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Σελίδα 22
CLUB

Βιώσιμη ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ή ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Βιώσιμη ανάπτυξη ή αειφόρος, είναι αυτή που επιδιώκει μια “λελογισμένη” ανάπτυξη, πάντως, που
σχεδιάζεται όμως και υλοποιείται παίρνοντας υπ’
όψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του συστήματος αυτού.
Βασικός κανόνας εξ’ άλλου της αειφορίας είναι η
άντληση των πόρων και των αγαθών από το περιβάλλον, στο βαθμό που δεν εμποδίζεται η φυσική
Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΤΥΔΚ
στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

προς πείσμα των
εμπρηστών!
Για πολλοστή φορά έχει
καεί ο Υμηττός, από επίδοξους οικοπεδοφάγους.
Η μεγάλη όμως προσέλευση όλων των ηλικιών
για δεντροφύτευση δίνει
ελπίδες.

Σελίδα 24

Επιχειρήθηκε η εγκατάσταση
ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο
αλλά τους ...περίμεναν
Η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης
των εργολάβων για εγκατάσταση της
ΧΥΤΑ στην Κερατέα απέτυχε, αφού
το Οβριόκαστρο φυλλάσσεται μόνιμα. Τετάρτη 10 Μαρτίου, ιδιωτικό αυτοκίνητο με προσωπικό της κατασκευαστικής εταιρείας για τον ΧΥΤΑ,
προσπάθησε να εισέλθει στην περιοχή χρησιμοποιώντας παράπλευρη
οδό. Η διέλευσή του αυτοκινήτου έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους που
έχουν αναλάβει να φυλάνε την περιοχή. Ετσι εμποδίστηκε και δεν μπόρεσε να προχωρήσει, αποχωρώντας
χωρίς να εξελιχθούν επεισόδια.
Σε δηλώσεις τους οι κάτοικοι, ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας τους δεν είναι

προσωπικός, δεν αφορά μόνο την Κερατέα. Γιατί ο πολιτισμός και η διαφύλαξή του ξεπερνά τα στενά όρια του
Δήμου και είναι ανεξίτηλη εθνική κληρονομιά που μόνο να την προστατέψουμε δικαιούμαστε.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος
Σταύρος Ιατρού, αφού επέστρεψε
στην Κερατέα και ενημερώθηκε για
τα τεκταινόμενα δήλωσε τα εξής: η
σημερινή μέρα είναι ενδεικτική της
έλλειψης κοινωνικής αποδοχής του
έργου. Εδώ και καιρό φωνάζουμε ότι
το έργο αυτό δεν είναι αποδεκτό από
την τοπική κοινωνία και γι’ αυτό δεν
μπορεί να προχωρήσει. Το Οβριόκαστρο είναι αρχαιολογικός χώρος κη-

Προκρίθηκαν οι νεάνιδες

ρυγμένος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δεν μπορεί να γίνει χωματερή και δεν θα γίνει. Για μια ακόμα φορά ζητώ, τόσο από τη κυβέρνηση όσο και από την κατασκευαστική
εταιρεία, να σκεφτούν τι πάνε να κάνουν και να μη βάλλουν το κόσμο σε
μια περιπέτεια που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι κάτοικοι
είναι αποφασισμένοι και το απέδειξαν. Δικαστήρια εκκρεμούν. Μη διαπράξετε ένα έγκλημα που δεν θα
οδηγήσει πουθενά.
Ο αγώνας για τη σωτηρία της πόλης
και του πολιτισμού μας, μας επιβάλλει αυτή τη συμπεριφορά. Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και σταματήστε όσο υπάρχει καιρός.

Σελ. 6,7

Νέος υποψήφιος
Δήμαρχος
στη Νέα Μάκρη

on-line ενήμεροι Δήμοι

Ο Ζώης Καρίνος

Σελ. 11

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αναδάσωση στον
Υμηττό

Επανακαθορισμός
της οικονομίας
Πολύ λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την
λεγόμενη «βιώσιμη ανάπτυξη». Η αναμάσηση της
οποίας την μεταβάλει σε έννοια περίπου υπερβατική, μεταφυσική και
“μαγική”. Τι είναι όμως «βιώσιμη
ανάπτυξη»;
Κι όταν λέμε “ανάπτυξη” εννοούμε,
βέβαια, οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριτου Κώστα στου Εθνικού προϊόντος). Που σηΒενετσάνου μαίνει κατ’ ακολουθίαn, αύξηση της
παραγωγής, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση των κερδών, βεβαίως.
Όλα αυτά ασφαλώς προϋποθέτουν μια ισορροπία,
η οποία όμως εξασφαλίζεται με την παρέμβαση
του κράτους, κατά την Κεϊνσιανή θεωρία κι όχι με
αυτόματη ρύθμιση, όπως ευαγγελίστηκαν οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι, που οδήγησαν στην
παρούσα παγκόσμια οικονομική κρίση.
Δεν θ’ αναφερθώ στις διάφορες παραλλαγές των
φιλελεύθερων θεωριών με αποκορύφωμα την μονεταριστική θεώρηση του νομπελίστα Φρίντμαν
(1912 – 2006), αλλά θα σταθώ για λίγο στην τρέχουσα πανάκια της «βιώσιμης ανάπτυξης».

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Παλλήνης

Σελ. 22

σελ. 12
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Βιώσιμη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Οι 50 κόρες του Δαναού

Επανακαθορισμός της οικονομίας

γ. κορναράκης
Συνέχεια από τη σελ. 1
αναπλήρωσή τους και δεν ανακόπτεται η παραγωγή τους στο διηνεκές.
Εάν δηλαδή καταναλώναμε όλα τ’
αυγά που γεννούν οι κότες και δεν
χρησιμοποιούσαμε έναν ενδεδειγμένο αριθμό για εκκόλαψη και αναπαραγωγή, σε λίγα χρόνια, απλά, δεν
θα είχαμε κότες να γεννούν αυγά.
Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν, χωρίς
να είναι κατακριτέα αυτή καθ’ αυτή,
προσπαθεί για να το πούμε απλοϊκά,
να κρατήσει «και την πίττα σωστή –
ανέπαφη – και τον σκύλο χορτάτο».
Κάτι τέτοιο όμως στα πλαίσια της
σύμφυτης κεφαλαιο-κρατικής απληστίας είναι ανέφικτο.
Όσο υπάρχει ο έλεγχος των ενεργειακών – πετρελαιϊκών κυρίως – πηγών από το κεφάλαιο, όσο οι υπερεθνικές βιομηχανίες όλων των κλάδων, ελέγχονται από το μεγάλο κεφάλαιο, όσο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχεται από
τους μεγαλοτραπεζίτες και τις «αγορές» και το χρηματιστηριακό από
τους «επενδυτές» τζογαδόρους.
Βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να
υπάρχει παρά μόνον φαντασιακά.
Να προσθέσουμε ακόμα παρενθετικά το “αγκάθι”: Ενώ η πραγματική οικονομία αναφέρεται στη διαδικασία
και στους νόμους που διέπουν την
παραγωγή και την ανταλλαγή των
αγαθών, που παράγονται για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, το
μέσον για να επιτευχθεί η ανταλλαγή αυτή, δηλαδή το χρήμα, έχει
αποκτήσει, κυρίαρχη μάλιστα, θέση
«αγαθού» που δεν καλύπτει καμία
ανάγκη, εκτός ίσως της επιδείξεως
και της ανυπόστατης δυνάμεως.
Το στάρι παράγει (γέννημα, τόκο), η
ελιά γεννάει – τοκοφορεί βρώσιμες
ελιές, λάδι, ξυλεία, το πλοίο και η
βάρκα γεννάει – αλιεία, μεταφορές,
ψυχαγωγία – η ανθρώπινη εργασία,
χειρονακτική και πνευματική, γεννάει, δημιουργεί. Σ’ όλα αυτά υπάρχει
τόκος, γέννα δηλαδή, πραγματικού
προϊόντος – αγαθού. Το χρήμα, είτε
χάρτινο, είτε μεταλλικό, είτε πλαστικό, είτε λογιστικό, τι γεννάει πραγματικά; Τίποτα!
Ο τόκος του είναι πλασματικός. Η
«τοκοφορία» του είναι ανεμογκα-

στριά, είναι ευρηματική διαστροφή.
Κι όμως κυρίαρχη. Ως μέσον, δηλαδή
ως υπηρεσία, αιτιολογεί μιαν ανάλογη όμως ανταμοιβή.
Κλείνω την παρένθεση γιατί το χρηματοοικονομικό είναι μεγάλο θέμα
και επίκαιρο σε σχέση με το δημόσιο
χρέος και τα επιτόκια του 6,25%! Για
να δούμε τι χρωστάμε στις διεθνείς
και ντόπιες «αγορές»! Ναι, ντόπιες,
γιατί το 23% του δημόσιου χρέους
των 300 δις οφείλεται σε ελληνικές
Τράπεζες.
Αυτές που ενισχύθηκαν πέρυσι με 28
δις και υπερδιπλασίασαν, σε μια
10ετία, το ενεργητικό τους…
Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε;
Να επανακαθορίσουμε την οικονομία και τις παραγωγικές σχέσεις της
κοινωνίας.
Τι οικονομία θέλουμε;
Θέλουμε οικονομία που καταβροχθίζει τους φυσικούς πόρους και καταστρέφει το περιβάλλον και επιφέρει
τις βιοκλιματικές αλλαγές και τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, που μόνο
ως προανάκρουσμα τα έχουμε αντιληφθεί;
Θέλουμε μια οικονομία που εξαθλιώνει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας και στον αναπτυγμένο κόσμο, όπου πάνω από το 20% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, άλλο
ένα 20% να τρέμει μήπως περιπέσει
σ’ αυτήν την βαθμίδα, ένα άλλο ν’
αγωνιά να διατηρήσει τα «κεκτημένα», ένα 15% να εργάζεται πυρετωδώς με ιδιαίτερη αγωνιώδη ένταση
(stress), -προγραμματίζοντας να συνευρεθεί με την γυναίκα του το Σάββατο άντε και καμία “ξεπέτα” στο
γραφείο-, προσβλέποντας ν’ ανέλθει
η έστω να περιτριγυρίζει το 1% που
ζει χλιδάτα, «παραμυθένια», σπάταλα, προκλητικά, απάνθρωπα, ανθρωποβόρα, εγκληματικά, καταστροφικά
για τις ανθρώπινες κοινωνίες και το
«σπίτι μας», τη Γη; Μάταια πάντως,
γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι κι αυτοί θα πεθάνουν, συχνά και πιο σύντομα, αφού έχουν γίνει αιτία θανάτου εκατομμυρίων ανθρώπων και
παιδιών πρόωρα, από στέρηση στοιχειωδών αγαθών.
Για να επανακαθορίσουμε την οικονομία και τις παραγωγικές σχέσεις,
προϋποθέτει επανόρθωση της ανατραπείσας κλίμακας αξιών. Κι αυτό
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θα πάρει χρόνο. Χρόνο μιας γενιάς
τουλάχιστον1. Πρέπει όμως ν’ αρχίσουμε τώρα!
Με πολιτική δράση που δεν θ’ απορροφάται με τα τρέχοντα μόνο προβλήματα, αλλά με την αξιολόγηση,
προγραμματισμό και δράση επανακαθορισμού αξιών, οικονομίας και
κεντρικής εξουσίας και του ρόλους
της σε κρατικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ε.Ε. επιβάλλεται να επανιδρυθεί πάνω σε
βάσεις σταθερότητας της οικονομίας πρωτίστως. Της πραγματικής οικονομίας, όχι των «αγορών» - των μη
παραγωγών, δηλαδή – αλλά των παραγωγών όλων των βαθμίδων παραγωγής – σε κάποιους τομείς μπορεί
να επιδιωχθεί η ανάπτυξη, με την ποσοτική της έννοια, στους περισσότερους πρέπει να επιδιωχθεί η σταθερότητα και σε κάποιους και η απόανάπτυξη, ακόμη.
Στον υποανάπτικτο ή υπό ανάπτυξη
κόσμο, να ενισχυθεί η ανάπτυξη, όχι
πάνω στο παρόν Αμερικανο-Ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά πάνω σ’ αυτό
που πρέπει τώρα να επιδιώξουμε:
της έλλογης κάλυψης των πραγματικών αναγκών, της ποιοτικής ανάπτυξης, της δικαιότερης κατανομής
του ΑΕΠ, της εξανθρωπισμένης κοινωνίας.
Το κράτος πρέπει να γίνει ξανά παρεμβατικό, κοινωνικό κι όχι ματατζίδικο – σεκιουριτάς του κεφαλαίου.
Τον λόγο πλέον, έχουν οι ενεργοί
πολίτες, οι υπεύθυνοι πολίτες – ακόμη και με την ψήφο τους μόνο – και
οι έντιμοι και ευφυείς πολιτικοί. Οι
άλλοι να πάνε στην “ανακύκλωση”…
––––––––––––
1. Το ίδιο εξ’ άλλου έκανε και ο νεοφιλελευθερισμός, όταν αμέσως μετά τον πόλεμο, το 1947, ο ιδρυτής της εταιρείας “Μον
Πελερέν”, Φρ. Χάγεκ ισχυρίστηκε ότι “η
μάχη των ιδεών” του νεοφιλελευθερισμού
(Ν.Φ.), δηλαδή της ασύδοτης “ελευθερίας
της αγοράς”, θα χρειαστεί τουλάχιστον
μία γενιά, μέχρι να επικρατήσει· και επεκράτησε. Μ μεθόδευση, με ίδρυση οικονομικών σχολών, που πέρασαν τις “ιδέες”
τους, που έλαβαν βραβεία Νόμπελ, που
εξουσίασαν πολιτικές κυβερνήσεων, που
ίδρυσαν και διάβρωσαν ΜΜΕ, που εφηύραν ακόμη και την ανάλογη “γλώσσα”, για
να καλύπτουν τους πραγματικούς σκοπούς του Ν.Φ. (κοίτα “Καθημερινή” 2.9.07
σελ. 26 - G. Monbiot” The Guardian).

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

Μέτρα στενόμυαλης λογικής
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Δημόσια συγγνώμη
Ν. Δημητρίου

Σελ. 16

Στο αυτόφωρο για “λάδωμα” διευΣελ. 6
θυντής του Ασκληπιείου
Βιβλιοπαρουσιάσεις

Σελ. 14

Ελεγχοι σε αγροτικά προϊόντα
Σελ. 18
βρήκαν φυτοφάρμακα!

Εκμεταλευθείτε τον ήλιο και
Σελ. 10
στο κινητό σας!
Ο Γιώργος δεν ήταν μάλαμα!
της Γεωργίας Μουγιάκου

Σελ. 14

Από το Αστυνομικό Δελτίο
“Παίρνεις μια γυναίκα για μια ημέρα!”
Πιθανόν να είστε ένας απ’ αυτούς που έχετε λάβει τέτοια σημειώματα με SMS στο κινητό σας, χωρίς να έχετε συμφωνήσει
σε κάτι τέτοιο ή να έχετε εξουσιοδοτήσει τις εταιρίες που το κάνουν και να σας χρεώνουν κιόλας.
Ετσι κάποιοι πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Καταναλωτή (ευτυχώς που υπάρχουν και ενεργοί πολίτες), στη συνέχεια
πέρασε στα χέρια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
βρέθηκαν οι εμπλεκόμενες εταιρίες.
Μία εξ’ αυτών διαφήμισε υπηρεσία υψηλής χρέωσης κιόλας για το
“ρολόι του θανάτου” και “πόσο σου απομένει για να ζήσεις; Για
να μάθεις… επιλέξτε”, ενώ άλλη διαφήμισε ότι “ο νικητής στο
διαγωνισμό θα πάρει ως έπαθλο μια γυναίκα για μία ημέρα”.

Τους «έγδυσαν» μέσω GPS
Το ζευγάρι πήγε στο γήπεδο να παρακολουθήσει τον αγώνα.
Αφησε το αυτοκίνητό στο παρκινγκ των φιλάθλων. Όταν τελείωσε ο αγώνας, το βρήκε σπασμένο και είχαν αφαιρέσει, βέβαια,
πράγματα από μέσα: τηλεχειριστήριο πόρτας γκαράζ, κάποια
χρήματα και ένα GPS, το οποίο είχαν αφήσει στο ταμπλό.
Όταν τα θύματα πήγαν σπίτι, διαπίστωσαν ότι και το σπίτι τους
είχε λεηλατηθεί. Οι κλέφτες είχαν χρησιμοποιήσει το GPS για
να τους καθοδηγήσει στο σπίτι.
Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το τηλεχειριστήριο του γκαράζ,
το άνοιξαν και απ’ αυτό μπήκαν στο σπίτι. Οι κλέφτες γνώριζαν
ότι οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν στον ποδοσφαιρικό αγώνα, ήξεραν
τι ώρα θα τελείωνε, είχαν χρόνο και το «καθάρισαν».
Αν έχετε GPS – μην τοποθετείτε τη διεύθυνση του σπιτιού σας
σ’ αυτό.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Σελ. 8

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Λεωφορειακή γραμμή 154
Από τον κάτοικο Γεώργιο Λειβαδάρο λάβαμε επιστολή, που απέστειλε προς το Δήμαρχο Βούλας και μας την κοινοποιεί, η οποία
αναφέρεται στην παύση της λεωφορειακής γραμμής 154, που
έχει χωρίσει τη συνοικία σε δύο στρατόπεδα. Για το θέμα είχαμε
γράψει στο προηγούμενο φύλλο και είχαμε παρουσιάσει επιστολή πολλών κατοίκων που κατήγγειλαν την παύση της γραμμής.
Ετσι, δίνουμε και σήμερα το «Βήμα» στον κάτοικο και παρουσιάζουμε την επιστολή του.
«Είμαι κάτοικος Βούλας, Αρεως 74Α & Ζακύνθου, απ’ όπου διερχόταν το εν λόγω όχημα. Όπως γνωρίζετε αυτή η γραμμή χρησιμοποιούσε τον παρακείμενο δρόμο της Ζακύνθου ω άνοδο (διπλός με διάζωμα) απ’ όπου εξυπηρετούντο μαθητές και παράλληλα πάσης φύσεως ηλικίας προς και από Αθήνα απευθείας.
Όπως διάβασα στον τοπικό τύπο και από επαφές με συνεργάτες
σας η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα / διαμαρτυρία μερίδας
κατοίκων χωρίς να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν όμως
εν κατακλείδι συζητήθηκε ποιο ήταν το σκεπτικό, διότι πλανώνται
πολλά ερωτήματα εάν το αίτημά τους είχε σοβαρή υπόσταση και
αν πράγματι έγινε έρευνα για του λόγου το αληθές.
Τώρα πλέον το κάνατε και έχετε σε αντιπαράθεση την πλειονότητα των θιγομένων κατοίκων που διαμαρτύρονται και δεν εξυπηρετούνται από την εν λόγω γραμμή.
Αφήσατε τους νέους μαθητές να περπατούν κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και τους γονείς έκθετους να αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Παράλληλα
τους ανήμπορους και αυτούς που δεν έχουν μεταφορικό μέσο να
καταφεύγουν σε δαπανηρές λύσεις.
Με λίγα λόγια, δημιουργήσατε, κατά την ταπεινή μου άποψη, θέμα εκ του μη όντος. Πρέπει να προβληματιστείτε και συνιστώ σαν
κάτοικος της θιγόμενης περιοχής, να φέρετε το θέμα και πάλι
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ πως μια πιο εμπεριστατωμένη
μελέτη μπορεί να δώσει λύση για όλους, όπως π.χ. μια κυκλική,
περιμετρική πορεία της εν λόγω γραμμής: άνοδος από Προόδου,
Αγ. Νεκτάριο και επιστροφή / κάθοδο από Ζακύνθου, όπου θα
αποφορτίσει ή μετριάσει το πρόβλημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι
αντιφρονούντες.
Ευχαριστώ πολύ που διαθέσατε το χρόνο σας να «με διαβάσετε»
και ελπίζω η άποψή μου να φανεί χρήσιμη.
Με εκτίμηση Γεώργιος Λειβαδάρος

Σ.Σ. Εχουν έρθει στην εφημερίδα αρκετές επιστολές,
που αφορούν διάφορα θέματα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, που όμως χρειάζονται έρευνα. Θα παρουσιάσουμε
προσεχώς.

Αναστατώνει η αναμόρφωση
της πλατείας στο Μαρκόπουλο
Εκτακτο θέμα, στο Δ.Σ. Μαρκοπούλου
που εγκρίθηκε πάλι κατά πλειοψηφία - καταψήφισε ή δήλωσε “παρών” η αντιπολίτευση - περασμένη Τετάρτη, η αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης.
Στην αρχή, ο μελετητής Βλαστός, καθηγητής Πολτεχνείου,
αναφέρθηκε στις
αρχές που καθόρισαν το σχεδιασμό, όπως αυτός
είχε συμφωνηθεί.
“Το έργο αυτό θα
γράψει ιστορία
για το Μαρκόπουλο, είπε χαρακτηριστικά ο μελετητής.
“Βασικός
στόχος είναι η
πλατεία να γίνει
πλατεία. Σήμερα
ο χώρος δεν είναι
πλατεία·
είναι
ένας χώρος που
παρκάρκουν αυτοκίνητα και δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτόν που πρέπει να είναι η πλατεία·
τον πεζό, τον περιπατητή. Να σταθείς, να συναντηθείς, να κουβεντιάσεις. Οι επαγγελματίες να έχουν το χώρο προσπέλασης στις δραστηριότητές τους, αλλά να είναι και ένας χώρος ζωής. Η οικονομική κατάρρευση οφείλεται
και στην πολεοδομική κατάρρευση. Στόχος
μας είναι να ενισχύσουμε το εμπόριο και μάλιστα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης.
Δεν πάει, η αναμόρφωση αυτή, να περιορίσει
το εμπόριο και τις άλλες δραστηριότητες.
Γι’ αυτό προβλέπονται κάποιοι περιφερειακοί
δρόμοι και ακτινινοτοί ώστε να πάψει η πλατεία να είναι κυκλοφοριακός κόμβος. Οι χώροι
στάθμευσης να είναι συγκεκριμένοι και με

ελεγχόμενη στάθμευση και η κυκλοφορία προς
διάφορες κατευθύνσεις να διευκολύνεται και
με δύο μικρά λεωφορεία.
Προβλέπονται περί τις 50 θέσεις ελεγχόμενης
ολιγόωρης στάθμευσης, που σημαίνει τετραπλασιασμός τουλάχιστον και βάσει των στατιστικών μέχρι και 350 θέσεις. Προβλέπεται η
ενοικίαση χώρων στάθμευσης, όπως και κάποιες μονοδρομήσεις.

και στο Κορωπί.
Είναι ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο, είπε ο
Δήμαρχος, γιατί δεν υπάρχουν αποδέκτες των λυμάτων και χρειάζονται τεράστια ποσά, για την κατασκευή ενός
τέτοιου έργου.
(Σ.Σ. ούτε κουβέντα πάντως για τον βιολογικό καθαρισμό, που είχε προγραμματιστεί προ δεκαετίας και πλέον από την ΕΥΔΑΠ, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και
απετράπη με την κινητοποίηση της Αρτέμιδας και την απραξία μπρος στο “πολιτικό κόστος” των πολιτικών, Νομαρχιακού
και κεντρικού επιπέδου.

Οι καταστηματάρχες
αγωνιούν και αντιδρούν

Η πλατεία, 7 στρέμματα περίπου θα είναι προσπελάσιμη. Τα δύο λεωφορεία θα καλύπτουν
όλη την πόλη και θα περνούν κάθε τέταρτο. Η
συγκοινωνία αυτή χρηματοδοτείται για δύο
χρόνια».

Αναφέρθηκαν, στην πορεία της συζήτησης, στο πρόβλημα της απορροής των ομβρίων, οπότε και ανεδύθη το πρόβλημα
της αποχέτευσης, των ομβρίων και των
βοθρολυμάτων, καθώς και της παράνομης
απόρριψής τους και της εξ’ αυτής δυσοσμίας ορισμένων περιοχών. “Οι μαθητές
κρατάνε τη μύτη τους”, είπε ο πρόεδρος
του Συλλόγου. Είναι το πρόβλημα του παράνομου αδιάσματος των βόθρων, όπως

Επιφύλαξη εξέφρασαν αρχικά οι επαγγελματίες της περιοχής κατά πόσον η
πλατεία θα είναι υπόδειγμα ή “θα γίνουμε
πειραματόζωα”, όπως είπαν χαρακτηριστικά.
Εκφράσανε φόβους προσπελασιμότητας
και συρρίκνωσης της επαγγελματικής
δραστηριότητας. Αντίθετα ο μελετητής
και η Δημοτική πλειοψηφία πιστεύουν ότι
θ’ αυξηθεί και η πελατεία τους και η αξία
των καταστημάτων τους.
Ζήτησαν χρονοδιάγραμμα, αλλά ο Δήμαρχος τους εξήγησε ότι μόλις ολοκληρωθεί η οδός Ερμού (μέχρι τέλος Μαρτίου), η διαμόρφωση της πλατείας θα γίνει
τμηματικά, ώστε να μην υπάρχει αναστάτωση.
Κ. Βενετσάνος
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Το τερπνόν μετά του ωφελίμου
Βοηθήστε την Αϊτή χορεύοντας!
Δραστηριότητα αλληλεγγύης «Για την Ανοικοδόμηση
της Χιλής», μετά από τον καταστρεπτικό σεισμό που
χτύπησε τη χώρα οργανώνουν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων UNESCO, Χιλιανοί
που διαμένουν στην Ελλάδα και το Enzzo de Cuba. Η
καλλιτεχνική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου μετά τις 12 το μεσημέρι με διάρκεια
πολλών ωρών, στο “Enzzo de Cuba”, Λάμπρου 6, στο
Μπουρνάζι.
Γνωστά ονόματα καλλιτεχνών με καταγωγή από όλα τα
μέρη του κόσμου θα πλαισιώσουν αφιλοκερδώς την εκδήλωση: ο Χιλιανός Leonardo Gomez και η ομάδα του
Amor Latino, ο Κουβανός Manolo Vega με το συγκρότημα του, η Ουρουγουιανή Janet Kapuya,ο Μεξικανός
Miller Rodriquez με την ομάδα του Fuerza Azteca, η
Κουβανή Mariela Nelson με την ομάδα της “Karamelo
De Cuba”, το Trio Guapachitos του οποίου τα μέλη κατάγονται από το Περού, την Βενεζουέλα και την Κολομβία, ο Dj Jako από την Βραζιλία, ο Dj Miltiadis από
την Ελλάδα, ο Dj Nikos Marinou από την Ελλάδα, και
πολλοί άλλοι. Καλλιτεχνική διεύθυνση από την Angelica
Contrera Garrido.
Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε παραδοσιακά εδέσματα από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Είσοδος: 15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ποτού και φαγητού

Η Πρεσβεία της Χιλής ευχαριστεί
για την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή σας.

Η DIONNE WARWICK στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 20.30
Η Χρυσή Kυρία της παγκόσμιας μουσικής στην Αθήνα!
Η “χρυσή κυρία” με τη
χαρακτηριστική φωνή,
που έχει μαγέψει όλον
τον κόσμο, θα βρίσκεται στην Αθήνα στο
Μέγαρο Μουσικής τη
Δευτέρα 15 Μαρτίου,
με τραγούδια όπως:
Don’t Make Me Over,
Walk On By, I’ll Never
Fall in Love Again,
Reach Out For Me, Do
You Know The Way To
San Jose.

δύναμη σε εκατομμύρια κόσμο με την μουσική της και τις
συναυλίες, ενώ ως φιλάνθρωπος και κοινωνική ακτιβίστρια
έχει συνδράμει σε μεγάλο
βαθμό τον αγώνα κατά του
AIDS και έχει ενισχύσει προσωπικά και οικονομικά τον
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Σε
αναγνώριση της προσφοράς
της, το 2002 ονομάσθηκε από
τον FAO πρέσβειρα καλής θέλησης.

Σε όλα τα χρόνια της
καριέρας της έχει
εμπνεύσει και δώσει

Όπως λέει πάντα, τίποτα δεν
φανταζει ακατόρθωτο για την
ίδια.

Reggae Ideas
Μουσική από την ψυχή
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
Άλλοι λένε ότι η Reggae εκπορεύεται από την Ψυχή, άλλοι
από το Νου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στις 24 & 25 Μαρτίου η Καρδιά της θα χτυπήσει δυνατά στην Αθήνα.
Σε μια βραδιά που προμηνύεται κάτι περισσότερο από καυτή,
διεθνή ονόματα της Reggae – Dub, με τη συμβολή της ντόπιας
σκηνής θα παρασύρουν το ακροατήριο στα υπέροχα μονοπάτια
της μουσικής τους πλημμυρίζοντάς μας από εκρηκτικούς
Reggae – Dub ρυθμούς. Κύματα ενότητας, ειρήνης κι αγάπης
θα κατακλύσουν τον εντυπωσιακό χώρο του Βοτανικού. Θα μιλήσουν στην ψυχή και την καρδιά καλλιτέχνες που με τη συμβολή τους προχώρησαν τη μουσική πιο μπροστά.
Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της Reggae
με πρώτο οδηγό τον ζωντανό θρύλο της Reggae Lee

“Scratch” Perry, Αφρικανό Σαμάνο τον έχουν χαρακτηρίσει
πολλοί και δεν υπερβάλλουν καθόλου. Αποτελεί απλά τη ζωντανή ιστορία της Τζαμαϊκανής μουσικής.

Πληροφορίες:
Τηλ. 210
3610265
210 3622.205
www.edpa.gr

Συναυλία Βαλκανικής
Μουσικής
Ένα διαβαλκανικό τρένο, με μουσικές από Ελλάδα,
Τουρκία και Βουλγαρία σε μια αντίληψη σύγχρονη ...και
μια συνάντηση με παλιούς φίλους, όπου γίνεται το πάντρεμα της παράδοσης με rock ήχους...
Το Trio TZANE, γυναικείο φωνητικό σύνολο έρχεται
στην Αθήνα για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο, «Γαϊτάνι», όπου πλέκει φωνητικές παραδόσεις Ελλάδας,
Τουρκίας και Βουλγαρίας σε καινούριους τρόπους ερμηνείας, αυτοσχεδιασμούς και φωνητικά παιχνίδια. Η
Γαλλίδα Sandrine Monlezun, η Ελληνίδα Ξανθούλα Ντακοβάνου κι η Τουρκάλα Gul Hacer Toruk μας ταξιδεύουν
στα Βαλκάνια με μια φρέσκια αντίληψη για τις μουσικές
που ταξιδεύουν και ξαναγεννιούνται σ' άλλα μέρη.
Φωνές, γκάιντες, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσσο αλλά
και τσέλο και τύμπανα, θα φτιάξουν τη βραδυά στις 14
Μαρτίου, ώρα 22.00 στην Αυλαία
Αγ. Όρους 15 (και Κωνσταντινουπόλεως 115) Βοτανικός, Τηλ. 2103474074 - info@avlea.gr

“Πολίτες για την Αφρική”

“Slip and Tanga”(3)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

τελευταία παράσταση!

Στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω στα
μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την Αφρική, οι ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ θα βρίσκονται στις 27 & 28 Μαρτίου στην
πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της Αθήνας.
Στο δελτίο τύπου που μας απέστειλαν σημειώνουν ότι
ζητούν από πολιτιστικές ομάδες, μουσικούς, ομάδες
κρουστών, θεατρικές ομάδες δρόμου, χορευτικές ομάδες κλπ να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές.
Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 8069737 (καθημερινά
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 10.00 – 17.00) ή στείλτε
e-mail στο citizensforafrica@gmail.com, Αφροδίτη Δημητρουλάκη.

Η P.V.Pro ολοκληρώνει τις παραστάσεις της με
το έργο Slip & Tanga(3), τη Δευτέρα 22 & Τρίτη 23
Μαρτίου, ώρα 21.30 στο Θέατρο Ράγες - Πολυχώρος, Κωνσταντινουπόλεως 82, Γκάζι.
Δραματικές ακμές σε κοινωνία θεάτρου μέσα από την
κωμωδία... καταγράφοντας ρεαλιστικά και αποδίδοντας
σουρ - ρεαλιστικά το σύγχρονο προτσές...!
Μαύρη Κωμωδία της Στέβης Κ. Μπουζιάνη
(Blue – black comedy, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ κάτω των 18 ετών)
Κρατήσεις: 210 3452751 (κινητό 6934 642200)
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Αγγελική Τσεβα

με την

50 ΧΡΟΝΙΑ, ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ...

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

"Οινόραμα και Οινοτεχνία"

Πολυθεματική πολιτιστική ημερίδα αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Τέχνης (EUARCE) το Σάββατο 13 Μαρτίου και ώρα 1 μ.μ. στη γνωστή
εικαστική καλλιτέχνιδα και λαογράφο Αγγελική Τσεβά, που εφέτος
συμπληρώνει 50 χρόνια στην τέχνη.
Το πρόγραμμα της ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στο δημιουργικό-εκθεσιακό χώρο της τιμώμενης καλλιτέχνιδας (Βασ. Κωνσταντίνου 37, Κορωπί - τηλ. 210-66.22.333), περιλαμβάνει συνέντευξη τύπου, ομιλία της ζωγράφου Αμαλίας (Παρασκευοπούλου) με θέμα:
«Μισός αιώνας, ολόκληρος νιάτα», προβολή του ντοκυμανταίρ «Αγγελική Τσεβά - Στη φλόγα του φωτός και του χρώματος» σε κείμενα
και σκηνοθεσία του ποιητή Ευάγγελου Ανδρέου, περιήγηση στα μουσειακά εκθέματα της σημαντικής λαογραφικής συλλογής της Τσεβά
και δεξίωση με μεσογείτικα εδέσματα και τοπικά κρασιά.

Ξεκινάει η 10η έκθεση "Οινόραμα και Οινοτεχνία" στο
εκθεσιακό κέντρο της Παιανίας ΜEC απο την Παρασκευή 12 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου.
Αρκετές κάβες και λέσχες κρασιών προσφέρουν ή καλύτερα χαρίζουν προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο.
Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε την κάβα της γειτονιάς
σας.
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι το ακόλουθο:
Παρασκευή 17.00-20.00
Σάββατο και Κυριακή 10.00-17.00 και Δευτέρα 10.0018.00.
Συνήθως οι εκθέσεις αυτές μαζεύουν πλήθος κόσμου.
Γνωστά και άγνωστα κτήματα συμμετέχουν στο οινικό
αυτό αφιέρωμα. Μπορείτε να απολαύσετε εξειδικευμένες γευσιγνωσίες, ενημέρωση για οινικές εκδρομές σε
Ελλάδα και εξωτερικό και να πιείτε όσο θέλετε. Και για
την επιστροφή...ταξάκι.

“Πενήντα χρόνια....Λίγα; Πολλά; Όμως πέρασαν και ήταν μόλις χτές
που ένοιωσα το πρώτο χτυποκάρδι της τέχνης. Δεν αναζητώ την ευκαιρία για κάποιον απολογισμό. Ο τίμιος απολογισμός γίνεται κάθε
μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Δεν προσδοκά επέτειο. Μόνο μιά ζωντανή επιθυμία είναι να τρέξεις στις μνήμες και στα καθέκαστα που
σε σημάδεψαν και να τα αφιερώσεις λέγοντάς τα. Αφήγηση κι εξομολόγηση”.

www.constantinoupolitans.net

ART GALLERY
Π ρ ό γρα μμα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

36ο Grand Prix Μαρία
Κάλλας για Πιάνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 MAΡΤΙΟΥ

XOΡEYTIKH BΡΑΔΙΑ
TANGO
(είσοδος ελεύθερη)
ΠΕΜΠΤΗ 18 MAΡΤΙΟΥ
JANET KAPUYA
Η καταξιωμένη
τραγουδίστρια Janet Kapuya θα μας
ταξιδέψει στις μουσικές της
Λατινικής Αμερικής.
Οταν το πάθος του TANGO συναντά τους ρυθμούς της Havana
σε ρυθμούς Latin και Jazz!!!
¨Ένα ταξίδι στην Λατινική
Αμερική, με το τριμελές group
.Στο πιανο ο μοναδικος Sami
Amiri ,στο μπάσο ο Kώστας
Αρσένης και στα Κρουστά ο
Mario Alberto Torres !!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 MAΡΤΙΟΥ ΤΑ
ΛΑΪΚΑ
ΤΗΣ
ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ
Μουσική διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό έντεχνο λαϊκό
τραγούδι.
Β. ΓΥΡΑ, φωνή - Δ. ΜΠΑΛΤΙΔΗΣ,
φωνή – A. ΣΙΓΑΛΑΣ, μπουζούκι - Ο.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, βιολί - Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ κιθαρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 MAΡΤΙΟΥ - FIDE KOKSAL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - L. Havoutsas, guitar – G.
Mastrodimitris bouzouki - G. Papagiannoulis,
percussion - Fide Koksal, voice
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 MAΡΤΙΟΥ LES BLACKS JACK
Γαλλικά jazz standards και όχι μόνο.
Μάκης Αναστασόπουλος, σαξόφωνο - Άγγελος Τσουρέλης, πιάνο-Αντωνία Τσολάκη, μπάσο - Γιώργος Χάϊδας,
τραγούδι.

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

Οκτώ νέοι πιανίστες προκρίθηκαν από τον πρώτο
κύκλο και συνεχίζουν στο Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας
2010. Ανάμεσά τους και ένας ελληνικής υπηκοότητας.
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Κυριακή 14
Μαρτίου, στις 18:30 στο Μέγαρο Μουσικής όπου 4
διαγωνιζόμενοι με τη συνοδεία ορχήστρας θα διεκδικήσουν το 36ο Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας.

Το διαδικτυακό φόρουμ των Κωνσταντινουπολιτών, για την Συσπείρωση και Κινητοποίηση Νέων και Μελών των Σωματείων της ΟΙΟΜΚΩ,
βρίσκεται σε λειτουργία και έχει αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στη διευθύνση:
www.constantinoupolitans.net
Ο σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι:
– η συντονισμένη, άμεση και ενεργή παρουσία στο
διαδίκτυο.
– η επικοινωνία των νέων, Κωνσταντινουπολιτών και
μη, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο
– η προσέλκυση νέων, αλλά και νέων μελών, καθώς και η
επαφή τους με τις πολιτιστικές δραστηριότητες και το έργο τους.

Στο φετινό διαγωνισμό έγιναν δεκτοί 18 νέοι πιανίστες από Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία.

Έξι πρωτότυπα ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού
HALF NOTE JAZZ CLUB (Τριβωνιανού 17, Μετς)
ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΗ – 21-27 Μαρτίου
Έξι πρωτότυπα ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθούν από 21
έως 27 Μαρτίου, πριν τις προγραμματισμένες παραστάσεις του Half Note Jazz
Club για τις ημέρες εκείνες. Δεξιοτέχνες μουσικοί με μεγάλη εμπειρία στον
αυτοσχεδιασμό θα συνυπάρξουν με κορυφαίους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Μια εαρινή σύναξη που κάνει
σαφές ότι ένα καλό τραγούδι είναι σαν
την Aνοιξη.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης με το Θύμιο Παπαδόπουλο, ο Χρήστος Θηβαίος με τον Γιώργο Κοντραφούρη, ο Μπάμπης Στόκας με
τον Κώστα Παρίσση και τον Σάκη Βαργεμτζίδη, η Δέσποινα Ολυμπίου με τον Πέτρο
Δραγούμη και τον Άγγελο Παπαδάτο, ο
Παναγιώτης Λάλεζας με το Νίκο Μέρμηγκα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο και

τέλος η Γλυκερία με την Ζωή Τηγανούρια.

«Μη με φοβάσαι»

Γενική Είσοδος: 25€, Φοιτητικό: 15€
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται soft
drinks και κρασί.

Τετάρτη 24 Μαρτίου: 20.00
Δέσποινα Ολυμπίου-Πέτρος ΔραγούμηςΆγγελος Παπαδάτος

«Ανάμεσα σε δύο μπάσα»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 21 Μαρτίου (Ημέρα Ποίησης), 18.30
Μίλτος Πασχαλίδης- Θύμιος Παπαδόπουλος

«Τραγουδώντας ποιήματα»

Πέμπτη 25 Μαρτίου: 20.00
Παναγιώτης Λάλεζας- Νίκος ΜέρμηγκαςΑλέξανδρος Αρκαδόπουλος

«Τραγούδια για την επανάσταση του
1821»

Δευτέρα 22/3 (Ημέρα Νερού), 20.00
Χρήστος Θηβαίος- Γιώργος Κοντραφούρης

«Τα νερά, να εκραγούν…»
Τρίτη 23 Μαρτίου 20.00
Μπάμπης Στόκας-Κώστας Παρίσσης-Σάκης Βαργεμτζίδης

Σάββατο 27/3 (Ημέρα Θεάτρου): 20.00
Γλυκερία-Ζωή Τηγανούρια
«Τραγούδια από το Θέατρο»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-9213310
ΤΗΛΕΦΩΝΟ CLUB: 210-9213360
www.halfnote.gr
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Στιγμές από το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατέας

Ο «Καλλικράτης»
δημιουργεί τριβές

ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
“κόντρες” για το ΚΕΛ
Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφανίστηκε στη συνεδρίασή της (5.3.10), η
Δημοτική Αρχή Κερατέας, με το
Δήμαρχο Λαυρίου, όσον αφορά
το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
Είχαμε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλλο μας (27.2.10, αρ. φ.
622) απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας, που έθεσε ως προτεραιότητα
για τη λύση του αποχετευτικού τη
δημιουργία δικτύου αποχέτευσης
και σύνδεσή της με το ΚΕΛ Λαυρίου.
Βέβαια είχε πάρει ο Κοινοτάρχης
Μανώλης Τσαλικίδης τη θετική
απάντηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής μετά από ανταλλαγή επιστολών, όπου ο Δήμαρχος Δημ.
Λουκάς σημειώνει ότι «εφ’ οσον
εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι
για την κατασκευή του κεντρικού
δικτύου και των αντλιοστασίων
από την Π. Φώκαια έως τον Αγιο
Κωνσταντίνο, υπάρχει η δυνατότητα να υποδεχθούμε τα αστικά
λύματα της περιοχής σας».

Η Αντιδήμαρχος και πρόεδρος
της Επιτροπής, Σοφία Παπαγιάννη, διάβασε πρακτικό της Επιτροπής σχέσεων με όμορους Δήμους
και Κοινότητες, στο οποίο επισημαίνεται ότι το Λαύριο δεν έχει
δικαίωμα να δέχεται λύματα άλλων περιοχών ει μη μόνον τα δικά
του και της Κερατέας, μετά από
κοινή συνεδρίαση των δύο Δήμων. Και ο λόγος γιατί η έκταση
όπου έχει εγκατασταθεί το ΚΕΛ
Λαυρίου ανήκει στο Δήμο Κερα-

«Το θράσος
του Δημάρχου Λαυρίου δεν έχει
όρια. Αυτά
για να ξέρετε τι γίνεται
και τι μέλλει
γενέσθαι με τον ενοποιημένο
Καλλικράτη».
Σοφία Παπαγιάννη
Αντιδήμαρχος

τέας, που παραχώρησε τη χρήση
του για το σκοπό αυτό.
Τόνισε μάλιστα η Σ. Παπαγιάννη
ότι η Κερατέα έχει καταγγείλει
κατ’ επανάληψιν το ΚΕΛ γιατί δεν
πληρεί τις προϋποθέσεις υγιεινής.
Ότι τα προβλήματα με το Δήμο
Λαυρίου είναι διαρκή. Ότι επί χρόνια παραβιάζει τη συμφωνία παραχώρησης και δέχεται βοθρολύματα από τη γύρω περιοχή, ενώ
δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.

ο σχέδιο «Καλλικράτης» απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Κερατέας, με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά,
γιατί με το θέμα έχει ασχοληθεί
και σε προηγούμενα Δ.Σ. αφού
άλλωστε ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού είναι ένθερμος υποστηρικτής του.

Τ

θέλουν ενωμένους με το Λαύριο
και τον Αγιο Κωνσταντίνο θα
έπρεπε να κοινοποιηθούν σαν
εναλλακτικές προτάσεις στις τοπικές κοινωνίες προς διαβούλευση και όχι να αποφασίζονται αλλαγές επί χάρτου, ούτε με ημετέρους κάτω από το τραπέζι.
…Ένα δεδομένο που θα φτάσει
τελευταία στιγμή και θα είναι
προαποφασισμένο, μόνο αντιδράσεις και δυσκολίες θα δημιουργήσει στην όποια αποδοχή», καταλήγουν.

Το ΚΕΛ βρίσκεται στην Κερατέα
Γράφει μεταξύ άλλων το πρακτικό: «Ο συγκεκριμένος βιολογικός
καθαρισμός βρίσκεται εντός των
ορίων του Δήμου Κερατέας. Το
1990 είχε γίνει παραχώρηση 50
στρεμμάτων για την εγκατάσταση
του ΚΕΛ στο συγκεκριμένο χώρο,
η οποία έχει δεσμεύσεις που
έχουν αποφασιστεί σε κοινό Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των δύο
Δήμων.
Οι δεσμεύσεις αυτές αναφέρουν
ρητά ότι: ο βιολογικός καθαρισμός του Λαυρίου θα δέχεται λύματα μέσω του αποχετευτικού
συστήματος μόνο από το Δήμο
Λαυρίου και από το αποχετευτικό
των παραλιών της Κερατέας,
όταν αυτό κατασκευαστεί.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο
Δήμαρχος Λαυρίου να διαπραγματεύεται την αποδοχή του αποχετευτικού της Παλαιάς Φώκαιας
εν αγνοία του Δήμου Κερατέας.
Η επιτροπή εισηγήθηκε και έγινε
αποδεκτό:
1. Να πάρει απόφαση που θα διαβιβαστεί στο Δήμο Λαυρίου, για
να συμμορφωθεί με τα συμφωνημένα στην πράξη παραχώρησης.
21. Να σταλεί επιστολή στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να ενημερωθεί
για το καθεστώς που ισχύει σύμφωνα με την παραχώρηση.
I

Για όλες τις άλλες περιοχές,
πλην Κερατέας, οι πολεοδομικές μελέτες, σ’ αυτή τη φάση
κρίνονται. Τώρα γίνονται ενστάσεις, κι αν εντοπιστεί κάτι
τέτοιο πρέπει να το κοκκινίσουμε και να το ελέγξουμε.
Αν σ’ αυτές τις περιοχές υπάρχει τέτοιο θέμα εδώ είμαστε
και θα το κρίνουμε.
Σταύρος Ιατρού
Δήμαρχος

«Η Κερατέα να κρατήσει
την ταυτότητά της»
Η Δημοτική παράταξη “Κερατέα –
Νέα Εποχή” με επικεφαλής τον τ.
δήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο
Κώστα Λεβαντή, με ανακοίνωσή
της στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιΤο θέμα ήρθε προς συζήτηση
«γιατί έχουν γίνει συσκέψεις με
«φιλοκυβερνητικούς» Δημάρχους
ή παράγοντες από τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ», όπως καταγγέλλει στην εισήγησή της η
Επιτροπή, «πράγμα που δείχνει
ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα
όλοι οι πολίτες, και οι τοπικές κοινωνίες με τα εκλεγμένα Δημοτικά
τους συμβούλια».
Σημειώνει λοιπόν στην εισήγησή
της η Επιτροπή, κάτι που έγινε
βέβαια αποδεκτό ομόφωνα και
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι
«“σενάρια” που παρουσιάζουν
ενότητα Κερατέας – Καλυβίων –
Κουβαρά από τη μια και Λαύριο –
Παλ. Φώκαια – Ανάβυσσος – Σαρωνίδα από την άλλη επιχειρώντας ίσως τη δημιουργία Δήμου
κομμένου στα δύο ή άλλα που παρουσιάστηκαν προ μηνός και μας

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην
περιοχή των Μεσογείων – Λαυρεωτικής, όπου αναμένεται – σύμφωνα
με αξιόπιστες μελέτες – πληθυσμιακή έκρηξη μέχρι το 2020, που
θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στη
διαχείριση των ετερόκλητων προβλημάτων περιοχών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
και ανάγκες».
Συμπεραίνει στην ανακοίνωση μετά την καταγραφή των στοιχείων
(στον πίνακα κάτω), ότι ο Δήμος
Κερατέας μπορεί να αποτελέσει
έναν από τους 370 ΟΤΑ του προγράμματος «Καλλικράτης» είτε
χωρίς αλλαγή ορίων, είτε μαζί με
την όμορη Κοινότητα Κουβαρά,
όπως προτείνει και το Ινστιτούτο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την
προϋπόθεση ότι οι περιοχές κάτω
από την Κοινότητα Αγ. Κων/νου
(Μεγάλα Πεύκα έως και Χάρακα),
θα παραμείνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατέας.
Πρέπει να μάθετε ότι όλες οι γύρω περιοχές ανήκουν στην Κερατέα και έτσι πρέπει να παραμείνουν, τόνισε ο Αντωνίου.

Παράνομες
μεταδημοτεύσεις

σημαίνει την κυρίαρχη θέση της
Κερατέας και ότι τον «Καλλικράτη» θα μπορούσε να τον δεχθεί
όχι με συνενώσεις μαμούθ «υποκατάστατα των υπό κατάργηση
νομαρχιακών, που θα διοικούνται
από πολυπλόκαμα διαχειριστικά
σχήματα και θα αναπαράγουν τις
υπάρχουσες στρεβλώσεις και

Χαρακτηριστικά της Κερατέας
Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία καταγράφει στην ανακοίνωση η «Κερατέα – Νέα Εποχή» που αξίζει να τα παρουσιάσουμε:
Η πόλη της Κερατέας αποτελεί έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας από την
ίδρυση των πρώτων Ο.Τ.Α. στο σύγχρονο ελληνικό κράτος το 1835 μέχρι
σήμερα (1835: Εδρα Δήμου Λαυρεωτικής, 1890: Εδρα Δήμου Θορικίων,
1912: Εδρα Κοινότητας Κερατέας, 1950: Εδρα Δήμου Κερατέας).
Ο Δήμος Κερατέας είναι σήμερα ο 3ος σε εμβαδόν Ο.Τ.Α. στην Αττική μετά τις Αχαρνές και τα Μέγαρα, με έκταση 129 τμ.χλμ. Τα όρια του Δήμου
Κερατέας παραμένουν σταθερά και αναλλοίωτα από το 1952, όταν η περιοχή Λεγραινών αποσπάστηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής.
Ο πληθυσμός παρουσιάζει αλματώδη αύξηση μεταξύ 1981-2001 σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70% σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΣΥΕ και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 20.000 μόνιμους κατοίκους το 2011, καθώς
την τελευταία δεκαετία παρατηρείται ραγδαία αύξηση.
Το περίοδο 1981-2001 ο αριθμός των οικισμών που καταγράφηκαν από την
ΕΣΥΕ αυξήθηκε από 16 σε 57!

Η Επιτροπή σημείωσε ακόμη ότι
τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν
πέσει στην αντίληψή τους «κρούσματα» παράνομων μεταδημοτεύσεων κυρίως από το Δήμαρχο
Αναβύσσου, αλλά και από το Δήμαρχο Λαυρίου.
Ο Δήμαρχος Αναβύσσου μάλιστα
έχει ενημερωθεί και προφορικά.
Εισηγήθηκε δε η Επιτροπή να γίνει έρευνα στο γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, να εντοπιστούν
συγκεκριμένα περιστατικά και
στη συνέχεια να γίνει σύσταση
τόσο στους Δημάρχους που επιχειρούν τις μεταδημοτεύσεις όσο
και στους Δημότες που συνηγορούν.

Είναι υποκειμενικό το τι είναι
ηθικό!
Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
Ο μέσος όρος για να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο φτάνει μια
15ετία. Ένα διάστημα τεράστιο
που δημιουργεί και τεράστια
προβλήματα στους πολίτες.
πολίτης
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Στιγμές από το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατέας
Ο Δήμαρχος Κερατέας
ενεργοποιείται
Είναι προς τιμήν του Δημάρχου Κερατέας Σταύρου Ιατρού, που ευαισθητοποιήθηκε από το θέμα και το έφερε
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πέσει φως
στην υπόθεση και κάλεσε στη συνεδρίαση και τον νομαρχιακό σύμβουλο
Δ. Κωνσταντινίδη να τους ενημερώσει καλύτερα.
Όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε στην
εισήγησή του, «το θέμα είναι λεπτό
και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής όλων μας. Εγώ πραγματικά δυσκολεύτηκα στο να έρθει το θέμα στο
Δ.Σ. Είχα μία επιφύλαξη».
…«Κι εγώ έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση ως δήμαρχος. Και το μόνο που με
κάνει να αισθάνομαι ήσυχος, είναι ότι
σ’ ότι αφορά τουλάχιστον τη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει θέμα.
Τόνισε δε ιδιαίτερα: Η άποψή μου
όμως είναι καθαρή. Θα σας πω προκαταβολικά ότι έχει συζητηθεί το θέμα στο Ν.Σ., ο Νομάρχης και ο Περιφερειάρχης έχουν εισηγηθεί τα δέοντα.
Να μη τρομάξουμε ότι κινδυνεύει το
σχέδιο, δεν είναι έτσι.
Μιλήσαμε με την υπηρεσία μας, η
οποία μας απάντησε γραπτώς, ότι
όλα έχουν γίνει καλώς.
…Εχω την αίσθηση ότι δεν τίθεται θέμα νομικό αλλά πολιτικό».
Κάλεσε μάλιστα όπως είπε και παράγοντες που έχουν σχέση με το θέμα
για να πουν την άποψή τους ή να
αντικρούσουν. Επίσης κάλεσε και τον
επικεφαλής της μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή κ. Λιανάκη, ο
οποίος βρισκόταν εκεί. Κατάμεστη
ήταν και η αίθουσα από κατοίκους,
ιδιαίτερα της υπό ένταξη περιοχής.

“Εμείς θέλουμε διαφάνεια και
θέλουμε να ξεκαθαριστούν”
Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι έχουν αυτή
τη στιγμή 7-8 μελέτες που τρέχουν.
Και το σύνολο των υπό ένταξη περιοχών 12.000 + στρέμματα είναι το
μεγαλύτερο στην Ανατ. Αττική. «Σε
μια τέτοια περιοχή το ενδιαφέρον
για να αγοράσω, είναι αν όχι πανελλαδικό, παναττικό. Δήμαρχοι της περιοχής έχουν αγοράσει, από τις Σπέτσες, της Αγίας Παρασκευής, ο Δήμαρχος της Βούλας».
«Το παράλογο είναι να αγοράζει
σύσσωμη η ΤΥΔΚ εκεί μαζί με τους
μελετητές», ήταν η απάντηση του Δ.
Κων/δη.
Και συνέχισε ο Δήμαρχος: Θέλω να
διαβεβαιώσω ότι με εξαίρεση την Κερατέα που τελειώσαμε την πολεοδομική μελέτη, για όλες τις άλλες περιοχές, οι πολεοδομικές μελέτες, σ’
αυτή τη φάση κρίνονται. Τώρα γίνονται ενστάσεις, κι αν εντοπιστεί κάτι
πρέπει να το κοκκινίσουμε και να το
ελέγξουμε.

Ηθικό και πολιτικό το θέμα
Ελεγκτές και ελεγχόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην υπό ένταξη περιοχή

Ο,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό! Η ρήση έγινε καθεστώς;
Είχαμε γράψει σε δύο συνεχόμενα φύλλα μας (619, 620), για τα «βατοπέδια» της Ανατ. Αττικής, αλλά και
για την ΤΥΔΚ όπως τα κατήγγειλε ο νομαρχιακός σύμβουλος Δημ. Κωνσταντινίδης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου κατονόμασε έναν - έναν εμπλεκόμενους μελετητές και υπαλλήλους που αγόραζαν γη, που
εντάσσουν στο σχέδιο στις περιοχές Κερατέας, Κουβαρά, Καλυβίων. Μιλούσε για 30 συμβόλαια που έχουν
γίνει όλα από την ίδια συμβολαιογράφο.
Ο Δ. Κωνσταντινίδης, ενημερώνοντας το Ν.Σ. δήλωσε
σαφώς, ότι δεν κινδυνεύει να σταματήσει το σχέδιο με
οποιοδήποτε τρόπο, και όποιος διαδίδει κάτι τέτοιο είναι
εκ του πονηρού.
Τόνισε ότι δέχεται πιέσεις να κάνει τα «στραβά μάτια».
Δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα, αλλά δεν θα σταματήσει.
«Εδώ και δεκάδες χρόνια, όλοι βλέπουμε δημόσιους λειτουργούς να τα παίρνουν, να κάνουν περιουσία από
Υπουργούς, από βουλευτές, από νομαρχιακούς συμβούλους σαν και μένα και όλοι κάναμε τα στραβά μάτια.
Σήμερα το λογαριασμό τον πληρώνει όλη η Ελλάδα και αν κάνω σήμερα τα στραβά μάτια κάποια στιγμή το λογαριασμό θα τον πληρώσετε εσείς. Και θα πω το εξής: Οι συγκεκριμένοι κύριοι αγοράζουν. Κανένα από τα οικόπεδά
τους δεν γίνεται κοινόχρηστο. Θα σας το αποδείξω με στοιχεία.
Κάποιοι μελετητές αγοράζουν μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους που τους ελέγχουν. Δηλαδή ελεγκτές και
ελεγχόμενοι αγοράζουν ακίνητα μαζί.
…Είναι θέμα η αξιοπιστία υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σε τέτοιες αγοραπωλησίες. Δεν μπορούν να είναι ελεγκτές και ελεγχόμενοι συνέταιροι, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν οι ελεγκτές
τους ελεγχόμενους. Το ζήτημα που τίθεται είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό, κατέληξε ο Δ. Κων/δης.

«Δυσκολεύομαι να το πιστέψω»

19 συμβόλαια στην Κερατέα, 17 στον Κουβαρά

Ο μελετητής Λιανάκης, που βρισκόταν στη συνεδρίαση ζητώντας το λόγο είπε μεταξύ άλλων:
Δυσκολεύομαι να μιλήσω γιατί είναι πολύ στενάχωρη η κατάσταση και για το θέμα
που συζητάμε αλλά και γι’ αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Αν μου ζητούσε κανείς να προσδιορίσω το περιεχόμενο της λέξης χρεοκοπία, αυτό που συζητάμε έχει
να κάνει με ένα από τα περιεχόμενα της λέξης.
Αναγκάστηκα να στείλω ένα εξώδικο για να διευκρινίσω πέρα για πέρα ότι δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα. Χαίρομαι που ο κ. Κων/δης
λέει ότι δεν βρήκε πουθενά δικό μας όνομα ή συνεργατών μας. Γιατί τα μεγάλα σχήματα έχουν και προβλήματα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω πριν απαντήσω σ’
οποιαδήποτε ερώτηση

τονίζει ο Κωνσταντινίδης. Δεν μπορεί μελετητές να αγοράζουν συμβόλαια, 19 συμβόλαια στην Κερατέα,
17 στον Κουβαρά. Γι’ αυτό τους προκαλώ, γιατί λένε διάφορα, να μου κάνουν μήνυση.

Οτιδήποτε έχει ακουστεί εις βάρος της εταιρείας Λιανάκης Α.Ε. είτε για συμβόλαια,
για αγορές είτε για χρηματισμούς κάτω από το τραπέζι θα με υποχρεώσετε να μου
το πείτε γιατί ακούγονται πολλά.
Εμείς έχουμε 4 γραφεία και δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε όλα. Γι’ αυτό
θέλω να μας βοηθήσετε.
Ζητήσαμε από τους συναδέλφους και τον κ. Χαϊδεμένο και από τον κ. Δημητριάδη
ότι θέλουμε να αποχωρήσουν από την εκπόνηση της μελέτης για ένα λόγο: Εμείς
πρέπει να πείσουμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, από πολεοδομικό σχεδιασμό,
ότι δεν μπορεί να κάνουμε ιδιαίτερη μεταχείριση σε κανέναν. Οι αρχές που κρατάμε
είναι διαφάνεια, διαφάνεια. Δεν δεχθήκαμε κανέναν, στο γραφείο μας, πριν καταθέσουμε το σχέδιο. Εγώ πληροφορήθηκα ότι συμβαίνει αυτό από το δημοσίευμα με
τον τίτλο «Βατοπέδια Νο2». Οτιδήποτε υπάρχει θα του κάνω εκκαθάριση.
Δεν περίμενα ότι και ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ και ο επιβλέπων είναι συνέταιροι
στα συγκεκριμένα οικόπεδα. Δεν το περίμενα, διότι κάποιος απ’ όλους έπρεπε να
πει κάπου ότι προκαλούμε! Είναι λάθος.
Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι έκαναν λάθος.

Διαφορετική άποψη
η Αντιδήμαρχος
Σοφία Παπαμιχάλη: Με συγχωρείτε,
αλλά σ’ αυτό που λέτε σημαίνει ότι
οποιοσδήποτε πολίτης που λέγεται
υπάλληλος της ΤΥΔΚ δεν θα πρέπει
ποτέ να αγοράσει σε περιοχή που
εντάσσεται μέσα στην περιφέρειά
του. Γιατί, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει; Δεν είναι Ελληνας πολίτης;
Μελετητής: Δεν μπορεί να είμαι
ελέγχων και ελεγχόμενος με κοινό
συμφέρον. Βεβαίως και μπορώ να
αγοράσω στην Κερατέα, αλλά δεν
μπορώ να είμαι μελετητής της περιοχής που πολεοδομώ. Βεβαίως και
μπορεί να αγοράσει υπάλληλος της
ΤΥΔΚ αλλά δεν μπορεί να είναι επιβλέπων στην περιοχή που αγοράζει.
Να παραιτηθεί από επιβλέπων, να
παραιτηθεί από προϊστάμενος γιατί
έχει συμφέροντα.
Παπαμιχάλη: Δεν συμφωνώ έτσι
όπως είναι το δημοσίευμα, γιατί εκθέτει μια ολόκληρη περιοχή. Βλάπτει
την εξέλιξη του σχεδίου.

Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το
οποίο αντανακλαστικά, χρονικά θα
σύρει την κατάσταση των σχεδίων,
πράγμα που δεν φταίει κανείς να
πληρώνει, για πολιτικές πράξεις.
Δεν μιλάμε για νομικό θέμα βαρύ,
ούτε είμαστε αυτή τη στιγμή δικαστήριο να το κρίνουμε. Θα το κρίνουν τα δικαστήρια αν έχετε προσφύγει. Αλλά για πολιτικές αντιπαραθέσεις νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ
να φορτωνόμαστε στις πλάτες μας,
το διασυρμό και την καθυστέρηση
της εξέλιξης των σχεδίων. Γιατί εδώ
οι αγορές έγιναν το 2007 και όχι το
1997
Κωνσταντινίδης: Μην εκτίθεστε
Παπαμιχάλη: Όχι, δεν εκτίθεμαι.
...Αυτή τη στιγμή δημιουργήσατε ένα
τεράστιο θέμα που εμένα δεν με έχει
πείσει· είναι πολιτικό.
Κων/δης: Δεν είναι πολιτικό. Υπάρχει ζήτημα διαφάνειας.
Παπαμιχάλη: Δεν φταίει η Κερατέα
και δεν φταίνε οι πολίτες!
Κων/δης: Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι
και ηθικό. Αν συμφωνείτε με την
άποψη πως ότι είναι νόμιμο είναι και
ηθικό, είναι δικό σας ζήτημα. Για μένα δεν είναι. Και στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν είναι ηθικό.
Εκπρόσωπος Εξωραϊστικών Συλλόγων: Θέλω να μεταφέρω την ανησυχία μας γι’ αυτά που ακούμε. Εμας
μας ενδιαφέρει να προχωρήσει το
σχέδιο. Αυτό είναι που μας ανησυχεί.
Διάβασαν υπόμνημα που υπογράφουν
όλοι οι εξωραϊστικοί σύλλογοι όπου αναφέρει ότι η ανάρτηση των μελετών έγινε
το 2005 και οποιοσδήποτε μπορούσε να
επιλέξει περιοχή και να αγοράσει και ότι
σήμερα το σχέδιο βρίσκεται πολύ κοντά
στην ολοκλήρωσή του. Γι’ αυτό κατέληξαν ότι: «Αυτό που πρέπει να γίνει στη
συνέχεια είναι να αφεθούν μελετητές και
υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους
όπως αυτοί ξέρουν πιο καλά, ώστε γρήγορα και απρόσκοπτα να φτάσουμε στο
τελικό αποτέλεσμα».

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Κώστας Λεβαντής ρώτησε ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος να «ξεπεράσουμε
την όποια καθυστέρηση. Εμένα αυτό
με ενδιαφέρει», κατέληξε.
Αννα Μπουζιάνη

Υποστήριξη των
Συλλόγων από το Δήμο
Προτάσεις για την Κακή Θάλασσα,
προκειμένου να εξασφαλίσουν
έσοδα οι Αθλητικοί Σύλλογοι (Κεραυνός και Γυμναστικός), περιμένει ο Δήμαρχος.

Επιχορηγήσεις
Με απόφαση του Δ.Σ. επιχορηγούνται οι σύλλογοι:
Πολιτιστικοί, Χρυσή Τομή και Λύκειο Ελληνίδων από 10.000€
Αθλητικοί, Κεραυνός και Γυμναστικός από 50.000€, ενώ ο Ναυταθλητικός με 10.000.
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Invest in Greece A.E.
Invest in Greece A.E. : Εσείς μπορεί να τρέχετε δυο-τρία
χρόνια, ίσως και περισσότερα για να κάνετε μία επένδυση σε μία μικρή επιχείρηση, ενώ οι μεγάλοι φρόντισαν με
νόμο που ψηφίστηκε το Καλοκαίρι (ν. 3775/2009) να παίρνουν άδεια στο άψε – σβήσε με τον τίτλο: «ταχεία προώθηση μεγάλων επενδύσεων!».
Ετσι λοιπόν για μεγάλες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς όπως
βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός και υψηλή τεχνολογία,
υπάρχει διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, μέσω της
«Invest in Greece ΑΕ», που λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one - stop - shop). Είπατε τίποτα;

Κόβεται και ο οβελίας στα στρατόπεδα!
Θα το ακούσατε κι αυτό ότι έκοψαν το αναστάσιμο σουβλιστό αρνί από τα στρατόπεδα! Εκεί βρήκαν να κάνουν οικονομία! Καταργώντας ένα έθιμο που προσπαθούμε να κρατήσουμε και που ο κάθε φαντάρος εκείνη την ημέρα νοσταλγεί την οικογένειά του, τους δικούς του... Δηλαδή τι θα
κάνει εκείνη την ημέρα ο φαντάρος; Θα φάει φασολάδα;
Τέτοια φτώχια στα οικονομικά μυαλά ή μεθοδευμένη κατάρρευση της ελληνικότητας;

Στο αυτόφωρο γιατρός - διευθυντής του
Ασκληπιείου για δωροδοκία
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας συνελήφθη από την Ασφάλεια εσωτερικού,
Διευθυντής κλινικής του Ασκληπιείου Νοσοκομείου για χρηματισμό, μετά από σχετική καταγγελία, για την οποία ενήργησε ο απερχόμενος Διοικητής του Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγεώργος.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά από καταγγελία ενδιαφερόμενου, μαζί με εκπρόσωπο των εργαζομένων, προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και σε συνενόηση
με την Αστυνομική αρχή, προσημειώθηκαν τα χαρτονομίσματα που παρέδωσε ο
καταγγέλων στον επίορκο γιατρό, οπότε και επενέβησαν τα Αστυνομικά όρογανα,
συνέλαβαν τον παράνομο δωρολήπτη, και τον οδήγησαν στο αυτόφωρο.
Η αρχική κατηγορία, όπως πληροφορηθήκαμε, ήταν εκβιασμός για δωροληψία, αλλά μετά την ανάκριση παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο για “παθητική δωροδοκία”(!). Μάρτυρας υπεράσπισης του γιατρού παρέστη ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Στάθης Τσούκαλος.
Παράλληλα με την ποινική δίωξη, η Διοίκηση του Νοσοκομείου εφαρμόζοντας τον
υπαλληλικό κώδικα, τον έθεσε σε αργία και τον παρέπεμψε στο πειθαρχικό συμβούλιο.
Σημειώνουμε ότι ήταν από τις τελευταίες θετικές ενέργειες του Ηρακλή Καραγιώργου κι ενώ βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς παράδοσης και ενημέρωσης, της υπό
της Κυβέρνησης διορισθείσας Νέας Διοίκησης του Νοσοκομείου!

ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΑΟΥ
«Μή τί ποτ’ ούν γενοίμαν υποχείριος/ κράτεσιν αρσένων»
«Άμποτε να μην πέσω σκλάβα / ποτέ στην
εξουσία των ανδρών»
Αισχύλος “Ικέτιδες” Xο. στ.΄ 38

Σε προηγούμενο άρθρο, είχα πάλι γράψει για
τη γυναίκα και είχα αναφερθεί στην τραγωδία του Αισχύλου “Ικέτιδες”.
Η τραγωδία και το θέατρο, ήταν μέρος του
επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος στην
αρχαία Αθήνα, πράγμα που εμείς οι μεταγενέστεροι δεν καταφέραμε να βγάλομε στο
φως, ό,τι κρυμμένο νόημα και μήνυμα της
αρχαίας Γραμματείας.
Η τραγωδία ‘’Ικέτιδες’’ του Αισχύλου βασίζεται σ΄ένα λαϊκό μύθο: Πενήντα κόρες του
Δαναού που κατάγονται από την Ιώ, φτάνουν
στο Άργος μαζί με τον πατέρα τους ζητώντας καταφύγιο. Είναι κυνηγημένες από
τους πενήντα άγριους γιούς του Αίγυπτου
που τις πιέζουν σε ανίερο αιμομικτικό γάμο
μαζί τους.
Καλύτερα όμως να πάρουμε το μύθο από την
αρχή.
Ο βασιλιάς του Άργους είναι ο Ίναχος ο οποίος έχει μία κόρη την Ιώ. Η Ιώ είναι συνάμα
και ιέρεια της Ήρας.
Ο Δίας την ερωτεύεται· η Ήρα όμως ζηλεύει
και για να την εκδικηθεί τη μεταμορφώνει σε
δαμάλι. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό και βάζει μία μύγα να την τσιμπήσει (οίστρο). Η Ιώ
από το δηλητηριώδες τσίμπημα τρελαίνεται
και τρελή πια αρχίζει να περιπλανιέται σε
όλη τη γη. Τελικά φτάνει στην Αίγυπτο. Εκεί
τη βρίσκει ο Δίας που για να την κάνει δική
του με ένα άγγιγμα της ξαναδίνει την αν-

θρώπινη μορφή ούτως ώστε να μπορέσει να
ολοκληρώσει τον προγραμματισμένο σκοπό
του· το βιασμό της. Έτσι, απ’ αυτό το βιασμό
- που από θεϊκό σεβασμό πολιτισμένα τον
γράψανε “επαφή” - γεννιέται ένας γιος, ο
Έπαφος που σημαίνει προφανώς θεϊκό άγγιγμα.
Από τον Έπαφο γεννιέται η Λίβυα η οποία
στη συνέχεια γεννά τον Βήλο. Από τον Βήλο
γεννιούνται δύο γιοί, ο Δαναός και ο Αίγυπτος.
Ο Αίγυπτος με τη σειρά του γεννά πενήντα
γιούς και ο Δαναός πενήντα θυγατέρες.
Οι γιοί του Αίγυπτου θέλουν με το ζόρι να
παντρευτούν τις κόρες του Δαναού, για πολλούς λόγους: αιμομικτικούς και κληρονομικούς λόγους. Για τους τελευταίους μάλιστα,
αφού σύμφωνα με τα κρατούντα έθιμα, οι
γυναίκες έχαναν την περιουσία τους την
οποία έπαιρναν οι σύζυγοί τους όταν παντρεύονταν. Οι κόρες όμως του Δαναού αντιδρούν, δεν δέχονται την βία και τον χωρίς
συναίσθημα ανίερο γάμο. Για να γλυτώσουν
καταφεύγουν με τον πατέρα τους, τον Δαναό, στο Άργος και ζητούν άσυλο από τον
βασιλιά Πελασγό τονίζοντας ότι η γενιά
τους αρχίζει από το Άργος αφού κατάγονται
από την Ιώ.
Οι κόρες του Δαναού ζητούν ασυλία γίνονται “Ικέτιδες”.
Ο βασιλιάς Πελασγός όμως διστάζει να τις
βοηθήσει και λέει: «Yπόσχεση σ’εσάς δεν θα
μπορούσα να δώσω πριν ενημερώσω τους
πολίτες». Και όταν ο Xορός, που εκφράζει
κατά την τραγωδία την κοινή γνώμη, απαντά: «Eσύ είσαι η γνώμη του λαού, πέρα από
κάθε κρίση αφέντης», εκείνος απαντά: «Eίπα

και πριν ότι όση εξουσία και να έχω δίχως
του λαού τη γνώμη δεν θα αποφάσιζα μονάχος μου γι’ αυτά».
Οι Αιγύπτιοι ήδη έχουν καταφτάσει με στρατό και απαιτούν από τους Αργείους να τους
παραδοθούν οι Δαναϊδες και συγχρόνως κηρύσσουν τον πόλεμο.
Ο στρατός του Άργους ηττάται (τραγωδία
“Αιγύπτιοι”). Aρχίζουν διαπραγματεύσεις, και
καταλήγουν σε συμφωνίες για το γάμο.
Μετά το γάμο όμως οι Αργείοι εισβάλλουν
αιφνίδια στα διαμερίσματα των νεονύμφων
και σφάζουν τους Αιγύπτιους γαμπρούς προσβάλλοντας τον “Ξένιο Δία”. Δεν τους σκοτώνουν όλους, αλλά μόνο τους σαράντα εννιά. Ο πεντηκοστός είναι ο Αιγύπτιος Λυγκέας, ο οποίος διαφέρει από τους άλλους γιατί έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει την Υπερμνήστρα (κόρη του Δαναού) η οποία του χαρίζει την ζωή.
Τώρα όμως η Υπερμνήστρα κατηγορείται ότι
διέπραξε προδοσία έναντι των αδελφών της
και οδηγείται στην συνέλευση των Αργείων
για να καταδικαστεί. Στο ίδιο δικαστήριο καταδικάζονται και οι Ικέτιδες, οι κόρες του Δαναού, γιατί ασέβησαν στον Ξένιο-Ικέσιο Δία
με την πράξη της σφαγής, όταν οι Αιγύπτιοι
ήταν φιλοξενούμενοι. Όμως η καταδίκη των
Δαναΐδων έρχεται σε αντίφαση με τον θεϊκό
οίκτο τον οποίο προβάλουν, γιατί κι αυτές
υπήρξαν θύματα.
Εδώ παρεμβαίνει η Αφροδίτη, ως από μηχανής θεός, η οποία δίνει αθωωτικό συμβιβασμό για το γάμο του ζευγαριού και κάθαρση
για το έγκλημα των “Δαναΐδων”.
Το κυνήγι των θυγατέρων του Δαναού είναι
η συνεχιζόμενη δοκιμασία του κατατρεγμού
της γυναίκας, που δεν θα είναι και η τελευταία.
Η γυναίκα στρέφεται ενάντια στον άνδρα και
διεκδικεί το δικαίωμα στο σώμα της. Η καταπάτηση αυτού του δικαιώματος καταλογίζεται ασυγχώρητο έγκλημα.
Προχωρώντας σε περισσότερη ανάλυση
βλέπουμε τον Αισχύλο να θέλει να τονίσει
με τις κόρες του Δαναού και τη γυναικεία λεπτότητά τους, να φεγγίζουν την Ελληνική

Ο πρώην
Κοινοτάρχης
Σαρωνίδας
Φώτης
Καραγιώργος,
έχασε τη μάχη...
Απεβίωσε στις 8/3/10 ο
πρώην Κοινοτάρχης Σαρωνίδας Φώτης Καραγιώργος, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο
τον ταλαιπώρησε σχεδόν
για ένα δίμηνο. Διετέλεσε
Κοινοτάρχης την περίοδο
1982 έως 1990. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε
στον Ναό της Παναγίας
στην Σαρωνίδα και η ταφή
στο κοιμητήριο των Λεγρενών.

παιδεία και καταγωγή, ενώ οι γιοί του Αίγυπτου, βάρβαροι και λάγνοι να μην έχουν τίποτα κοινό με μία κοινωνικά πολιτισμένη κοινωνία.
Ο μύθος ακόμα προβάλλει την άρνηση στην
αιμομικτική συνένωση, αν και εκείνη την
εποχή οι γάμοι ανάμεσα σε ξαδέλφια ίσως
να ήταν αποδεκτοί, και την άρνηση της γυναίκας να ανεχθεί τον βιασμό από τον άνδρα. Η προβολή του έρωτα του ζευγαριού
Λυγκέα και Υπερμνήστρας, του έρωτα που
υπερίσχυσε πάνω από εχθρικά φυλετικά πάθη για άλλη μια φορά διακηρύσσεται.
Ο Αισχύλος, γυιός του Ευφορίωνος γεννήθηκε
το 525 π.Χ. στην Ελευσίνα και συμμετείχε με
τα αδέλφια του Μίνιο και Κυναίγειρο στις μάχες του Μαραθώνα, της Σαλαμίνας και των
Πλαταιών. Λίγο μετά, αρχίζει να γράφει τις
τραγωδίες του και να κερδίζει έπαθλα.
Ξαναθυμίζω ότι όταν άρχισε να γράφει ήταν
το 484 π.Χ. Μεταφερθείτε νοερά στην Αθήνα
όταν έγραφε και δίδασκε τις ιδέες του. Μεταφερθείτε πάλι με το μυαλό σας, στο πνευματικό επίπεδο των λαών που ζούσαν γύρω
από τον Ελληνικό χώρο και τότε θα καταλάβετε γιατί σ’ αυτόν τον ειδωλολατρικό τόπο,
που λεγόταν Αθήνα, από τότε είχε αρχίσει
να αναγνωρίζεται η γυναίκα, η αξιοπρέπεια
και τα δικαιώματά της.
Δυστυχώς σήμερα 2500 χρόνια μετά, ακόμα και στις λεγόμενες πολιτισμένες κοινωνίες, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα πάνω στο
σώμα της, αλλά και πολλές φορές δεν τολμά
να καταγγείλει το βιασμό της φοβούμενη
την κοινωνική απαξίωση, περιφρόνηση και
μη δικαίωση. Αυτά σήμερα, 2500 χρόνια μετά την εποχή του Αισχύλου.
Για ποια απελευθέρωση και για ποια αυτοδιάθεση της γυναίκας μιλάμε;
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––
Βοθήματα:
1. Αισχύλος: «Ικέτιδες»
2. Eva Cantarella: «Οι γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας»
3. Στέφανος Δεληκωστόπουλος: «Η γυναίκα».
4. Ernest Borneman: «Η Πατριαρχία»
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Μισθοί στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε επίσημη έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κράτος

Μέσος ετήσιος
μισθός

Ποσοστό ελάχιστα
αμοιβόμενων

Σλοβακία

5.449

16,6%

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

Λετονία

4.518

27,8%

Δανία

43.035

6,9%

Λιθουανία

4.375

30,8%

Λουξεμβούργο

37.128

14,2%

Ρουμανία

3,101

26,7%

21,1%

Βουλγαρία

1.893

25,6%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

22.464

15,4%

Ιρλανδία

36.387

Βρετανία

35.099

21,0%

Γερμανία

34.844

15,4%

Βέλγιο

34.506

6,6%

Ολλανδία

33.232

11,9%

Αυστρία

30.846

11,5%

Σουηδία

30.468

0%

Φινλανδία

29.920

4,8%

Γαλλία

26.460

7,9%

Ιταλία

26.180

12,3%

Κύπρος

20.088

21,3%

Ελλάδα

19.702

21,5%

Ισπανία

19.576

12,4%

Μάλτα

15.756

10,4%

Σλοβενία

12.903

13,0%

Πορτογαλία

11.397

18,0%

Τσεχία

8.213

14,8%

Πολωνία

6.810

16,6%

Εσθονία

6.615

21,6%

Ουγγαρία

6.093

22,6%

(Συνυπολογείστε ότι η Ελλάδα κατάντησε μία από τις ακριβότερες σε κόστος ζωής χώρες της Ε.Ε. και εξάγετε τα συμπεράσματά σας.)

Στοιχεία της Eurostat
για τις οικονομικές δυνατότητες
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών
λίγο πριν την κρίση του 2008
Το 38% των ελληνικών νοικοκυριών δήλωσε ότι αδυνατεί
να καλύψει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες με τα εισοδήματα που λαμβάνει. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε. ήταν 21%. Η ανέχεια καταγράφηκε πιό οξυμμένη στην Ελλάδα, ακόμα και από φτωχές χώρες όπως η
Ρουμανία (33%), η Λιθουανία (14%) και η Εσθονία (9%).

Χειρότερη απ’ ότι στην Ελλάδα είναι η κατάσταση των νοικοκυριών στην Βουλγαρία με το 66% των ερωτηθέντων να
δηλώνουν αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, στην
Πορτογαλία (45%) και στην υπό την κηδεμονία του Δ.Ν.Τ.
Ουγγαρία (44%).
Στην ίδια περίοδο η δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών
για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ήταν η
δεύτερη μεγαλύτερη στην Ε.Ε. -μετά την Βρετανία- αφού
καταγράφηκε στα 25 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 11% του τότε
ελληνικού Α.Ε.Π.
Το 74% των ελληνικών νοικοκυριών δήλωσαν στην έρευνα
ότι δεν μπορούν να καλύψουν με τα εισοδήματά τους ούτε μία εβδομάδα διακοπών, με τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο να καταγράφεται στο 63%.
Το 30% δήλωσαν ότι δεν επαρκούν τα εισοδήματά τους
για να τρώνε μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας ή ψάρι,
όταν ο τότε μέσος ευρωπαϊκός όρος των ερωτηθέντων
καταγράφηκε στο 20%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην
φτωχή Πορτογαλία να είναι 10% στο ίδιο ερώτημα και
στην γειτονική μας Ιταλία 17%.
Και μιάς που αναφερθήκαμε στην Ιταλία, προβάλλει εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο, οι ξένοι δανειστές μας και
οι ντόπιοι καταχραστές της εμπιστοσύνης μας να μας αναγκάσουν στο εγγύς μέλλον ν’ αντιγράψουμε τις γαστριμαργικές συνήθειες των Ιταλών φαντάρων στην Κατοχή
και ν’ αρχίσουμε να λιγουρευόμαστε τις...γάτες.

Μέτρα στενόμυαλης εισπρακτικής λογικής
Καθυστερημένα, ανισόρροπα, ατελέσφορα
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,
προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα!
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ «Οι Μοιραίοι»
Η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου οδηγεί σιδηροδέσμια την
ελληνική οικονομία στον ολισθηρό κατήφορο της μακρόχρονης ύφεσης χωρίς εμφανείς εγγυήσεις και ορίζοντα ανάκαμψης. Τα στελέχη της, αν και επί ένα τουλάχιστον χρόνο πριν
τις εκλογές διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό ότι είχαν πρόγραμμα για την οικονομία, απεδείχθησαν ανέτοιμοι και –κυρίως- ανέντιμοι, διότι ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί τον περασμένο Αύγουστο από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για την τραγική κατάσταση των οικονομικών
μας μεγεθών και τις προθέσεις του ευρωπαϊκού διευθυντηρίου, εξαπατούσε συνειδητά, από προεκλογικού «άμβωνος»,
τους Έλληνες πολίτες τάζοντας λαγούς με πετραχήλια, προκειμένου να έρθει στην εξουσία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, με μιά εγκληματική καθυστέρηση πέντε μηνών –που μπορεί να οφείλεται σε ατολμία και ανικανότητα, αλλ’ ίσως αποδειχθεί συνειδητή επιλογή– λαμβάνει τώρα αντιλαϊκά μέτρα
κατευνασμού της αποθηριωμένης ευρωπαϊκής ολιγαρχίας και
των αεριτζήδικων «αγορών», ενώ μπορούσε ήδη από τον Νοέμβριο να είχε προκαταβάλει τους πάντες με λιγότερο οδυνηρά και κυρίως ισορροπημένα μέτρα περιορισμού των ελλειμμάτων, στοχεύοντας κυρίως στον περιορισμό της αχαλίνωτης σπατάλης του δημόσιου τομέα. Τότε, δηλαδή, που τα
διαβόητα spreads βρίσκονταν στις 135 μονάδες βάσης.
Η απραξία των πέντε μηνών συνοδεύτηκε από κραυγαλέες,
παιδαριώδεις γκάφες(;) του οικονομικού επιτελείου το οποίο
προανάγγελλε μέτρα χωρίς την αναγκαία ελεγκτική υποδομή, ενημερώνοντας έγκαιρα τους κερδοσκόπους ώστε να
εφορμήσουν στους πολίτες, στερώντας ταυτόχρονα σημαντικότατα έσοδα από το Δημόσιο. Όπως έγινε με την ανακοίνωση του φόρου στα καύσιμα, όπου όλα τα πρατήρια προχώρησαν σε αποθεματοποιήσεις, όπως έγινε με τον φόρο στα ποτά όπου όλοι οι χονδρέμποροι φόρτωσαν ως το ταβάνι τις
αποθήκες τους και με τη ματαίωση της πρώτης απόπειρας
αύξησης στα τσιγάρα, αφού οι περιπτεράδες απεδείχθησαν
πιο διαβασμένοι από τους συμβουλάτορες του κ. Παπακωνσταντίνου.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η αύξηση του Φ.Π.Α εξαγγέλθηκε ως ισχύουσα από την επομένη χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή του λογισμικού των
ταμειακών μηχανών, ώστε με την εκ των πραγμάτων αναγκαστική μετάθεση της εφαρμογής του στις 15 Μαΐου, το Δημόσιο να χάνει έσοδα όταν έχει ανάγκη και την δεκάρα. Απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων σημειώθηκε και με την προειδοποιητική ενημέρωση των κατόχων ακίνητης περιουσίας στα
«φιλέτα» γης για την επερχόμενη αύξηση του φόρου στις γονικές παροχές, με συνέπεια να σπεύσουν και να μεταβιβάσουν ακίνητα αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Ο εξευμενισμός των Ευρωπαίων ιεροεξεταστών δεν πρόκειται να επιτευχθεί με την πρώτη δέσμη μέτρων οικονομικής
εξαθλίωσης χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Το ανακοίνωσε ήδη κατά τον πλέον σαφή τρόπο - ο ουσιαστικός
πλέον πρωθυπουργός μας Όλι Ρεν - στον πρωθυπουργεύοντα Γ.Παπανδρέου: «Καλά είναι τα μέτρα για το 2010, αλλά
θα πρέπει να πάρετε κι άλλα το 2011 κι άλλα το 2012».
Την ίδια ώρα επιφανείς Έλληνες και ξένοι οικονομικοί αναλυτές τονίζουν το ατελέσφορο των μέτρων μισθολογικού
στραγγαλισμού, εφ’ όσον είναι προφανές ότι θα στραγγαλίσουν και την ήδη ασφυκτιούσα ελληνική οικονομία με το βέβαιο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και την απώλεια ανυπολόγιστων κρατικών εσόδων από Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που
θα υπερφαλαγγίζει –και επομένως θα ακυρώνει– την αμελητέα εξοικονόμηση από την περικοπή των μισθών. Όπως τόνιοε στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, η πενιχρή -έναντι του χαώδους ελλείμματος- εξοικονόμηση από το ψαλίδισμα του 13ου και 14ου μισθού θα αποδώσει ετησίως γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, ποσό
που πρότεινε να εισπραχθεί από Φ.Π.Α. 7 με 8% στα ιδιωτικά
νοσοκομεία, στα ιδιωτικά σχολεία, στις τράπεζες και στις
ασφαλιστικές εταιρείες.
Ως γνωστόν, ύστερα από δωράκι της κυβέρνησης Σημίτη
στους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης και της υγείας, οι επι-

χειρήσεις τους δεν πληρώνουν Φ.Π.Α. επειδή οι πελάτες
τους είναι ...φτωχούληδες. Η πρόταση της Λ. Κατσέλη απορρίφθηκε μετά ιεράς αγανακτήσεως από τον σοσιαλιστή Πρωθυπουργό των θατσερικών επιλογών. Το «πρώτα ο πολίτης»
αποκαλύπτει σιγά-σιγά το αληθινό του νόημα.
Σοσιαλιστής δηλώνει και ο Ισπανός πρωθυπουργός Θαπατέρο, που η οικονομία της χώρας του αντιμετωπίζει ανάλογα
προβλήματα με της Ελλάδας και δέχεται πιέσεις κι επιθέσεις
από τους ισχυρούς της ευρωζώνης, αλλά και από τους ίδιους
διεθνείς απατεώνες, που κατ’ ευφημισμόν αποκαλούνται
«αγορές». Η Ισπανία αντιμετώπισε πέρυσι την ίδια ακριβώς
“στοργική”, ευρωπαϊκή «αλληλεγγύη», από την οποία περιβάλλεται τώρα η Ελλάδα. Όμως ο Θαπατέρο υπερασπίζεται
με νύχια και με δόντια το κοινωνικό κράτος και τους μισθούς
των Ισπανών εργαζομένων. Στον γερμανικής προέλευσης και
αβρότητας εναγκαλισμό –που περιελάμβανε και πρόταση
εξαγοράς της ισπανικής νήσου Μαγιόρκας- απάντησε με δραστική μείωση των δημόσιων έργων, που ο ίδιος είχε προγραμματίσει για ν’ αντιμετωπίσει την ανεργία, παρουσιάζοντας επιπλέον στις 20 Ιανουαρίου μιά δέσμη μέτρων περικοπής των κρατικών λειτουργικών δαπανών κατά 50 δισ. ευρώ.
Η –επί λέξει- δημόσια απάντησή του στις πιέσεις που δεχόταν από το ευρωπαϊκό διευθυντήριο, ήταν: «Δεν θα χορέψω
στον σκοπό που μου παίζουν. Τα λαϊκά κεκτημένα δεν τα αγγίζει κανείς». Δηλαδή, κατά το κοινώς λεγόμενον, ...«άντε και
...». Κι από κει που οι Γερμανοί περίμεναν στο θεωρείο της
αρένας να τους παραδοθούν στο πιάτο τα «κοχόνες» του
ισπανικού «τόρο» (ταύρου), είδαν τον συνήθως γλυκομίλητο
Θαπατέρο να τους παραπέμπει αγριεμένος στα «κοχόνες ντι
τορεαντόρ», εν είδει “μολών λαβέ”.
(Στο επόμενο: Το ύποπτο φλερτ του Γ. Παπανδρέου με το, υπό
αμερικανικό έλεγχο, Δ.Ν.Τ. και η μεθόδευση της υπαγωγής της
Ελλάδας στον πλήρη έλεγχό του αντί της επιλογής μιάς διαπραγματεύσιμης χορήγησης δανείου. Ποιό νόημα έχει η δήλωση
Παπανδρέου ότι «δεν ζητάμε οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε.»,
όταν δανειζόμαστε με επιτόκιο 6,3% από τις ευρωπαϊκές τράπεζες; Ο ρόλος των «Ευρωπαίων» εγκαθέτων των Η.Π.Α. στην υπονόμευση του ευρώ και την διάλυση της Ε.Ε.).
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Ειδήσεις για όλους
Καταδικάστηκαν στελέχη
της Google

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εκμεταλευτείτε τον ήλιο
για την φόρτιση του κινητού σας
Σε όλους τους τομείς οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν
λύσεις χρήσεις της αστείρευτης ενέργειας του αέρα ή του
ήλιου προκειμένου να έχουμε
μια πιο φιλική για το περιβάλλον ανάπτυξη.
Το ενδιαφέρον μας κίνησε
μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, η πρώτη στον κόσμο,
- γνωστής εταιρίας - που
φορτίζεται και με ηλιακή
ενέργεια, για να μη μένετε
ποτέ και πουθενά από μπαταρία. Πρόκειται για μια μοναδική εναλλακτική λύση σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα να φορτίσετε τη συσκευή με ηλεκτρικό
ρεύμα.

Εκμεταλλευτείτε την ηλιακή
ενέργεια για να φορτίσετε
το κινητό σας, ακόμη κι όταν
απλά περπατάτε στο δρόμο.
Εκτός από την πράσινη καινοτομία φόρτισης, το κινητό
προσφέρει σύστημα ανίχνευσης κινητού Mobile
Tracker 1.0 σας ειδοποιεί μόλις γίνει αλλαγή της κάρτας
SIM και έτσι γνωρίζετε ότι το
κινητό σας βρίσκετε στα χέρια κάποιου άλλου προσώ-

που. Το σύστημα Mobile
Tracker 2.0 σας επιτρέπει να
εντοπίσετε εύκολα το κινητό
σας σε περίπτωση κλοπής ή
απώλειάς του. Οι εφαρμογές
απομακρυσμένης διαχείρισης του συστήματος Mobile
2.0 σας δίνουν τη δυνατότητα να διαγράψετε τα δεδομένα που επιθυμείτε και να
εκτρέψετε τις κλήσεις προς
ένα νέο αριθμό τηλεφώνου,
διασφαλίζοντας έτσι, με τον

καλύτερο τρόπο, τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Λύσεις υπάρχουν αρκεί να
τις υιοθετήσουμε.
Εμείς, αυτό το κινητό, το
είδαμε σε Ευρωπαίο πολίτη. Αραγε κυκλοφορεί στην
Ελλάδα;

Η χρήση των greeklish απειλεί την ελληνική γλώσσα
διαπιστώνουν οι ίδιοι οι μαθητές
- telika to SK ti ora tha vrethoume? Ego 2 kseberdevo ap’ti
doulia k meta den exo tpt, opote na poume kata tis 3.
- dld pio noris den boris e, ok tote cu stis 3.
Αποκωδικοποιήστε αν μπορείτε!
Κάπως έτσι μοιάζει η επικοινωνία των νέων στην Ελλάδα, μέσω υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων σήμερα, αφού η χρήση των πολύ γνωστών πλέον
greeklish είναι πιο εύκολη, χωρίς τον φόβο ορθογραφικών λαθών και φυσικά πιο γρήγορη.
Το φαινόμενο αυτό, ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια
όταν από τους υπολογιστές ήτανε δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων, γιατί δεν παρείχαν
ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα.
Σήμερα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ
περισσότερες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, γεγονός το οποίο καθιστά πιο εύκολη την επικοινωνία Ελλήνων μέσω διαδικτύου.
Ωστόσο τα στοιχεία που θα αναλύσουμε πιο κάτω από
έρευνα που διενήργησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (κατά
τη σχολική χρονιά 2008-09) σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε φιλολόγους, προκύπτει
ότι α) η νέα γενιά χρησιμοποιεί κατά κόρον τα greeklish
γιατί είναι γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και β) ότι
η χρήση τους, “βλάπτει σοβαρά” την ελληνική γλώσσα.
Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 77,4% των μαθητών
χρησιμοποιούν τα greeklish, με αξιοσημείωτη αύξηση
χρηστών από το γυμνάσιο στο λύκειο. Οι μαθητές που
παραδέχτηκαν ότι τα χρησιμοποιούν στο γυμνάσιο
φτάνουν το 67,8%, στο ΕΠΑΛ το 70,2% και στο ΓΕΛ
88,5 %. Απ' αυτούς, περίπου το 50% τα χρησιμοποιούν

από δύο έως και περισσότερα χρόνια, ενώ πάνω από το
63% τα χρησιμοποιεί καθημερινά ή πολλές φορές τη
μέρα.
Οι φιλόλογοι δήλωσαν ότι συνάντησαν λέξεις γραμμένες σε greeklish σε γραπτά του σχολείου σε ποσοστό
64,3% και ότι παρατηρήθηκαν και μη αναμενόμενα λάθη, όπως αλλαγή χρόνου ή προσώπου στα ρήματα, αλλαγή πτώσης στα ουσιαστικά, αντικατάσταση λέξης με
άλλη, με εντελώς διαφορετική σημασία.
Επιπλέον το 19% των μαθητών της Α' και το 51,6% της
Β' τάξης του Γυμνασίου δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα
greeklish τουλάχιστον δύο χρόνια, γεγονός που οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι, η χρήση τους ξεκινά από το δημοτικό. Οι μαθητές δήλωσαν ακόμη πως πέρα από τα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (sms 52,8%, e-mail
78,2%, chat-forum 84,7%, smartphone 16,1%, pda
13,7%) χρησιμοποιούν τα greeklish και σε χειρόγραφα
(προσωπικές σημειώσεις, σχολικές εργασίες, σημειώματα κ.α.) σε ποσοστό 15,7%.
Οι λόγοι χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου γραφής είναι κατά τους μαθητές η συνήθεια, σε ποσοστό 83,9%,
η εξοικονόμηση χρόνου (75,8%), επειδή το θεωρούν
χρήσιμο ή βολικό εργαλείο (71,4%), για την αποφυγή
ορθογραφικών λαθών (38,7%) και ... επειδή είναι μόδα
(33,9%).
Τέλος στην ίδια έρευνα, το 58,5% των μαθητών θεωρεί
ότι η χρήση των greeklish απειλεί την ελληνική γλώσσα, ενώ την ίδια άποψη έχει μόνο το 64,3% των φιλολόγων, παρ’ ότι το 53,6% έχει παρατηρήσει αύξηση
των ορθογραφικών λαθών σε μαθητές, που παλαιότερα
παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στο γραπτό λόγο.

Καταδίκη υπέστησαν τρία στελέχη της Google Italy από Ιταλικό δικαστήριο για παραβίαση των νόμων της ιδιοτικότητας.
Αιτία, ένα βίντεο το οποίο έδειχνε ένα αυτιστικό αγόρι να κακομεταχειρίζεται από τους συμμαθητές του.
Η Google κατηγορήθηκε ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα για την απομάκρυνση του υλικού από την υπηρεσία
google video κι έτσι ο δικαστής καταδίκασε ερήμην τα τρία
στελέχη σε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή, αλλά τους
απάλλαξε από τις κατηγορίες δυσφήμισης, ενώ ένα τέταρτο στέλεχος που κατηγορούσαν μόνο για δυσφήμιση,
απαλλάχτηκε.
Η Google Italy υποστηρίζει ότι "κατέβασε" το βίντεο δύο
ώρες αφότου ειδοποιήθηκε από την ιταλική αστυνομία για
την ύπαρξη του. Συνέβαλε μάλιστα ώστε να εντοπιστεί τόσο ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο όσο και οι πρωταγωνιστές του, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε 10μηνη κοινωνική
εργασία. Οι κατήγοροι όμως υποστήριξαν ότι η Google είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα από χρήστες που είχαν δει το βίντεο, χωρίς να πράξει τίποτα.
Νιώθοντας αδικημένη η google για την πρωτοφανή απόφαση ανακοίνωσε ότι θα την εφεσιβάλει αφού αν κάτι τέτοιο επικυρωθεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε
ολόκληρη την Ευρώπη. “Αν οι υπηρεσίες που φιλοξενούν
υλικό χρηστών θεωρούνται υπεύθυνες γι’ αυτό, είναι αμφίβολο το μέλλον και η μορφή των συμμετοχικών υπηρεσιών” δήλωσε ένας εκ των καταδικασθέντων.
Μέχρι τώρα στην Ευρώπη δεν έχει θεσπιστεί κάποιος νόμος
που να προστατεύει τους παρόχους σε ανάλογες περιπτώσεις και μάλιστα συζητείται στην Ιταλία το ενδεχόμενο τα ίδια
τα internet sites να πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο τους
όπως ακριβώς και με τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Αντίθετα στις ΗΠΑ το θέμα έχει αντιμετωπιστεί με τον νόμο Communications Decency Act του 1996 που προστατεύει τους παρόχους.
Σ.Σ. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχει ένας υποτυπώδης
έλεγχος των υλικών που δημοσιεύονται στο internet από
τις ιστοσελίδες που τα φιλοξενούν η κατάσταση γίνεται
ανεξέλεγκτη. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στην ηθική
του κάθε χρήστη για τη δημοσιοποίηση δεδομένων.
Χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση λογοκρισία.

Η Ώρα της Γης
Το Σάββατο 27 Μαρτίου όπως και πέρσι την ίδια μέρα από
20:30 έως 21:30, εκατομμύρια πολίτες
από όλο τον κόσμο, αναμένεται
να σβήσουν τα φώτα των σπιτιών τους για μια ώρα συμμετέχοντας στο συμβολικό κάλεσμα της Ώρας της
Γης.
Σύμφωνα με στοιχεία του
ΔΕΣΜΗΕ, κατά την έναρξη
της Ώρας της Γης, πέρσι,
σημειώθηκε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
500 MW, ποσότητα που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Ο Δήμος Αγ. Στεφάνου και ο Δήμος Βάρης συμμετέχει
στην παγκόσμια εκστρατεία και θα σβήσει το δημοτικό
φωτισμό στο κέντρο της πόλης μας για 1 ώρα.
Η προστασία του κλίματος είναι υπόθεση όλων μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» στους Ο.Τ.Α!
“αραχνιασμένες” ιστοσελίδες
Μόνιμο μέλημα τόσο παλαιότερων κυβερνήσεων, όσο και της παρούσας, ήταν και είναι ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοικήσης, μέσω
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η άμεση
υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών, για να επιτευχθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Τα πάντα πλέον λειτουργούν και ολοκληρώνονται μέσω της τεχνολογίας. Είναι η νέα μορφή
επικοινωνίας, το νέο μέσο. Με τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ζώη μας έγινε πιο απλή, πιο εύκολη, πιο
αποτελεσματική. Πληκτρολογείς ό,τι ψάχνεις
να βρεις σε μία μηχανή αναζήτησης (google,
in,) και σου εμφανίζονται χιλιάδες αποτελέσματα ανά τον κόσμο, έτοιμα να σε ενημερώσουν γι’ αυτό που αναζητάς. Τα πάντα είναι
στο διαδίκτυο. Κι αυτά που δεν είναι, αποτελούν εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις.
Η επιδίωξη λοιπόν είναι η κοινωνία της πληροφορίας, να είναι προσβάσιμη σε όλους τους
πολίτες, με μια ηλεκτρονικά ανεπτυγμένη διοίκηση, με εξοπλισμούς, με δυναμικό ικανό να
τους αξιοποιήσει και να τους χειριστεί για να
επιτευχθεί το επιθυμητό άμεσα, ταχύτατα,
ηλεκτρονικά!
Για το εγχείρημα αυτό, διατέθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εκσυγχρονιστούμε άμεσα.

«Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013:

Τεχνολογικά εργαλεία
για ανάπτυξη των Δήμων
Το Υπουργείο Οικονομικών, (ειδική γραμματεία
ψηφιακού σχεδιασμού), όπως διαβάσαμε μέσα
από έγγραφό του:
Τον Ιανουάριο του 2006, τέθηκε σε εφαρμογή
μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Στρατηγική για
την περίοδο 2006-2013, που αποσκοπεί στην
αποδοτικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής και του Internet σε όλο το εύρος
της κοινωνίας και της οικονομίας προσβλέποντας σε ένα «Ψηφιακό Άλμα»:
α. Βελτίωση της παραγωγικότητας και
β. Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών
Πόσο εκμεταλλεύθηκαν, αλήθεια, οι ΟΤΑ την
ευκαιρία να δώσουν στους δημότες τους τη
δυνατότητα μιας καλύτερης προσβασιμότητας και ενημέρωσής τους μέσα από αυτούς;
Αλλά πριν δούμε τους Δήμους, ας ρίξουμε μια
ματιά στην προϊσταμένη αρχή τους, το Υπουργείο Εσωτερικών.
Πρακτική Εφαρμογή
Η επίσκεψη λοιπόν στο site του Υπουργείου
Εσωτερικών, με μια πρώτη ματιά, ήταν ικανοποιητική. Διαθέτει μεταξύ άλλων καταλόγους
με τους Δήμους ξεχωριστά, ανάλογα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υπάγονται.
Όμως, με μια πιο προσεκτική ματιά, παρατηρήσαμε ότι στο Υπ. Εσωτερικών, πολλά τηλέφωνα Δήμων ήταν λανθασμένα (λ.χ: Ανάβυσσος,
Αχαρνές, Βάρη, Βούλα, Γλυκά Νερά, Καλύβια,
Μαραθώνας, Λαύριο, Παλλήνη), καθώς είτε είχαν καταχωρηθεί λάθος, είτε είχαν αλλάξει και

ρεπορτάζ
Ζαφείρα Ατσίδη

δεν είχαν αντικατασταθεί, ενώ ελάχιστα ήταν
ανύπαρκτα (Βάρη, Μαρκόπουλο, Πικέρμι). Το
ίδιο συνέβαινε και με τα sites των Δήμων, τα
οποία δεν αναγράφονταν, παρά μόνο στους μισούς Δήμους. Ικανοποιητικά καλή ήταν η συλλογή των e-mail των Δήμων.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (ΝΑΑΑ) διαθέτει μεταξύ άλλων έναν ικανοποιητικό κατάλογο των Δήμων και των Κοινοτήτων που υπάγονται σε αυτήν.
Τα τηλέφωνα των Δήμων είναι τα σωστά, πέραν από δύο-τρεις εξαιρέσεις και στους περισσότερους Δήμους αναγράφεται η ηλεκτρονική
τους διεύθυνση(site). Έλλειψη παρατηρήθηκε
σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των
Δήμων (e-mail), καθώς ελάχιστοι φαίνεται να
το διαθέτουν μέσω του συγκεκριμένου site
(μόνο η Βάρη, η Κρωπία, τα Καλύβια, ο Μαραθώνας, το Μαρκόπουλο, η Νέα Μάκρη και η
Ραφήνα).
Αν λοιπόν «ενώσουμε» το site του Υπ. Εσωτερικών με αυτό της ΝΑΑΑ, θα έχουμε ένα άψογο site, σωστά οργανωμένο, ενημερωμένο και
χρήσιμο όπλο για τον κάθε πολίτη.
Μόνο που είναι δύο διαφορετικά και κανένα,
μεμονωμένο, δεν καλύπτει πλήρως τον σκοπό
για τον οποίο δημιουργήθηκε.
Τέλος, αν πάμε στους Δήμους ξεχωριστά, παρατηρούμε εύκολα και αβίαστα πως ναι, σχεδόν όλοι έχουν site, εκτός από κάποιες Κοινότητες, των οποίων είναι υπό κατασκευή και του
Δήμου Βουλιαγμένης, του οποίου το διαδίκτυο
φαντάζει - ίσως - περιττό! Τα sites της πλειονότητας των Δήμων είναι κατασκευασμένα με
τη σωστή δομή: Μιλάνε για το Δήμο και τη
διάρθρωσή του, χωρίζουν τις λειτουργίες του,
παρέχουν τις «ανακοινώσεις», τα «νέα» και τις
«εκδηλώσεις-δραστηριότητες», την επικοινωνία, τα χρήσιμα τηλέφωνα της πόλης, τις ηλεκτρονικές προκηρύξεις, αιτήσεις κ.α. Πάλι σαν
πρώτη εικόνα, κρίνεται ικανοποιητική.
Ιστοσελίδες στατικές
Αυτό που με μεγάλη λύπη παρατηρήσαμε εξ ίσου
στην διάρκεια του ηλεκτρονικού μας “surfing”, είναι πως τα sites αυτά, ως επί το πλείστον απλά
υπάρχουν για να υπάρχουν. Πέρα από κάποιες τυπικές, βασικές πληροφορίες που περιέχουν για
τον Δήμο και την δραστηριότητά του, δεν επιτελούν τις σύγχρονες πρακτικές που εννοούν όταν
μιλούν για κοινωνία της πληροφορίας και για ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Τα sites αυτά θα έπρεπε να έιναι «ζωντανοί ορ-

γανισμοί», να ενημερώνονται συνέχεια, να είναι πλούσια σε περιεχόμενο, έτσι ώστε να
μπορεί ο πολίτης μπαίνοντας να ενημερωθεί
από το πιο σημαντικο μέχρι το πιο απλό θέμα
σχετικά με τον Δήμο, τις παροχές και τις προσφερόμενες υπηρησίες. Είναι εξοργιστικό να
μπαίνεις σε sites δήμων και να βλέπεις μια κομφορμιστική σχεδιάση, κλασσική ως προς τη δομή - σχεδόν πανομοιότυπη σε πολλούς - όπου
υπάρχουν παλιές ανακοινώσεις και δραστηριότητες, αποκλίσεως ενός μηνός και παραπάνω,
δεν υπάρχουν τα αρχεία με το περιεχόμενο
αυτών που έχουν ήδη διεξαχθεί και απουσιάζουν τυχόν ανακοινώσεις για τις συνεδριάσεις
των δημοτικών συμβουλίων, όπως π.χ. η Ημερήσια Διάταξη και οι αποφάσεις τους. Ο Δημοτικός Κώδικας επιβάλλει και τη δημοσίευση
των προσκλήσεων, για τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ, που ως γνωστόν διεξάγονται δημόσια, και
των αποφάσεων.
Όπως χαρακτηριστικά μπορείτε να παρατηρήσετε κι εσείς σε μια απλή επίσκεψη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δήμων, ο Δήμος Καλυβίων δημοσίευε τακτικά τις προσκλήσεις για
τις συνεδριάσεις των δημοτικών του συμβουλίων μέχρι τις 4 Μαρτίου του 2009… από εκεί κι
έπειτα μάλλον δεν ξανασυνεδρίασε!!!
Το ίδιο στατικό μοτίβο θα βρούμε και στους Δήμους Βάρης και Κερατέας, όπου τα θέματα και
οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων είναι
μέχρι το 2009. Συνεπές κρίνεται το site του Δήμου Σπάτων, στο οποίο υπάρχει υποκατηγορία
για τις αποφάσεις των συμβουλίων και η τελευταία που έχει αναρτηθεί είναι από 17/02/10
(πράγμα που αποδεικνύει τακτική ανάρτηση των
αποφάσεων των συνεδριάσεων).
Η πλειονότητα βέβαια των sites των δήμων,
δεν αναφέρει τίποτα για τυχόν προσκλήσεις
και δη αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων
των Δήμων Αναβύσσου, Παλλήνης, Μαραθώνα, Βούλας, Βάρης, Μαρκοπούλου, Παιανίας
και Αχαρνών.
Τελικά και αντίθετα με όλα τα παραπάνω, θα
ήθελα να αντιπαραβάλλω ως site – πρότυπο,
αυτό του Δήμου Αθηναίων, όπου όχι μόνο διαθέτει ένα site καλά οργανωμένο και συνεχώς
ενημερωμένο, δηλαδή «δυναμικό», αλλά διαθέτει και αρχείο των θεμάτων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αθήνας από
το 2007 έως σήμερα, που καταγράφω αυτήν
την παράγραφο (25.2.10).

Τι γίνεται λοιπόν στην πράξη: αναρτώνται αλληλοκαλυπτόμενες σ’ έναν πίνακα ανακοινώσεων
στο Δημαρχείο και.... το γράμμα του νόμου (αυτό μας ενδιαφέρει;) καλύφθηκε. Από τη μία δηλαδή μιλάμε για «ηλεκτρονική διακυβέρνηση»
και από την άλλη χρησιμοποιούμε ακόμα... τον
πλάτανο της πλατείας του χωριού. Δήμαρχοι με
τέτοια νοοτροπία, λοιπόν, θα τεθούν υποψήφιοι
ως υπερδήμαρχοι στον “Καλλικράτη”!
Γιατί δηλαδή ο κάθε πολίτης να μη μπορεί ηλεκτρονικά να ενημερωθεί για όσα ειπώθηκαν και
γι’ αυτά που αποφασίστηκαν στο εκάστοτε
συμβούλιο; Γιατί να μη συμβαδίζουμε με τα μηνύματα των καιρών μας, αλλά να παραμένουμε
στάσιμοι, υποσκάπτοντας κάθε ανάπτυξη;
Γιατί ό,τι κάνουμε να είναι μηχανική κίνηση
συμβιβασμού και να μην είναι μια έμπρακτη
αποδοχή και εκμετάλλευση των νέων δεδομένων, που εισβάλλουν στη ζωή μας για να την
«ξεκολλήσουν» και να την εξελίξουν;
Το «μοντέλο» των ασφαλών παροχών
Μ’ όλα ταύτα, μετά από μία σύντομη ενημέρωση που είχα από τον τ. Αντιδήμαρχο Βούλας,
Γρ. Κωνσταντέλλο – ο οποίος έχει οργανώσει
την τελευταία τριετία την διαδικτυακή πύλη
(portal) του Δήμου - παρόλο που το site δίνει
την αίσθηση πως είναι αδρανές και χρήζει ταχύρυθμης και ενεργούς ενημέρωσης, εν τούτοις κρύβει υπερσύγχρονες παροχές για τους
δημότες, εφόσον γίνουν μέλη. Οι διαδικασίες
που ακολουθούνται για την εγγραφή δεν είναι
καθόλου επισφαλείς, καθώς το «όνομα χρήστη» και ο «κωδικός» μετά τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στέλλονται ταχυδρομικώς στο
σπίτι του κάθε δημότη-μέλους, έτσι ώστε να
διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Οι
δημότες, μέσω του site, λαμβάνουν «κατ’ οίκων» αιτήσεις, προκηρύξεις και ό,τι δημοτικά
έντυπα χρειάζονται, μπορούν να πληρώσουν
λογαριασμούς, να κάνουν τα παράπονά τους
για θέματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν στην πόλη και πολλά άλλα άξια αναφοράς. Αν το δούμε από αυτήν την οπτική γωνία
λοιπόν, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως μια
τέτοια παροχή υπηρεσιών από την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Δήμου, κρίνεται ρεαλιστικά
λειτουργική, καθώς όπως είπε και ο Γρ. Κωσταντέλλος, «Ηλεκτρονικά, είμαστε πολύ
μπροστά». Μένει να το συνειδητοποιήσουν οι
υπάλληλοι και οι δημότες.
Συμπερασματικά λοιπόν, το να είμαστε αρνητικοί και στάσιμοι σε οτιδήποτε που δεν γνωρίζουμε, είναι μια πολύ κακή τακτική. Μόνο που
όταν πρόκειται για το κοινό καλό και το συμφέρον του τόπου μας, η δεισιδαιμονική αντίληψη πως αυτό που δεν ξέρω καλά, κρύβει κινδύνους, με αποκλειστικό επιχείρημα ότι δεν το
γνωρίζω, άρα δεν το εμπιστεύομαι, είναι στάση εγωιστική και αναχρονιστική.
Αν θέλουμε να θεωρούμαστε ένα σύγχρονο
κράτος, ικανό να λειτουργήσει μέσα στη νέα
εποχή της ηλεκτρονικής κοινωνίας - κοινωνίας της πληροφορίας, πρέπει να προσαρμοστούμε, να εργαστούμε, να το στηρίξουμε με
όλες μας τις δυνάμεις.
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Συνεστίαση των Εστιατόρων με μηνύματα
Συνεστίαση των Εστιατόρων Σαρωνικού
έλαβε χώρα την Τρίτη 9 Μαρτίου στην
ταβέρνα το «Δίλοφο», στη Βάρη, με
εδέσματα, λόγους μεστούς κι επίκαιρους, και ζωντανή δημοτική μουσική.
Στα προβλήματα του κλάδου αναφέρθηκε ο Πρόεδρός τους Βασίλης Σιαμέ-

Ο Πρόεδρος Βασίλης Σιαμέτης στο βήμα.

της, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ Ι. Τσάκος
και ο αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γ. Καβαθάς.
Αφού χαιρέτισαν όλους τους συνδετημόνες και τους επισήμους που παρεβρέθησαν σημείωσαν ιδιαίτερα, ότι ο
κλάδος στις παρούσες κρίσιμες συγκυ-

ρίες της οικονομικής κρίσης, πλήττεται
ιδιαίτερα και γι’ αυτό θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης και όσον αφορά το ΦΠΑ, που σε
άλλες χώρες μειώνεται (Γαλλία, Ισπανία κλπ) και όσον αφορά τους διαφόρους ελέγχους ποικιλώνυμων υπηρεσιών, των οποίων τα πρόστιμα με διάφορες μορφές, δεν καταλήγουν πάντα
στα δημόσια ταμεία.
Το λόγο έλαβαν ακολούθως οι βουλευτές που παραβρέθηκαν Βασίλης Οικονόμου, Θανάσης Μπούρας και Παντελής Ασπραδάκης.
Από πλευράς τοπικής ηγεσίας, διακρίναμε την Αντιδήμαρχο Δημ. Σουτόγλου, τους δημοτικούς συμβούλους

επικεφαλείς - παρατάξεων Δημήτρη
Κυπριώτη, Δημήτρη Αναστασίου, τη
Γραμματέα του Δ.Σ. Βάρης Κική Μποζιάρη, τον πρώην Δήμαρχο Βούλας και
υποψήφιο Άγγελο Αποστολάτο με την
παρέα του.

Ο Δημήτρης Κυπριώτης με την παρέα του.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου συζητάει με
επαγγελματίες

Ο Ζώης Καρίνος υποψήφιος
Δήμαρχος στη Νέα Μάκρη
Εγκαινίασε το πολιτικό του γραφείο
Εγκαινίασε το πολιτικό τουο γραφείο ο υποψήφιος Δήμαρχος της Νέας Μάκρης Ζώης Καρίνος, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν πολίτες της
Νέας Μάκρης αλλά και των γειτονικών περιοχών.
Στην ομιλία του ο Ζώης είπε μεταξύ άλλων:
«… το κάλεσμα αυτό σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, στην προσπάθεια που θα οδηγήσει στην
αναγέννηση της περιοχής μας. Γιατί στον τόπο
αυτό, στη Νέα Μάκρη και στην ευρύτερη περιοχή,
εμείς έχουμε επενδύσει τα όνειρά μας… Όπως
όλοι γνωρίζουμε, αυτός ο τόπος τα προηγούμενα
χρόνια αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, αλλά η ανάπτυξη αυτή έγινε χωρίς σχεδιασμό. Χωρίς καμία ουσιαστικά παρέμβαση από τους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη διαχείρισης των
τοπικών ζητημάτων. Αποτέλεσμα αυτής της
αδράνειας ήταν να δημιουργηθεί μια ολόκληρη
γενιά νέων προβλημάτων, τα οποία μαζί με τα παλιά, που ήδη μας ταλαιπωρούσαν, απειλούν πλέον σοβαρά την καθημερινότητά μας. Απειλούν να
ακυρώσουν τις επενδύσεις και τα όνειρα που κάναμε ως οικογενειάρχες, να ζούμε σε μια περιοχή χωρίς τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η υπόλοιπη Αθήνα.»

Καταλόγισε ευθύνες στη σημερινή διοίκηση του
Δήμου Νέας Μάκρης για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η περιοχή, τα οποία γνωρίζει από
πρώτο χέρι αφού στο διάστημα που υπηρετούσε
ως υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του Δή-

μου ερχόταν καθημερινά σ’ επαφή και όπως ο
ίδιος είπε: «ήρθα πολλές φορές αντιμέτωπος με
μια λογική βραχυπρόθεσμης διαχείρισης των
προβλημάτων και όχι ριζικής, με μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό αντιμετώπισης. Η σημερινή διοίκηση
δυστυχώς έχει επιλέξει να είναι ευχάριστη στους
πολίτες και όχι χρήσιμη…»

Το τραπέζι του Αγγελου Αποστολάτου, με πρώτο πλάνο τις δημοτικές συμβούλους Τζούλια Γερακιού, Νανά Καραγιάν, ενώ δίπλα του είναι ο - επίσης δημοτικός σύμβουλος - Γιάννης Κουρεμέτης
και όπως βλέπετε η παρέα έχει βάθος.

Μίλησε για την ομάδα που τον πλαισιώνει,
«μία ομάδα νέων ανθρώπων που θα μπουν

«Ο Αστερίξ στο Κορωπί»
Στα πλαίσια του διαγωνισμού Francophonie 2010, το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου συμμετείχε
με τη δημιουργία κόμικ με τον τίτλο «Ο Αστερίξ στο Κορωπί» και με πρωταγωνιστές τους
μαθητές. Το έργο γράφτηκε στα γαλλικά, αλλά μεταφράστηκε και στα ελληνικά, για να
απολαύσουν το δημιουργικό χιούμορ των παιδιών και οι μη γαλλομαθείς. Όλες οι σκηνές
γυρίστηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο Οινοποιείο του Νικολού
στο Κορωπί, που παραχώρησε φιλόξενα το χώρο.
Η πρωτοβουλία ανήκει στους μαθητές και στην καθηγήτρια των Γαλλικών Πολυξένη Ρεστην τοπική κοινωνία, θα μιλήσουν με τους πολίτες, θα ακούσουν τις αγωνίες τους, θα λάβουν υπόψη τις προτάσεις τους και να μεταφέρουν το μήνυμα της αλλαγής πορείας.
...Σήμερα εγκαινιάζουμε το σπίτι αυτής της νέας
Δημοτικής Ομάδας. Σήμερα, συνεχίζουμε με ακόμη πιο δυναμικό τρόπο, την προσπάθειά μας να
φέρουμε στη Νέα Μάκρη τη δημοτική Αλλαγή,
που θα στηρίζεται σε σχέδιο και προτάσεις. Και
όχι σε απλά συνθήματα.»

Οσον αφορά την υποψηφιότητά του αν εφαρμοστεί το σχέδιο “Καλλικράτης”, διέψευσε κάθε φήμη τονίζοντας ότι «θα ήθελα σήμερα με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Ουδέποτε αναθεώρησα την
απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Ανεξάρτητα από τα όρια του νέου Δήμου,
εγώ είμαι και θα παραμείνω παρών σε αυτό τον
αγώνα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που θα
υπάρξουν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη.»

ντζεποπούλου, αλλά είχε την αμέριστη συμπαράσταση του διευθυντή του σχολείου Χρήστου Θεοχαρόπουλου, της καθηγήτριας του Σ.Ε.Π. Βαρβάρας Αθανασίου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
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8 Μάρτη - 100 χρόνια αγώνες!
Ενδιαφέρουσα και διεκδικητική ημερίδα στη Βουλή
Μεγάλη Ημερίδα διοργάνωσε η Βουλή
και η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, για την Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μάρτη.
Ηταν κάτι διαφορετικό, πέρα από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις άλλων ετών.
Ηταν μία ημερίδα με αποτύπωση - από
τις ομιλήτριες - των προβλημάτων που
βιώνει σήμερα η γυναίκα σε όλα τα επίπεδα.
Γι’ αυτό και η πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της
Βουλής, Βασίλη Οικονόμου, χαιρετίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στην
Ημερίδα.
Εκπρόσωποι της Βουλής και της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα, επιστήμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μεγαλύτερες γυναικείες οργανώσεις συμμετείχαν στη διαβαούλευση.
Και η αίθουσα κατάμεστη!
Στο κάλεσμα του Προέδρου Βασίλη Οι-

H πρόεδρος της Πανελλαδικής Παναθηναϊκής
Οργάνωσης Γυναικών Αγγέλα Φρατζεσκάκη.

κονόμου, ανταποκρίθηκαν και χαιρέτησαν την Ημερίδα ο Πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Ροδούλα Ζήση, ο

Στο Βήμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της
Βουλής, Βασίλης Οικονόμου.

εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Απόστολος
Κατσιφάρας, ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Σιούφας, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.
Ως ομιλητές παρέστησαν η Υπουργός
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, η
Βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, η Βουλευτής του ΛΑΟΣ, Ουρανία
Παπαδάκη – Παπανδρέου και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποι των κομμάτων, εκπρόσωποι
των μεγαλύτερων Γυναικείων Οργανώσεων και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Ο Βασίλης Οικονόμου, τόνισε επίσης
στην ομιλία του ότι σε αυτή την δύσκο-

Για να μην
τρέχετε εσείς!

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

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη
διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος
Τσάκος
6977993158

λη εποχή για την χώρα μας οι γυναίκες
είναι μια ιδιαίτερα πληττόμενη πληθυσμιακή ομάδα και πρέπει όλοι να εργαστούμε στην κατεύθυνση της υιοθέτησης πολιτικών που θα προωθούν την
ισότητα των δύο φύλων, θα προστατεύουν τις γυναίκες από το να γίνουν τα θύματα της οικονομικής κρίσης και θα φροντίζουν ώστε η κοινωνία μας να είναι πιο
δίκαιη, πιο δημοκρατική και πιο πολιτισμένη. Πρόκειται για πολιτικές που δεν
απαιτούν ιδιαίτερα κονδύλια και για αυτό είναι εύκολο να υιοθετηθούν και στην
παρούσα χρονική συγκυρία
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε αναλυτική έκθεση – εισήγηση για τα θέματα
που συζήτησε στις συνεδριάσεις της το
προηγούμενο διάστημα και αφορούν την
βία κατά των γυναικών και τις εργασια-

κές συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες ενώ δεσμεύτηκε διά στόματος του Προέδρου της Βασίλη Οικονόμου ότι τόσο η Έκθεση της Επιτροπής
όσο και τα πρακτικά της πολύ σημαντικής αυτής Ημερίδας θα επιδοθούν στην
Βουλή, στην Κυβέρνηση και σε όλους
τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να
αναπτυχθούν οι απαραίτητες θεσμικές
παρεμβάσεις που θα επιλύουν προβλήματα και θα προωθούν την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.
Επαναστατική εμφανίστηκε η πρόεδρος
της Πανελλαδικής Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών Αγγέλα Φρατζεσκάκη,
που προέτρεψε τις γυναίκες να μπουν
μπροστά να σηκώσουν την Ελλάδα, που
αυτή τη στιγμή τις έχει περισσότερο
ανάγκη.
Με αποκαλυπτικά στοιχεία κατέδειξε
την ένδοια που βιώνουν οι γυναίκες που
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και πρώτα θύματα στην αγορά εργασίας, η Σπυριδού-

H πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων Αλεξάνδρα
Μπαλλού.

λα Στασινοπούλου. Αρνητική εντύπωση
μας έκανε η Μαντώ Παπαφωτίου, που
θεωρεί ότι αν μονιμοποιήσουμε τις παράνομες αλλοδαπές που επιδίδονται
στον αγοραίο έρωτα θα λύσουμε τα
Α.Μπουζιάνη
πρόβλημα.
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Πάντα χαμηλών τόνων, χαμογελαστός,
συγκαταβατικός! Θα μπορούσες να τον
χαρακτηρίσεις «παιδί της διπλανής πόρτας», αν και προερχόμενος από μεγάλη,
αστική, πολιτική οικογένεια, όντας γιός
και εγγονός πρωθυπουργών. Ο Γιωργάκης των κομμάτων και των Ελλήνων!
Γνώριζε ποιά είναι η πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, ακόμη από
την εποχή των κυβερνήσεων Σημίτη, στις
οποίες είχε διατελέσει υπουργός. Γνώριζε ποιό ακριβώς εξωτερικό χρέος παρελάμβανε, πριν τις εκλογές, από την κυβέρνηση Καραμανλή, αφού τον είχε ενημερώσει επί τούτου, όπως διαβεβαιώνει,
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ομως αυτό το καλό παιδί, γέμισε τους πολίτες με μεγάλα και ασυγχώρητα ψέμματα! «...Λεφτά υπάρχουνε..!
...Δεν θα επιβληθεί κανείς νέος φόρος...!
.....θα δοθούν αυξήσεις (σε αντίθεση με
τις μηδενικές αυξήσεις της ΝΔ)...,
...θα καταργηθεί το ΕΤΑΚ...., θα..., θά...,»
Υποσχόταν στον κόσμο, αυτά που ήθελε
ο κόσμος ν’ ακούσει! Κι έτσι το καλό, ευγενικό παιδί της πολιτικής οικογένειας,
έγινε επιτέλους κι αυτός Πρωθυπουργός!
Σε μια χώρα, της οποίας το εξωτερικό
χρέος, χάρη στις «επίπονες και επίμονες
προσπάθειες» των κυβερνήσεων Σημίτη
και Καραμανλή νεώτερου, ξεπέρασε το
παγκόσμιο ρεκόρ και έφτασε τα 320 δισεκατομμύρια ευρώ (σύν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, που δανεισθήκαμε την 4-3-

Ο Γιώργος δεν ήταν μάλαμα!
2010, προχθές δηλαδή, με την έκδοση
διεθνούς ομολογιακού δανείου). Το ήξερε, το απέκρυψε, το αποδέχθηκε. Κι επί
πλέον ξεγέλασε τον κόσμο, για να πάρει
στα χέρια του τα ηνία της πτωχευμένης
χώρας! Τι ήθελε να επιτύχει μ’ αυτό; Την
ικανοποίηση της προσωπικής του φιλοδοξίας και να γίνει κι αυτός οπωσδήποτε
Πρωθυπουργός; ΄Η μήπως, να φέρει σε
πέρας, υπό το πρόσχημα και με τη μάσκα
του μετριοπαθούς, σοσιαλιστή ηγέτη, τα
επώδυνα αντικοινωνικά μέτρα, που
έπρεπε να εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση, και που εκ των πραγμάτων, λόγω της σωρείας των σκανδάλων, και της
άνευ προηγουμένου διαφθοράς της, ήταν
αποδιοπομπαία και δεν μπορούσε η ίδια
να εφαρμόσει; Και που θα έπρεπε, οπωσδήποτε, να εφαρμοσθούν, προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι «Αγορές» και το
Τραπεζικό Διευθυντήριο των Βρυξελλών
και της ενοποιημένης Ευρώπης;
Και οι δύο αυτές υποθέσεις είναι δυνατόν, να συνυπάρχουν στην πραγματικότητα!
«Μ’ έναν σμπάρο, δύο τρυγόνια»!!
Το βέβαιον είναι, ότι ο «αφελής» και προ-

σηνής κος Παπανδρέου, κάθε άλλο παρά
Ηγέτης για έναν ολόκληρο λαό, που τον
εμπιστεύθηκε για καλύτερες μέρες, είναι!
Αποδείχθηκε και αναληθής και αναξιόπιστος!
- Είπα, αλλά, τάχα, δεν ήξερα!
Ο,τι σας υποσχέθηκα, δεν μπορώ να υλοποιήσω! Και επί πλέον, σας αλλάζω και τα
φώτα!
– Πάρτε φτώχεια νά ‘χετε, ιθαγενείς
πληβείοι!
Καί ξεχύθηκε κι αυτός στην Ευρώπη και
αλλού, να βρεί και να πάρει καινούργια
δάνεια! Οχι για να τα ρίξει στην εγχώρια
αγορά και να την ξεπαγώσει, ούτε για να
δημιουργήσει πόλους ανάπτυξης. Ζητά
δάνεια για να εξοφλήσει τμήμα άλλων
δανείων, μετά θα ξαναζητήσει δάνεια και
για τά άλλα δάνεια, που υπάρχουν και
που παίρνει τώρα κι αυτός, κι έτσι ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται, και εμείς θα
παραμένουμε εγκλωβισμένοι στο κέντρο
του! ΄Ετσι διέταξαν τα αφεντικά μας οι
Ευρωπαίοι και ο Γιωργάκης αποδεικνύεται υπάκουος εντολοδόχος και τυφλό
εκτελεστικό τους όργανο! Άλλωστε γιατί
όχι· κάτι πάλι θα βγεί και για τους «νύν»,
από τις προμήθειες των δανείων! (σ.σ. η

κοινή πεποίθηση είναι ισχυρότερη των
αποδείξεων!).
Αν όμως, αγαπούσε την Ελλάδα, θα μπορούσε να ορθώσει πατριωτικά το ωραίο
του ανάστημα απέναντι στην Ευρώπη των
Τραπεζιτών και ν’ αρνηθεί, λόγω των περιστάσεων, να καταβάλει έστω και ένα
σεντ, από τα οφειλόμενα!
Και φυσικά ν’ αρνηθεί οποιοδήποτε άλλο
δάνειο! Μας έχουν ανάγκη αυτοί περισσότερο!
Είμαστε το διαμετακομιστικό τους κέντρο, για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή και επί πλέον η λαθρομεταναστευτική τους αποχέτευση. Εκτός, εάν μ’ όλα
αυτά τα δάνεια, δεν είμαστε πιά, τίποτε
άλλο, παρά μόνον αυτό που μας κατάντησαν οι ηγεμόνες μας· το προτεκτοράτο
των διεθνών τοκογλύφων!
Κι έτσι δυστυχώς θα παραμείνουμε,
αφού ούτε και οι αισχροί πολιτικοί μας
φροντίζουν για το αντίθετο! Παίζουν παιχνίδια όλοι σε βάρος μας, καθ’ υπόδειξιν
και σε συνεννόηση με τους χειραγωγούς
τους στη λέσχη Bilderberg!
Έλληνες γρηγορείτε! ΄Ηταν άνθρακες ο
Θησαυρός! Μας περιμένουν ακόμη πιό
δύσκολες μέρες, μα μην υποκύπτετε!
Αντισταθείτε!!

Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
π. Νομικός σύμβουλος Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική Αναλύτρια, Λογοτέχνις

Βιβλιοπαρουσιάσεις
“Πυρρώνεια»
Αυτοδιοίκηση

Πολλές φορές μας έρχονται επιστολές με δελτία τύπου για βιβλία και ηλεκτρονικά. Είναι δύσκολο να παρουσιάσεις όλο αυτό τον όγκο.

του Θωμά Πρόφη

Παρουσιάζουμε όμως τα βιβλία εκείνα που φθάνουν στην εφημερίδα μας, και γιατί το βιβλίο
πρέπει να το πιάσεις, να το χαϊδέψεις, να το μυρίσεις και να το ξεφυλλίσεις για να πεις κάτι γι’
αυτό και γιατί έκαναν τον κόπο να μας το ταχυδρομήσουν.

Ο Θωμάς Πρόφης «χτύπησε» πάλι με
το νέο του βιβλίο “Πυρρώνεια» Αυτοδιοίκηση ή ο δημόσιος λόγος της «πολιτικής» αφασίας για το Δήμο Κρωπίας. Γνώστης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί σειρά ετών, αλλά και γνωρίζοντας τα πράγματα πολύ καλά λόγω
της εφημερίδα «Κεκροπία» που εξέδιδε στην πόλη, καταθέτει τις σκέψεις
του για την άμεση δημοκρατία, τη μεγαλύτερη δυνατή εξουσία που προχωρεί σε λύσεις που επιτρέπουν άμεση
αυτοκυβέρνηση.
Το βιβλίο αποτελεί μια δεύτερη πρόσκληση για διάλογο, μετά τη προηγούμενη έκδοσή του.
Όπως γράφει ο συγγραφέας, «ο Δήμος Κρωπίας χαρακτηρίζεται “Πυρρώνειος”. Φυσικά δεν αναφερόμαστε
στον απρόσωπο “Δήμο”, αλλά στους
αιρετούς που ο Δήμος (δηλαδή ο Λαός) έχει εκλέξει και αναθέσει τη διαχείριση των τοπικών του υποθέσεων.
Το αν ο χαρακτηρισμός αυτός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι
είναι θέμα κριτικής αντιμετώπισης των
όσων παρατίθενται στο “σώμα” του
ανά χείρας πονήματος.
Πάντως και με γνώση της Αριστοφανικής σάτιρας και της “Πυρρώνειας” φιλοσοφίας αναρωτιέμαι αν και κατά
πόσο έχουμε ξεφύγει απ’ τα κωμικοτραγικά διδάγματα των π.Χ. αιώνων ή
εξακολουθούμε και σήμερα να ζούμε

από το 360 π.Χ. μέχρι το 270 π.Χ. Σύγχρονος του Ζήνωνα και του Επίκουρου, πήρε μαθήματα από τους Μεγαρικούς και τον Ανάξαρχο, μαζί με τον
οποίο ακολούθησε το Μ. Αλέξανδρο
στην εκστρατεία του, στη διάρκεια
της οποίας ήρθε σε επαφή με την ινδική φιλοσοφία. Ιδρυσε τη Σχολή σκεπτικιστών.

Κωνσταντίνος Γκίκας
Οκτώ χρόνια δημιουργίας και
ανάπτυξης στο Δήμο Κρωπίας
1991-1998

στο… τότε. Λέω, μήπως;».
Ο συγγραφέας ασχολείται τα με τεκταινόμενα στα δημοτικά πράγματα
του Κορωπίου ιδιαίτερα μετά το 2002
που ήταν μία δημοτική εκλογή ορόσημο προσδοκίας για την πόλη. Η «Αναγέννηση» έφερνε για τους ευέλπιδες
πραγματική αναγέννηση στο Κορωπί.
Ο Θωμάς Πρόφης είναι απ’ αυτούς
που διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους.
Τι είναι όμως ο Πύρρωνας: Διαβάζουμε. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, που
καταγόταν από την Ήλιδα και έζησε

Σε μία επιμελημένη έκδοση ο παλιός
Δήμαρχος Ντίνος Γκίκας ξεδιπλώνει
το έργο της δημαρχιακής του θητείας
(1991-1998).
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη,
όπου στο πρώτο καταγράφει θεματικά
το έργο, ενώ στο δεύτερο μιλάει για
παραπληροφόρηση διαφόρων συντεχνιών που δεν εξυπηρετούντο τα συμφέροντά τους από τη δική του Δημοτική Αρχή.

Χώμα και νερό
του Τάσου Ζόμπολα

τική του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, τις λεγόμενες συμφωνίες «ελευθέρου εμπορίου»,
το ρόλο των διαφόρων «λόμπι» στη χάραξη της εμπορικής και αγροτικής πολιτικής, τη δράση των πολυεθνικών στη

Είναι το τελευταίο από τα πολλά βιβλία του Τάσου Ζόμπολα το «Χώμα
και Νερό».
Αναφέρεται σε έναν νέο με έλλειψη
αυτοπεποίθησης, που ύστερα από
μια αγωνιώδη περιπλάνηση στα
αναπάντητα ερωτήματα της εφηβείας, γνωρίζει μια κοπέλα, την ερωτεύεται, τον βοηθάει να τονώσει
τον ανδρισμό του και…

«Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες
παγκοσμιοποίησης.
Εναλλακτική πολιτική Αυτοδυναμίας Τροφίμων»
του Γιάννη Τόλιου
Το νέο βιβλίο του οικονομολόγουερευνητή Γιάννη Τόλιου, αγκαλιάζει
έναν εξαιρετικά επίκαιρο κύκλο θεμάτων, που αγγίζουν το ενδιαφέρον ευρύτερου κύκλου αναγνωστών. Αρχίζοντας από τις κλιματικές αλλαγές, τη
διατροφική κρίση, τη βιοποικιλότητα,
κά, το βιβλίο αναλύει κριτικά την πολι-

«διατροφική αλυσίδα» και τις πολύπλευρες προεκτάσεις της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
(ΓΤΟ), στην παραγωγή «μεταλλαγμένων» τροφίμων και ζωοτροφών.
Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων,
το βιβλίο εστιάζει με ιδιαίτερη ευαισθησία στην σημερινή κατάσταση των
Ελλήνων αγροτών και του αγροτικού
τομέα, στα ζητήματα ποιότητας τροφίμων, προστασίας του καταναλωτή
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Τwww.ytolios.gr, e-mail: tolios@syn.gr

Καλή Ανάγνωση
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Ενδιαφέρουσα και με πολλά μηνύματα για τη σημασία της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλυβίων σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, (1η Μαρτίου) στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Δημοτικός Σύμβουλος και υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γιώργος Σωφρόνης, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις της
ομάδας εθελοντών του Δήμου, ευχαριστώντας
όλους όσους έχουν γίνει μέλη της και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες για την υλοποίηση
του έργου που επιτελεί η ομάδα. Κάλεσε δε
τους παρευρισκομένους να γίνουν εθελοντές και
να συμμετάσχουν στο βαθμό που μπορούν στην
ομάδα, προκειμένου αυτή να είναι περισσότερο
αποτελεσματική την ώρα της κρίσης.
Στη συνέχεια μίλησε ο Καθηγητής της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και
Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Στέλιος Βερνίκος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυσκολία που υπάρχει στην εφαρμογή όλων όσων
προβλέπει η Πολιτική Προστασία στην αντιμετώ-

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής
Προστασίας
Εκδήλωση στα Καλύβια
αγνοείται για λόγους ρατσιστικούς ή άγνοιας
της πραγματικότητας, προκειμένου τα σχέδια
που συντάσσονται να είναι ρεαλιστικά και η
επέμβαση των αρχών ουσιαστική και αποτελεσματική.

πιση κινδύνων και κρίσεων. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι δε λαμβάνεται υπόψη, στο στάδιο
της πρόληψης και της εκπόνησης σχεδίων, ο παράγοντας της πολυπολιτισμικότητας των σύγχρονων κοινωνιών. Τόνισε δε την ανάγκη το
στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας να προσμετράται στη διαδικασία της πρόληψης και όχι να

Ομιλία του Μάκη Βορίδη
για την ιθαγένεια στην Νέα Μάκρη
Στην Νέα Μάκρη βρέθηκε (26 Φεβρουαρίου), ο
βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ Μάκης Βορίδης, στα
πλαίσια ενημέρωσης της κοινωνίας για το νομοσχέδιο σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στους μετανάστες.
Στην ομιλία του ο M. Βορίδης αναφέρθηκε στην
πρόθεση της κυβέρνησης να «ελληνοποιήσει»
όσους λαθρομετανάστες είχαν «νομιμοποιήσει»
οι προηγούμενες. Αρχικά ο Μ. Βορίδης έκανε μια
σύντομη αναφορά στα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί από την λαθρομετανάστευση τα
τελευταία χρόνια. Προβλήματα όπως η αυξημένη
εγκληματικότητα, η υποβάθμιση της δημόσιας
παιδείας, η εξαθλίωση της δημόσιας υγείας και η

απορρύθμιση στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προωθεί-

ται από την κυβέρνηση και στους λόγους που ο
ΛΑΟΣ διαφωνεί. «Δεν πιστεύουμε σε ένα κράτος
που κατ’ όνομα είναι ελληνικό. Δεν πιστεύουμε
σε ένα κράτος που δεν έχει αξίες, δεν έχει ηθικό
περιεχόμενο. Πιστεύουμε σε ένα κράτος που
έχει ταυτότητα ελληνική και αυτή είναι η τεράστια ιδεολογική διαφορά μας με τους άλλους»,
κατέληξε ο βουλευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας ο Μ. Βορίδης συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες υπογραφές για το
δημοψήφισμα. Η συμμετοχή των κατοίκων
ήταν μεγάλη, γεγονός που φανερώνει τον
έντονο προβληματισμό της κοινωνίας πάνω σε
αυτό το τόσο καυτό θέμα.

Σ.Σ. Στο μεταξύ την ώρα που γράφουμε το
παρόν κείμενο υπερψηφίστηκε επί της αρχής
του, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, για
την ελληνική ιθαγένεια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τη στιγμή που θα κυκλοφορούμε πιθανόν
να έχει ψηφιστεί στο σύνολό του!
Νέα Δημοκρατία και ΛΑΟΣ καταψήφισαν, ενώ
το ΚΚΕ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί
των άρθρων.

Ο Διασώστης Αναστάσιος Γερασιμάτος, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ε.Ε.Σ., στην εισήγησή
του με θέμα «Η καταστροφή χτυπά: Εθελοντής ή
Θεατής;», τόνισε ότι: επειδή ο πρώτος επιλαμβανόμενος σε μία κατάσταση κρίσης είναι ο πολίτης και στη συνέχεια οι κρατικές υπηρεσίες, ο
πολίτης πρέπει να γνωρίζει τα στοιχειώδη ώστε
να μπορέσει να αντιμετωπίσει μία κρίση τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο αυτής μέχρι δηλαδή να
ενημερωθούν οι Αρχές και να επιληφθούν της
κατάστασης. Αλλιώς από θύτης μπορεί να βρεθεί
θύμα!

Τέλος ανέβηκε στο βήμα ο Δήμαρχος Καλυβίων
Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος ευχαρίστησε τους
δύο εισηγητές για τις πολύτιμες γνώσεις και τα
μηνύματα που μετέφεραν στους παρευρισκόμενους, έκανε ιδιαίτερη μνεία στους εθελοντές της
ομάδας πολιτικής προστασίας του Δήμου, συγχαίροντάς τους για τη μέχρι σήμερα ανιδιοτελή
προσφορά τους στην ομάδα και τους προέτρεψε
να συνεχίσουν το έργο τους με την ίδια θέρμη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης του Προγράμματος
Εκπαίδευσης του Ε.Ε.Σ. «Πρώτες Βοήθειες για
Πολίτες» στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

“Υποβρύχια Ταξίδια”
Εκθεση με τίτλο “Υποβρύχια ταξίδια”, “έτρεχε”
στην αίθουσα του Δημαρχείου, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν 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.
Σκοπός της έκθεσης είναι να ευαισθητοποιήσει
την κοινή γνώμη για το φυσικό πλούτο των βυθών και την προστασία τους. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου.

“Κάλλιο αργά παρά ποτέ”

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Tennis Club Ν.Μάκρης
έκοψε βασιλόπιτα
Η καφετέρια Flocafe στην παραλιακή οδό της Ν.Μάκρης, γέμισε από παίκτες τέννις και φί-

μαζεμένα. Ωσπου να φύγει η
γλύκα του κουραμπιέ, πιάσαμε
της σερπαντίνες και αμέσως

λους του αθλήματος για να κόψουν την γνωστή βασιλόπιτα,
λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν
προκάμαμε φέτος· ήρθαν όλα

μετά την προετοιμασία του Πάσχα! Ετσι κάλλιο αργά παρά
ποτέ, αφού είναι η 5η χρονιά
που διοργανώνεται.

Την εκδήλωση άνοιξε η έφορος Σόνια Γεροδήμου, η οποία
ευχαρίστησε τους προπονητές
- Μιχάλη Γεροδήμο και Πένυ
Αλεβιζοπούλου - για τη σημαντική δουλειά που κάνουν,
τους χορηγούς, αφού βέβαια
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους μεταξύ αυτών το Δήμαρχο Ιορδάνη Λουίζο, και άλλα μέλη της Δημοτικής Αρχής.
Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος
Μ. Χατζηεμμανουήλ και νικήτριες του διαγωνισμού ήταν η
Ναταλία που κέρδισε 1 μήνα
δωρεάν τέννις και η Σοφία
που παρέλαβε μια τσάντα τέννις προσφορά της Wilson!
To Nea Makri Tennis Club λειτουργεί καθημερινά πρωί –
απόγευμα σε ξεχωριστά
group παιδιών και ενηλίκων.
Το α’ μάθημα είναι δωρεάν!
Πληροφορίες: 697 2244 897.

Λιμενικές υποδομές στο Κορωπί συνάντηση Δημάρχου Κρωπίας με εκπροσώπους του Υπ.Οι.Α.Ν.
Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας στον Πειραιά συναντήθηκαν ο
Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος και ο Αντώνης Γάκης, ειδικός
σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αν. Αττικής.
Η συζήτηση εξελίχθηκε γύρω από το
μέλλον του παραλιακού λιμενικού μετώπου του Δήμου Κρωπίας. Παρέστησαν δε
υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργεί-

ου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του
Ναυταθλητικού ομίλου ΚΕΚΡΩΨ.
Ανάμεσα σε πολλά άλλα συζητήθηκαν η
κατάσταση των υποδομών του ναυταθλητικού ομίλου, αλλά κυρίως η προοπτική κατασκευής νόμιμης γλίστρας και αλιευτικού
καταφυγίου σε κατάλληλη περιβαλλοντική
και κυκλοφοριακή τοποθεσία.
Οι 2 πλευρές συμφώνησαν να υπάρξει
και 3η διαδοχική συνάντηση αυτή τη φορά στην Αγία Μαρίνα ώστε να γίνει αυτοψία του χώρου ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι ανάλογες ενέργειες.

ΕΒΔΟΜΗ
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Δημόσια συγγνώμη:
μονόδρομος για την αξιοπιστία των κομμάτων εξουσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν 6445/09 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης στη θέση
– οδός Λ. Σουνίου 47 στο Δήμο Καλυβίων Νομού Αττικής εργαστηρίου
κατασκευής ξύλινων σπιτιών του Ιωάννη Ευσταθίου, α) μηχανολογικού
εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας ισχύος 21,6kw και
θερμικής ισχύος ¬- kw β) μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος 6,6kw και θερμικής ισχύος - kw γ) μηχανημάτων που δεν
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κλπ) κινητήριας ισχύος και θερμικής ισχύος – kw δ) συνολικής αξίας 8.500€ ε) βαθμού όχλησης χαμηλού.
Ο Διευθυντής
Μ. Αχιλλαδέλης

Τον τελευταίο καιρό και οι δύο αρχηγοί των κομμάτων εξουσίας έχουν δηλώσει ότι δεν χρωστούν τίποτε
και σε κανέναν. Ταυτόχρονα και τα δύο κόμματα επιρρίπτουν τις ευθύνες το ένα στο άλλο για τις πολιτικές
τους, που οδήγησαν την ελληνική οικονομία στο σημερινό κατάντημα. Η μόνη παραχώρηση, που κάνουν τα κόμματα εξουσίας είναι να ισχυρίζονται ότι «φταίμε όλοι»,
δηλαδή και όλος ο λαός, για τις επιλογές που έκαναν οι
μεταδικτατορικές κυβερνήσεις. Από την πλευρά τους, μικρά κόμματα παρακινούν σε απεργίες, παρά τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι πάνω από 60% των πολιτών
αναγνωρίζουν ως αναγκαία τη λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων.
Με τις δηλώσεις τους οι δύο πολιτικοί αρχηγοί απαλλάσσουν τους εαυτούς τους από τα παραπτώματα των
προηγουμένων κυβερνήσεων του κόμματός τους, ρίχνοντας έμμεσα την ευθύνη στους εσωκομματικούς τους
αντιπάλους. Και οι δύο αρχηγοί δεν αισθάνονται αρκετά
ισχυροί μέσα στο ίδιο τους το κόμμα, ώστε να καταδικάσουν ανοιχτά τις πρακτικές των προηγουμένων ηγεσιών
και έτσι περιορίζονται να καταλογίζουν ευθύνες αποκλειστικά στο άλλο κόμμα για το ελληνικό οικονομικό
αδιέξοδο. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για απόκρυψη των ευθυνών του δικού τους κόμματος εντάσσεται και η προβολή δήθεν συνολικής πολιτικής ευθύνης,
σαν να είναι νομοθέτης η κοινωνία και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση με τους βουλευτές της. Όσο για τα μικρά κόμματα, που πρωτοστατούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, βλέπουν την οικονομική χρεωκοπία του κράτους
σαν μια ευκαιρία αύξησης των εκλογικών τους ποσοστών
σε βάρος των κομμάτων εξουσίας.
Τελικά, αν θέλουν τα κόμματα εξουσίας να διατηρήσουν τις ελπίδες για επικράτηση σε προσεχείς εκλογές,
πρέπει πριν απ' όλα να παραδεχτούν δημόσια το μερίδιο
της ευθύνης τους για τη σημερινή οικονομική καταστροφή και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό: Οι
γελοιότητες της επίρριψης αποκλειστικών ευθυνών από
το ένα κόμμα εξουσίας στο άλλο φουντώνουν την αγανάκτηση του κόσμου μπροστά σε αυτή την επίδειξη πολιτικής ευθυνοφοβίας. Η κοινή γνώμη θέλει υπεύθυνους
πολιτικούς για να τους εμπιστευθεί το μέλλον της χώρας, που θα είναι απαλλαγμένο από τα λάθη του παρελθόντος: είναι λοιπόν ανάγκη οι δύο ηγεσίες να αποκηρύξουν δημόσια τις καταστροφικές οικονομικές πολιτικές
τους του παρελθόντος, ώστε το εκλογικό σώμα να είναι
βέβαιο ότι οι εκλεκτοί του έχουν απαρνηθεί τις πρακτικές
τους, που έφεραν υποτέλεια, ανυποληψία και εξαθλίωση
στην Ελλάδα. Οι διακηρύξεις των πολιτικών αρχηγών ότι
δεν χρωστούν τίποτε σε κανέναν, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια οι πολίτες δάνεισαν την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα εξουσίας, που την κατασπατάλησαν με αλαζονεία και κακοδιαχείριση: ήρθε η ώρα τα κόμματα εξουσίας να πληρώσουν την αλαζονεία με την ταπείνωση της δημόσιας συγγνώμης και την κακοδιαχείριση με την οικειοθελή περικοπή των αποζημιώσεων βουλευτών και κομμάτων σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα, από εκείνα του μέσου Έλληνα.
Σε αντίθετη περίπτωση, η ηθική και οικονομική κρίση δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να απαλλάξει την πολιτική σκηνή από τους αναξιόπιστους, που
υπηρετούν το προσωπικό και κομματικό συμφέρον σε
βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Ν. Δημητρίου

-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 171
ΑΡΤΕΜΙΣ: 22/2/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Α.Δ.Α
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 46976/27.7.2009 Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006),
όπως ισχύει.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου
για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
4. Την υπ’ αριθμ. 267/2009 απόφαση κατανομής του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέμιδος.
5. Την 8/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΝΑΔΑ.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2216/2-10-2009) του ΚΝΑΔΑ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Κέντρου Νεότητας – Αθλητισμού Δήμου Αρτέμιδος, που
εδρεύει στην Αρτέμιδα, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης ατόμων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
1
ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας
οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
– Για την θέση με κωδικό: 100
1. Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αρτέμιδος (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
2. Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Ν. Αττικής.
(β΄ βαθμός εντοπιότητας)
3. Έπονται ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (γ’ βαθμός
εντοπιότητας)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.
2. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα Καθαρίστριας της κατηγορίας Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Λαύριο 5.3.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14
Ν.998/79 κατόπιν αιτήματος της κ. Μαρίας Μπακοπούλου του Αναστασίου κατοίκου Βούλας Αττικής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 614/05-03-2010 πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας για έκταση στη θέση “Σταυρανό”,
περιφερείας Δήμου Καλυβίων νομού Αττικής με εμβαδόν: 0.45882 στρ.
(σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δύο δεκάκις χιλιοστά του στρέμματος) ως αγροτική της παρ. 6α του αρ. 3 Ν.998/79.
Η παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού εστάλη προς ανάρτηση στον Δ΄'ημο
Καλυβίων.
Κατά της πράξης του Δασάρχου επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός (2) μηνών
από την τελευταία δημοσίευση ενώπιν της Α/βαθμίου Ε.Ε.Δ.Α. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατ. Αττικής, Αγ. Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή. Πληροφορίες στο τηλ. 210-6395280 σε εργάσιμες ημέρες κακι ώρες.
Ο Δασάρχης
Χρήστος Μπαζάκης
Δασολόγος Α΄

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία
εδρεύει η υπηρεσία. Να συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΘΕΩΝ 21
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΚ 19016, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κα Λαβδού Κων.να (τηλ. επικοινωνίας: 22940 89405), εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή
κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού
(ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à
Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της
ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα
συνταχθεί και πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου
ύψους σαράντα ευρώ (40 €).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΟΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
συμβαίνουν στο Κορωπί!
ερώτηση του βουλευτή Νίκου Καντερέ
Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Καντερές επισήμανε με
ερώτησή του προς του αρόδιους Υπουργούς, ότι «Η
έξαρση της εγκληματικότητας που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό προκαλεί έντονη ανησυχία. Το πιο πρόσφατο περιστατικό έγινε προ ημερών, όταν πολίτης πήγε να σταθμεύσει με το αυτοκίνητό του έξω από τον
σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί, χωρίς να έχει
κλειδωμένες τις πόρτες. Δύο αλλοδαποί, αγνώστων
στοιχείων, άδραξαν την ευκαιρία, εισήλθαν στο όχημα
του και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να τους
μεταφέρει σε ερημική περιοχή. Εκεί τον αποβίβασαν και
τον εγκατέλειψαν, ενώ του πήραν το αυτοκίνητο και διέφυγαν.
Το τελευταίο δίμηνο, στον ίδιο σταθμό, έχουν προκύψει σοβαρά συμβάντα,
όπως η καταστροφή συνολικά 10 αυτοκινήτων από βανδάλους, που έσπασαν
όλα τα κρύσταλλα στα οχήματα.
Οι σταθμοί του Προαστιακού εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες από πολλές περιοχές της Αττικής, όπως το Κορωπί, το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, την Κερατέα, το Λαύριο, τα Καλύβια, τη Βάρη και άλλες. Όλοι αυτοί οι
πολίτες νιώθουν την περιουσία τους εκτεθειμένη και πλήρως απροστάτευτη
όταν χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης στους σταθμούς του Προαστιακού. Κάτι πρέπει να γίνει γι’ αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή η ανεξέλεγκτη
κατάσταση εγκληματικότητας».

Στα φύλλα της Τετάρτης 17 και Πέμπτης 18
Φεβρουαρίου 2010 σε άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου, στην εφημερίδα Ριζοσπάστης δημοσιεύονται πολύτιμα στοιχεία για το πού πήγαν τα λεφτά. Αξίζει να σκύψετε να διαβάσετε:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδας, το Ενεργητικό του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα ανερχόταν στα τέλη του
2000 στα 233 δις. ευρώ.
Τέλη του 2009, το σύνολο του Ενεργητικού
τραπεζικού τομέα, υπερδιπλασιάστηκε και
εκτοξεύτηκε στο αστρονομικό ποσό των 579
δις ευρώ!
Οση ακριβώς είναι η εκτίναξη του δημόσιου
χρέους, κοντά στα 300 δις δηλαδή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτέμβριος του
2009, από αυτά τα 579 δις., τα 400(!) έχουν
περιέλθει σε επτά μόνο τράπεζες: Εθνική,
Eurobank, Alpha, Πειραιώς, ΑΤΕ, Εμπορική,
Marfin! Δηλαδή αύξηση της περιουσίας των
τραπεζών κατά 148% έναντι του 2000 και κατά 110% έναντι του 2004, όταν το Ενεργητικό των τραπεζών αποτιμήθηκε στα 275 δις.
ευρώ.
Το δημόσιο χρέος, που πάνε να φορτώσουν
στον μισθωτό των 1.000 ευρώ, δεν είναι παρά τα λύτρα μιας πολιτικής ομηρίας που υπέστη ο ελληνικός λαός.
Δηλαδή μιλάμε για τον πλούτο μόλις μιας
ντουζίνας τραπεζών που ξεπερνά ολόκληρο
το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας(!). Ισούται επί το
10πλάσιο με το δημοσιονομικό έλλειμμα

Επανεξέταση κάποιων ποινών του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ερώτηση του Παντελή Ασπραδάκη
Η επανεξέταση ποινών του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
γίνεται συχνά αντικείμενο
έντονου προβληματισμού και
διαφωνιών ανάμεσα στους
πολίτες-οδηγούς και στις αρμόδιες αρχές.
Ο
βουλευτής
Παντελής
Ασπραδάκης, μετά από διαμαρτυρίες πολιτών της Περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με
την αντιμετώπισή τους από τα
Όργανα Τάξης όσο και για
επιμέρους θέματα που αφορούν ποινές που προβλέπει ο
ΚΟΚ, κατέθεσε ερώτηση προς
το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.
Με χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός πολίτη, βουλευτής, τονίζει ότι είναι άδικο να
κατάσχονται οι πινακίδες και
η άδεια κυκλοφορίας ενός οικογενειακού οχήματος, που
είναι άμεσο εργαλείο για την
καθημερινή εξυπηρέτηση οικογενειακών αναγκών, για ερ-

γασία συζύγου, παιδιών σε
σχολεία και εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς κα για μετακίνηση ηλικιωμένων.
Στην εποχή μας, το αυτοκίνητο αποτελεί αποκλειστικό
τρόπο μετακίνησης σε απομονωμένες περιοχές και επομένως όταν αφαιρείται η άδεια
κυκλοφορίας ή κατάσχονται
οι πινακίδες, αναγκάζει όλη
την οικογένεια σε ακινησία
ακόμη και για την κάλυψη βασικών αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων.
Καταλήγει δε ο βουλευτής:
«Υπάρχει η σκέψη για επανεξέταση κάποιων ποινών σε
σχέση με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, ώστε να είναι
πιο δίκαιες και πιο λειτουργικές για τον πολίτη;»

Σ.Σ. Είναι αλήθεια και το
έχουμε γράψει. Σκεφθείτε
όταν μέσα σε δύο Σαββατοκύ-

Νάτα τα λεφτά!
Το δημόσιο χρέος, για το οποίο ο εργαζόμενος «πρέπει» να αποχαιρετήσει τον 13ο και
τον 14ο να μισθό του, είναι ο επιπλέον πακτωλός των κοντά 350 δις. (από το 2000) και
των 300 δις. (από το 2004) που απομύζησαν
οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι κλπ.
Να ποιοι τα «έφαγαν»! Είναι οι ίδιοι στους
οποίους έδωσαν και 28 δισ. από πάνω λόγω...
κρίσης!
Να ποιοι τα κατέχουν! Εχουν ονοματεπώνυμα, έχουν διευθύνσεις!
Να από ποιους να πάνε να τα ζητήσουν!
ΑΚΟΜΗ:
– Σύμφωνα, με τις αναφορές από το λεγόμενο Παγκόσμιο Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, αλλά και εκτιμήσεις των επιτελών του
τμήματος Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ
(εφημερίδα «Νέα», 11/5/2009), οι ελληνικών
συμφερόντων «οφ σορ» εταιρείες υπερβαίνουν τις 10.000(!) και διακινούν ετησίως περί τα 500 δισ. ευρώ!
– Οι καταθέσεις και οι συμφωνίες επαναγοράς (τα περίφημα repos) των επιχειρήσεων
στις τράπεζες από 160 δισ. ευρώ το 2004
εκτινάχτηκαν στα 277 δισ. ευρώ μέχρι το Νοέμβρη του 2009. Δηλαδή, αύξησαν σε μια
πενταετία το χρήμα που διαθέτουν κατά 117

δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 73%).
– Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΙΚΑ, ο ένας στους δύο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται
με κάτω από 1.090 ευρώ ενώ περίπου
250.000 εργαζόμενοι αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο των 33 ευρώ, ήτοι μηνιαίως 740 ευρώ. Την ίδια ώρα το επίσημο Ενεργητικό των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη
χώρα έχει φτάσει στα 700 δισ. ευρώ.
– Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει
σάλιο» και την ίδια ώρα ανακοινώνει τη χρηματοδότηση 10 δισ. ευρώ των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσω του ΕΣΠΑ, με άλλα 7,2 δισ.
ευρώ μέσω του Επενδυτικού Νόμου, με άλλα
6 δισ. ευρώ μέσω των περιβόητων «Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», με άλλα 4 δισ. ευρώ που χαρίζει απ’ τις εισφορές
που οφείλουν οι εργοδότες. Νάτα τα λεφτά!
– Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν για τη φοροδιαφυγή στη Βουλή
(31/3/2007) από τα 17,7 δισ. βεβαιωμένα και
ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες, τα 15
δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 85% της φοροδιαφυγής, προέρχονται από 6.000 μεγαλοοφειλέτες (υπάρχουν διευθύνσεις και ονόματα).
– Το έλλειμμα των 30 δις ευρώ ισούται με μια
και μόνο παραγγελία των Ελλήνων εφοπλι-

ριακα ξήλωσαν 900 ζεύγη πινακίδων μόνο στην παραλιακή
λεωφόρο. Ναι στην ποινή, ναι
στο πρόστιμο για την παράβαση, αλλά το αυτοκίνητο κόβει
από την εργασία, από την
αγορά, από τη δραστηριότητα
εκατοντάδων ανθρώπων και
είναι πάρα πολύ μακρύς ο
χρόνος των 20 ημερών.

στών για τη ναυπήγηση των νέων 777 ποντοπόρων πλοίων τους εντός του 2009! Το ποσό
δηλαδή για το οποίο ο ελληνικός λαός θα βυθιστεί σε ένα ακόμα τούνελ τετραετούς διάρκειας, είναι ίσο με το ποσό μιας και μόνο παραγγελίας των εφοπλιστών για την ανανέωση του στόλου τους!
– Το έλλειμμα ισούται ακόμη με τα 30 δισ.
ευρώ των ανενεργών καταθέσεων του εφοπλιστικού κεφαλαίου στις εγχώριες τράπεζες και φυσικά ισούται -παρά κάτι- με το ποσό των 28 δισ. ευρώ που εγγυήθηκε το ελληνικό κράτος στις τράπεζες για να «σωθούν»
από την κρίση! Νάτα τα λεφτά!
– Το έλλειμμα ισούται -παρά κάτι- με την απόφαση του Συμβουλίου Αμυνας για εξοπλιστικά προγράμματα ΝΑΤΟικού χαρακτήρα
ύψους 27 δισ. ευρώ για την περίοδο 20062015, όταν ήδη οι εξοπλιστικές δαπάνες της
προηγούμενης δεκαετίας 1996-2005 ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, και χωρίς να υπολογίζονται οι γαλλικές φρεγάτες που θα φορτωθούμε επιπλέον ως επιστέγασμα της... στήριξης
του Σαρκοζί. Νάτα τα λεφτά!
– Το έλλειμμα ισούται με τα... μισά(!) και μόνο
καθαρά κέρδη που σημείωσαν τη δεκαετία
2000-2009 οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο
βιομήχανοι, εργολάβοι, τραπεζίτες και εφοπλιστές και τα οποία ξεπερνούν τα 60 δις ευρώ!
Ετσι δημιουργούνται τα χρέη και τα ελλείμματα στο δημόσιο ταμείο, το οποίο δεν αποτελεί παρά δοχείο μέσω του οποίου ο πλούτος που παράγει ο ελληνικός λαός «μεταγγίζεται»...
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Τα ρεβίθια Μεξικού
και η ανάγκη οράματος
για την Ελλάδα
Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος
πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος
Παν/μίου Νόρθήστερν Βοστώνης

Αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε μια πρόσφατη επίσκεψή
μου σε μεγάλα σούπερ μάρκετ των βορείων προαστίων της Αθήνας εκεί όπου με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι τα προσφερόμενα ταπεινά ρεβίθια, έρχονται από το Μεξικό.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Δυτική Μακεδονία την πατρίδα των ελληνικών οσπρίων αναλογίστηκα πόσες γενιές Ελλήνων
έχουν μεγαλώσει με το ταπεινό πλην όμως ελληνικό όσπριο, το
ρεβίθι.
Τις ημέρες λοιπόν που οι αγρότες μας είναι στους δρόμους, οι
μεγάλες εταιρείες οσπρίων και τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν ρεβίθια Μεξικού, λεμόνια Αργεντινής, κρασιά Χιλής, ξηρούς καρπούς Τουρκίας κλπ. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, μα καλά οι αγορές είναι ανοιχτές, υπάρχει παγκοσμιοποιημένη οικονομία,
ελεύθερη αγορά και εν πάση περιπτώσει τα ρεβίθια του Μεξικού
έχουν τη μισή τιμή των ελληνικών.
Τα ταπεινά όμως ρεβίθια μας δίνουν και μια άλλη διάσταση για
την χώρα και την οικονομία. Είναι αυτή που έχει να κάνει με ένα
συνολικότερο όραμα που δεν υπάρχει, ούτε καλλιεργείται ούτε
το σκέφτονται. Σ΄ αυτή τη φάση η κοινωνία και η οικονομία κινείται στη λογική, «να βγάλουμε το χειμώνα φέτος και μετά βλέπουμε», μια σαφώς διαχειριστική λογική, όπου απουσιάζει ο οραματικός λόγος.
Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δε μιλάει για την Ελλάδα του αύριο. Κανείς δεν μπορεί να μας πει πως ονειρεύεται την Ελλάδα του αύριο. Η ύφεση της οικονομίας επηρεάζει και την ψυχολογία της
κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που μετατρέπεται σταδιακά σε κοινωνία φοβισμένων και τρομοκρατημένων πολιτών, χωρίς χαμόγελο, χωρίς λάμψη στα μάτια, χωρίς ελπίδα, με την αγωνία για
κάθε άνεργο παιδί στην οικογένεια, με ενδεχόμενη ανεργία του
πατέρα ή της μητέρας, για το άγχος μην μας συμβεί κάτι σε θέμα υγείας και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, για ένα σωρό
άλλα άγχη και αβεβαιότητες.
Τα οποία όμως σταδιακά αυξάνουν την οργή, την αγανάκτηση, τα
νεύρα και το θυμό και μπορούν άνετα να οδηγήσουν σε φαινόμενα κοινωνικής αντιπαράθεσης, απείθειας προς το κράτος, κοινωνικών εντάσεων και συγκρούσεων, διάρρηξη κοινωνικής συνοχής και ένα σωρό άλλα.
Και όλα αυτά γιατί στη διαχείριση της πολιτικής και της οικονομίας ξεχνάμε το νόημα του οράματος και της ελπίδας. Γιατί κατά βάση το όραμα είναι μια πατριωτική πράξη. Ο σύγχρονος πατριωτισμός έχει να κάνει και με τον οικονομικό πατριωτισμό.
Μικρές χώρες και μικρές κοινωνίες έχουν την ανάγκη της συσπείρωσης και της εσωτερικής ενίσχυσης της αγοράς. Αν στην
πολιτική και στην οικονομία επιστρέψουμε το ενδιαφέρον σε κάθε τι ελληνικό θα έχουμε δώσει μια ανάσα στην οικονομία και την
κοινωνία. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα διεθνή οικονομικά φόρα μας λένε βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, αυτό τι σημαίνει;
Ότι θα πρέπει και εμείς από μόνοι μας να ενισχύσουμε το εσωτερικό μας μέτωπο όσο μπορούμε καλύτερα, να εμπιστευτούμε
τις ελληνικές βιομηχανίες, να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τον Ελληνα αγρότη, κτηνοτρόφο και
παραγωγό, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια επιθετική
οικονομική πολιτική «πουλώντας» στο εξωτερικό Ελλάδα.
Οι καιροί απαιτούν γενναίες πράξεις, αλλαγή νοοτροπίας, ξεβόλεμα, σκληρή δουλειά, και ιδρώτα. Η μαλθακότητα μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, η ψευδαίσθηση της αέναης ευδαιμονίας (καλοπέρασης) και η μετακύλυση ευθυνών σε άλλους
λαμβάνει τέλος και όλοι μας είμαστε πλέον προ των ευθυνών
μας.
Η Ελλάδα του αύριο χρειάζεται ένα νέο όραμα, μια αναγεννητική πολιτική και πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις του ελληνισμού
εντός και εκτός των τειχών, για να έχει συνέχεια και να δικαιολογήσει και τον ιστορικό της ρόλο. Στο κάτω – κάτω ας φάνε στο
Μεξικό και κάποια στιγμή ελληνικά ρεβίθια!!!
gmitsios@cosmote.gr

Δωρεάν μαθήματα Υπολογιστών
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ 2 είναι «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου
μάθησης ενηλίκων. Έχει σχεδιαστεί και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του ΥπΕΠΘ, υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις στη
διδακτική των νέων τεχνολογιών και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα διδάσκονται:

· Γενικές γνώσεις στο πως λειτουργούν οι
υπολογιστές (τα μέρη του Η/Υ, υλικό,
λογισμικό, δίκτυα κ.λπ.)
· Η χρήση του λειτουργικού συστήματος
Windows
· Η χρήση κειμενογράφου (Word)
· Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
· Η χρήση προγράμματος (PowerPoint)
· Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου ·
Η χρήση (e-mail)
· Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι
η υποβολή αίτησης κάθε ενήλικα (ατόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, Οδός Καραολή και Δημητρίου 38Α, Ταχ.Κωδ. :19002 Τηλ.- fax 210 664 7223 – fax: 210 664 6188 Email: peania_mayor@hol.gr
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II. 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι “Oριστική Μελέτη δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων Δήμου Παιανίας” και ο τόπος της παροχής
ο Νομός Αττικής
II. 1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης περιλαμβάνει την Οριστική Μελέτη του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου
Παιανίας. (σύνολο περιοχής μελέτης 668,1ha)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν
κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 374.706 € (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης.
1. 257.542 € (253.108 € για υδραυλικά έργα και 4.434 € για ΣΑΥ και ΦΑΥ)
που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
2. 89.756 € που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 16 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
3. 27.408€ που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 21 – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Διάρκεια της Σύμβασης: 14 μήνες
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
7.494,12 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 18.735,30 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
30 του Ν.3316/2005. To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση
της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι
ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και
είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων
Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Δ΄ ή Ε’
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Β΄ ή Γ

άνω των 18 ετών) στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε
ANAT. ATTIKHΣ) με φαξ στο 210 3576096.
Το πρόγραμμα δεν επιβαρύνει οικονομικά
τους συμμετέχοντες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 50 ώρες.
Για πληροφορίες να απευθύνεστε στη
γραμματεία του προγράμματος
της
Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-11, ΓΕΡΑΚΑΣ
Τηλ.:

210 3576035, Κατράδης Ιωάννης

στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο τάξης Β΄
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του
Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα
των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που
απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39
του Ν.3316/2005, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 2 στελέχη 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις
των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να
εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 30%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι τις 03 Μαίου ημέρα Δευτέρα έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής
αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 11η Μαϊου 2010 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών
πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στο Δήμο Παιανίας, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 9/3/2010.
Παιανία, 12/3/2010
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Γ. Δάβαρης
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
“φρενάρουν” εισαγωγή ακατάλληλων τροφίμων
Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έλεγχοι αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπ.Α.Α.Τ στα σημεία εισόδου της χώρας. Το τελευταίο
χρονικό διάστημα απαγορεύτηκε η εισαγωγή των παρακάτω φορτίων:
* Βιολογικοί χυμοί προέλευσης Τουρκίας, 2665 χαρτοκιβώτια, βάρους 14.370 κιλών, καθώς ανιχνεύτηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε δείγματα χυμών πορτοκαλιού,
μήλου-βύσσινου και ροδάκινου-μήλου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
προβλέπεται μηδενική ανοχή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε όλα τα βιολογικά προϊόντα.
Πέραν της ύπαρξης υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων, απαγορεύτηκε η εισαγωγή του συνολικού φορτίου εξαιτίας της επισήμανσης για λόγους παραπλάνησης του καταναλωτή (μη
αναγραφή της χώρας προέλευσης
και του Κωδικού Αριθμού του Φορέα
Ελέγχου της τούρκικης επιχείρησης, προσθήκη σήματος
ελληνικού φορέα πιστοποίησης χωρίς να έχει εκδοθεί η
άδεια χρήσης του σήματός του και χωρίς την έγκριση των
ετικετών, αναγραφή του όρου «φυσικός χυμός» σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την άδεια εισαγωγής), έλλειψη πιστοποιητικού προϊόντος και λήξη
ισχύος της άδειας εισαγωγής.

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

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

* 12.500 κιλά κουκουνάρι, προέλευσης Τουρκίας, εξαιτίας
της παρουσίας σαλμονέλλας.
* 1.000 κιλά μαχλέπι και 1.000 κιλά γλυκάνισο, προέλευσης Τουρκίας, εξαιτίας μακροχρόνιας αποθήκευσης
των φορτίων σε συνθήκες επικίνδυνες για τη διατήρηση τροφίμων, οι οποίες επηρέασαν την υγιεινή κατάσταση και ασφάλειά τους.
* 13.000 κιλά ρεβυθάλευρο, προέλευσης Ινδίας, λόγω ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων πάνω
από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
38.578 κιλά φυστίκια χωρίς κέλυφος, προέλευσης Κίνας, εξαιτίας της
ύπαρξης αφλατοξινών πάνω από τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια.
* 19.051 κιλά αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, προέλευσης Η.Π.Α., εξαιτίας
της ύπαρξης αφλατοξινών πάνω
από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
* 3.286 κιλά κονσέρβες ψαριών (τόνοι και παλαμίδες), προέλευσης Ταϋλάνδης, λόγω χημικής μόλυνσης (ισταμίνη πάνω από τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια).
* 8.000 κιλά αθερίνα καταψυγμένη, προέλευσης Τουρκίας, λόγω απουσίας κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού
* 2.360 κιλών σιροπιού καλαμποκιού, προέλευσης ΗΠΑ,
λόγω μη εγκεκριμένων γενετικών τροποποιήσεων.
* 15.560 κιλά ρυζιού, προέλευσης Πακιστάν, λόγω ύπαρξης αφλατοξινών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
Τα προαναφερθέντα φορτία είτε θα επιστραφούν στη χώρα αποστολής τους είτε θα καταστραφούν παρουσία και
σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων του ΥΠΑΑΤ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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

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

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

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

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/Υ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Η Δημοτική Αρχή Βάρης στα πλαίσια των πολιτιστικών κι
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Δήμου θα λειτουργήσει νέα τμήματα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το Διαδίκτυο με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα
τμήματα απευθύνονται σε όλους τους δημότες της Βάρης, νέους, επαγγελματίες, εργαζομένους αλλά και γυναίκες στα πλαίσια της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής
Βάρης για εξοικείωση των δημοτών με τις νέες τεχνολογίες και την προσαρμογή τους στην καθημερινότητά
τους. Τα τμήματα είναι τα εξής:
• 1) ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (INTERNET)
• 2) ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ (INTERNET)
Η παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε την Τρίτη
09/03/2010 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16/03/2010 και
θα γίνεται στο Γραφείο της Αντιδημάρχου Δ. Σουτόγλου,
Κων. & Παν. Λογοθέτη 2 (Εργοτάξιο Βάρης) καθημερινά,
εργάσιμες ημέρες, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και στο φαξ: 210 9654495. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα προαναφερθέντα τμήματα μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν συμπληρωθούν τουλάχιστον 15 άτομα ανά τμήμα ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά
τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20.

Μεταβολές στο μηχανογραφικό δελτίο
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
(ομάδα Β΄)
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο
των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄) που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι, περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2010-2011 έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 3790/10-03-2010

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΥ/7/2010
ΕΡΓΟ:
Συντήρηση Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων Δημοτικών
Κτιρίων 2010
ΠΡΟΫΠ.: 37.100,00€ πλέον ΦΠΑ 19%
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: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2010”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.100,00 € 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 24η 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 742,00 € 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

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 13, ΤΡΙΤΗ 16 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/3
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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 15/03, 7.00μ.μ.

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Με τη μορφή του έκτακτου συνεδριάζει τη Δευτέρα 15/3, ώρα 7μ.μ. ο Δήμος Βουλιαγμένης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 17/03, 6.30 & 8μ.μ.
Το Δ.Σ. Παλλήνης συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 6:30 μ.μ. με μοναδικό θέμα την Έγκριση
απολογισμού και ισολογισμού χρήσεως 2008 και
στη συνέχεια με νέα συνεδρίαση στις 8μ.μ. με
11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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...για την υγειά μας
Μπορείς να προλάβεις τον καρκίνο του παχέος εντέρου!
Ο Μήνας Μάρτιος έχει αφιέρωμα στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ετσι ο Ομιλος εθελοντων κατά
του καρκίνου “αγκαλιάζω”, οργανώνει στην αίθουσα του
Metro στο Σύνταγμα έκθεση ενημέρωσης με την επιστημονική ευθύνη της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογίας πεπτικού.
Υπάρχει γιατρός εκεί που δίνει πληροφορίες και παράλληλα διανέμεται υλικό από το οποίο αντλήσαμε τις παρακάτω πληροφορίες.

Λίγη ανατομία
Το παχύ έντερο (μήκος 1.50 μ.) αποτελεί το τελευταίο τμήμα
του γαστρεντερικού σωλήνα και βρίσκεται στην κοιλιακή κοιλότητα.
Το παχύ έντερο χρησιμεύει αφ' ενός για την ολοκλήρωση της
πέψης, με την απορρόφηση ύδατος και νατρίου από το υδαρές εντερικό περιεχόμενο και την αποβολή ασήμαντης ποσότητας καλίου και αφ' ετέρου για το σχηματισμό κοπράνων.
Επίσης αιματώνεται από τη μεσεντέρια αρτηρία. Τα φλεβικά
στελέχη συνοδεύουν τις αντίστοιχες αρτηρίες και εκβάλλουν
στην πυλαία κυκλοφορία, εκτός από τις μέσες και κάτω αιμορροϊδικές φλέβες που εκβάλλουν στη συστηματική κυκλοφορία.

Μήνας ενημέρωσης
ρου(κατιόν κόλο, σιγμοειδές), εκδηλώνεται συνήθως με
συμπτώματα πλήρους ή ατελούς απόφραξης του εντέρου
(ειλεός) που συνεπάγεται κολικοειδές άλγος, έμετοι, κοιλιακή διάταση. Εμφανίζονται αλλαγές των συνηθειών του
εντέρου με τη μορφή δυσκοιλιότητας, εναλλασσόμενης
με αυξημένη συχνότητα μικρών κενώσεων και όχι γνήσια
διάρροια. Διαπιστώνεται επίσης αιμορραγία με μορφή είτε
κηλίδων αίματος στα κόπρανα είτε κοπράνων αναμιγμένων με ερυθρό ή σκοτεινό φαιό αίμα, ανάλογα με το ύψος
του αιμορραγούντος όγκου.
Ο καρκίνος του δεξιού τμήματος του παχέος εντέρου (τυφλό και ανιόν κόλο) εκδηλώνεται συχνά με επίμονο, ήπιο
δεξιό κοιλιακό άλγος ή δυσφορία δίχως σημεία αποφράξεως και διατάσεως, διότι το δεξιό κόλον έχει διάμετρο

Πώς μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα ο κ.τ.π.ε;
Η Αμερικάνικη εταιρεία κατά του καρκίνου συνιστά προσυμπτωματικό έλεγχο όλων των ατόμων από ηλικία 50
ετων και άνω καθώς και νεότερων εφόσον ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου.
Τακτικός έλεγχος συιστάται σε άτομα που ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή σε άτομα που πάσχουν
από τη νόσο του Crohn, ελκώδη κολίτιδα, που έχουν οικογενιακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου-ορθού και
που έχουν πολύποδες στο παχύ έντερο ανεξάρτητα από
την ηλικία τους.
Αν ανήκετε σε καποια από τις παραπάνω ομάδες πληροφορηθείτε για τη συχνότητα και τον τύπο της εξέτασης
που θα χρειαστείτε από τον ειδικό γιατρό.
Ο χρόνος ενάρξεως των συμπτωμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η ανάπτυξη του καρκινώματος γίνεται: α) στην αριστερή μοίρα του παχέος εντέρου ή β)
στη δεξιά μοίρα. Τα αδενοκαρκινώματα είναι δυνατόν κάποιες φορές να μη δώσουν συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:
Γενικά συμπτώματα: αδυναμία, καταβολή, ανορεξία, απώλεια σωματικού βάρους, απίσχναση.
Ο καρκίνος του αριστερού τμήματος του παχέος εντέ-

Καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να
μειώσουν τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου;
Πάνω από το 60% των περιστατικών με καρκίνο παχέος
εντέρου θα μπορούσαν να προληφθούν με αλλαγές στις
διατροφικές μας συνήθειες και φυσική άσκηση.
Το 30% του συνόλου των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου οφείλεται στις διατροφικές συνήθειες, που
είναι ο δεύτερος παράγοντας κινδύνου εμφάνισης καρκίνου μετά το κάπνισμα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνδέει, με εμπεριστατωμένα στοιχεία, την παχυσαρκία με την εμφάνιση της νόσου. Οι λιπαρές τροφές, τα τηγανιτά, οι τροφές με συντηρητικά και το κόκκινο κρέας ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (κ.τ.π.ε) είναι μία νόσος δυνητικά ιάσιμη εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα. Στην Ευρώπη αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου!
Πρόκειται κατά 95% για αδενοκαρκίνωμα. Το 50% των περιπτώσεων εντοπίζεται στο ορθό και το σιγμοειδές, ενώ το 25%
στο τυφλό, το ανιόν κόλο, το εγκάρσιο και το κατιόν κόλο.
Η έρευνα έχει αναδείξει ότι το 50% των θανάτων από τον
καρκίνο του παχέος εντέρου θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν γινόταν τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος,
παρακολούθηση και εφαρμογή των διαθέσιμων θεραπειών.
Παρ’ όλα αυτά κάθε 5 δευτερόπλεπτα κάποιος που πρέπει να
ελεγχθεί για τον καρκίνο του παχέος εντέρου δεν το πραγματοποιεί, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρσης
και ευαισθητοποίησης για το νόσημα.

παράταση της ζωής και στη βελίωση της ποιότητας ζωής
του ασθενούς. Η θεραπευτική τακτική διαφοροποιείται
ανάλογα με το στάδιο της νόσου.
– Χειρουργική παρέμβαση, όπου πραγματοποιείται αφαίρεση του τμήματος στο οποίο εντοπίζεται ο καρκίνος.
– Ακτινοθεραπεία: χρησιμοποιείται ακτινοβολία για να καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα γύρω από τον όγκο που
αφαιρέθηκε και συνιστάται κυρίως στον καρκίνο του ορού.
Χημειοθεραπεία: χορηγείται ενδοφλεβίως ή από το στόμα και
πρόκειται για φάρμακα που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
Νεότερες στοχευμένες θεραπείες: συγχορηγούνται με τη
χημειοθεραπεία και εμποδίζουν την αγγείωση του όγκου,
δηλαδή την παροχή αίματος σ’ αυτόν, διακόπτοντας τη
θρέψη του και οδηγώντας τον σε σταδιακή συρρίκνωση.

Επιλέξτε υγιεινές διατροφικές συνήθειες
G

υπερδιπλάσια από το αριστερό, τοίχωμα λεπτότερο και
επιδεκτικό διατάσεως, περιεχόμενο υδαρέστερο και καρκίνο συνήθως ανθοκραμβοειδή. Το άλγος δυνατό να εμφανίζεται μετά το γεύμα, οπότε αποδίδεται συνήθως σε χολοκυστοπάθεια ή πεπτικό έλκος. Παρατηρούνται συχνά
ωχρότητα, αδυναμία, εύκολη κόπωση, δύσπνοια, ζάλη λόγω σοβαρής αναιμίας από λανθάνουσα χρόνια αιμορραγία.
Γι'αυτό σε ανεξήγητη υπόχρωμη αναιμία πρέπει να καθίσταται ύποπτη η νεοπλασία του δεξιού κόλου. Σε ποσοστό
10% αποκαλύπτεται ψηλαφητή μάζα.
Οι βασικές διαγνωστικές εξετάσεις που είναι διαθέσιμες,
γρήγορες και ανώδυνες είναι:
– Εξέταση κοπράνων (fob test/Δοκιμασία Mayer)
– Ακτινολογικός έλεγχος παχέος εντέρου
– Ορθοσιγμοειδοσκόπηση
– Κολονοσκόπηση
Επισκεφθείτε το γιατρό σας αν:
– Δείτε αίμα στα κόπρανα
– Διαταραχή στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου
(διάρροια ή δυσκοιλιότητα) χωρίς εμφανή λόγο, που διαρκεί περισσότερο από 6 εβδομάδες.
Ανεξήγητη απώλεια βάρους. Πόνο στην κοιλιά ή στον
πρωκ Αίσθηση οτι δεν έχει αδειάσει εντελώς το παχύ
έντερο μετά από μια κένωση.
Συμπτώματα αναιμίας, όπως εύκολη κόπωση.

Τι θεραπείες υπάρχουν;
Η θεραπεία του κ.τ.π.ε μπορεί να στοχεύει στην ίαση, στην

Τρώτε τουλάχιστον 5 μερίδες λαχανικών και φρούτων
κάθε ημέρα.
G Αποφύγετε το κόκκινο κρέας· επιλέξτε κοτόπουλο και ψάρι.
G Μειώστε σταδιακά το αλάτι που χρησιμοποιείτε.
G Aποφύγετε το υπερβολικό σωματικό βάρος.
G Αντικαταστήστε τα κεκορεσμένα λιπαρά με το ελαιόλαδο.
G Προτιμήστε τα δημητριακά ολικής αλέσεως και το καστανό ρύζι από τα επεξεργασμένα προϊόντα.
G Καταναλώνετε πολλά υγρά και προτιμήστε το νερό.
G Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα. Ακόμα και η
μέτρια άσκηση, όπωως το περπάτημα, μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο.
G Κόψτε το κάπνισμα. Οι καπνιστές διατρέχουν 4 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κ.τ.π.ε
Μάθετε περισσότερα με μια επίσκεψη στο Metro Συντάγματος ή στα τηλέφωνα: 213 2077169, 213 2076424.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Ο Δήμος Νέας Μάκρης συμμετέχοντας στο Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. καλεί
τους δημότες του από 1 έως 31 Μαρτίου σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.
Ο δωρεάν έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο Mayer Κοπράνων (ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα) με μια
απλή συλλογή κοπράνων σε ουροσυλλέκτη, χωρίς να
απαιτείται καμία προετοιμασία από τον εξεταζόμενο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες από 50
έως και 75 ετών οι οποίοι μπορούν να καλούν στο τηλ.
210-9975555 για ραντεβού.
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Απονομές και διακρίσεις στο
Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια
εκδήλωση του Ναυτικού Ομίλου Λαγονησίου (με κόψιμο πίτας) στις εγκαταστάσεις
του Ξενοδοχείου Grand Resort Lagonisi, το
οποίο, από ιδρύσεως του Ομίλου, φιλοξενεί
όλες τις δραστηριότητες του Ν.Ο.Λ.
Παρουσία μελών και φίλων του Ν.Ο.Λ και
του Ναυταθλητισμού ο Πρόεδρος του Ομίλου Κων/νος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στη
μικρή, αλλά πλούσια δραστηριοτήτων, ιστορία του και στους στόχους για το νέο Έτος.

Το Τμήμα Κολύμβησης έχει σκοπό την εκμάθηση ασφαλούς κολύμβησης σε παιδιά
ηλικίας από 5- 14 ετών.
Οπως είπε ο πρόεδρος, γίνονται προσπάθειες από τον Ν.Ο.Λ για κατασκευή και λειτουργία αγωνιστικής κολυμβητικής δεξαμενης, στο Λαγονήσι, αφού οι επί πολλών
ετών, υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής
δεν υλοποιούνται Το Τμήμα Ιστιοπλοΐας όπως
και η κολύμβηση ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες του Ν.Ο.Λ.

« ….Ο Όμιλος ιδρύθηκε το φθινόπωρο του
2008, με σκοπό να καλύψει μια μεγάλη
ανάγκη της περιοχής, τη Θάλασσα.
Πρώτα ιδρύθηκαν τα Τμήματα Κολυμβήσεως και Ιστιοπλοΐας για να ακολουθήσουν
αργότερα τα Τμήματα εκπαιδεύσεως Δυτών ενηλίκων και παίδων”, ενημέρωσε ο
Πρόεδρος.

Στο εν λόγω τμήμα γίνεται εκπαίδευση παιδιών ηλικίας από
5
έως 16 ετών.
Ακομη πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μετά από
έναν χρόνο λειτουργίας δημιουργήθηκε και
Αγωνιστική Ιστιοπλοϊκή Ομάδα, η οποία αποτελείται από 7 αθλητές που μέχρι σήμερα
έχουν συμμετάσχει σε διάφορους Διασυλλογικούς Αγώνες ανά την Ελλάδα.

Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνεχίζει τις μεγάλες επιτυχίες
ο Α.Ο. Παλλήνης
Μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος
ΕΣΠΑΑΑ και την είσοδο στους προκριματικούς ομίλους του πανελληνίου πρωταθλήματος, οι Νεάνιδες - σημειώνοντας 2 νίκες σε 3
παιχνίδια - προκρίθηκαν στην Ημιτελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Αναλυτικότερα, την Παρασκευή 5/3 η ομάδα επικράτησε σχετικά εύκολα της Ολυμπιάδας Πατρών (Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου) με 3-0, ενώ την ίδια ημέρα τα Χανιά
(Πρωταθλήτρια Κρήτης) κέρδισαν το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Ερμή Μυτι-

ντίον του Ερμή Μυτιλήνης, στον οποίο τα
κορίτσια από την Πάτρα κέρδισαν με 3-0 και
κατέλαβαν την 3η θέση του ομίλου. Το επόμενο παιχνίδι ήταν μεταξύ των δύο πρώτων
ομάδων, οι οποίες χωρίς το άγχος της πρόκρισης έπαιζαν για την πρώτη θέση του ομίλου. Το ματς ξεκίνησε θετικά για τον Α.Ο.
Παλλήνης, ο οποίος κατάφερε να προηγηθεί
και να κατακτήσει το 1ο σετ με σχετική άνεση με κύριο όπλο το σερβίς. Στο δεύτερο
σετ ήταν η σειρά της ομάδας των Χανίων να
χτυπήσουν από τη θέση του σερβίς και να το

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΙΠΠΙΚΑ

Πραγματοποιήθηκαν
το Σαββατοκύριακο οι
αγώνες υπερπήδησης εμποδίων και
αμαξοδήγησης, όπως
είχαν προγραμματιστεί παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Μαραθώνα, που έγιναν οι 3οι κατά σειρά αγώνες Ανάπτυξης, μεγάλος
πρωταγωνιστής ήταν ο Κυριάκος Τακάκης με τον
Night and Day, ο οποίος
κέρδισε δύο κατηγορίες,
την Η ύψους 1.00μ. και την
Ζ Παλαιών Ιππέων ύψους
1.05μ. Ο Ευθύμης Κρεμιώτης με δύο άλογα ήταν νικητής σε δύο κατηγορίες,
την Κατηγορία Ε στους
αγώνες ανάπτυξης της Νότιας Αττικής και την Κατηγορία Ζ στην δεύτερη ημερίδα εμποδίων, που έγινε
στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο την Κυριακή.

λήνης (Πρωταθλήτρια Νησιών).
Το Σάββατο 6/3 κύλισε εύκολα για τον Α.Ο.
Παλλήνης, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-0 του
Ερμή Μυτιλήνης. Για την ίδια αγωνιστική η
ομάδα των Χανίων νίκησε με 3-1 την Ολυμπιάδα Πάτρας.
Μετά από τη δεύτερη αγωνιστική το «τοπίο»
είχε ξεκαθαρίσει, καθώς οι ομάδες της Παλλήνης και των Χανίων είχαν από 2 νίκες (και 4
βαθμούς αντίστοιχα) και είχαν περάσει στην
επόμενη φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος (ημιτελική), ενώ η Ολυμπιάδα Πατρών και
ο Ερμής Μυτιλήνης είχαν μείνει χωρίς βαθμούς και είχαν χάσει κάθε ελπίδα πρόκρισης.
Έτσι την Κυριακή 7/3, η ημέρα ξεκίνησε με
τον αγώνα της Ολυμπιάδας Πατρών ενα-

κερδίσουν με άνεση. Στο τρίτο και τέταρτο
σετ το σκηνικό ήταν το ίδιο, με την ομάδα
του Α.Ο. Παλλήνης να αντιμετωπίζει αρκετά
προβλήματα στην υποδοχή. Αποτέλεσμα να
χάσει και τα δύο σετ και συνάμα το παιχνίδι
με τελικό σκορ 1-3.
Η ήττα παρ’ όλα αυτά δεν κόστισε στην ομάδα, η οποία ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στις 8 καλύτερες ομάδες του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Οπως ήταν φυσικό μετά τον αγώνα, ο ΑΟ
Παλλήνης παρέθεσε μπουφέ για τις αθλήτριες και τους φιλάθλους!
Πολλές ευχαριστίες απηύθυνε ο Ομιλος
στο Δήμαρχο και όσους τους συμπαραστέκονται.

Πολύ καλές εντυπώσεις
άφησαν και όλοι οι αμαξοδηγητές που πήραν μέρος
στον 1ο φετινό αγώνα αμαξοδήγησης, που έγινε στον
Ιππικό Όμιλο Κορωπίου.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις
πραγματοποίησαν οι Θοδ.
Αλεξίου, Τάσος Μυλωνάκος και Θοδ. Λιώσης, που
πήραν και τις νίκες στις διάφορες κατηγορίες.

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης
συνεργάζεται με το Aquadome Sports & country club
εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές για τους δημότες
Βάρης και το προνόμιο να μην πληρώνει εγγραφή. Ετσι
προτείνει σε όσους ενδιαφέρονται να γυμναστούν:
1. Τμήματα εκμάθησης κολύμβησης για τα παιδιά του
Δήμου Βάρης, ηλικίας 4 έως 12 ετών. Η λειτουργία του
προγράμματος θα είναι με την ευθύνη και καθοδήγηση
των εξειδικευμένων γι’ αυτές τις ηλικίες προπονητών
του Aquadome Sports & country club. Τα προτεινόμενα
ωράρια λειτουργίας του προγράμματος είναι τα κάτωθι:
Τρίτη – Πέμπτη 16:20 -17:10 – 19:40, Σάββατο 9:00 –
12:20
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 14:45 (ξεκινάει με το
λιγότερο 10 παιδιά)
Το κόστος συμμετοχής προτείνεται σε 130 ευρώ ανά
τρίμηνο για 3 φορές την εβδομάδα.
2. Πρόγραμμα ελεύθερης κολύμβησης.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 14:00.
Το κόστος συμμετοχής προτείνεται σε 40€ το μήνα
χωρίς περιορισμό επισκέψεων ή 5€ ανά επίσκεψη.
3. Πρόγραμμα AQUA AEROBIC.
Προτεινόμενα ωράρια λειτουργίας του προγράμματος
είναι τα κάτωθι:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9:30 - 10:30
Δευτέρα έως και Πέμπτη 20:00 - 21:00
Κόστος συμμετοχής 50€ ανά μήνα για τρεις φορές ανά
εβδομάδα ή 5€ ανά επίσκεψη.

Δύο νέα ατομικά ρεκόρ
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αγώνων Κλειστού Στίβου
Ανδρών- Γυναικών
Δυο νέα ατομικά ρεκόρ σημείωσαν ο Δημήτρης Διαμαντάρας και η Κατερίνα Λυμπέρη στο τριπλούν γυναικών· και οι δύο αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς (Γ.Σ.Κηφισιάς), στο διήμερο του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Αγώνων Κλειστού Στίβου Ανδρών- Γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο
(27- 28 Φλεβάρη) στο Στάδιο Κλειστού Στίβου στην Παιανία.
Από τους αθλητές και αθλήτριες του ΓΣ Κηφισιάς που
μετείχαν στο φετινό Πρωτάθλημα Αγώνων Κλειστού
Στίβου, οι 5 είχαν επιδόσεις που τους κατέταξαν στην
πρώτη εξάδα των νικητών.
Τα αποτελέσματα των αγώνων
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα, με τις
επιδόσεις των 5 αθλητών και αθλητριών που στο φετινό
πρωτάθλημα αγώνων κλειστού στίβου, κατετάγησαν
στην πρώτη εξάδα :
Στο Άλμα σε μήκος Ανδρών, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ (1984), κέρδισε την 1η θέση και χρυσό μετάλλιο με
επίδοση 7,89 μέτρα. Πρόκειται για νέο ατομικό ρεκόρ
που κατατάσσει στους 10 καλύτερους αθλητές όλων
των εποχών (του μήκους) στην Ελλάδα.
Στα 60μ. Γυναικών:
Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ (1993) κέρδισε τη
3η θέση και μπρούντζινο μετάλλιο στα με χρόνο 7:86.
Η ΜΑΡΙΑΜ ΕΛΓΚΑΜΠΡΙ (1993), κατέκτησε τη 5η με
χρόνο 8:10
Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (1992) κέρδισε την 6η
θέση με χρόνο 8:13.
Στο τριπλούν Γυναικών, η Κατερίνα Λυμπέρη, πέτυχε
νέο ατομικό ρεκόρ, με άλμα 12,20 μέτρων, που τις χάρισε την 6η θέση στην Ελλάδα
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Στη Β’ Εθνική η ομάδα
κοριτσιών του ΑΡΗ 2006

Α

πό την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι ο Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής διαβίβασε
στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου φάκελο της UEFA, που
αφορά πέντε ποδοσφαιρικούς
αγώνες της Β’ Εθνικής και
έναν αγώνα της Σούπερ Λίγκ,
οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις
της UEFA και με διάφορους
βαθμούς υπόνοιας ή τεχνικής
πεποίθησης, είναι ενδεχόμενο
να είναι προσυνεννοημένοι.
Ζητήθηκε η συσχέτισή τους
με τους δύο φακέλους, που
έχουν ήδη διαβιβασθεί και η
διερεύνηση του θέματος, στο
πλαίσιο της διεξαγόμενης
προκαταρκτικής εξέτασης.

Κλειστό στέγαστρο
στο γήπεδο
αθλοπαιδιών
Δροσιάς
Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με
τον Δήμο Δροσιάς για το περιμετρικό κλείσιμο του στεγάστρου που έχει κατασκευάσει η
Νομαρχία στο γήπεδο αθλοπαιδιών του Γυμνασίου - Λυκείου
Δροσιάς.
Με την πλαγιοκάλυψη αυτή το
υπάρχον στέγαστρο θα καταστεί
πιο λειτουργικό και θα μπορεί ο
αθλητικός χώρος να χρησιμοποιείται όλο τον χρόνο και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 206.000 ευρώ και
θα καλυφθεί κατά 60% από ιδίους πόρους της Νομαρχίας και
κατά 40% από τον Δήμο.

Κρίθηκε επιπλέον οριστικά το πρωτάθλημα
της Α’ κατηγορίας Αττικής Γυναικών, αφού
η ομάδα του ΑΡΗ 2006 συνέχισε αήττητη
την πορεία της και το περασμένο Σαββατοκύριακο νικώντας με 4-3 εκτός έδρας
τον δεύτερο Αθηναϊκό και 4-0 εντός έδρας
τον Α.Ο. Αγ. Βαρβάρας.
Ετσι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των
δύο επόμενων αγώνων που υπολείπονται για
να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, η άνοδος
στη Β’ εθνική κατηγορία είναι σίγουρη, όπως
επίσης και το χρυσό μετάλλιο.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν και τα πρωταθλήματα της Α2 Εθνικής κατηγορίας τόσο για τους άντρες όσο
και για τις γυναίκες.
Η ομάδα των ανδρών κέρδισε με 4-1 τη

νέα Κηφισιά και έχασε με 4-0 από το Ηράκλειο 2012 και ΔΑΟ Ταύρου καταλαμβάνοντας την 7η θέση σε 10 ομάδες.
Πρωταθλήτρια ανεδείχθη η ομάδα του
Ηρακλείου και υποβιβάζονται οι ομάδες
του Φαλήρου και τα Νέας Κηφισιάς.
Η ομάδα των Γυναικών κέρδισε με 4-2 τον
Φοίνικα Αγίας Σοφίας και έχασε με 4-3 από
την ΧΑΝ Καλαμαριάς και Μ-Ο από τον ΑΟ
Ταταύλα. Ετσι τερμάτισε 5η με 16 βαθμούς
ανάμεσα στις 8 ομάδες του πρωταθλήματος.
Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του
ΑΟ Ταταύλα και υποβιβάζονται ο Διόνυσος
και ο Α.Σ. Πέρα Θεσ/νίκης.
Για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Αττικής αποκλείστηκε η Αντρική καθώς και η
Γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ Βούλας.

Ανάπτυξη στίβου, με προϋποθέσεις
Πενταετές πρόγραμμα ζητάει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από τον ΣΕΓΑΣ, διότι μέσα απ’
αυτό και με ρεαλιστικές εδράσεις στις υπάρχουσες δυνατότητες, θα μπορέσει να δοθεί ανάπτυξη
του στίβου, σημειώνει ο Γ.Γ. Μπιτσαξής και τονίζει: Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές, με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς, που περνάει η Ελλάδα.
Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις
στο ποσό των 8.800.000€, αν αποδώσουν, γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζει ιδιαίτερα, ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούνται και να εγκρίνονται
εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.
Επισημαίνει ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών, που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν
κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας, τερματίζεται.

Σ.Σ. Και μιλάμε για πολύ σπατάλη, που την έχουμε ζήσει από κοντά, όσοι είχαμε τα παιδιά μας σε
αθλήματα του ΣΕΓΑΣ.
Η Διοίκηση που συνόδευε τις αποστολές σε αγώνες κατέλυε στο πιο ακριβό ξενοδοχείο της πόλης
με λουκούλεια γεύματα. Ηρθε σε αγώνες η αποστολή της Ρουμανίας και όταν πήγαν στο ξενοδοχείο που τους είχε κλείσει η Ελλάδα, δεν δέχθηκε να μείνει γιατί ήταν αστρονομικά τα ποσά που
ζητούσαν και επέλεξαν άλλο ξενοδοχείο.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ
Από θυμωμένο και πικραμένο αναγνώστη λάβαμε την παρακάτω επιστολή, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, την οποία δημοσιεύουμε ασχολίαστη.

Δυστυχώς δεν μπορώ να το στολίσω…
και δεν μπορώ γιατί οι αρχές μου δεν μου
επιτρέπουν να χαλάσω την καλαισθησία
σας.
Μπορώ όμως να τους καταδικάσω στην
συνείδηση μου, μπορώ να τους βλέπω με
επιφύλαξή, μπορώ να τους ελέγχω, μπορώ να τους φωνάζω… ΣΑΣ ΠΗΡΑ ΧΑΜΠΑΡΙ… ΡΕ!!! και φυσικά μπορώ να μοι-

θα ήθελα να στολίσω με κοσμητιΠόσο
κά επίθετα χαμηλού επιπέδου αυτό το
κείμενο.
Να εκφράσω την οργή μου, την αγανάκτηση μου και την πικρία μου με λέξεις
που ακούγονται στο γήπεδο όταν οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται ότι το παιχνίδι
που παρακολουθούν είναι στημένο.
Στημένο με μοναδικό στόχο τα προσωπικά και οικονομικά κέρδη των παραγόντων
και των αθλητών των ομάδων τους από τα
στοιχήματα, ενώ λίγο πριν το παιχνίδι και
χωρίς καμία ντροπή συνηθίζουν να δηλώνουν, … «στόχος της διοίκησης είναι η
προσφορά στο ποδόσφαιρο, παίζουμε για
τη φανέλα της ομάδας μας και φυσικά
υπηρετούμε με συνέπεια και επί σειρά
ετών το αρχαίο το πνεύμα, το αθάνατο».

ράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου.
Ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που
γράφω ένα κείμενο τόσο θυμωμένος και
είμαι πολύ θυμωμένος γιατί κάποιοι παράγοντες αντιλαμβάνονται την ΕΥΓΕΝΙΑ
των θεατών στο γήπεδο της ΛΑΜΟΓΙΑΣ
ως ΑΔΥΝΑΜΙΑ, είναι οι ίδιοι άνθρωποι
που τα δικά τους ελαττώματα τους ενοχλούν στους άλλους, είναι αυτοί που δεν
θα διστάσουν να κάνουν χιλιάδες ακροβατικά με πολλές πολλές ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ
και θα κατηγορήσουν τους άλλους για

απραξία.
Αξιοθρήνητοι παράγοντες …πείτε επιτέλους στους παρατρεχάμενούς σας, ότι
τους χρειάζεστε μόνο και μόνο για να γεμίσει το γήπεδο με οπαδούς, ότι τους παρασύρεται σε ένα παιχνίδι στημένο, ότι
τους κανόνες, τους βάλατε για να προστατευθείτε εσείς, και ότι οποία στιγμή
θέλετε, έχετε το δικαίωμα να τους αλλάξετε προς όφελός σας, ότι εάν δείτε κάτι
που δεν σας βγαίνει αυτοί θα είναι οι υπόλογοι στην κοινωνία, ότι εάν τελευταία
στιγμή φυγομαχήσετε και ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ
τις μετοχές σας σε άλλον, θα βρείτε χίλιες δικαιολογίες και πιθανόν θα ισχυριστείτε ότι σας παρέσυραν, η ότι αυτοί σας
παρακάλεσαν και σας έχρησαν μπροστάρη για να σώσετε την ομάδα τους από
τους αντιπάλους (… στο τέλος πάντα η
ομάδα μένει στους χαζούς που την αγάπησαν πολύ).
Και ένα συνθηματάκι από τα παλιά για να
κλείσω με ΕΥΓΕΝΙΑ… «ΕΔΩ!!! ΕΔΩ!!!
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΤΟ!!! ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΛΑΟ»
Υ.Γ. Οποιαδήποτε ομοιότητα σε πρόσωπα και
γεγονότα είναι εντελώς συμπωματική.

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Κάτοικος Παλλήνης

ΕΒΔΟΜΗ
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Ηχηρό μήνυμα λαοθάλασσας, η απεργία
Ήταν μια απίστευτη απεργιακή λαοθάλασσα· έδωσε βροντερό παρόν και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους φίλους μας. Δεν ανεχόμαστε να
γίνουμε τα εξιλαστήρια θύματα μιας κρίσης, που δεν οφείλεται στους εργαζόμενους, αλ-

Ανεμοσκορπίσματα...
Ο πολλών μποφόρ άνεμος του περασμένου Σαββάτου προκάλεσε πολλές ζημιές σε δέντρα και αντικείμενα. Συνεργεία της πυροσβεστικής μαζεύουν τον πεσμένο ευκάλυπτο,
ενώ οι πινακίδες της ανακύκλωσης του Δήμου Βούλας βρέθηκαν στη θάλασσα!

φωτο: Κωστής Βενετσάνος

λά αντίθετα αυτοί που τη δημιούργησαν, επιχειρούν να μας τη φορτώσουν.
Σε παρακρατικές λογικές κατρακύλησε η κυβέρνηση, επιχειρώντας να διαλύσει τη διαδήλωση πριν καν ξεκινήσει, χτυπώντας απρόκλητα μπλοκ εργαζομένων.
Καταγγελίες για απρόκλητες αστυνομικές παρεμβάσεις για τρομοκράτηση, ακούστηκαν
από πολλά χείλη.
Ντοκουμέντα από βίντεο που καταγράφουν καρέ-καρέ την αστυνομική βία κατέχουν,
όπως μας βεβαιώνουν με μηνύματα, και θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες, σε ηλεκτρονική διεύθυνση...

φωτο: Βασίλης Κουφογιαννάκης

Δεντροφύτευση στον Υμηττό
Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Γλυφάδας
και του ΣΚΑΪ, με σκοπό να πρασινίσει και
πάλι ο Υμηττός. Στη δενδροφύτευση που
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Προφή-

της Ηλίας, συμμετείχαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), αλλά και χιλιάδες
εθελοντές που αψηφώντας το κρύο φύτευ-

σαν 15.000 δενδρύλλια σε έκταση 400
στρεμμάτων.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος βρισκόταν από νωρίς
στον χώρο της δενδροφύτευσης σε δήλω-

σή του τόνισε: «Η μεγάλη συμμετοχή του
κόσμου, αποδεικνύει ότι ο κόσμος αντιστέκεται, έχει ευαισθησία σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας» και πρόσθεσε την αναγκαιότητα
δημιουργίας Δασαρχείου Υμηττού διότι,

όπως ανέφερε, το υπάρχον Δασαρχείο Πε-

Σωματεία μαζί με πλήθος κόσμου. Στην πε-

Εκκλησία και Δήμος έδωσαν παρών με αρχηγική παρουσία. Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος και ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος μπροστάρηδες στη δεντροφύτευση. Ακόμη ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ
και Δήμαρχος Βύρωνα Ν. Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Θ. Μωραΐτης, η Διευθύντρια Αναδασώσεων Γ. Μαλισόβα και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Γλυφάδα Κ. Κοκκώρης.

ντέλης δεν συνεργάζεται και δεν επιτρέπει
στο Δήμο Γλυφάδας, να κατεδαφίσει τα
αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στο
βουνό».
Το παρόν έδωσαν 66 φορείς, Σύλλογοι και

ριοχή φυτεύτηκαν 15.000 δενδρύλλια.
Η περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Γλυφάδα
έχει καεί δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, το Καλοκαίρι του 2006 και του 2009.

