από τις πρωτοχρονιάτικες ευχές του στην ΕΒΔΟΜΗ, ενώ ένα
μεγάλο ποσοστό, 48,8% παραμένουν αναποφάσιστοι και λευκά.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
δημοσκόπηση έγινε πριν την ανακοίνωση της αποχώρησης της
Ηλέκτρας Τσιριγώτη (Οραμα για

μια σύγχρονη Βούλα) από το συνδυασμό του Αγγελου Αποστολάτου.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Μεγάλη συμμετοχή και σε όγκο και σε αποχή είχε
η απεργιακή κινητοποίηση της περασμένης Τετάρτης. Προφανώς ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται το εργασιακό τσουνάμι που έρχεται...

Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη
για να προδικαστεί το αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών της
14η Νοεμβρίου τ.ε., με τόσους
ακόμη αστάθμητους παράγοντες
κι ενώ για την ώρα οι υποψήφιοι
βρίσκονται στην «προθέρμανση»,
είναι όμως ενδεικτική της δυναμικής που διαμορφώνεται για το δίδυμο.
Η δημοσκόπηση εξ’ άλλου δεν δημοσιοποιήθηκε πλήρως και τούτο
γιατί, όπως σημειώνει ο συνδυασμός «Βούλα πόλη για να ζεις»,
του Γρ. Κωνσταντέλλου, ορισμένα δεδομένα «αποτελούν εργαλείο στρατηγικής του συνδυασμού» του.

Η εικόνα του Κολοκοτρώνη, με την παρέμβαση του
άγνωστου, δίνει το δικό της νόημα στις ημέρες που
διανύουμε, γιατί “η Ευρώπη που μας ενώνει”, είναι εκείνη που σήμερα μας κλείνει την πόρτα, ενισχύοντας το
μεγάλο κεφάλαιο, με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο.

Ανθρώπινο ποτάμι αγανάκτησης στην Κερατέα
Εβαλαν λουκέτο σε ΚΕΠ και Δημαρχείο οι υπάλληλοι του Δήμου Κερατέας και
ενώθηκαν με τους μαθητές που ξεχύθηκαν στους δρόμους, αφήνοντας άδεια τα
θρανία για να διαμαρτυρηθούν στην επικείμενη επέμβαση των ΜΑΤ για την εγκατάσταση της χωματερής στην περιοχή του Οβριοκάστρου. Ολοι μαζί βάδισαν και
έκαναν καθιστική διαμαρτυρία έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Το έχουν πάρει πάνω τους το θέμα και δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τον πολιτισμό τους αλλά και το δικαίωμά τους να διατηρήσουν καθαρή τη περιοχή που γεννήθηκαν.
Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, δήλωσε για μια ακόμα φορά την παράνομη συνέχιση
οποιασδήποτε ενέργειας που σχετίζεται με την εγκατάσταση ΧΥΤΑ στη περιοχή, εμφανίζοντας όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις δικαστικές διαμάχες που εκκρεμούν. Η Κερατέα δεν πρόκειται να αφήσει να συντελεστεί αυτό το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό έγκλημα, τόνισε. Μικροί και μεγάλοι θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο
τον τόπο τους και για ό,τι συμβεί στην επικείμενη επέμβαση θα είναι αποκλειστικά
και μόνο υπεύθυνη η Κυβέρνηση και η αστυνομία που παρανομούν.

Ο αγώνας δίνει νέα δυναμική στην πόλη
Η ζωή συνεχίζεται στην πόλη με αμείωτο κέφι και ενδιαφέρον, παρά τα τύμπανα πολέμου. Ως άλλοτε οι Σπαρτιάτες, που χόρευαν και τραγουδούσαν λίγο πριν τη μάχη!

Θεατρική παράσταση «ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 7:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, θα δοθεί η παράσταση από το Θεατρικό τμήμα του Συλλόγου Πελοπονήσσιων Λαυρίου «Το Πανηγύρι»,
του Δ. Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δρίβα. Την εκδήλωση οργανώνει το Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου, το Θεατρικό εργαστήρι του Δήμου «Θέσπις» με την υποστήριξη κι άλλων φορέων της πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη

Οικιακή κομποστοποίηση: λίπασμα και καθαρό περιβάλλον
Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 7:00μ.μ. ο Σύνδεσμος Πνευματικής & Κοινωνικής Δραστηριότητας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» οργανώνει μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την οικιακή κομποστοποίηση στην αίθουσα εκδηλώσεών του. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

