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Το 20% κυβερνά
Η “πλειοψηφία”
της μειοψηφίας
Τη Δευτέρα των εκλογών όλοι συζητούσαν για το μεγάλο ποσοστό της αποχής, του λευκού και του άκυρου.
Για το μήνυμα που εξέπεμψαν, για την απαξίωση του
πολιτικού συστήματος και των πολιτικών, με την διπλή
ερμηνεία του όρου: των πολιτικών επιλογών κι εκείνων
που τις επιλέγουν. Των κυβερνήσεων, των κομμάτων,
των βουλευτών και λοιπών ασκούντων πολιτική.
Οι απέχοντες πολίτες δηλαδή, με την απαξιωτική απουσία τους από την κάλπη έστειλαν μήνυμα διαμαρτυρίας
κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
Μήνυμα καταγγελίας των αντιλαϊκών, οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, της τρόικας και του Μνημονίου.
Αλλοι όμως έδωσαν, κατά τα συμφέροντα, διαφορετικές ερμηνείες για
την αποχή. Για τον πρωθυπουργό,
του Κώστα τον Παπακωνσταντίνου και τα παπαΒενετσάνου γαλάκια τους η αποχή σηματοδότησε
ανοχή στις κυβερνητικές επιλογές,
καθ’ ότι “αναγκαίες”, κατά τα λεγόμενά τους, για την
“αξιοπιστία” της χώρας. Θα εκτιθέμεθα στις διεθνείς
(κεφάλαιο)“αγορές” και θα μας δάνειζαν με ακόμα πιο
επαχθείς όρους, ή δεν θα μας δάνειζαν ...οπότε “πώς θα
πληρώνονταν οι μισθοί και οι συντάξεις” και τα παρομοια. Αλλοι μίλησαν για “α-πολιτικά” άτομα, για “αδιάφορους” κλπ.
Συνέχεια στη σελ. 2

13 Ρηγάδες στην
Ανατολική Αττική
Οι νέοι Δήμαρχοι.
Εξι εκλέγονται για πρώτη φορά
Ολοκληρώθηκαν, επιτέλους, οι εκλογικές διαδικασίες των νέων τοπικών αρχών - περιφερειακών και “δημοτικών”, μετα την πρόσφατη Καλλικράτει διοικητική μεταρρύθμιση.
Στο νομαρχιακό διαμέρισμα της Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στα 13 διοικητικά μορφώματα, τους λεγόμενους “Καλλικρατικούς Δήμους” επήλθαν, όπως είχαμε γράψει στις έκτακτες και τακτικές εκδόσεις μας,
πολλές και αναπάντεχες ακόμη, ανατροπές και εκπλήξεις.
Εκτός των δύο αυτοτελών, αμιγών και ανέγγιχτων από τον “Καλλικράτη” Δήμων
Κρωπίας και Μαρκοπούλου, όπου εξελέγησαν νέοι Δήμαρχοι, στους υπόλοιπους
11 υβριδικούς Δήμους η “τράπουλα” ανακατεύτηκε, ξαναμοιράστηκε και βγήκαν
νέοι “ρηγάδες”, που αναλαμβάνουν από 1ης Ιανουαρίου 2011 να “βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα”, ή “τα κάστανα απ’ τη φωτιά”, αν θέλετε.
Στον νέο δήμο Παλλήνης, που αντιπάλεψαν τη δεύτερη Κυριακή δύο δήμαρχοι, εξελέγη ο δήμαρχος Γέρακα Αθαν. Ζούτσος. Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς αναλαμβάνει το ρόλο του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη
φορά, επομένως “μαθημένο το βουνό από τα χιόνια”.
Συνέχεια στη σελίδα 6

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
Δήμαρχος ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΡ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Δήμαρχος 3Β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΡΗΣ
Δήμαρχος ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΣΩΤ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
Δήμαρχος Μαρκοπούλου

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Δήμαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
Δήμαρχος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Ραφήνας-Πικέρμιου

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ
Δήμαρχος ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Δήμαρχος ΩΡΩΠΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
Δήμαρχος Αχαρνών

Δήμαρχος ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
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Το 20% κυβερνά. Η “πλειοψηφία” της μειοψηφίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η ώρα της αλήθειας

Συνεχεια από τη σελ. 1

Ετσι πέρασε η δια της αποχής καταγγελτική ή μοιρολατρική “ψήφος” ανοχής ή διαμαρτυρίας! Την Τρίτη είχε ξεχαστεί...
Ολοι πλέον μιλάγανε για την τρόικα, τα νέα ανενόχλητα
μέτρα, για τις (κεφαλαιο) “αγορές”... Οι “αγορές” για τους
παπαγαλίζοντες οικονομολόγους των καναλιών και όχι
μόνον, “είναι οι τράπεζες” - όχι οι τραπεζίτες - που διαχειρίζονται το χρήμα των καταθετών, δηλαδή το “δικό μας
χρήμα”. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, εμείς οι μικροκαταθέτες είμαστε το ίδιο με τους μεγαλοκαταθέτες, που δανείζουμε,
με υπέρογκους τόκους, τα κράτη, δηλαδή εμάς.
Είμαστε επομένως τοκογλύφοι του εαυτού μας!!!
Κάτι σαν βαμπίρ. Γλύφουμε το αιμα μας και... το απολαμβάνουμε!!!)
Να μη χάσουμε επομένως μαζί με τις συντάξεις μας και τις
καταθέσεις μας!
“Θα χάσουμε τους μισθούς και τις συνταξεις μας”, “θα παραιτηθεί (θα παραιτείτο) η κυβέρνηση”, “θα ανησυχήσουν
και θα θυμώσουν οι αγορές”!
Αυτήν την τρομοκρατία της χειρότερης μορφής “ψήφισαν” δια της αποχής των όσοι δεν προσήλθαν στις κάλπες
και την Τρίτη είχαν ξεχαστεί.
Τώρα πρεπει αφ’ ενός ν’ ανακουφιστούμε που δεν παραιτηθηκε η κυβέρνηση και (δεν) ηρέμησαν οι αγορές και επί
πλέον να έχουμε τύψεις γιατί “στο κάτω - κάτω δεν μπορούμε να ζούμε εμείς πολυτελώς με τον ιδρώτα του Γερμανού!”
Ενώ ο “Γερμανός” μπορεί να τρώει τα λουκάνικά του και ν’
αγοράζει περιοχές ολόκληρες στα νησιά μας, από τις δικές μας αγορές όπλων, τανκς, αεροπλάνων και Ι.Χ. μερσέντες και V.W. με δανεικά λεφτά.
Τόσο “μακάκες”* είμαστε!
Ας επανέλθουμε όμως στην αποχή για να τη δούμε αναλυτικότερα.
Η αποχή στο πρόσφατο παρελθόν κυμαινόταν γύρω στο
20%. Στις βουλευτικές του 2004, για παράδειγμα ήταν
23,5%. Αυτό το ποσοστό του 20% κάλυπτε όσους για διαφόρους λόγους αδυνατούσαν να προσέλθουν στις κάλπες. Κάλυπτε ασθενείς, ταξιδευτές, μετανάστες, αδιάφορους, πεθαμένους, απολιτικούς και λίγους συνειδητούς
που απαξιούσαν το σύστημα, τη δυτικότροπη αντιπροσωπευτική “δημοκρατια”, το “θέατρο” της πολιτικής και τους
πολιτικούς.
Το 20% λοιπόν το θεωρώ δεδομένη “φυσιολογική” αποχή.
Από κει και πάνω, ναι υπολογίζεται ως αποστροφή, διαμαρτυρία, καταγγελία, απαξίωση του συστήματος.
Αφού αναλύσαμε τις τελευταίες πέντε εκλογικές αναμετρήσεις εθνικές, βουλευτικές και ευρω-κοινοβουλευτικές
καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
― Τα “άκυρα - λευκά”, πλην των τελευταίων, ήταν της τάξεως του 2,5%, ενώ το 2004 ήταν 2,2 και 1,6%.
― Στις ευρωεκλογές παρατηρείται μεγαλύτερη αποχή απ’
ότι στις εθνικές, με αποκορύφωμα τις ευρωεκλογές του
2009 που έφτασε το 47,37%, συν 2,54 “λευκά-άκυρα”. Δηλαδή αθροιστικά περίπου 50%.
― Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό άγγιξε η αποχή μαζί με
το λευκό-άκυρο, την 2η Κυριακη των πρόσφατων περιφε-

ρειακών και δημοτικών εκλογών. 39,01% Αποχή, συν
9,10% άκυρα-λευκά, ίσον 48,11% αθροιστικά. Κι αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενας στους δύο πολίτες μόνο μπήκε στη
διαδικασία επιλογής. Οι άλλοι την “έφτυσαν!”
Κι αν ακόμα αφαιρέσουμε εκείνο το 20% της “φυσιολογικής αποχής”, που λέγαμε πιο πάνω, μένει ένα 30% περίπου που αρνείται να μπει στη διαδικασία να επιλέξει αυτούς που θα τον διοικήσουν με “δημοκρατική” νομιμοποίηση.
Η νομιμοποίηση είναι πλασματική.

Σελ. 7

Απ’ το καρφί στο πέταλο

Σελ. 8

Δήμος και Αρχοντες στην Αρχαία
Αθήνα Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
Δάνεια αυτεπίστροφα
Σελ. 9

του Θωμά Θεολόγη
Οι απέχοντες περισσότεροι
από τους μετέχοντες
Οταν ο Ι. Σγουρός εκλέγεται στην Περιφέρεια Αττικής που
τα πράγματα είναι δυσμενέστερα με 52,87%, στην πραγματικότητα αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει κάτω του
ενός πέμπτου των πολιτών της Αττικής.
Στους 100 δηλαδή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ψήφισαν το 42,32%. Αρα αποχή 57,68%. Ο απέχοντες επομένως είναι περισσότεροι από τους μετέχοντες. Σ’ έναν
Σύλλογο ή σ’ ένα συλλογικό όργανο, όπως ένα δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο, δεν έχουμε απαρτία!
Κι αν ακόμη αφαιρέσουμε το 20% ως “φυσιολογική αποχή”
μένει ένα 37,68% καθαρή αποχή αποστροφής. Αν σ’ αυτό
το ποσοστό προσθέσουμε κι εκείνο των “λευκών και άκυρων” που συναθροίζεται στο 16,11%, έχουμε 53,79.
Πάλι περισσότεροι από τους μισούς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γύρισαν την πλάτη.
Ο Γιάννης Σγουρός επομένως, ο πρώτος “εκλεγμένος” περιφερειάρχης Αττικής, - και δεν εχουμε τιποτα με τον άνθρωπο - εξελέγη με μια πλειοψηφούσα μειοψηφία εις δόξαν της “αντιπροσωπευτικής” "δημοκρατίας” (εντός εισαγωγικών και οι δύο όροι ξεχωριστά και ομού).
Ιδού τα μαθηματικά, αν και σας κουράζουν, αλλά είναι αναγκαία αποδεικτική διαδικασία.
Επί του συνόλου των εγγεγραμμένων με αναθεωρημένους
καταλόγους, τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι το 35,50% από
το οποίο έλαβε το 52% και κάτι, ήτοι το 18,77% των εγγεγραμμένων πολιτων.
Αυτό είναι το ποσοστό που ενέκρινε το μνημόνιο και την
πολιτική του Παπανδρέου: 18,77%!!!
Το παράδειγμα της Αττικής είναι αντιπροσωπευτικό και
σχεδόν καθολικό. Ομως στη “δημοκρατία” μας δεν προσμετρώνται τα λευκά και τα άκυρα· η δε αποχή δεν ενδιαφέρει. Μετριώνται μόνο τα έγκυρα, όσων προσήλθαν.
Να γιατί τάχθηκα και στο προηγούμενο άρθρο μου και στο
παρών κατά της αποχής και λιγοτερο κατά του λευκού και
του άκυρου. Γιατί δεν προσμετρώνται αμφότερα και δεν
τους ενδιαφέρει.
Σκεφθειτε το λιγάκι και στις προσεχείς εκλογές να συμμετάσχετε και να ψηφίσετε τον, συγκεκριμένο όμως, φούφουτο. Κι επειδή ο φούφουτος δεν μας εγγυάται τίποτα,
ας ψηφίσουμε ένα φερέγγυο μικρό κόμμα. Οταν θα ‘ρθει η
ώρα θα τα ξαναπούμε.
――――――
* Είδος πιθήκων.
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(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Hoaxes ή Urban Legends
κτρα Βενετσάνου

Ηλέ-

Σελ. 10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων

σε εθελοντική δράση

Σελ. 13

Περιφερειάρχης Αττικής

Σελ. 12

Αποφάσεις Δήμου Κρωπίας Σελ. 14
Ελεγχοι στα σχολικά Κυλικεία Σελ. 14

Κλειστές οι χωματερές.
Τα σκουπιδια μέσα
Από την χθες Παρασκευή το πρωί μέχρι την προσεχή
Τετάρτη 24/11 θα είναι κλειστές οι χωματερές στα Λιόσια, και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα απεργούν.
Που σημαίνει ότι δεν θα μαζεύουν τα συνεργεία των Δήμων σκουπίδια.
Η αντιδήμαρχος Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου, παρακαλεί
τους κατοίκους να μη βγάλουν τα σκουπίδια στο δρόμο
μέχρι την Τετάρτη, για να μείνει η πόλη καθαρή, έχοντας έναν λόγο παραπάνω, αφού γιορτάζει η Βάρη, την
Κυριακή, στα Εισόδια της Θεοτόκου.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

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

Γιουνανιστάν 2010: Το Ισλάμ είναι
Σελ. 9
πάλι εδώ! Γρ. Ρώντας

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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"Αθέατες ψυχές"

Εγκαίνια του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου
Λατρευτικές εκδηλώσεις 4-5-6 Δεκεμβρίου
Λατρευτικές εκδηλώσεις των
Εγκαινίων του Ιερού Ναού και της
Πανηγύρεως της Μνήμης του Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.
Πρόγραμμα ακολουθιών:
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6.00 μ.μ.Εσπερινός Εγκαινίων

νειών για το νόημα των Εγκαινίων. Το
ίδιο την Κυριακή 5/12, 2.30 – 4.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12
2.30 – 6.30 μ.μ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, Έκθεση – Πωλητήριο Χριστιανικού Βιβλίου
4.30 – 6.00 μ.μ. ΚΛΙΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ, η εμπειρία των εγκαινίων!
Τα παιδιά της Ενορίας μας αναπαριστούν την εμπειρία τους στο χαρτί ή
σε άλλο υλικό...

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
12.30 – 2.00 μ.μ. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥ (ανά 20΄), προβολή διαφανειών
για το νόημα των Εγκαινίων & ο Βίος
του Αγίου Νικολάου
11.30 – 2.00 μ.μ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ & 5.00 – 6.30 μ.μ., Έκθεση - Πωλητήριο Χριστιανικού Βιβλίου
ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΤΗΛ.
22990 40 040

Δημήτρης Τζάνης
Ατομική έκθεση ζωγραφικής
26 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2010
Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική
έκθεση ζωγραφικής του Ηρακλειώτη ζωγράφου Δημήτρη
Τζάνη με θέμα τον ταύρο.
Όπως έγραψε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Πολυχρονάκης,
"Είτε ως σύμβολο της πιο ωμής και κτηνώδους δύναμης, είτε ως
έκφραση βασιλικής κυριαρχίας και γονιμότητας, ο ταύρος από
την προϊστορική αρχαιότητα αποτελεί μια ενσάρκωση του Πρωτόγονου, των σκοτεινών και άναρχων δυνάμεων της Ζωής, του
Χάους και του Ερέβους από τις οποίες ξεπήδησε το φως και η
ευταξία του Κόσμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 π.μ.Όρθος – Ακολουθία Εγκαινίων Πρώτη, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.Εσπερινός Πανηγύρεως Αγίου Νικολάου
Στις ακολουθίες θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος
Ο ταύρος δεν έπαψε ποτέ να μαγνητίζει και να σαγηνεύει το ανθρώπινο βλέμμα. Κι αυτό σημαίνει: να γοητεύει και να φοβίζει
μαζί, να ελκύει και να απωθεί. Η σαγήνη του ταύρου είναι η σαγήνη του πρωτόγονου, του προϊστορικού, του αρχέγονου...."

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ.Όρθος & Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία
6.00 μ.μ.Εσπερινός & Παρακλητικός
Κανών Αγίου Νικολάου

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 20:00
Διάρκεια: 26/11 έως 18/12.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας : Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00
- 14:30 & 17:30 - 20:30 - Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00
Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος
Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Αθήνα (Μετρό Ακρόπολη)
Τηλέφωνο 211 182 38 18 - info@technohoros.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
11.30 π.μ. - 1.30 μ.μ. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
ΝΑΟΥ (ανά 20΄) - Προβολή διαφα-

Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Το Κορωπί τιμά την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010
ώρα 10.30π.μ, τον Εορτασμό των Εισοδίων Της
Υπεραγίας Θεοτόκου & της Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων στον Ι.Ν. Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου

Και η Βάρη γιορτάζει
Και η Βάρη γιορτάζει την πολιούχο της Παναγιά
με τη λιτάνευση της εικόνας, ωρα 10.00, τον πανηγυρικό χαρακτήρα και τις παραδοσιακές πίτες.
Την ίδια ημέρα, Κυριακή 21/11, 10.30π.μ. η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας
του Δήμου σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ομάδα του Δήμου Καισαριανής διοργανώνουν σεμινάρια αντιμετώπισης σεισμών, στο Δημοτικό Σχολείο Βάρης στο χώρο του Θεάτρου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους και ιδιαίτερα
ωφέλιμη.

Θρησκευτική πανήγυρις Αγίου Μηνά
Ο “Καλλικράτης” νόμος πλαίσιο
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
«Δημοσθένης» σε συνεργασία με τον Δήμο
Κρωπίας, θα οργανώσει ομιλία αναφορικά με
τον «Καλλικράτη» το νέο νόμο πλαίσιο για
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ομιλία θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου και
ώρα 18:00 στην αίθουσα του θεάτρου του Δήμου Κρωπίας.

Την Τρίτη 23/11 και ώρα 6μ.μ. θα ψαλλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.
Την Τετάρτη 24/11 και ώρα 7π.μ. θα τελεστεί ο όρθρος
μετά Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Μετά το πέρας
και περί ώραν 11:00 π.μ. θα επακολουθήσει η Λιτάνευσις της Αγίας Εικόνος.
Εκ της Ιεράς Μονής
Πληροφορίες: Ιερομόναχος Στέφανος
τηλ. 210 4312149 - κιν. 6945337061

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 23-23/11 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΝΥΧΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Ομιλητής θα είναι ο Φαίδων Σοφιανός. Θα
ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Τι συμβαίνει όταν τρεις φίλοι πλήττουν; Αποφασίζουν
να παίξουν. Και όταν το παιχνίδι ξεφύγει;
Ένα έργο. Τρεις πράξεις. Μία κωμωδία θαυμάτων.
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με την

art gallery café

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα
Τηλ. 210 8958.866 - m.gyras@otenet.gr

Γιορτή της Ελιάς
Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί
από την art gallery cafe για το μήνα Νοέμβριο. Εκδηλώσεις για όλα τα ενδιαφέροντα με μουσικές,
εκθέσεις, ποιητικές βραδιές και άλλα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ & ΠΟΙΗΣΗΣ
* ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - GEORGE HORTON
Αφιέρωμα στο φιλέλληνα διπλωμάτη και συγγραφέα.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11, ώρα 22.00

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού,
οργανώνει τη γιορτή της Ελιάς, την Κυριακή
28 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. στον χώρο του
ΕΚΤ & Π (Αντ. Κιμπιτζή 5 Κορωπί, τηλ. 210
6020026).
Θα μιλήσουν επιστήμονες για τα ευεργετήματα της ελιάς. Παράλληλα θα λειτουργήσει
Εκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας της
Βάλιας Μιχαήλ με θέμα «Η Ελιά στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια», θα συνοδεύει μουσικά η Βάσω Κιούση και βέβαια γευστικό
συμπλήρωμα...

Εκθεση αγιογραφίας
& ζωγραφικής
Η ζωγράφος - Αγιογράφος Αννα Βασιλείου οργανώνει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Πνευματική Εστίας του Δήμου Βούλας (Ζεφύρου 2), το
Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις 7μ.μ.

«ΠΡΟΪΟΝ»
Mark Ravenhill
στο «ΤΩΡΑ Κ44»
Ένας κινηματογραφικός παραγωγός προσπαθεί να πείσει
μία σέξυ στάρλετ ότι έχει το σενάριο που θα τους φέρει
την επιτυχία - το τέλειο προϊόν: μία ωραία επιχειρηματίας, που έχει χάσει τον άντρα της στους Δίδυμους Πύργους, ζει μία θυελλώδη ερωτική σχέση με τον Μωχάμετ,
έναν βομβιστή αυτοκτονίας που σχεδιάζει ν’ ανατινάξει
την Ντίσνευλαντ στο Παρίσι…
Μαύρο χιούμορ και άγρια κριτική. Ο ωραίος τρομοκράτης
σαν απειλή κι ερωτική φαντασίωση. Η πραγματικότητα
σαν προϊόν. Το συναίσθημα παραμορφωμένο μέσα στο
λαμπερό εμπόριο του θεάματος. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται τόσες φορές και σε τόσα μέσα, που δεν διακρίνεται πια το πραγματικό από τη μυθοπλασία. Το Ισλάμ
και η Δύση, ο φόβος κι ο εθνικισμός, το σεξ και η βία, όλα
ανακατεμένα σε ένα προκλητικό, ακραίο κι επιθετικό έργο ανάμεσα στη φρίκη, τη διαστροφή και την ανοησία.
Μια ιστορία για την παθιασμένη ανάγκη του ανθρώπου να
πιστέψει κάπου, σε κάτι, σε κάποιον.
Ο Βρετανός συγγραφέας MARK RAVENHILL, γεννημένος το 1966, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους της
γενιάς του και εκπρόσωπος του περίφημου κινήματος του
«in-yer-face» theatre. Στην Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί
πολλά έργα του, ήδη από το Shopping and Fucking το
1997. Το ΠΡΟΪΟΝ παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Fringe
Festival του Εδιμβούργου το 2005, με τον ίδιο το συγγραφέα στο ρόλο του παραγωγού.
Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 21.30 / Διάρκεια: 60΄
Τιμές εισιτηρίου: 12 €

Info – κρατήσεις: Κωνσταντινουπόλεως 44 / Γκάζι
– Κεραμεικός / Τηλ. 210-3423560

mary Alexiou Athens Art Space
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής

Ένα κοινωνικό, ποιοτικό, υπαρξιακό έργο που έχει μια συγκλονιστική πυκνότητα που σφίγγει την ανάσα του θεατή από
τη πρώτη ως τη τελευταία στιγμή.
Γράφτηκε στη δεκαετία του '70, παίχτηκε στην Αθήνα και στο
Παρίσι και απέσπασε θετικές κριτικές.
Παρ' ότι πέρασαν 40 χρόνια, τα νοήματα του έργου είναι πολύ επίκαιρα και ζωντανά στην εποχή της θλίψης και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

GEORGE HORTON
Αφιέρωμα στη μεγάλη μορφή του φιλελληνισμού, τον
Αμερικανό George Horton, Τετάρτη 24/11, 7μ.μ., που
διετέλεσε διπλωμάτης στη Σμύρνη και έζησε τα δραματικά γεγονότα του 1922. Δημοσιογράφος σε πολύ γνωστές εφημερίδες της Αμερικής. Η ποίηση, αλλά και το
μυθιστόρημα, τον απασχόλησαν σε όλη τη διάρκεια της
διπλωματικής του καριέρας και δημοσίευσε συνολικά
δεκαοκτώ έργα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μυθιστορήματα που εξελίσσονται στην Ελλάδα. Οι κριτικές που απέσπασε για το φιλολογικό του έργο μιλούν
καθαρά για τη βαθιά δημοκρατικότητα και το αμέριστο
ενδιαφέρον του για την «πάσχουσα ανθρωπότητα».

Τα εγκαίνια θα γίνουν το απόγευμα 7μ.μ., αλλά η έκθεση θα λειτουργήσει από το πρωί του Σαββάτου.

Προσεγγίσεις στη μαγεία
της αρμονίας
Την Πέμπτη 25/11 στις 6.30, όπως κάθε Πέμπτη, ο
Λογοτεχνικός Σύλλογος Γλυφάδας έχει ομιλία με
θέμα Προσεγγίσεις στη μαγεία της αρμονίας με
ομιλήτρια την λογοτέχνιδα Σοφία Θεοδωράκη.
Μετά το πέρας της ομιλίας ακολουθεί συζήτηση.

Την ατομική του έκθεση παρουσιάζει ο Ευάγγελος Παπαστάμος με τίτλο “Αντανακλάσεις του αύριο, στο χώρο
τέχνης mary Alexiou, Δημοκρίτου & Στρατιωτικού Συνδέσμου 23 στο Κολωνάκι και θα διαρκέσει μέχρι τις 10
Δεκεμβρίου.
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Δεκατρείς νέοι Δήμαρχοι στην Ανατ. Αττική
Εξι εκλέγονται για πρώτη φορά
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ενώ στον πολυ-υβριδικό Δήμο Σαρωνικού παραμένει, με νίκη από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό
55,83%, ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου. Η
ανταγωνίστριά του “ισχυρά κυρία” Χρ. Χριστοφάκη,
σύζυγος του Θ. Πάγκαλου, περιορίζεται στο ρόλο
της “ντάμας σπαθί” της μαχητικής αντιπολίτευσης.

Δήμαρχος στα 3Β
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας
Μεγάλη μάχη από “θαλάσσης και αέρος” δόθηκε
στον τριυβριδικό δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ή 3Β, όπως τον αποκαλούμε πολλοί για λόγους
συντομίας, μέχρι να πάρει νέο όνομα, όπως ελπίζουμε. Στα 3Β λοιπόν οι θαλάσσιες, υποβρύχιες και υπόγειες (αρχαιοπρεπώς, υποχθόνιες) δυνάμεις υπερίσχυσαν των δυνάμεων των ουρανών και των αιθέρων.
Εξηγούμεθα, για τους παραλληλισμούς: Νέος δήμαρχος των 3Β εξελέγη ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κασιδόκωστας, ο οποίος ήταν δάσκαλος
του θαλάσσιου σκι και υποστηρίχτηκε από εφοπλιστές και άλλες δυνάμεις υπέρτερες προφανώς του
κυβερνήτη αεροσκαφών της “Ολυμπιακής” Γρηγορη
Κωνσταντέλλου, που έλαβε ένα ισχυρό 45% περίπου.

Η Βουλα ψήφισε Κωνσταντέλλο
και της προέκυψε Κασιδόκωστας
μέσω ...Βάρης
Οπως γράφουμε λοιπόν στο Δήμο Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη ανετράπησαν τελικώς οι όροι των μαθηματικών και της κοινής πολιτικής λογικής. Βγήκε
δήμαρχος από τον μικρότερο Δήμο, τη Βουλιαγμένη.
Η Βούλα, με τριπλάσιους σχεδόν ψηφοφόρους από
τη Βουλιαγμένη και διπλάσιους από τη Βάρη, κατάφερε το παράδοξο: Να ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή
Γρ. Κωνσταντέλλο που έλαβε 52,29%, έναντι του
αντιπάλου του που έλαβε 47,71%, αλλά τελικά να
επικρατήσει και να εκλεγεί με 55,72% Δήμαρχος του
ενιαίου δήμου, ο δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κασιδόκωστας (θα αναλυθούν λεπτομερέστερα
προσεχώς).

Και η ΠΑΛΛΗΝΗ
έβγαλε το Δήμαρχο Γέρακα
Στο Δήμο Παλλήνης, όπως αναμενόταν εξελέγη ο
Δήμαρχος Γέρακα Αθανάσιος Ζούτσος, με ποσοστό
πλέον του 60%.
Η νίκη ήταν άνετη στον δεύτερο γύρο, γιατί από την
πρώτη Κυριακή είχε πάρει ήδη το 49% των ψήφων.

Ο Σωτήρης Μεθενίτης
στο Μαρκόπουλο
έκανε την ανατροπή
Νέος Δήμαρχος Μαρκοπούλου ο Σωτήρης Μεθενίτης με ποσοστό άνω του 55,73% έναντι του 42,40%
της πρώτης Κυριακής. Ο αντίπαλός του Νίκος Σουρμπάτης που είχε λάβει το 38,19% στις 7 Νοεμβρίου,
δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά και έφτασε το
44,27%.
Είναι μια καθαρή νίκη του Σωτήρη Μεθενίτη και του
αξίζει.

Το Σχέδιο “Καλλικράτης” επέφερε μεγάλες αλλαγές στον χάρτη της Ανατολικής Αττικής, αν σκεφθεί κανείς ότι είχε 45 Δήμους και Κοινότητες και σήμερα έγιναν 13!
Ορισμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα μεγάλες και όπως από την αρχή γράφαμε, αντιτιθέμενοι στον Καλλικράτη, δεν
θα υπάρξει συνοχή ως κοινωνικός
ιστός.
Αναμένουμε τις αναπόφευκτες εξελίξεις...

Ανατροπές και στις Αχαρνές
Στις Αχαρνές την περασμένη Κυριακή 7/11, ο δήμαρχος Παν. Φωτιάδης με υποστήριξη ΠΑΣΟΚ, είχε έρθει πρώτος με ποσοστό 21,10%. Δεν κατάφερε να
καλύψει μια τόσο μεγάλη διαφορά και έφτασε στο
41,22% την δεύτερη Κυριακή, ενώ ο αντίπαλός του
Σωτήρης Ντούρος εκλέγεται νέος Δήμαρχος Αχαρνών με 58,78%, που την πρώτη Κυριακή είχε λάβει
19,34%.

Εχασε ο Ανδρέας Κεχαγιόγλου
Στη Ραφήνα, το Δήμο χάνει ο μέχρι τώρα Δήμαρχος
Ανδρέας Κεχαγιόγλου, με ποσοστό 45,26% από
42,79 της πρώτης Κυριακής, και εκλέγεται ο Γιώργος
Χριστόπουλος με ποσοστο 54,74% έναντι του
39,15% της πρώτης Κυριακής.

Στην Παιανία επανεκλέγεται
ο Δημήτρης Δάβαρης
Στην Παιανία επανεξελέγη ο Δημήτρης Δάβαρης.με
57,20% παρά την πολυδιάσπαση των υποψηφίων,
αφού κατέβαιναν έξη συνδυασμοί. Ο δεύτερος συν-

δυασμός του Ισίδωρου Μάδη που υποστηρίχτηκε
από τη Ν.Δ. πήρε το 42,80% χωρίς να καταφέρει να
κάνει την ανατροπή, παρ’ ότι ανέβασε κατά 24% περίπου τη δύναμή του.

Κέρδισε η Κερατέα, νικητής
ο Κ. Λεβαντής στη Λαυρεωτική
Στην Κερατέα - Λαύριο (Δήμο Λαυρεωτικής) 0 πρώην δήμαρχος Κερατέας Κων. Λεβαντής κατάφερε να
ανατρέψει τα δεδομένα της πρώτης βδομάδας με
51,80% νικώντας το Δήμαρχο Λαυρίου Δημήτρη
Λουκά που πήρε 48,20%. Τελικά η Κερατέα συσπειρώθηκε και κέρδισε.

Στα Σπάτα - Αρτέμιδα
ο Χρήστος Μάρκου
Στο Δήμο Σπάτα-Αρτέμιδα εκλέγεται τη δεύτερη Κυριακή ο Χρήστος Μάρκου με 57,68% έναντι του Γ.
Κασίμη με 42,32%. Κι εδώ έχουμε αλλαγή φρουράς
από τους δύο δημάρχους Τούντα & Τούντα τις δύο
προηγουμενες τετραετίες, που δεν εκτέθηκαν.

Δήμαρχος Μαραθώνα
ο Ιορδάνης Λουϊζος, δημαρχος Νέας Μάκρης
Στον Καλλικρατικό Δήμο Μαραθώνα εξελέγη ο επί
δύο τετραετίες δήμαρχος Νέας Μάκρης Ιορδάνης
Λουϊζος με 53,68% τη δεύτερη Κυριακή έναντι του
μεγάλου αντιπάλου του Βασ. Τζιλάβη.
Σημειωτέον ότι την πρώτη Κυριακή ήταν κοντα - κοντά και οι δυο αφού ο μεν πρώτος έφερε ποσοστό
39,72% ενώ ο δεύτερος 35,40%.

Δήμαρχος ο Γιάννης Καλαφατέλης
στο Διόνυσο
Δήμαρχος Διονύσου εκλέγεται ο Ιωάννης Καλαφατελης με ποσοστό 61,89%, έναντι του Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να ανεβάσει το
ποσοστό του, που έλαβε 38,11% έναντι 26,35% την
πρώτη Κυριακή.

Θρίλερ στον Ωρωπό
Στον Ωρωπό με την πολυσυλλεκτικότητα των Δήμων
και Κοινοτήτων, δήμαρχος εκλέγεται ο Ιωάννης Οικονομάκος με 50,32 (την πρώτη Κυριακή είχε φέρει
19,62%) με πολύ μικρή διαφορά από τον νυν Δήμαρχο Κων/νο Λίτσα που την πρώτη Κυριακή είχε
φέρει 27,37%, ενώ την 2η 49,68!
Οπως είχαμε γράψει το περασμένο Σάββατο στο Κορωπί εξελέγη από την πρώτη Κυριακη ο Δημ. Κιούσης με 66,17%.
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Η ώρα της αλήθειας
Με αίσθημα ευθύνης και αγάπης για την πόλη 3Β
Άρθρο του Άγγελου Αποστολάτου
(τ. Δημάρχου και υποψήφιου)
Μετά το αποτέλεσμα στις 14.11.10 των Δημοτικών
εκλογών, όπου οι Δημότες Βούλας και Βάρης προσέφεραν στο πιάτο, στον κατά φήμη και μόνο πετυχημένο Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα, την Διοίκηση του Νέου Μεγάλου Δήμου των 3Β, θεωρώ
υποχρέωσή μου, με αίσθημα ευθύνης, να πληροφορηθούν οι Δημότες για τις απαράδεκτες και επιλήψιμες συμπεριφορές και πράξεις υποψηφίων.
Με την ευκαιρία αυτή συγχαίρω τον κ. Κασιδόκωστα
για τη μεγάλη του νίκη, του εύχομαι καλή επιτυχία
στο έργο του και του συνιστώ να αλλάξει νοοτροπία
Διοίκησης στο νέο Δήμο, να σταθεί δίπλα στον απλό
Δημότη και όχι στα μεγάλα συμφέροντα(πράγμα δύσκολο και ανέφικτο).
• Να προστατεύσει το φυσικό κάλλος της περιοχής
• Να προστατεύσει το Μνημείο της Φύσης(Λίμνη)
• Να προστατεύσει τις δασικές εκτάσεις και τους
χώρους πρασίνου
• Να απαιτήσει από την Πολιτεία τη Διοίκηση και
Διαχείριση της παραλίας
• Να στηρίξει με κάθε τρόπο τη Νεολαία μας με
σχολεία, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας
• Να δώσει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα στο
Κόρμπι, στη Μηλαδέζα, στο Χέρωμα, στους Εποικιστές και στο Αγρόκτημα Βάρης
• Να δώσει λύσεις στο Κυκλοφοριακό, στη στάθμευση, στην αποχέτευση όμβριων και λυμάτων,
στα οδικά δίκτυα, στα πεζοδρόμια
• Να αναδείξει και να συντηρήσει τους αρχαιολογικούς χώρους, παράλληλα με την κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου
• Να καταστήσει το Νέο Δήμο, πρότυπο Πόλης, με
κοινωνικές, ψυχαγωγικές, πνευματικές, μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις. Τέλος,
• Να στηρίξει τους συνανθρώπους μας, λόγω της
ανέλεγκτης οικονομικής και αδιέξοδης κατάστασης της χώρας μας, όπως: άτομα με ειδικές ανάγκες, Κ.Α.Π.Η, βοήθεια στο σπίτι και σε κάθε άτομο που χρειάζεται συμπαράσταση και βοήθεια από
το Νέο Δήμο μας
Για τις δέκα παραπάνω παραινέσεις μου θα ήθελα
μια απάντηση από τον κ. Κασιδόκωστα.

που μας έφεραν σ’ αυτήν την άθλια οικονομική κατάσταση. Αυτοί που επιβουλεύονται την παράκτια
ζώνη της Βούλας και της Βάρης.
Αυτοί που θέλουν να αξιοποιήσουν τα εκατοντάδες
στρέμματα, χωρίς να παρέχουν στο Δήμο τις προβλεπόμενες εισφορές σε έκταση και σε χρήμα στη
Βάρη(κτήμα Κανελλόπουλου, Βοκτάς κλπ).

Αγαπητοί Δημότες,
Ήταν μια περίοδος που κυριάρχησε η αθλιότητα, η
συναλλαγή, η εξαγορά, το ατομικό συμφέρον.
Ήταν μια περίοδος που πουλήθηκαν και αγοράστηκαν άνθρωποι και συνειδήσεις.
Ήταν μια περίοδος λασπολογίας και κατασυκοφάντησης με ύπουλα και ανέντιμα κτυπήματα κάτω
από τη μέση, από το συνδυασμό Νέα Πορεία του κ.
Κάσδαγλη, όπως και στο εγγύς παρελθόν έχουν
πράξει δημόσια, επικουρούμενοι και από το συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση του κ. Κασιδόκωστα και συγκεκριμένα:
Την παραμονή των εκλογών 6.11.10 και κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας 7.11.10 με διάφορα μέσα,
ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά μηνύματα, σε προσωπικές τους συναντήσεις και με τα παπαγαλάκια
τους, ενημέρωναν τους εκλογείς ότι ο Αποστολάτος έπαθε σοβαρό εγκεφαλικό και έμφραγμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Νοσοκομείο, με
σκοπό να επιτύχουν καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Οι συγκεκριμένοι ΑΘΛΙΟΙ και ΑΝΕΝΤΙΜΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Και το πέτυχαν αυτοί που επί πολλά χρόνια διοικούσαν τους Δήμους Βουλιαγμένης και Βούλας. Με
προσωπικά οφέλη.
Αυτοί που κατασπατάλησαν τα χρήματα των Δημοτών και πολλά εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε χωρίς
κανένα έργο, χωρίς φιλότιμο, χωρίς αιδώ.
Αυτοί που μοναδικός στόχος τους ήταν να αναρριχηθούν στη Διοίκηση του Νέου Δήμου, προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τα οικογενειακά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των μεγαλόσχημων υποστηρικτών και χρηματοδοτών τους.

Φίλες και φίλοι,
Κάτοικοι και
Βουλιαγμένης.

Δημότες

της

Βούλας-Βάρης-

Σήμερα, 14.11.10, ημέρα επαναληπτικών εκλογών,
θεωρώ υποχρέωσή μου να μιλήσω καθαρά και έξω
από τα δόντια, όπως κάνω πάντα, χωρίς μασημένα
λόγια, για όλη την προεκλογική περίοδο:
Ήταν μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδος που
κυριάρχησαν τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτοί δηλαδή

σπάθισης του Δημοσίου χρήματος και της περιθωριοποίησης της Βούλας και της Βάρης.

Ήταν μια περίοδος προσωπικής υπέρ φιλοδοξίας
του κ. Κωνσταντέλλου-Μεγάλο Λάθος- Κακή Εκτίμηση.
Ήταν μια περίοδος του Γιατί εσύ και όχι εγώ.
Ήταν μια περίοδος που δεν εκτιμήθηκε σωστά από
τον κ. Κωνσταντέλλο ότι η πολυδιάσπαση της Βούλας θα είχε το σημερινό αποτέλεσμα και συνεπώς
τη συνέχιση της διαπλοκής, της απραξίας, της δια-

Αυτό το σημερινό αποτέλεσμα, τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο καθ’ όλα έντιμος Δήμαρχος Βάρης και
ακόμη περισσότερο οι εκλογείς των τριών πόλεων,
το είχαμε προβλέψει, λόγω της πολυδιάσπασης,
από την αρχή της προεκλογικής περιόδου και καλέσαμε σε στράτευση και τον κ. Κωνσταντέλλο, που
αρνήθηκε εγκληματικά, προβάλλοντας προκλητικά
το ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΩ, να υπηρετήσουμε ο καθένας μας, με τις εμπειρίες του αυτή τη Νέα Πόλη,
Που κανείς δεν περισσεύει
Που μπορούσαμε να την κάνουμε καλύτερη
Που και ξέρουμε και μπορούμε
Που αγαπάμε όλοι μας και ο καθένας εξ ημών, για
πολλούς και διάφορους λόγους, πέρα από προσωπικά συμφέροντα και χωρίς ανταποδοτικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις.
Εγώ προσωπικά αγάπησα αυτήν την περιοχή, την
υπηρέτησα έντιμα, πιστά, την ωφέλησα και δεν την
έβλαψα, την πήρα τη Βούλα χωριό και την παρέδωσα μια όμορφη πόλη. Χωρίς ακρότητες, χωρίς να
αλλάξω τον χαρακτήρα της πόλης.
Για το όποιο έργο μου, μιλάει η Ιστορία της Βούλας,
το 2004. Το αφήνω στην κρίση των Δημοτών.
Για εκείνους που μεταπήδησαν τη δεύτερη Κυριακή,
από το συνδυασμό τους, στο συνδυασμό της Ανεξάρτητης Κίνησης και που συνετέλεσαν στο τελικό
αποτέλεσμα, κομπάζοντας στα καφενεία ότι αυτοί
με την κωλοτούμπα τους, έδωσαν τη νίκη, ένα έχω
να πω:
ΤΟΥΣ ΛΥΠΑΜΑΙ
Τέλος, προκαλώ το Δήμαρχο των 3Β κ. Κασιδόκωστα και τον παρακαλώ με τη συμπεριφορά του και
το έργο του, να σταθεί αντάξιος της εμπιστοσύνης,
αν την απέκτησε και με όποιο τρόπο, των κατοίκων
των 3Β, που τον τίμησαν, έτσι ώστε να μου δώσει
μεγάλη χαρά που θα με διαψεύσει και να μου άρει
κάθε επιφύλαξη για την ισομερή και ισάξια αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της Νέας Πόλης.
Πάντα δικός σας
Άγγελος Αποστολάτος
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Απίστευτη ω(ρι)μότητα!!
Ωριμότητα του λαού, ήταν το μήνυμα που πήρε το
ΠΑΣΟΚ από τις αυτοδιοικητικές(!) εκλογές. Το
αποτέλεσμα είναι η ωριμότητα που επέδειξε ο λαός, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Πεταλωτή, που ψήφισε «πράσινους» δημάρχους και περιφερειάρχες.
Φαντάζεστε σε άλλες εποχές να έκοβαν μισθούς
και συντάξεις και να το δεχόταν έτσι ο λαός; Ρώτησε ο Πεταλωτής τον Γ. Παπαδάκη στην πρωινή
εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», Πέμπτη 18/11.

― Μα είχαμε αποχή 65% του θύμισε ο Παπαδάκης.
― Αυτό δεν έχει καμία σημασία, ήταν η απάντηση
του Πεταλωτή, που την αποχή την εξέλαβε ως
αποδοχή στα μέτρα!!!

Αν δεν βγούμε θα χαθούν οι συντάξεις σας, θα
χρεωκοπήσουμε, θα πάμε σε εκλογές. Η Τρίτη δόση του δανείου είναι για τις συντάξεις και τους μισθούς!
Μεγαλύτερη τρομοκρατία απ’ αυτή υπάρχει;

Αποδοχή στα μέτρα είναι και η επιλογή «πράσινων» δημάρχων – κατά τον Πεταλωτή – για παράδειγμα η επιλογή του Θ. Ζούτσου στην Παλλήνη και όχι το έργο που έχει παράξει.
Πόση αμετροέπεια!

Αν παίρναμε τους εκλογικούς καταλόγους και κοιτάζαμε ποιες ηλικίες ψήφισαν στις τελευταίες
εκλογές, θα βλέπαμε ιδιαίτερα αποκαλυπτικά
στοιχεία.

Και η τρομολαγνεία!

Το μεγάλο ποσοστό ηλικιακά που ψήφισε, ξεπερνάει το μέσο όρο ζωής.

Η τρομολαγνεία της κυβέρνησης, που επιδόθηκε
μέσω του πρωθυπουργού μέσα από τα ηλεκτρονικά «παράθυρα» λίγο πριν τις εκλογές ήταν πρωτόγνωρη.

Χρειάζεται μεγαλύτερη τρομοκρατία από το να
χάσει ένας υπερήλικος άνθρωπος τα προς το ζην;
Η προπαγάνδα σήμερα είναι «βόμβα» πολλών μεγατόνων…

λείο, της κάθε τότε ανάπτυξης και στην προκειμένη περίπτωση των ορυχείων του Λαυρίου.

Δήμος και άρχοντες
στην αρχαία Αθήνα
(Μέρος πρώτο: η Γέννηση των Αθηνών)
«Οι άνθρωποι συσπειρώθηκαν σε φυλές και
πόλεις επειδή από τη φύση τους έχουν την
τάση να μοιράζονται τα πράγματα αλλά και
επειδή χρειάζονται ένας τον άλλον».
Στράβων
Όταν λέμε Δήμαρχο, αναφερόμαστε στον
πρώτο πολίτη της πόλης και όχι στον άρχοντα της πόλης.
Στην αρχαία Ελλάδα, για πολλούς αιώνες
υπάρχει μεν “δήμος” αλλά δεν υπάρχει δήμαρχος .
Στον Όμηρο, συναντάμε την σανσκριτικής
προέλευσης λέξη “δήμος”, με ένα ευρύτερο
φάσμα εννοιών. Μερικές φορές με τη λέξη
εννοεί τη συγκέντρωση πλήθους, άλλοτε
δηλώνει όχλο και πολλάκις σημειώνει γεωγραφική και μάλιστα αυτοδιοικούμενη περιοχή.
Η αυτοδιοίκηση, συνήθως είναι ένας τρόπος, που επέλεξε η κεντρική εξουσία, για
να απλώνει ευχερέστερα και με λιγότερο
κόστος τα πλοκάμια του ελέγχου της.
Κορυφαία αντιπροσωπευτική μορφή μιας περιφερικής από το “Κέντρο” ελεγχόμενης
αυτοδιοίκησης, μας έδωσαν στην Ρωσία του
1917, τα “Λαϊκά Συμβούλια”.
Δήμαρχο όχι μόνο της πόλης του Παρισιού,
αλλά και συνάμα κυβερνήτη και μάλιστα
ολόκληρης της Γαλλίας, τον συναντήσαμε
τις μέρες της Γαλλικής Επανάστασης του
1789.
Και οι Ρωμαίοι είχαν τον δήμαρχο της πόλης. Εδώ όμως, δεν γραφόταν σαν ο πρώτος πολίτης, αλλά σαν ο άρχων των πληβείων. Να σημειωθεί δε, ότι στους πατρικίους
(ευγενείς ή οικονομικά ευπόρους), απαγο-

ρευόταν να κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου. Ο θεσμός του δημάρχου στην Αθήνα,
θα εμφανιστεί με τις μεταρρυθμίσεις του
Κλεισθένη.

Αρχικά αναγνωρίζομε τέσσερα μικρά χωριά;
Θορικό, Αφίδνα (Κιούρκα), Παλλήνη και
Αγνούς (ανάμεσα στην Πεντέλη και Υμηττό)
που είναι τα μόνα κέντρα ζωής, αλλά και μερικά άλλα. Αργότερα τα χωριά του Κηφισού
έρχονται σε ρήξη με τα χωριά της Ελευσίνας και από τη σύγκρουση προκύπτουν συνασπισμοί, οργανωμένοι σε τέσσερα νέα
χωριά: Μαραθώνα, Τρικόρυνθο, Οινόη, Προβάλινθο ήτοι της “Τετράπολης” του Μαραθώνα. Από αυτή την Τετράπολη Πόλη, ο
Θησέας θεμελιώνει μια καινούργια πόλη
στην Ακρόπολη, σαν τόπο προσέλκυσης των
θεών.

Ο θεσμός της πόλης–κράτους, αποτέλεσε
πάντα το ιδανικό των Ελλήνων. Το φυλετικό
κράτος, δηλαδή το κράτος το οποίο απαρτιζόταν από ανθρώπους της ιδίας φυλής ή
από ένωση φυλών, ασπάστηκε ένα δικό του
πολιτικό σύστημα και ταυτίστηκε με αυτό.
Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα έθνος από φύλα
συγγενικής καταγωγής, όπως Ιωνες Δωριείς
και Αιολείς.
Και αφού μιλάμε για “αθηναϊκή” δημοκρατία
θα μιλήσομε και λίγο για τον γεωγραφικό
τόπο που γεννήθηκε· την Αττική.
Η Αττική είναι μια περιοχή 2650 τετραγωνικών μέτρων, που η μισή κατέχεται από βουνά: Κιθαιρώνας, Πάρνηθα, Πεντέλη, αντικριστά Αιγάλεω - Υμηττός και ανάμεσα με ξεχωριστή ιστορία ο καθένας, σπαρμένοι οι
λόφοι, Αγχεσμος (Τουρκοβούνια), Λυκαβηττός, Αρδηττός, Άρειος Πάγος, Πνύκα. Στο
κέντρο, ο βράχος της Ακρόπολης.
Αρχίζοντας από την θαλασσινή μεριά της,
συναντάμε τα λιμάνια ή λιμενίσκους της
πειραϊκής χερσονήσου, με μπροστά να φαντάζει η Αίγινα, και τον όρμο της Ελευσίνας, με το νησί της Σαλαμίνας να σφραγίζει το “έμπα” του Σαρωνικού κόλπου. Στον
αντίποδα το Φάληρο, που τρέχει μέχρι τις
αμμουδιές του Σουνίου, όπου αραδιάζονταν
τα πλεούμενα με το αλυσοδεμένο ανθρώπινο στοιχείο, απαραίτητο παραγωγικό εργα-

Στην αρχή με αφιέρωση στην κουκουβάγια,
μετά στο φίδι Κέκροπα και μετά στον ήρωα
Ερεχθέα, που τελικά μοιράζεται τον βράχο
της Ακρόπολης με την θεά Αθηνά, κόρη παρθένο του Δία. Η Αθηνά ζητά την συνένωση
των πόλεων της Αττικής σε μία και τις θέτει κάτω από την προστασία της. Ξεφεύγει
και ανεξαρτητοποιείται η Ελευσίνα. Το γεγονός όμως είναι, πως έχουν γεννηθεί αι
“Αθήναι”. Η Αθήνα λοιπόν, αποτελεί μια πολιτική ένωση των πόλεων της Αττικής, κάτω
από το σκήπτρο της θεάς Αθηνάς, εξ ου και
ο πληθυντικός αι “Αθήναι”.
Στην Αθήνα είδε το φώς και η πρώτη οργανωμένη δημοκρατία.
Παλιότερα όμως, όπως και το μεγαλύτερο

μέρος των ελληνικών πόλεων ήταν βασίλειο. Οι βασιλικές δυναστείες των Ερεχθειδών και μετά Μεδοντιδών, γρήγορα παραχώρησαν ομαλά τη θέση της εξουσίας, στην
ανερχόμενη αριστοκρατία. Στην πραγματικότητα οι βασιλιάδες στην Αθήνα, δεν ήταν
ποτέ του τύπου του απόλυτου ασιατικού μονάρχη.
Ο βασιλιάς επέχει θέση θρησκευτικού αρχηγού, σαν ένας μεγάλος ιερέας που κάνει τις
θυσίες. Ανήκει στην πιο πολυάριθμη και πιο
πλούσια οικογένεια, και κατοικεί στο ανάκτορό του που βρίσκεται στην Ακρόπολη.
Αλλά ολόκληρη η οικογένειά του, όπως και
ο κάθε πολίτης ασκεί κάποιο βιοποριστικό
επάγγελμα. Σημειώνεται δε, ότι ακόμη και ο
γιός του βασιλιά δουλεύει στους αγρούς.
Κάτω από τον “βασιλικό πατριάρχη” ο λαός
συνασπισμένος στον Δήμο, παρακολουθεί
και ελέγχει. Τώρα εδώ, λέγοντας Δήμο και
λαό αναφερόμαστε πιθανόν μόνον τους ευγενείς και αριστοκράτες.
Προτού ξεφύγω από το θέμα να συμπληρώσω, πως τότε ακόμη η γαιοκτησία ήταν αδιαίρετη. Για τον πόλεμο και την ασφάλεια
της πόλης και ιδιαίτερα για τους μετανάστες
που κατοικούν στην πόλη υπεύθυνος είναι
εκλεγμένος ο Πολέμαρχος. Μετά τον βασιλιά Κόδρο, που υπακούοντας σε δελφικό
χρησμό αυτοθυσιάστηκε στα σύνορα του
κράτους της Αττικής για να σώσει την Αθήνα από τη Δωρική εισβολή· οι πολίτες πιστοί
στη μνήμη του, δεν θέλουν πιά άλλο βασιλιά. Έτσι προοδευτικά φέρνουν στο πολιτικό προσκήνιο, το θεσμό της δημοκρατίας,
που με τον Κλεισθένη και τις μεταρρυθμίσεις του, φτάνει στην κορυφαία μορφή της.
Με αυτές όμως τις μεταρρυθμίσεις, θα
ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Ιστορία των Ελλήνων” τομ. 2. Εκδ. Δομή,
2) Β. Ραφαηλίδης: “Η Μεγάλη Πορεία του Μαρξισμού”,
Εκδ. 21ου
3) Fr. De Polignac: “Η Γέννηση της Αρχαίας Ελληνικής
Πόλης”, Εκδ. ΜΙΕΤ 2000
4) W. Schuller “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας”, Εκδ. ΜΙΕΤ
1999
5) J. de Romily: “Η Αρχαία Ελλάδα σε αναζήτηση της
Ελευθερίας”, Εκδ. Το “Άστυ” 2001
6) J. de Romily: “Η Έξαρση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα”, Εκδ. Το “Άστυ” 2006
7) R. Cohen: “Αθηναϊκή Δημοκρατία” εκδ. Ειρμός 1992
8) Αριστοτέλους “Αθηναίων Πολιτεία”, Εκδ. Κάκτος
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Εκτός από τον γνωστό μύθο του λαγού και
της χελώνας, σύμφωνα με τον οποίο η χελώνα κέρδισε το λαγό σε αγώνα δρόμου,
υπάρχει κι ένας άγνωστος, σύμφωνα με τον
οποίο ένας χελώνος απαύτωσε ένα λαγό!
Το συμβάν προέκυψε ως εξής: Ένας πεινασμένος αετός είδε από ψηλά ένα λαγό κι
εφόρμησε καθέτως να τον καταβροχθίσει.
Ο λαγός, πανικόβλητος, χώθηκε σε μια τρύπα που βρήκε μπροστά του και γλύτωσε.
Πριν ξεθαρρέψει και βγει από τη σήραγγα
που οδηγούσε σε χελωνοφωλιά, να ‘σου
ένας χελώνος που πήγαινε να πλαγιάσει.
Βλέποντας τα οπίσθια του λαγού μπροστά
του αναπάντεχα, τον απαύτωσε! Τότε ο λαγός είπε με παράπονο: «Χάριν του αετού,
γ…..με κι εσύ χελώνα».
Γνώριζα, βέβαια, πως οι «σύμμαχοί» μας,
πότε ντυμένοι ως «Προστάτιδες Δυνάμεις», πότε ημίγυμνοι ως ANTANT και τώρα τσίτσιδοι ως Τρόικα, μας απαύτωσαν κατά συρροήν!... Αν τα γράφω αυτά σήμερα,
8 Σεπτεμβρίου 2010, δεν το κάνω τυχαίως.
Ο χθεσινοβραδινός λόγος του Γάλλου Ευρωβουλευτού κ. Μπεντίτ ενώπιον της Κομισιόν στο Στρασβούργο, μου ‘φερε παλιές
αναμνήσεις. Είπε - για όσους δεν τον παρακολούθησαν - ότι για να εισπράξουμε τη

ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ
γράφει ο Θωμάς Θεολόγης
ιστοριοδίφης/συγγραφέας
β’ δόση του δανείου, μας υποχρέωσαν να
προμηθευτούμε οπλικά συστήματα από τη
Γαλλία και τη Γερμανία! Διαπιστώνω, με λύπη μου, ότι ισχύει το σύστημα που εφαρμόστηκε και πριν από 185 χρόνια κι εξηγούμαι:
Στις 7 Φεβρουαρίου 1825 είχε συνομολογηθεί στο Λονδίνο το β’ δάνειο, ύψους
2.000.000 λιρών, προς 55,5% του ονομαστικού κεφαλαίου. Κρατηθείτε καλά, γιατί
έπονται οι κρατήσεις:
Τόκοι δύο ετών
200.000
Χρεόλυτρον ενός έτους
20.000
Διάφορα μεσιτικά
68.000
Διάφορα έξοδα και ζημιές
13.700
Εξαγορά ομολογιών των δύο δανείων
.
212.220

Ναυπήγηση 6 ατμοκινήτων πλοίων
123.300
Μισθοδοσία λόρδου Κόχραν
37.000
ΣΥΝΟΛΟΝ

923.507

Μια μικρή ανάλυση είναι επιβεβλημένη: Η
μία από τις δύο φρεγάδες που προπληρώθηκαν, παραδόθηκε στις 24.11.1826 – λίγο αργά βέβαια - ενώ η άλλη πουλήθηκε για να
«χρηματοδοτήσει» την προπληρωθείσα που
παραδόθηκε!... Από τα 6 ατμοκίνητα πλοία,
παρελήφθησαν τρία (με το συμπάθιο). Τα
άλλα τρία (κι αυτά με το συμπάθιο), τα ‘φαγε το τέρας του Loch Ness! Οι 37.000 πληρώθηκαν στον Κόχραν επειδή ήταν λόρδος
κι έκτοτε διαδόθηκε στην Ελλάδα μία επιδημία γνωστή ως «λόρδα»!...

Ναυπήγηση δύο φρεγάδων στην Αμερική
Για τους διαπραγματευτές
Για πολεμεφόδια και εξοπλισμό

156.600
15.487
77.200

Παρ’ όλα τα ανωτέρω, περίσσεψαν
232.700 λίρες, με τις οποίες μπορούσαν να
γίνουν πολλά για τις ανάγκες του στόλου,
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καθώς και για την άμυνα του Μεσολογγίου,
αλλά οι επιτήδειοι τις εποστράκισαν!... Αν
το μυαλό σας πάει σε σημερινά παραδείγματα, π.χ. συντάξεις αντιστασιακών που
δεν είχαν γεννηθεί το 1940 και σε επιδοτήσεις αγροτών που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν την ελιά από ένα πλάτανο, δεν φταίω
εγώ!... Αν ο Έλληνας διακρίνεται για κάτι,
αυτό λέγεται εφευρετικότητα στις καταδύσεις στις τσέπες των άλλων, εξ ου και το
λήμμα λωποδύτης!...
Το 1823 η Β’ εθνική Συνέλευση παρέπεμψε
σε Επιτροπή τις υποθέσεις διασπάθισης
του δημοσίου χρήματος και το παράδειγμά
της ακολουθείται με ευλάβεια έκτοτε. Οι
Επιτροπές, όμως, δεν έστειλαν κανένα από
τους καταχραστές στη φυλακή. Δυσκολεύονται πολύ στη σύνταξη των πορισμάτων,
επειδή τα μέλη τους συγχέουν τις έννοιες
των λέξεων.
Έτσι η λέξη Επιτροπή για τους μεν είναι Υποτροπή, για τους δε Ανατροπή, μερικοί την
αντιλαμβάνονται ως Μετατροπή και λίγοι ως
Παρεκτροπή. Πιάσε τον ξυπόλητο και παρ’ του
τα παπούτσια!... Έτσι οι «σύμμαχοί» μας – μήπως και οι κυβερνώντες; - μας μεταχειρίζονται
όπως ο χελώνος τον λαγό μέσα στη σήραγγα!
Με τις υγείες μας!...

Γιουνανιστάν 2010
Το Ισλάμ πάλι εδώ μετά από 180 χρόνια
Ένα άλλο μήνυμα, παράλληλο κι αλληλένδετο με κείνο των
εκλογών, πήραν οι έκπληκτοι Αθηναίοι το πρωί της Τρίτης,
16 Νοεμβρίου. Αγουροξυπνημένοι ακόμα, αντίκρυσαν εκεί
στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, να συγκεντρώνονται χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες, για να
γιορτάσουν την πρώτη μέρα του μπαϊραμιού, το Αϊντ αλ
Άντχα. Επιτέλους, το όραμα της Νέας Τάξης, του νεοΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ., της Αριστεράς –ορθόδοξης και αιρετικής- και ενός στρατού «πνευματικών» πεμπτοφαλαγγιτών
της πιο «προοδευτικής» παρακμής που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, παίρνει σάρκα και οστά. Επιτέλους, γίναμε πολυ-πολιτισμικοί αδέρφια, τα καταφέραμε, χαρείτε!
Από 20.000 έως 50.000 υπολογίζονται οι μουσουλμάνοι
που συγκεντρώθηκαν σε 15 περίπου κεντρικά σημεία της
Αττικής, υπακούοντας στο κάλεσμα του προέδρου της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας, Ναϊμ Ελγαντούρ. Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, απέναντι από τον ανδριάντα
του εθνομάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’, ο σταλμένος από την Αίγυπτο ιμάμης Μοχάμεντ Ζακί Μπατάρι κήρυττε από μικροφώνου και μεγαφώνων, ενώ ένα «καλαίσθητο» πανό που απεικόνιζε έναν κουκουλοφόρο δήμιο να
έχει αποκόψει με το τεράστιο τσεκούρι του τις παλάμες
μιάς αλυσσοδεμένης γυναίκας, αμαρτωλής προφανώς, έδινε μιά ιδέα του δωρεάν προσφερόμενου σε εμάς τους «άπιστους», ισλαμικού πολιτισμού, που θεωρεί τις γυναίκες κατώτερες από τα ζώα, αφού τα θηλυκά ζώα στις ισλαμικές
χώρες δεν μαστιγώνονται, δεν λιθοβολούνται μέχρι θανάτου, δεν βιτριολίζονται, ούτε υποβάλλονται σε κλειτοριδεκτομή.
Στην εμφανώς καλά οργανωμένη κίνηση μετείχε και το
τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, αφού σημαντικό μέρος των
παρευρισκομένων στις λατρευτικές εκδηλώσεις ήταν Μουσουλμάνοι της Δυτ. Θράκης. Οι ίδιοι που την δεύτερη Κυριακή των εκλογών πήραν γραμμή να ψηφίσουν μαζικά για
περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης τον εκλεκτό
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. –και του τουρκικού προξενείου- Α. Γιαννακίδη. Το μήνυμα ήταν δισυπόστατο και σαφέστατο: «Εάν σας

Α’ Μέρος
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ενοχλεί να τελούμε τις λατρευτικές μας εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους σας, δίπλα στα εθνικά σας σύμβολα και
μνημεία, φτιάξτε μας τζαμί. Είμαστε μιά υπολογίσιμη δύναμη και σε ψήφους, αφού κάθε μέρα αποκτούν το δικαίωμα
απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, όλο και περισσότεροι
μουσουλμάνοι». Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το πρώτο νομοσχέδιο που υπερψήφισε το ΠΑ,ΣΟ.Κ. μετά τις εκλογές του
2009 –και με γνωστή στον Γ. Παπανδρέου την οικονομική
μας αθλιότητα- ήταν εκείνο για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στους λαθρομετανάστες που συμπληρώνουν έξη
χρόνια από την ημέρα αποκτησης κάρτας εργασίας.
Έσπευσε, άλλωστε ο κυβ. εκπρόσωπος να καθησυχάσει
τους εν Ελλάδι λαθρομετανάστες μουσουλμάνους, λέγοντας ότι η ελληνική πολιτεία θα τους χτίσει τζαμί, με έξοδα
των Ελλήνων φορολογουμένων, των οποίων ο Γ.Α.Π. και η
Τρόϊκα περικόπτουν αγρίως τους μισθούς και τις συντάξεις.
Στις ισλαμικές χώρες και μόνο να κάνει ένας χριστιανός τον
σταυρό του σε δημόσιο χώρο, θεωρείται τυχερός αν απλώς
ξυλοκοπηθεί και δεν του κόψουν το χέρι ή τον σκοτώσουν.
Κάποιοι από τους αναγνώστες ίσως να ενθυμούνται ότι προ
δύο-τριών ετών στο Πακιστάν, εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι
λυντσάρισαν και δολοφόνησαν κάποιους από τους ελάχιστους -καθολικούς κυρίως- Χριστιανούς Πακιστανούς, σε
μιά χώρα όπου και μόνο η υποβολή αιτήματος ανέγερσης
χριστιανικού ναού επισύρει ποινή δημόσιου λιθοβολισμού.
Επειδή δε, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. είναι τα τελευταία 15 χρόνια
τα συγκοινωνούντα ηχεία και χαλκεία της διατεταγμένης
από την Παγκόσμια Διακυβέρνηση άλωσης και κατάργησης
του ελληνικού Έθνους-Κράτους με την αθρόα εισροή μουσουλμάνων –κυρίως- λαθρομεταναστών, ουδένα μη κοιμώμενο εξέπληξε η ενορχηστρωμένη από την πλειονότητα
των συστημικών Μ.Μ.Ε., «πολυ-πολιτισμική» προπαγάνδα

και παραπληροφόρηση για το γεγονός των μουσουλμανικών λατρευτικών τελετών σε κεντρικά σημεία της Αττικής.
Ο γνωστός δημοσιογράφος και δεξιόστροφος εκσυγχρονιστής Γ. Κύρτσος δήλωνε την ίδια μέρα στην πρωϊνή εκπομπή της ΝΕΤ ότι «χρωστάμε» στους μουσουλμάνους μετανάστες την ανέγερση τζαμιού! Θα συμφωνούσα μαζί του
εάν το ελληνικό κράτος είχε με διακρατικές συμβάσεις προσκαλέσει το περίπου ένα και κατ’ άλλους δύο εκατ. Ασιάτες
και Αφρικανούς που εισέβαλλαν και εισβάλλουν ετσιθελικά
στην Ελλάδα μέσω -και με τη βοήθεια- της Τουρκίας. Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. δεν αναγνώρισαν το αυτονόητο δικαίωμα των Ελλήνων να αποφασίσουν
αν και με ποιούς θα ήθελαν να μοιραστούν την Ελλάδα.
Αντιθέτως, με εκφρασμένη σε επάλληλες δημοσκοπήσεις
την πλειονότητα των πολιτών να αντιτίθεται στην άνευ
ορίων είσοδο των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, οι υπεύθυνοι(;) κυβερνώντες μεθοδεύουν κατ’ εντολή εξωελλαδικών κέντρων εξουσίας την μετατροπή της Ελλάδας σε πολυεθνοτικό κρατικό μόρφωμα, ή μάλλον έκτρωμα.
Πάντως, στην ίδια εκπομπή της ΝΕΤ ο εκσυγχρονιστής Γ.
Κύρτσος κάλεσε τον εκσυγχρονιστή Γ.Α.Π. να εξηγήσει
στους Έλληνες πως σε καιρούς Μνημονίου, ύφεσης και
καλπάζουσας ανεργίας, επιτρέπει την καθημερινή είσοδο
από τα σύνορά μας με την Τουρκία στον Έβρο, 200 με 300
Ασιατών λαθρομεταναστών. Οι οποίοι σύμφωνα με τον Γ.
Κύρτσο επιβιβάζονται ανενόχλητοι από τις ελληνικές Αρχές σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ και καταλήγουν στην Ομόνοια.
Προσέξτε: μόνο από τον Έβρο μπουκάρουν 200 με 300 ημερησίως. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι σταθεροί
επισκέπτες μας από τα μικρασιατικά παράλια.
Όμως το θέμα είναι τεράστιο για να εξαντληθεί σε ένα άρθρο. Στο επόμενο φύλλο της «Ε» θα δούμε μεταξύ άλλων
παραμέτρων και τις αλληλο-συγκρουόμενες θέσεις της ελληνικής Αριστεράς, η οποία στα 36 χρόνια της μεταπολίτευσης αδυνατεί να ξεφύγει από την μόνιμη σύγχυση, αντίφαση και αυτο-αναίρεσή της

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τι είναι τα Hoaxes ή Urban Legends (Αστικοί μύθοι)
Όσοι έχετε λάβει Εmail με αντικείμενα
όπως:
Διαμαρτυρία για την κακομεταχείριση των
γυναικών στο Αφγανιστάν, αποστολή χριστουγεννιάτικων καρτών σε ετοιμοθάνατα
παιδιά, προτάσεις φορολόγησης όσων δεδομένων διακινούνται μέσω Internet, φυλακτά καλής τύχης ή κατάρες ακρωτηριασμού και καταστροφής και άλλα παρόμοια,
τότε γνωρίζετε ήδη τι είναι τα Hoaxes.
Ο όρος Hoax χρησιμοποιείται στα αγγλικά
για να περιγράψει μια απάτη ή κάτι ψεύτικο και φαίνεται ότι προέρχεται από τις μαγικές λέξεις Hocus Pocus (κάτι σαν το δικό
μας Άμπρα Κατάμπρα). Πιο ακριβής πάντως είναι ο όρος Urban Legend (Αστικός
μύθος) μια και ένα Hoax είναι στην πραγματικότητα μια φήμη, δηλαδή ένας μύθος ο
οποίος “περιφέρεται” μέσα στο δίκτυο.
Τα Hoaxes διακινούνται στο δίκτυο μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η δημοφιλέστερη κατηγορία τους είναι τα προειδοποιητικά μηνύματα σχετικά με ιούς
(π.χ. μη διαβάσετε email με το subject
“Good Times” διότι θα καταστραφεί ο Η/Υ
σας).

Απάτες μέσω διαδικτύου!!
κάποιος μεγάλος και επώνυμος οργανισμός (π.χ. Microsoft, Sun κ.λπ.). Οι οργανισμοί αυτοί όμως σχεδόν πάντοτε δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις τους στον τύπο
και δεν εμπιστεύονται κάτι τόσο εύκολα
παραποιήσιμο όπως το email.
Προτροπή να προωθήσουμε αυτό το μήνυμα σε τρίτους
Αυτό αποτελεί το σήμα κατατεθέν όλων
των αστικών μύθων.
Όποτε βλέπουμε μήνυμα το οποίο ζητάει
προώθηση σε άλλους είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι πρόκειται για Hoax.

φέρεται στο mail ή αν η διεύθυνσή της είναι “ύποπτη” (π.χ. η Cisco να έχει σελίδα
στο Geocities) αυτό σημαίνει ότι μάλλον το
μήνυμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Άλλες τεχνικές αναγνώρισης των Hoaxes
είναι ο εκφοβισμός ή η χρήση συγκεκαλυμμένων απειλών (“Ψήφισε και εσύ κατά
της φορολόγησης των πακέτων του
Internet διαφορετικά σύντομα θα αρχίσουν
να σε χρεώνουν”), η κακή σύνταξη και ορθογραφία (κολλημένες λέξεις, πολλά κεφαλαία), κ.λπ.

Αδυναμία ελέγχου
Αν το θέμα του μηνύματος είναι πράγματι
τόσο σημαντικό, τότε ο αποστολέας θα
πρέπει να έχει δημιουργήσει τουλάχιστον
μια web σελίδα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αν αυτή δεν ανα-

Τρόποι προστασίας
από τα Hoaxes
Ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί το δί-

Άλλοι σπέρνουν κι άλλοι ξεριζώνουν...

Τρόποι αναγνώρισης
των Hoaxes
Αν και κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς
δημιουργούνται τα Hoaxes, έχουν παρατηρηθεί μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά,
τα οποία μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε αν
ένα μήνυμα είναι πραγματικό ή αν αποτελεί απλώς ένα μύθο του δικτύου. Αυτά είναι:
Τεχνική διάλεκτος
Για να γίνουν πιο αξιόπιστα τα μηνύματα
αυτά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν
επιστημονικούς ή τεχνικούς όρους, οι
οποίοι συνήθως δεν σημαίνουν τίποτε, αλλά με μια πρώτη ανάγνωση φαίνονται σοβαροί και λογικοί. Για παράδειγμα ο Good
Times hoax υποστηρίζει ότι “...if the
program is not stopped, the computer’s
processor will be placed in an nth-complexity
infinite binary loop which can severely
damage the processor...”. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει τίποτε που να αποκαλείται nth-complexity infinite binary loop
και οι επεξεργαστές είναι σχεδιασμένοι να
εκτελούν loops για ολόκληρες εβδομάδες
χωρίς να πάθουν απολύτως τίποτε.
Επίκληση μιας αξιόπιστης πηγής
Για να αυξήσουν την αξιοπιστία τους, τα
περισσότερα hoaxes υποστηρίζουν ότι
αποτελούν μηνύματα τα οποία αποστέλλει

κτυο από τα Hoaxes είναι η ενημέρωση
των χρηστών και η επίδειξη από μέρους
τους σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση. Οι
σημαντικότερες συμβουλές για την αναγνώριση, τόσο των Hoaxes όσο και των
διάφορων απατεώνων που κυκλοφορούν
στο δίκτυο είναι:
― Μη βιάζεστε
Όσο πιο επείγον ισχυρίζεται ότι είναι το
μήνυμα τόσο πιο προσεκτικά και φιλύποπτα πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του.
― Ελέγξτε ό,τι λαμβάνετε
Ανατρέξτε στην πηγή (π.χ. το web site του
υποτιθέμενου αποστολέα) και αν ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει επώνυμος αποστολέας ή αν δεν βρείτε στις επίσημες σελίδες του καμία αναφορά στο θέμα αυτού
του email τότε το μήνυμα είναι σίγουρα
πλαστό. Αν πάντως χρειάζεστε ακόμη
ισχυρότερη επιβεβαίωση πριν αγνοήσετε
το μήνυμα επισκεφθείτε κάποιο site παρακολούθησης
Hoaxes
όπως
το
http://www.snopes.com ή το
http://www.hoaxkill.com πληκτρολογείστε
μέρος του μηνύματος και θα σας βγει αν
είναι πλαστό ή όχι.
Μην παρασύρεστε από συναισθηματισμούς. Οι συγγραφείς των αστικών μύθων
είναι ικανοί να γράψουν τα πιο απίστευτα
ψέματα μόνο και μόνο για να πετύχουν το
σκοπό τους και δυστυχώς δεν μπορούμε
πλέον να εμπιστευόμαστε ούτε τα πιο ευγενικά και ανθρώπινα μηνύματα.

Τι είναι τα chain letters

Αφού κάηκε η Πάρνηθα και βιώνουμε όλοι τις δραματικές κλιματικές αλλαγές στο κλινόν άστυ, κάποιοι ασυνείδητοι πάνε και κόβουν τα λιγοστά δέντρα που απέμειναν!!!
Δεύτερο περιστατικό παράνομης υλοτόμησης διαπιστώθηκε μέσα σε τρεις ημέρες την
περασμένη Τρίτη στο Καπανδρίτι, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Κόπηκαν πεύκα σε
έκταση εκτός του εθνικού δρυμού. Προφανώς οι εκλογές, ανοίγουν “παράθυρα;;”,
αφού κανείς δεν ασχολείτα. Η φωτογραφία από το ελικόπτερο του ΣΚΑΪ τα λέει όλα.

«Δεν είχε εκδοθεί άδεια από το Δασαρχείο» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δασάρχης Καπανδριτίου, Απόστολος Σταθόπουλος. Πρόσθεσε δε ότι η παράνομη υλοτόμηση έγινε και
σε δημόσια έκταση, ενώ έχει υποβληθεί μήνυση από το Δασαρχείο στον ιδιοκτήτη της
έκτασης.
Παρά ταύτα κάποιοι φυτεύουν δεντράκια για να ξαναζωντανέψει το δάσος.
Ετσι ενημερώνουμε ότι το σήμερα Σάββατο 20/11 και αύριο Κυριακή αρχίζουν πάλι
την αναδάσωση του βουνού με τη βοήθεια εθελοντών και πλήθους κόσμου πολλές οργανώσεις μαζί.
Σχετικά με την Πάρνηθα διαβάστε και στη σελ. 23

Πέραν αυτων υπάρχει και μια ηπιότερη έκδοση των hoaxes· τα chain letters. Αυτά
συνήθως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο κύριος
λόγος ύπαρξής τους είναι να διακινηθούν
σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες του δικτύου και υπόσχονται τύχη και
άλλα οφέλη σε όποιον τα προωθήσει, ατυχία (π.χ. απόλυση) σε όποιον τα αφήσει
αναπάντητα και ακόμη μεγάλα δεινά (π.χ.
ακρωτηριασμούς) σε όποιον τα διαγράψει.
Τέλος, μια άλλη κατηγορία chain letters
υποστηρίζει πως διακινείται για αγαθοεργούς σκοπούς και ότι υπάρχει κάποιο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και καταμέτρησης του αριθμού των ανθρώπων που
λαμβάνουν το συγκεκριμένο mail. Φυσικά,
κάτι τέτοιο είναι απολύτως αδύνατον.
Κάθε κίνηση μέσω του διαδικτύου ενέχει
κίνδυνο εάν δεν μάθουμε να “σερφάρουμε”
όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Το επόμενο
μήνυμα που θα λάβετε διπλοτσεκάρετέ το.
Στοιχεία από το www.eeei.gr
και τον Γιώργο Επιτήδειο
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Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους δημότες των τριών πόλεων Βούλας, Βάρης, Βου-

Ευχαριστήριο
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Συμπολίτες στο Δήμο Σαρωνικού,
Είναι αλήθεια ότι όλοι εμείς που με τη δική σας εντολή υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζουμε τις εκλογές
σαν τη διαδικασία μέσα από την οποία
προκύπτει η αποδοχή ή μη των έργων μας.
Η χωρίς όμως προηγούμενο υποστήριξή
σας προς το συνδυασμό μας είναι κάτι παραπάνω από έκφραση αποδοχής. Είναι ένα
ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μήνυμα επιβράβευσης του πολιτικού
ήθους και της ουσιαστικής προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο. Μήνυμα ξεκάθαρης
απόρριψης της ευκαιριακής και πρόχειρης
ενασχόλησης με τα τόσο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας.
Ειδικά στην Παλαιά Φώκαια το συντριπτικό
ποσοστό των πολιτών (60%) που τίμησαν
με την ψήφο τους το συνδυασμό Σαρωνικός Συνεργασία:
Αποτελεί δικαίωση για την απόφαση τόσο
τη δική μου όσο και της παράταξης της
οποίας είχα την τιμή να ηγούμαι, να σταθούμε δίπλα στον Πέτρο Φιλίππου και να
δώσουμε μαζί του τη μάχη για ένα καλύτερο αύριο στο νέο μας Δήμο.
Αποτελεί την καλύτερη και πλέον αδιαμφισβήτητη απάντηση προς όλους εκείνους
που διάλεξαν το δρόμο της παραπληροφό-

ρησης, της διαστρέβλωσης της αλήθειας
και της λασπολογίας εναντίον μας και οι
οποίοι δεν πέτυχαν τίποτα άλλο παρά να
συσπειρώσουν, στο μέγιστο βαθμό, τους
υγιώς σκεπτόμενους και ευαισθητοποιημένους πολίτες.
Αποτελεί όμως και την επιβράβευση των
σημαντικών προσπαθειών που έγιναν στην
Κοινότητα Π. Φώκαιας τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια τόσο από το Κοινοτικό
Συμβούλιο, όσο και από το προσωπικό. Γι’
αυτό και θεωρώ ότι η επιτυχία ανήκει σε
όλους. Θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω το προσωπικό της Κοινότητας αλλά και τους φίλους Κοινοτικούς
Συμβούλους Βασίλη Τσούνη, Ηλία Μπουκοβάλα, Σωτήρη Μακροδημήτρη και Γιώργο Λάμπρου.
Φίλες και φίλοι,
Η χαρά και η ικανοποίηση είναι μεγάλη για
όλους όσοι ανήκουμε στην παράταξη που
εσείς αναδείξατε πρώτη Δημοτική Αρχή
Σαρωνικού.
Ακόμα μεγαλύτερες όμως είναι οι ευθύνες
που έχουμε όλοι μας για να σταθούμε στο
ύψος αυτής της συγκλονιστικής από την
πλευρά σας υποστήριξης.
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την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε η
συμμαχία με τα κάθε λογής συμφέροντα
ούτε φυσικά και οι πρόσκαιρες κομματικές
στηρίξεις.
Η δύναμη απορρέει αποκλειστικά και μόνο
από τη στήριξη των πολιτών.
Και είναι αλήθεια ότι με τη συγκινητική
υποστήριξή σας προς το πρόσωπό μου,
μου δίνετε την ευκαιρία να αγωνιστώ για
τον τόπο μας και για τα παιδιά μας με μεγάλη δύναμη ψυχής, όρεξη για δουλειά
και αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε
τις πόλεις μας κάθε μέρα καλύτερες, κάθε
μέρα και πιο ανθρώπινες.
Από καρδιάς, σας ευχαριστώ.

Μανώλης Θ. Τσαλικίδης

λιαγμένης που με ετίμησαν
με την ψήφο τους.
Θα είμαι παρών και θα στηρίζω την οποιαδήποτε ενέργεια που θα φέρει την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό.

Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Πραγματική και ουσιαστική δύναμη των
ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά με

Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Σωτήρης Ελευθερίου

οι αναγνώστες γράφουν
Οι “ανεμόμυλοι”
Τακτικότατος, κριτικός και πολλές φορές επικριτικός ο
ενεργός αναγνώστης μας Γιώργος Γερίμογλου, μας έστειλε την παραμονή των εκλογών του Β’ γύρου την παρακάτω επιστολή, την οποία δημοσιεύουμε «κατόπιν εορτής»,
χωρίς βεβαίως δική μας πρόθεση αποσιώπησης, αφού ήδη
είχαμε κυκλοφορήσει.
Την δημοσιεύουμε «μεθεόρτια», γιατί όπως διαπιστώσαμε
εκφράζει πάρα πολλούς αναγνώστες μας, αλλά και για
έναν επιπλέον λόγο, τον οποίο δεν αναφέραμε προεκλογικά, γιατί δεν θέλαμε να εκθέσουμε υποψηφίους με «διαδόσεις», που δυστυχώς επαληθεύθηκαν.

Γιατί δεν την «έκαναν»
απ’ το Καλοκαίρι;
Μέρος τουλάχιστον της ομάδας των αποτυχόντων – ή επιλαχόντων, αν θέλετε – υποψηφίων συμβούλων της «Νέας
Πορείας» του Ανδρέα Κάσδαγλη (αλλά και της ΔΑΔΑ
όπως απεδείχθη) και συγκεκριμένα εκ των Βουλιωτών, είχε ακουστεί και διαδοθεί έντονα ότι εκινείτο προς την
πλευρά Κασιδόκωστα. Εύστοχες κινήσεις του Ανδρέα
Κάσδαγλη και άλλων, είχαν το προσωρινό αποτέλεσμα να
τους συγκρατήσει στους συνδυασμούς τους. Κάποιοι είχαν «φυλλορροήσει» ήδη.
Τα ερωτήματα που τίθενται εύλογα προς τους κυνηγούς
της εκάστοτε εξουσίας είναι, γιατί δεν το έκαναν από την

αρχή; Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να διαχειρίζονται κατά το δοκούν με δηλώσεις τους, την ψήφο όσων παραπλανηθέντων τους εμπιστεύθηκαν; (Διότι είναι άλλο να
πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει και άλλο να βγαίνει με δηλώσεις
υποστήριξης ως υποψήφιος που έχει πάρει Χ σταυρούς).
Κανένας, είναι η απάντηση και καμιά δικαιολογία περί δήθεν «κομματικών πιέσεων», ευσταθεί, αν και αληθεύει,
όχι ως επίσημη κομματική γραμμή, αλλά ως επιλογή κομματικών «παραγόντων» της συνομοταξίας αυτών που
έχουν οδηγήσει τη χώρα «στο χείλος του γκρεμού» και
δεν έχουν βάλει ακόμη μυαλό. Οι εξουσιοθήρες έχουν
πλήρη ευθύνη και η δοσιλογία τους δεν έχει σχέση με επιλογές ή τοπικιστικό πνεύμα. Εκείνοι που πήγαν στον Κα-

σιδόκωστα ευθύς εξ’ αρχής, ήταν επιλογή τους για την
οποία δεν οφείλουν ν’ απολογηθούν. Γι’ αυτήν, τους ψήφισε ο λαός.
Οι «κατήγοροι», οι σκληροί «αντίπαλοι» του Κασιδόκωστα
μέχρι την πρώτη Κυριακή, που έσπευσαν τη Δευτέρα να
προσκυνήσουν, αυτοί οφείλουν να λογοδοτήσουν στους
ανθρώπους που είδαν και μίλησαν προεκλογικά.
Φίλε Γερίμογλου, να με συγχωρείς για τον μακρό εισαγωγικό χωρο-χρόνο, αλλά είναι ένα είδος προσυπογραφής.

Κ. Βενετσάνος

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ
Στη σημερινή σου έκδοση (13.11), χωρίς έκπληξη φυσικά, διάβασα τις ανακοινώσεις, ομαδικές ή ατομικές, πλειάδας υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, των συνδυασμών «Νέα Πορεία» και «ΔΑΔΑ» ότι, αποχωρούν από τους συνδυασμούς που απέτυχαν να τους εκλέξουν και καλούν τους συνδημότες ψηφοφόρους τους την Κυριακή 14.11.10 στον συνδυασμό που πιστεύουν πως θα κερδίσει τη Δημαρχία, που οι
ίδιοι και οι πρώην συνδυασμοί τους καθύβριζαν με το χειρότερο τρόπο στις ομιλίες και στα γραπτά τους.
Δηλώνουν ξεδιάντροπα ότι ο υβριζόμενος μέχρι χτες από τους ίδιους είναι, ο «καταλληλότερος», ο πλέον δημιουργικός, ο «σούπερ» δημοκράτης και ο πλέον έντιμος, από τους συμμετέχοντες την 07.11.10
υποψηφίους Δημάρχους της Νέας Δημαρχίας Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, αν η πράξη τους αυτή δεν είναι καιροσκοπισμός, δημόσιο «ξεβράκωμα», διαπλοκή
και πολιτικός αμοραλισμός, τότε οι λέξεις έχουν χάσει τελείως την σημασία τους.
Επειδή όλοι σχεδόν οι παραπάνω δηλωσίες χειρίστηκαν για πολλά χρόνια τα κοινά της Βούλας και απέτυχαν παταγωδώς, όπως απέδειξαν οι εκλογές της 07.11.10 κρατώ στο αρχείο μου τις δηλώσεις τους,
ώστε σε κάθε πολιτική, δημοτική ή άλλη σχετικά με τα κοινά δήλωσή τους, να μπορώ τάχιστα να τους
«επαναφέρω στην τάξη».
Φιλικά Γιώργος Γερίμογλου
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Περιφερειάρχης Αττικής
ο Γιάννης Σγουρός

Οπως γράψαμε και στο κύριο θέμα μας, η νίκη
του Σωτήρη Μεθενίτη, ήταν εντυπωσιακή, αν
λάβει κανεις υπόψη του ότι δεν υποστηρίχθηκε από τον ομοϊδεάτη Δήμαρχο Φώτη Μαγουλά, ο οποίος στήριξε τον Ν. Σουρμπάτη.

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
η Χρυσάνθη Κισκήρα
Το Σχέδιο “Καλλικράτης”
επέφερε μεγάλες αλλαγές στον χάρτη της Αττικής και ιδιαίτερα της
Ανατολικής Αττικής, που
από 45 Δήμους και Κοινότητες, σήμερα έχει 13
Δήμους!
Οι Νομαρχίες καταργήθηκαν και στη θέση τους
αναδείχθηκαν οι Περιφέρειες, - κι αυτές γιγαντωμένες γεωγραφικά οι οποίες υποπολλαπλάσιες των Νομαρχιών.
Δηλαδή στην Αττική
εμείς οι κάτοικοι της
Ανατολικής Αττικής, αντί
του Νομάρχη έχουμε

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα επανδρώσει το Δήμο Μαρκοπούλου από την 1η Ιανουαρίου 2011 με τη σειρά προτίμησης σταυρών,
είναι το παρακάτω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

τον Περιφερειάρχη, που
εξελέγη και ειναι ο Γιάννης Σγουρός αλλά είναι
όλης της Αττικής.
Κάθε
υποπεριφέρεια

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ανατ. Αττικής

έχει τον αντιπεριφερειάρχη, που στην Ανατολική Αττική είναι η Χρυσάνθη Κισκήρα.
Ο περιφερειάρχης Γιάν-

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιήσουν 24ωρη Πανελλαδική απεργία.
Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει προγραμματίσει
την αποχή των υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Την δε Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις
3.00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέμα την
κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

"Σε ένα δυσμενές κλίμα, με ορατό πλέον τον κίνδυνο των απολύσεων, κατάργησης
των κλαδικών συμβάσεων και τη λήψη νέων οικονομικών και φορολογικών μέτρων από
την κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιδρούν και ξεκινούν ένα
νέο αγώνα ενάντια στην πολιτική της εξόντωσης τους”, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

νης Σγουρός ήταν Νομάρχης Αθηνών και έλαβε τη δεύτερη Κυριακή
52,87%
έναντι
του
24,05% της πρώτης Κυριακής.
Ο δεύτερος αντίπαλος
Βασίλης Κικίλιας που
την πρώτη Κυριακή έλαβε το 20,45% ανέβασε
το ποσοστό του στο
47,13%
Σημειωτέον ότι στην
Ανατολική Αττική πρώτος σε ποσοστό, από
όλους τους υποψηφίους
περιφερειάρχες, ήρθε ο
Βασίλης Κικίλιας και την
πρώτη Κυριακή και την
δεύτερη.

Σωτήρης Μεθενίτης Δήμαρχος
1. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος
2. Γέγος Σπυρίδων
3. Κιμπίζη Μαρία
4. Ευαγγελίου Ιωάννης
5. Μαγγανάς Κωνσταντίνος
6. Ρούσης Άγγελος
7. Μεθενίτης Βασίλειος
8. Καβασακάλης Γεώργιος
9. Δράκος Σπυρίδων
10. Νικολάου Χαράλαμπος
11. Δρίτσας Χρήστος
12. Λαϊνάς Αριστοτέλης
13. Μπαγλατζής Σπυρίδων
14. Ορφανίδης Στεφανίδης
15. Δρίτσα Μπίλιω (Μπίλλυ)
16. Γιαννάκης Κωνσταντίνος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

877
611
532
400
400
362
326
317
312
285
269
261
259
239
227
219

Σουρμπάτης Νίκος (υποψήφιος Δήμαρχος)
Κατσίκη Παναγιώτα
592
Πολίτης Ιωάννης
533
Χασιώτη Νάσου Αικατερίνη
471
Σουλιώτης Παναγιώτης
359
Στάθης Σπυρίδων
334
Λέκκας Νικήτας
326
Μπέη Αθηνά
320

1. Αδάμος Γιώργος (υποψήφιος Δήμαρχος
2. Τεμπονέρα Φουράκη Αγγελική

212

1. Ανδρέας Συλλελόγλου (υποψήφιος Δήμαρχος)

Φίλες και Φίλοι,
Σας ζήτησα μια δυνατή εντολή και μου τη δώσατε.
Μαζί με αυτήν μου προσφέρατε την εμπιστοσύνη
και την αγάπη σας.
Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι πολύ λίγο για να εκφράσει αυτό
που νιώθω αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή δικαίωσης
αλλά και ευθύνης.
Θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους, τα στελέχη της παράταξής μου, τους ενεργούς πολίτες
που έδωσαν αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα μάχη.
Δεσμεύομαι να εργαστώ για ισόρροπη, ισότιμη
ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου μας.

Θέλω να απευθυνθώ και σε όσους έκαναν διαφορετική επιλογή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν νικητές
και ηττημένοι. Σήμερα είναι ώρα για δουλειά, συνεργασία και ενότητα έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να
φτιάξουμε τη καλύτερη πόλη της Ελλάδας. Όλοι
μαζί μπορούμε να πετύχουμε όσα μας αξίζουν και
όσα ονειρευόμαστε για τον τόπο μας.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη και την εμπιστοσύνη, με την οποία μας περιβάλατε στην εκλογική μάχη και η οποία εκφράστηκε με το εντυπωσιακό ποσοστό του 55,75%, που συγκέντρωσε ο Συνδυασμός μας!
Θα προσπαθήσουμε να ανταποδώσουμε
αυτή την αγάπη, με σκληρή προσπάθεια
και οργανωμένη δουλειά, για την Ανόρθωση του Δήμου Μαρκοπούλου.
Επίσης δηλώνουμε, ότι εμείς, ήδη έχουμε ξεχάσει όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν εναντίον μας, με σκληρό και συκοφαντικό τρόπο την τελευταία εβδομάδα
και απλώνουμε το χέρι στον Ανθυποψήφιό μας, επιζητώντας μια εποικοδομητική Αντιπολίτευση, για το καλό του τόπου
μας!
Θα επιζητήσουμε επίσης, την δημιουργική συμμετοχή και των δύο άλλων παρατάξεων, της “Δύναμης Ελπίδας” και της
“Λαϊκής Συσπείρωσης”, γιατί πιστεύουμε
ότι στα Προγράμματά τους, υπάρχει σημαντικός πλούτος ιδεών και προτάσεων,
αλλά και βούληση αγωνιστικής διεκδίκησης, των δίκαιων αιτημάτων του Δήμου
Μαρκοπούλου.
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Πολύ σύντομα η
Παλλήνη θα γίνει
αυτή που αξίζουμε
Συμπολίτισσες και συμπολίτες του Νέου Δήμου Παλλήνης.
Θέλω να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Σήμερα με την ψήφο σας δώσατε μια μεγάλη και ξεκάθαρη νίκη σε μένα και στο συνδυασμό «Ανθούσα Γέρακας
Παλλήνη – Μια πόλη για όλους».
Είναι μια μεγάλη νίκη γιατί είναι νίκη όλων μας!
Οι πολίτες του νέου Δήμου Παλλήνης παραμέρισαν τις
μικροψυχίες, τις έριδες τα τοπικιστικά κατάλοιπα και
πρόταξαν την Αυτοδιοίκηση, το συμφέρον της πόλης και
των Δημοτών.
Δώσαμε όλοι μαζί μια δύσκολη και συνάμα έντιμη μάχη.
Μέσα σε ένα δύσκολο και πολύπλοκο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Αντιμετωπίσαμε, πολλές φορές, τη μικρότητα τη μικροψυχία ακόμη και την συκοφαντία από τους αντιπάλους
μας.
Δεν παρασυρθήκαμε. Δεν είδαμε τον πολιτικό μας αντίπαλο, σαν προσωπικό εχθρό, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη λύση των προβλημάτων.

Τέλος, για μία ακόμη φορά δηλώνουμε, ότι στις πρόσφατες εκλογές, πραγματικός νικητής δεν ήταν κυρίως ο
Συνδυασμός μας, όσο το Ήθος, ο Πολιτικός Πολιτισμός και η θετική προγραμματική Πρόταση, για ένα καλύτερο Αύριο σε Μαρκόπουλο και Πόρτο – Ράφτη!
Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι!
Αξίζει ίσως όλοι μας, να σκεφτόμαστε συχνά στην καθημερινότητά μας, τους στίχους του ποιητή Νικηφόρου
Βρεττάκου:
“Κι εγώ δεν θυμάμαι καλά, όμως έχω την εντύπωση πάντοτε,
πως κάποιος μου ζήτησε να ομορφύνω λίγο τον κόσμο”!
Με εξαιρετική εκτίμηση για τον Συνδυασμό “ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Θ

έλω να ευχαριστήσω τους συνδημότες μου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, αλλά και στους
υποψηφίους του συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις». Το αποτέλεσμα των εκλογών μας έφερε στην
πρώτη θέση στη Βούλα, ενώ παράλληλα μας αγκάλιασαν οι
πολίτες της Βάρης και της Βουλιαγμένης.
Η επόμενη μέρα μας βρίσκει έτοιμους να ανταποκριθούμε στο
κάλεσμα των συμπολιτών μας, και συντεταγμένα να ασκήσουμε εποικοδομητική αντιπολίτευση. Οφείλουμε να σταθούμε
αρωγοί σε κάθε θετική πρόταση της διοίκησης του νέου Δήμου,
αλλά να αντιμαχόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις όποια ενέργεια αντιτίθεται στην ισομερή ανάπτυξη της πόλης μας και δεν
είναι προς όφελος όλων των δημοτών.
Ο συνδυασμός μας, «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για
να Ζεις», από χθες αποτελεί τη δημοφιλέστερη πολιτική πρόταση στο Δήμο Βούλας και αναμφισβήτητα είναι η ανερχόμενη
δύναμη στη Βάρη και στη Βουλιαγμένη, Με 53% στη Βούλα,
45% στη Βάρη και 25% στη Βουλιαγμένη. Το γεγονός αυτό επιφορτίζει των σύνολο των μελών του με τη μεγάλη ευθύνη που καλείται από σήμερα να διαχειριστεί.
Η ευθύνη αυτή μας υποχρεώνει να δηλώσουμε ενωμένοι, παρόντες, και αποφασισμένοι να εργαστούμε δίπλα, η απέναντι στη νέα Δημοτική Αρχή, κοντά στην κοινωνία, να μείνουμε πιστοί στις προγραμματικές
μας θέσεις.
Παράλληλα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αποτρέψουμε κάθε φαινόμενο, όπως δυστυχώς πολλά απ’
όσα ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, που μας παραπέμπουν σε μεθόδους και πρακτικές του παρελθόντος,
και να στρέψουμε το βλέμμα μας στο αύριο, και το μέλλον του νέου μας Δήμου.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η ψήφος σας, μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε
μπροστά, με σκληρή δουλειά και πολύ αγάπη για τον τόπο μας.
Το σχέδιο του Καλλικράτη δίνει στο νέο Δήμο, νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αλλά και πρόσθετες ευθύνες.
Είμαστε αποφασισμένοι να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και να το
πετύχουμε!
Σ’ αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Θέλουμε τη βοήθεια όλων, τις
ιδέες, τις προτάσεις ακόμη και την κριτική σας.
Δεν λειτουργούμε με αποκλεισμούς.
Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις
της κοινωνίας, απ' όποιον χώρο και αν αυτές προέρχονται, να συνεργήσουν προκειμένου να διαμορφώσουμε
μαζί το μέλλον του τόπου μας, χωρίς τοπικισμούς, καθεστωτικές αντιλήψεις, στεγανά, αναξιοκρατία.
Στο νέο Δήμο Παλλήνης, η ανάπτυξη θα γίνει σε κάθε
γειτονιά και δεν θα υπάρχουν γειτονιές και δημότες πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων.
Οι βασικοί άξονες στη λειτουργία του νέου μας Δήμου θα
είναι στο εξής η σοβαρότητα, η διαφάνεια, η ισοπολιτεία
η συμμετοχή και η αξιοκρατία.
Πολύ σύντομα, η πόλη μας θα γίνει αυτή που αξίζουμε.
Μια πόλη με όλους.
Μια πόλη για όλους!

Θανάσης Ζούτσος

ΕΒΔΟΜΗ
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Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Εκτάκτως συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου, Τετάρτη 17/11 μεσημέρι με θέματα διαδικαστικά. Μεταξύ αυτών ήταν:
― Εγκριση παράτασης εργολαβίας “Επισκευές οδοστρωμάτων”, που είχε διακοπεί λόγω μη καταβολής
του πρώτου λογαριασμού, αποφάσισε το Δημοτικο
Συμβούλιο. Το έργο αφορά κάλυψη λακκούβων και η
παράταση δόθηκε για 161 ημέρες, δηλάδη έως τις 7
Απριλίου 2011 και η εργολήπτρια εταιρεία είναι οι
Αφοι Ρήγα.
― Για την κάλυψη δαπανών των σχολείων του Δήμου κατατέθηκε το ποσό των 61.227,21 ευρώ το
οποίο κατανέμεται ως εξής:
1η Σχολικη Επιτροπή (Νηπιαγωγεία)
4000€
2η Σχολική Επιτροπή (Δημοτικά)
16.000€
3η Σχολ. Επιτρ. (Γυμνάσια-Λύκειοα
25.227,21€
4η Σχολ. Επιτροπή (Τεχν. Λύκεια)
16.000€
Βέβαια τα κονδύλια είναι πολύ λίγα, αφού όπως είπε
ο πρόεδρος Αντ. Ντούνης, πριν δύο χρόνια το ποσό
που είχαν λάβει από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ήταν

250.000€, πέρυσι μειώθηκαν στις 150.000 και φέτος
στις 100.000, έτσι που δεν μπορούν να καλυφθούν οι
ανάγκες των σχολείων.
― Πίστωση 200.000 ευρώ αποδέχθηκε το Δ.Σ. από
την Περιφέρεια (σε σύνολο 500.000) προκειμένου να
ολοκληρωθεί το έργο “Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Δήμου Κορωπίου” με πίστωση τρέχοντος
έτους 200.000€.
― Εκτακτη επιχορήγηση αποφάσισαν με το ποσό
των 30.000€ στην Φιλαρμονική του Δήμου, αφού με
το Ν. 3842/2010 οι μουσικοί που απασχολούνται με
μίσθωση έργου πλέον έχουν ΦΠΑ, και για να καλυφθεί δίνεται η έκτακτη αυτή επιχορήγηση. Η τακτική
ετήσια επιχορήγηση της Φιλαρμονικής είναι
100.000€
―Απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις εγκατάστασης κεραιών, εταιριών κινητής τηλεφωνίας - όπως κάνει πάγια το Δημοτικό Συμβούλιο - και αδειοδότηση περι-

βαλλοντικών όρων προκειμένου να τοποθετηθούν η
μία στην πάροδο της οδού Ηφαίστου και η άλλη
στην οδό Αττικής 19, η οποία είχε προχωρησει αυθαίρετα και σταμάτησε μετά τις διοικητικές διαδικασίες για την κατεδάφισή της από τη Νομαρχία, αλλά
επανήλθε.

“URBAN N.O.S.E”
Ο Δήμος Κορωπίου συμμετέχει στη Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικού Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηματισμού στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» (Corallia) το
οποίο έχει να επιδείξει μία εκπληκτική δουλειά και
πρωτόγνωρη για την Ελλάδα.
Ηδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα “URBAN N.O.S.E”
για το οποίο θα γίνει συνάντηση 2-4/12 στη Xativa
της Ισπανίας μεταξύ των εταίρων. Είναι η προτελευταία και σημαντική συνάντηση, όπως ελέχθη από το
Δήμαρχο και θα παρευρεθούν οι εταίροι των 9 ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο των μέτρων για την κατά
το δυνατόν πληρέστερη προστασία καταναλωτών, η Νομαρχία Ανατολικής
Αττικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην προστασία των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, προχώρησε από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς στην
επιθεώρηση του συνόλου των σχολικών κυλικείων της ευρύτερης περιοχής. Τα αποτελέσματα των παραπάνω
ελέγχων κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια
Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας,
Υγείας και ζητήθηκε, όπως κατ’ επανάληψη έχει γίνει και στο παρελθόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, να προβούν στην απαραίτητη νομοθετική
ρύθμιση της διαδικασίας αντικατάστασης της άδειας των σχολικών κυλικείων, ώστε να εκλείψει το σημερινό φαινόμενο, κυλικεία να λειτουργούν χωρίς άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα χωρίς ουσιαστική υπαιτιότητα των ιδιοκτητών τους.
Κάθε χρόνο, η λειτουργία των κυλικείων των σχολείων ανατίθεται σε ιδιώτες μετά από διαγωνισμούς που γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Επειδή όμως η άδεια δεν μπορεί να
αντικατασταθεί στο όνομα του νέου
φορέα, όπως γίνεται με όλες τις άλλες
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά ξεκινά από την αρχή όλη η
χρονοβόρα διαδικασία σαν να πρόκειται για καινούρια δραστηριότητα, παρατηρείται το φαινόμενο να λειτουρ-

γούν χωρίς άδεια για μεγάλο χρονικό
διάστημα και να μετατρέπονται σε παραβάτες του Νόμου χωρίς ουσιαστική
δική τους υπαιτιότητα.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από
την αρχή της σχολικής χρονιάς από
αρμόδιους επιθεωρητές της Νομαρχίας, σε 264 σχολικά συγκροτήματα
(171 σχολικά κυλικεία).
Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι επιθεωρητές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διαπίστωσαν ότι:
➢ Το 11 % των κυλικείων δεν είχαν
την απαιτούμενη άδεια.
➢ Στο 27 % αυτών έγιναν συστάσεις
για διορθώσεις εντός τακτού χρόνου.
➢ Στο 57% πωλούνταν είδη πέραν
των επιτρεπομένων από την Υγειονομική Διάταξη.
Από τη λεπτομερή καταγραφή των
προϊόντων που κατά παράβαση πωλούνται στα κυλικεία προκύπτει ότι τη
μερίδα του λέοντος κερδίζουν τα σφολιατοειδή, έπονται, σοκολατοειδή,
αναψυκτικά, σνακ (τσίχλες, τσιπς κλπ.)
και σε μικρότερο βαθμό βρέθηκαν να
πωλούνται παγωτά, ροφήματα, κ.α.
Οι βασικότερες συστάσεις που έγιναν στα
κυλικεία είναι:
➢ Απουσία θερμομέτρων και συστημα-

τικής παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των ψυγείων-καταψύξεων.
➢ Απουσία βιβλίου υγειονομικών επιθεωρήσεων.
➢ Απουσία γαντιών μιας χρήσης.
➢ Απουσία κατάλληλου ιματισμού των
εργαζομένων.
➢ Απουσία ποδοκίνητου δοχείου
απορριμμάτων.
➢ Απουσία βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων.

παιδευτικής κοινότητας (μαθητών, γονέων, δασκάλων), να προσφέρει με φιλικό για τα παιδιά τρόπο χρήσιμες συμβουλές και προτάσεις καταναλωτικής
αγωγής και υγιεινής διατροφής.
Επιπλέον, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει δημιουργήσει μία ενημερωτική ιστοσελίδα, συνδεδεμένη στον δικτυακό της τόπο www.atticaeast.gr, η
οποία παρέχει πληροφορίες για την

Συγκριτικά αποτελέσματα
Σχολικό έτος
2007-2008
20%
87%

Απουσία άδειας
Συστάσεις σε θέματα
υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων
Πώληση ειδών πέραν των επιτρεπομένων από τη Νομοθεσία
81%

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν
ότι πέραν των τακτικών ελέγχων, ίσως
μονόδρομος για την ουσιαστική επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί η
σωστή διατροφική διαπαιδαγώγηση
παιδιών και γονέων. Σε αυτή την κατεύθυνση η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει εκδώσει σε συνεργασία με
τον Συνήγορο του Καταναλωτή και
ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής, ειδικό ενημερωτικό
φυλλάδιο. Το συγκεκριμένο φυλλάδιο,
επιχειρεί, μέσω στοχευμένης ενημέρωσης των βασικών πυλώνων της εκ-

2008-2009
22%
49%

2009-2010
11%
30%

2010-2011
11%
27%

74%

57%

57%

προστασία των καταναλωτών, καθώς
και για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Στη σελίδα αυτή οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για θέματα
άμεσου ενδιαφέροντος, όπως διατροφικούς κινδύνους, θέματα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων, θέματα υγιεινής
διατροφής κ.α. Οι πληροφορίες παρέχονται με τρόπο απλό και κατανοητό
κάνοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα εξαιρετικά εύκολη, απαντώντας
ολοκληρωμένα στις αυξανόμενες ανάγκες του κοινού για ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής και γενικότερης προστασίας του καταναλωτή
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“Εφυγε” η Αγγέλα
Νταϊφά-Φραντζεσκάκη

Καθαρισμός της παραλίας Λαγονησίου
από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
Η Διεύθυνση και το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων, σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει για
την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν την
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη λήξη του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, τον καθαρισμό της
παραλίας που εκτείνεται από το «Κιόσκι» έως και τον Άγιο
Νικόλαο του Λαγονησίου.
Συμμετείχε το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και η ομάδα
εθελοντών μαθητών και μαθητριών του 2ου Γυμνασίου κα-

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μου του Δήμου
Βάρης, οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους και
υπερψήφισαν την υποψηφιότητά μου για το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Βάρης.

θώς και με την αρωγή της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Καλυβίων.
Αξίζουν επαίνου τέτοιες πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα όταν

Παναγιώτης Ασκούνης
Δάσκαλος
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βάρης
Αιγίνης 7 Κόρμπι Βάρης, 16672
Τηλ. 210 9655.571, κιν. 6945040181
e-mail: paskoun@yahoo.gr

Ευχαριστήριο
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν
με την ψήφο τους και με εξέλεξαν τέταρτη
στην Βούλα με τον συνδυασμό
«Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη πόλεις για να
ζεις» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,
μεταξύ ισάξιων συνυποψηφίων στη δύσκολη
εκλογική αναμέτρηση της
7ης Νοεμβρίου 2010.
Επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι
με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση
της ποιότητας ζωής της περιοχής μας,
όπου η παρουσία μου
στα κοινά του νέου ενιαίου Δήμου
είναι χρήσιμη θα είμαι εκεί.

Μαρία Ψυλλάκη

Την “ψυχή” της έχασε η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” με την απώλεια της επί σειρά
δεκαετιών προέδρου της Αγγέλας Νταϊφά - Φραντζεσκάκη.
Μια σπουδαία μορφή, μία δυναμική γυναίκα, μια απόλυτα καταξιωμένη προσωπικότητα, ένα ελεύθερο
πνεύμα, μαχητικό και εμπνευσμένο.
Δεν θα ξεχάσω με πόση φλόγα μίλησε σε εκδήλωση
για τη γυναίκα (Μάρτιο 2010), τη μάνα και την γυναίκα πατριώτισσα, σε αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων, έτσι που ταρακούνησε το “απαθές” μέχρι εκείνη
τη στιγμή ακροατήριο.

συμμετέχουν νέα παιδιά. Οταν υπάρχουν εμπνευσμένοι
δάσκαλοι πολλά μπορουν να γίνουν!

Αγαπητοί φίλοι, θα προσπαθήσω να μη διαψεύσω τις προσδοκίες σας
και στην προσπάθεια μου
αυτή, παρακαλώ, για τη
διαρκή επικοινωνία και
συνεργασία μας.

Φίλες και φίλοι,

Πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης
Γυναικών “Παναθηναϊκή”

Ευχαριστώ θερμά, τους δημότες της Βουλιαγμένης, που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχω
στα κοινά της κοινότητάς μας.
Στον στόχο μας για
περαιτέρω αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της περιοχής μας θα
συμβάλλω, με όλες μου
τις δυνάμεις,
Αννα Λεντή-Τομοπούλου
Κοινοτική Σύμβουλος
Βουλιαγμένης

Αμέτρητοι οι αγώνες της για την αναβάθμιση της γυναίκας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
Α. Βενετσάνου

Η Παναθηναϊκή παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας δια
της προέδρου της Μαίρης Δαμηλάκου τονίζει την
μεγάλη απώλεια της Αγγέλας Νταϊφά-Φραντζεσκάκη από τη μεγάλη οικογένεια της Παναθηναϊκής.
«Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους φίλους και
τα μέλη της Παναθηναϊκής”, τονίζει και εκφράζει εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλου
του Παραρτήματος τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Ευχαριστήριο
Δώσαμε όλοι μαζί ένα μεγάλο και
δύσκολο αγώνα με ήθος και αξιοπρέπεια.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους, γιατί
στην Ανατολική Αττική επιβραβεύσατε
τις προσπάθειες μας και μας αναδείξατε
πρώτους και στους δύο γύρους των
περιφερειακών εκλογών.
Όλα αυτά τα χρόνια στην Νομαρχία
καταφέραμε να αναδείξουμε τα
πραγματικά προβλήματα της
Αν. Αττικής και να λύσουμε ένα
μεγάλο μέρος αυτών.
Αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε
να κάνουμε και στην Περιφέρεια.

Χάρης Δαμάσκος
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Εκμάθηση Αγγλικών και Πληροφορικής στο Δήμο Βάρης
Ο Δήμος Βάρης πρόκειται να
λειτουργήσει νέα τμήματα αν
συμπληρωθεί ικανός αριθμός
συμμετεχόντων (τουλάχιστον
15 άτομα ενώ δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 20). Η συμμετοχή όλων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
• ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I (50 Ω)
• ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II(50 Ω)
προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ. 100
• ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(25Ω) προαπ.με
ΚΩΔ.101
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II:ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Υ (50 Ω)
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III:ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(50Ω)προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ.30
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ-ΠΑ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Kορωπί: 15-11-2010
Αρ. Πρωτ.: 20733
Βασιλέως Κωνσταντίνου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες:
Τηλ. : 210 6622379, 210 6626268
FAX: 210 6624963
e-mail:
koropi@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για ανάρτηση των αλφαβητικών πινάκων προκαταβολής
εισφοράς σε χρήμα της πολεοδομικής ενότητας της
υπό ένταξης περιοχής «Κίτσι» και τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά των εγγραφών.
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 5494/04-02-2004
Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 504Β/2004 και ειδικότερα
την παράγραφο 3β αυτής
2. τις υπ’ αριθμ. 377/2005,
215/2010 και 282/2010 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορούν στην λήψη απόφασης
για χρηματοδότηση από προκαταβολή της «Πολεοδομικής Μελέτης Κίτσι μετά Πράξεως Εφαρμογής», την επικαιροποίησή της
και τον καθορισμό ανάρτησης
αντίστοιχα,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
στην πολεοδομική ενότητα
της υπό ένταξης περιοχής
«Κίτσι» να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
σκοπό
• να λάβουν γνώση των εγγραφών των αλφαβητικών πινάκων
προκαταβολής εισφοράς σε χρήμα, όπως αυτοί προέκυψαν μετά
την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο και
• να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω εγγραφών
Η προθεσμία ανάρτησης και υποβολής ενστάσεων, ορίζεται σε 15
ημέρες από την δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης και συγκεκριμένα από 22-11-2010 έως
06-12-2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(50Ω) προαπαιτούμενο το
πρόγραμμα με ΚΩΔ.31
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISH-

ING(50Ω)προαπαιτούμενο το
πρόγραμμα με ΚΩΔ.32
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ VI:ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ(25 Ω) προαπαιτού-

μενα τα προγράμματα με
ΚΩΔ.32 & 33
Η παραλαβή αιτήσεων άρχισε
την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 /11/2010 και
θα ολοκληρωθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ

17/11/2010 και θα γίνεται στο
Γραφείο της Αντιδημάρχου
Σουτόγλου Δήμητρας, Κων.&
Παν.Λογοθέτη 2 (Εργοτάξιο
Βάρης) από 8.00 π.μ. έως

12.00 μ.μ. FAX 210-9654495
και
στο
Δημαρχείο,
Βας.Κων/νου 25. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Είναι δυσάρεστο σε ώρες κρίσιμες για την Ευρωπαϊκή Οικονομία, να γίνεται
ακόμα πιο ορατή η έλλειψη αλληλεγγύης προς τις ασθενέστερες χώρες της
Ευρωζώνης.
Γιατί δεν αποτελεί λύση ένας μηχανισμός “διάσωσης” που εξ αρχής πνίγει τα
πιο αδύναμα μέλη με τη θηλιά των δυσβάστακτων επιτοκίων.
Μεγαλύτερο ρίσκο στους ιδιώτες επενδυτές σαφώς οδηγεί σε μεγαλύτερο
κόστος δανεισμού για τις αδύναμες χώρες.
Η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως αλληλέγγυα σε οποιαδήποτε προσπάθεια
της κυβέρνησης να αντισταθεί σε αυτή την πρόταση».

Θάβεται η αρχαία πόλη των
Αλλιανών Περγάμου,
στην Τουρκία
Παρά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν βρέθηκε κάποια εναλλακτική λύση για τη διάσωση της αρχαίας πόλης των Αλλιανών
στην Τουρκία, στη περιοχή Γιορτανλί, της Περγάμου, όπου κατασκευάστηκε
μεγάλο υδρευτικό φράγμα, η λειτουργία του οποίου θα κατακλύσει με νερό
την αρχαία πόλη, παρόλο που, από το 2007 η Επιτροπή πρότεινε την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης για την ενίσχυση των εργασιών ανασκαφής που εκτελούνται στο χώρο.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η αρχαία πόλη αυτή τη στιγμή
καλύπτεται με άμμο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία του
φράγματος Αυτή την απάντηση έδωσε ο Επίτροπός, Stefan Fule, αρμόδιος
για θέματα διεύρυνσης και εξωτερικής πολιτικής γειτονίας, στους ευρωβουλευτές της ΝΔ Κώστα Πουπάκη και Γιώργο Παπανικολάου σε ερώτησή τους
σχετικά με προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας
στην Τουρκία.
Στην απάντησή του ο Επίτροπoς υπογραμμίζει ότι παρόλο που η προστασία
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς δεν καλύπτεται άμεσα από το κεκτημένο δεδομένου ότι ο τομέας του πολιτισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, δυνάμει όμως του άρθρου 167 της συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών
και κατ' επέκταση των υποψήφιων προς ένταξη κρατών μελών όπως η Τουρκία, σε τομείς διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας.
Επιπλέον επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα στην
τουρκική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια κατάλληλων φόρουμ, καθώς η έναρξη
των διαπραγματεύσεων υπό το άρθρο 26 προς το παρόν βρίσκεται σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο.
Τέλος, οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. σε σχετική τους δήλωση υπογράμμισαν
ότι "προκειμένου οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες να αποτελέσουν μέλος
της ΕΕ θα πρέπει και αυτές να σέβονται τις αξίες του πολιτισμού και να
εντείνουν τις προσπάθειες τους να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική της ΕΕ
στον τομέα του πολιτισμού προστατεύοντας σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης".

“Βασιλιά μου και Δήμαρχος”
Οι βουλευτές έγιναν δήμαρχοι!
Τέσσερις βουλευτές που δοκίμασαν την τύχη τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εξελέγησαν και αφήνουν τη θέση τους στους επιλαχόντες βουλευτές. Ετσι η εκλογή του Απόστολου Κατσιφάρα, του Σταύρου Αρναουτάκη, του Μανώλη Σκουλάκη και του Στάθη Κουσουρνά, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, στο Δήμο Χανίων και στο Δήμο Ρόδου
αντίστοιχα, άφησε τέσσερα ελεύθερα τα εδρανα στη Βουλή.
Οι νέοι που θα καταλάβουν τις θέσεις είναι: η Μαρία Κυριακοπούλου, ο
Γιώργος Κασσάρας, ο Ιωάννης Μιχελογιαννάκης και ο Σταύρος Αρναουτάκης.
Στο μεταξύ αν κάνει πράξη την ανακοίνωσή του ο Γιάννης Δημαράς, που δοκιμάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ότι από την 1η του έτους παραιτείται
από βουλευτής, τη θέση του θα καταλάβει ο Στέφανος Τζουμάκας.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Από το Υπουργείο Παιδείας, λάβαμε δελτίο τύπο σχετικά με Προσλήψεις Εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου Πληροφορικής και ξένων γλωσσών στα Ολοήμερα Δημοτικά
Σχολεία όπως παρακάτω:

Μαθήματα Πληροφορικής
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το
σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 338 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου
Πληροφορικής προκειμένου να υποστηρίξουν τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τα
μαθήματα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε)» και «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη
διδασκαλία στα μαθήματα Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός
των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» των αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το
σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 284 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Αγγλικής Γλώσσας καθώς και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία
Προσλαμβάνονται λοιπόν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία και συγκεκριμένα 25
εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας και 47 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας.

“Λογιστής Υγείας ο αρμόδιος Υπουργός!”
Ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας, Μάριος Σαλμάς, με αφορμή σχετικές αναφορές του Υπουργού
Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, δήλωσε μεταξύ άλλων:
Αν αισθάνεται - όπως δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού “Ράδιο Εννέα” ως “λογιστής της ασθένειας και όχι ως Υπουργός Υγείας και ότι από 1η Απριλίου θα
γίνει Υπουργός”, να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει έναν άλλον Υπουργό
Υγείας μέχρι τότε.
...Θα πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια ο κ. Υπουργός, γιατί η δέσμευση από το
Mνημόνιο να έχει ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση και το διπλογραφικό σύστημα των
νοσοκομείων μέχρι τις 31.12.2010 δεν υλοποιήθηκε και την ίδια ώρα παρουσιάζει ως
μεγάλο επίτευγμα αν υλοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο.

ΒΔΟΜΗ
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Μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις
Από το Υπουργείο Τύπου,
λάβαμε δελτίο τύπου, σχετικά με δημοσιεύματα για
το μηχανογραφικό δελτίο
ατόμων πασχόντων από
σοβαρά νοσήματα, όπου διευκρινίζει μεταξύ άλλων
ότι:
• Όλοι οι προηγούμενοι νόμοι μέχρι και σήμερα, που
ρύθμιζαν την κατ’ εξαίρεση
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις, προέβλεπαν τη δυνατότητα αποκλεισμού των σχολών που,
λόγω της φύσης της πάθησης σε σχέση με την επιστήμη, δεν μπορούσαν να
τις παρακολουθήσουν. Πέραν από την σοβαρότητα
της πάθησης σε σχέση με
την επιστήμη υπάρχουν και
περιπτώσεις σχολών που
αποκλείουν υποψηφίους
ορισμένων παθήσεων λόγω έλλειψης υποδομών

• Τα προηγούμενα χρόνια
δεν ήταν σε γνώση του
Υπουργείου ποιοι αποκλείονταν και για ποιους λόγους, αφού οι υποψήφιοι
υπέβαλαν τα δικαιολογητι-

κά τους στις ίδιες τις σχολές
• Μέχρι στιγμής, από την
ημέρα ανάρτησης του μηχανογραφικού, δεν έχει
υπάρξει διαμαρτυρία υπο-

ψηφίου για αποκλεισμό λόγω της πάθησης του
• Στο μηχανογραφικό αυτό
δόθηκε
η
δυνατότητα
στους υποψηφίους να δη-

λώσουν όσες σχολές επιθυμούν (εκτός από τις σχολές που αποκλείονται λόγω
της πάθησης τους) και όχι
ανά κατεύθυνση. Δηλαδή
δόθηκε με το μηχανογραφι-

κό μεγάλη δυνατότητα επιλογών και επομένως δεν
φαίνεται να επηρεάζει τους
ίδιους τους υποψηφίους
(1.300 περίπου) ο αποκλεισμός μερικών σχολών

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ 9/11/2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 14509
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 153 51
Τηλ.: 2132005199 - Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Ανασύνταξη της
Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ. 401 και 405 του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν. Αττικής κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 10445/887/08/25-9-2009 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής (ΦΕΚ 488ΑΑΠ/2-10-2009) με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας» Δήμου Καλυβίων στα Ο.Τ. 401 – 405».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων με κ.α. 0260001, 0260001α, 0260001β,
0260002, 0260003, 0260004, 0260005 και 0260017 στα Ο.Τ. 401 και 405 του
εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν. Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα
Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών,
Δ/νση Χωοταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της ανασύνταξης της πράξης εφαρμογής των Ο.Τ.
401 και 405 του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν.
Αττικής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα
Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Καλυβίων Θορικού.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον
αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των
παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεωνορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της
ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησίας.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
από τις 09:30π.μ. έως 13:30μ.μ.
Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια
Ο Αντινομάρχης
Θ. Πετρίδης
Ε. Ξυνομηλάκη
Χ. Δαμάσκος
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με
φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
Τηλ.: 6942473475

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

ΓΑΛΛΙΚΑ

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

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

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρμπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω
σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.
Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά
διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθητών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής
αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών
όλων των επιπέδων
(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)
Τηλ. 6936688451

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική
εμπειρία διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.
Τιμές λογικές.
Τηλ. 6938422692

Τηλ. 6976903366

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία στην
προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές
εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Συνεδριάζει
την Τετάρτη
24 Νοεμβρίου
στις 8.30μ.μ.
με 32 θέματα
στην ημερήσια
διάταξη.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

σε αγροτικό δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.
Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

 6945897273

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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

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

Συμβάσεις με Ταμεία

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 20, ΤΡΙΤΗ 23 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Ë Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
Ë Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα
τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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...για την υγειά μας
Τι είναι η βρογχίτιδα;
Βρογχίτιδα είναι η φλεγμονή των βρόγχων
και εκδηλώνεται με βήχα και συνήθως με
απόχρεμψη (παραγωγή πτυέλων). Μπορεί να
είναι οξεία ή χρόνια.
Η οξεία βρογχίτιδα είναι μία λοίμωξη των
βρόγχων, δηλαδή των σωλήνων που μεταφέρουν τον αέρα από και προς τους πνεύμονες.
Oφείλεται συνήθως σε ιούς που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν έντονη φλεγμονή στους βρόγχους.
Η οξεία βρογχίτιδα είναι συνήθης ασθένεια
που τις περισσότερες φορές προκαλείται από
ένα απλό κρύωμα ή οποιαδήποτε λοίμωξη
του αναπνευστικού. Συνήθως υποχωρεί σε
λίγες ημέρες χωρίς να αφήνει υπολειπόμενα
συμπτώματα. Αν κάποιος ασθενής παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα περιστατικά οξείας
βρογχίτιδας, ενδέχεται να πάσχει από χρόνια
βρογχίτιδα.

Στην χρόνια βρογχίτιδα η φλεγμονή προκαλεί μόνιμες αλλοιώσεις και πάχυνση του
εσωτερικού των αναπνευστικών οδών και
των βρόγχων. Υπάρχει συχνός συνεχής βήχας, με απόχρεμψη για περίοδο άνω των
τριών μηνών – φαινόμενο που εμφανίζεται
κυρίως σε καπνιστές.

Πώς καταλαβαίνω ότι έχω οξεία βρογχίτιδα και πώς μπορώ να προσβληθώ;
Η οξεία βρογχίτιδα οφείλεται συνήθως σε
ιούς που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν έντονη φλεγμονή
στους βρόγχους. Αυτό έχει αποτέλεσμα ξη-

Η χρόνια βρογχίτιδα είναι σοβαρότερη νόσος
και προκαλείται από χρόνιο ερεθισμό και
φλεγμονή των βρόγχων. Η χρόνια βρογχίτιδα
συγκαταλέγεται στις χρόνιες, αποφρακτικές,
πνευμονικές νόσους.
Τα συμπτώματα της οξείας και της χρόνιας
βρογχίτιδας περιλαμβάνουν:
– Βήχα ξηρό ή παραγωγικό (με απόχρεμψη –
αποβολή φλεγμάτων διάφανων, κιτρινωπών ή
πράσινων).
– Συριγμό και δυσχέρεια αναπνοής, κυρίως
κατά την άσκηση.
– Αίσθημα κόπωσης.
– Πυρετό.
– Βάρος στο στήθος.
Στην οξεία βρογχίτιδα ο βήχας μπορεί να
διαρκέσει πολλές εβδομάδες. Τα συμπτώματά της ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις
να είναι παραπλανητικά. Ενδέχεται να υφίσταται οξεία βρογχίτιδα χωρίς απόχρεμψη.

Συνήθως, η κλινική εξέταση από έναν ειδικό
ιατρό επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις που ο ιατρός έχει αμφιβολία μπορεί να
προχωρήσει σε ακτινογραφία θώρακα και σε
καλλιέργεια των πτυέλων του ασθενούς,
ώστε να διαγνωστεί εάν η πάθηση οφείλεται
σε βακτήρια. Η οξεία βρογχίτιδα συχνά εξελίσσεται σε πνευμονία και γι΄ αυτό απαιτείται
τακτική παρακολούθηση του ασθενούς και
των συμπτωμάτων του.

Ποια θεραπεία πρέπει
να ακολουθήσω;
Ο στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η
ανακούφιση των συμπτωμάτων και η διευκόλυνση της αναπνοής.
Μπορεί να χρησιμοποιούνται αποχρεμπτικά
σιρόπια για τη διευκόλυνση της αποβολής
των φλεγμάτων, καθώς και αντιβιοτική αγωγή, εάν τα φλέγματα είναι κίτρινα ή πράσινα
και ο ιατρός κρίνει ότι πιθανόν να υπάρχει
προσβολή από βακτήρια.
Πολύ σημαντικό είναι ο ασθενής να πίνει
πολλά υγρά, ώστε να διευκολύνεται η αποβολή των φλεγμάτων.

Μπορεί μια μόλυνση κόλπων να μετατραπεί σε βρογχίτιδα;
ρό ή και παραγωγικό βήχα, με άλλα λόγια
μπορεί να υπάρχει παραγωγή φλεγμάτων ή
όχι.
Όταν τα φλέγματα έχουν πράσινο ή σκούρο
κίτρινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λοίμωξη από κάποιο βακτήριο. Η νόσος συνήθως μεταδίδεται με τα σταγονίδια του βήχα
που κυκλοφορούν στον αέρα και είναι πολύ
μεταδοτική, προκαλώντας μάλιστα και μικροεπιδημίες. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει
η έκθεση σε περιβάλλον που είναι υγρό και
ψυχρό ή έχει υψηλά επίπεδα μόλυνσης.

Οι περισσότερες μολύνσεις κόλπων ανα-

πτυσσονται εξαιτίας των αλλεργιών, ιογενής
λοίμωξη ή ερεθισμός στη μύτη. Τα προβλήματα αυτά προκαλούν φλεγμονή της βλέννας
στο ρινικό χωρίο και αυτό με τη σειρά του
προκαλεί πρήξιμο του στενού ανοίγματος,
μέσω των οποίων η βλέννα αφήνει το ιγμόρειο. Μόλις συμβεί αυτό, η ροή της βλέννας
μέσω των κόλπων, επιβραδύνεται και μετά
όταν κάποια βλέννα δεν φεύγει προκαλεί
ένα περιβάλλον που είναι ιδανικό για την
ανάπτυξη των βακτηρίων, και οδηγεί σε μόλυνση κόλπων.
Η βακτηριακή λοίμωξη είναι ένας φαύλος κύκλος που παράγει περαιτέρω φλεγμονή, πρήξιμο και περισσότερη παραγωγή βλέννας.
Αυτό με τη σειρά του εμποδίζει τη ροή της
βλέννας από τον κόλπο και το σύνολο του
κύκλου συνεχίζει μέχρι η μόλυνση να επεκταθει και η βλέννα να πρέπει να αφαιρεθεί
από τον ειδικό γιατρό από το ιγμόρειο.
Η χρόνια βρογχίτιδα επαναλαμβάνεται συχνά
και τα συμπτώματα παραμένουν για περίπου
3 μήνες ανά έτος. Περισσότερο υποφέρουν
οι άνδρες από τις γυναίκες με χρόνια βρογχίτιδα, αλλά ο αριθμός των γυναικών που καπνίζουν έχει αυξηθεί, οδηγώντας σε αύξηση
της νόσου στις γυναίκες. Η νόσος εξελίσσεται αργά και συνήθως προσβάλει μεσήλικες
και ηλικιωμένους.
e-hospital

Ανάκληση προϊόντων με αλλεργιογόνο ουσία
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, ενημερώθηκε για τη διακίνηση δύο προϊόντων τύπου στιγμιαίας σούπας, που
παρασκευάζονται και διακινούνται από την ελληνική επιχείρηση «UNILEVER – KNORR
ΑΒΕΕ», στα οποία περιέχεται πρωτεΐνη αυγού (αυγό), αλλεργιογόνο συστατικό που
δεν αναφέρεται στην επισήμανση των συσκευασιών.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής δύο προϊόντα: α) Knorr, Κρεμμυδόσουπα, σε πλαστική αεροστεγή διπλή συσκευασία 2x60 g, με αριθμό παρτίδας L93150N812 και ημερομηνία λήξης 11/2011 και

Πώς μπορώ να αποκλείσω ότι δεν πρόκειται
για κάτι πιο σοβαρό, όπως μια πνευμονία;

Σκόρδο για τη βρογχίτιδα!
Το σκόρδο είναι ένα φυσικό αντιβιοτικό. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, ψευδάργυρο, σελήνιο, κάλιο και σελήνιο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τακτικά το σκόρδο
για την καταπολέμηση των λοιμώξεων, για να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος
και για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το σκόρδο είναι επίσης γνωστό
γιατί καθαρίζει τα νεφρά και βελτιώνει τη ροή των ούρων. Το δημοφιλές αυτό φαρμακευτικό φυτό χρησιμοποιείται επίσης για την καταπολέμηση στα κρυολογήματα, το βήχα, τα βακτήρια και τους μύκητες.
Aν υποφέρετε από βρογχίτιδα, ρίξτε δύο σκελίδες σκόρδο σε ένα φλιτζάνι κρύο
γάλα και αφού πάρει βράση, αφήστε το για 10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Πιείτε το
γάλα όσο είναι ακόμα ζεστό. Tο σκόρδο έχει πολλά να προσφέρει στο αναπνευστικό σύστημα. Tο αιθέριο έλαιό του έχει αποχρεμπτικές και αντισηπτικές ιδιότητες, ενώ οι θειϊκές ενώσεις που περιέχει επενεργούν απολυμαντικά στα πνευμόνια.
vita.gr
Εμείς το δοκιμάσαμε και το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!

β) Knorr, Σούπα Μινεστρόνε με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σε πλαστική συσκευασία 2x77g, με αριθμό παρτίδας L93490N812 και ημερομηνία λήξης 03/2011.
Από τους έως τώρα ελέγχους, οι παραπάνω παρτίδες ενδέχεται να έχουν διακινηθεί και
στην ελληνική αγορά. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Καλούνται οι καταναλωτές, που πιθανώς να έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, η απεικόνιση των οποίων φαίνεται παρακάτω, και είναι αλλεργικοί στο αυγό, να
μη τα καταναλώσουν.

Σ.Σ.: Επαναλαμβάνουμε την είδηση αυτή, γιατί μας ζήτησαν πολλοί αναγνώστες, που
δεν πρόλαβαν να πάρουν την εφημερίδα.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στο διαδίκτυο! www.arisvoulas.gr

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας”, απέκτησε σελίδα στο Ιντερνετ www.arisvoulas.gr. Μια ωραία παρουσία
του παλαιότερου αθλητικού σωματείου της Βούλας.
Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ιδρύθηκε το 1952, είναι αθλητικό
σωματείο με έδρα και αθλητικές εγκαταστάσεις στη Βούλα και ασχολείται με την προαγωγή του αθλητισμού μέσα
από δραστηριότητες του ποδοσφαίρου και του πιγκ-πογκ.
Εκτοτε παραμένει το ζωντανότερο κύτταρο της αθλητικής
οικογένειας της Βούλας.
Οι εγγραφές έχουν αρχίσει. Πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στα φυλλάδια των τμημάτων ή επικοινονώντας με
την Γραμματεία του Άρη Βούλας καθημερινά 18:00 - 21:00
στο τηλέφωνο 210 8991154 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στο: info@arisvoulas.gr

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ
Πρωτάθλημα κατηγοριών
Το Σαββατοκύριακο 30, 31 Οκτωβρίου το πρόγραμμα
των αγώνων περιελάμβανε αγώνες από την Β’ Εθνική Κατηγορία.

Η χαρά της νίκης!

Επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής
για ενήλικες και παιδιά στην Παιανία
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας,
θεωρώντας ότι η Τέχνη της Μουσικής
παίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη
εκπαίδευση των ανθρώπων, ότι βοηθάει
στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
και καλλιεργημένης προσωπικότητας,
διοργανώνει, εδώ και 12 χρόνια, επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής για ενήλικες
και παιδιά. Μέσα από τα σεμινάρια αυτά
και πέρα από την τυπική εκμάθηση ενός
μουσικού οργάνου, αναπτύσσεται η κοινωνικότητα των μαθητών, καλλιεργείται
το αισθητικό κριτήριο, ενθαρρύνεται η
δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση. Ένας από τους τομείς των σεμιναρίων της μουσικής είναι το τμήμα Μοντέρνας Μουσικής. Η ηλεκτρική κιθάρα,
το ηλεκτρικό μπάσο και η ακουστική κιθάρα είναι 3 από τα όργανα, που διδάσκονται στο τμήμα αυτό.
Η ηλεκτρική κιθάρα είναι έγχορδο μουσικό όργανο, που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για την παραγωγή του ήχου
της. Είναι όργανο ιδιαίτερα δημοφιλές
στους νέους, γιατί δίνει τη δυνατότητα
μιας πιο ελεύθερης, δυναμικής έκφρασης του καλλιτέχνη. Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών όπως ροκ,
ποπ, τζαζ, λάτιν, σόουλ, φάνκ, μπλουζ. Η

διδασκαλία της στα σεμινάρια του Επιμορφωτικού Συλλόγου γίνεται από τον κ.
Τζίνα, πτυχιούχο καθηγητή του Εθνικού
Ωδείου.

Το ηλεκτρικό μπάσο είναι η πιο γλυκιά,
χαμηλή συχνότητα ήχου. Συμμετέχει
στις μοντέρνες ορχήστρες και σε όλη τη
σύγχρονη μουσική παραγωγή. Λόγω των
χαμηλών συχνοτήτων και του συνοδευτικού του χαρακτήρα πρωτοστατεί σε
ροκ, μπλουζ, τζαζ, έθνικ, έντεχνες και
λαϊκές συνθέσεις. Η διδασκαλία του
μπάσου γίνεται από τον κ. Σκαρμούτσο,
πτυχιούχο καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου.

Η ακουστική κιθάρα είναι ένα σημαίνον
μουσικό όργανο. Η διαφορά της από την
κλασσική είναι ότι διαθέτει μεταλλικές
χορδές και ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
πένα για την παραγωγή του ήχου αντί
για τα δάχτυλα. Έτσι ο ήχος της είναι πιο
βαθύς και δυνατός από της κλασσικής κιθάρας, όμως εξίσου γλυκός και υποβλητικός στην απόδοση της μελωδίας. Η διδασκαλία γίνεται από τον κ. Γιάννη Γεράνη, καθηγητή του Εθνικού Ωδείου
Αθηνών.
Η διδασκαλία των παραπάνω μουσικών
οργάνων γίνεται σε οργανωμένες, για το
σκοπό αυτό, αίθουσες με τον κατάλληλο
ηχητικό εξοπλισμό και τα ανάλογα μουσικά όργανα. Ο κύκλος των σεμιναρίων
ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με μουσικές
συναυλίες των μαθητών όλων των μουσικών τμημάτων του Επιμορφωτικού.
Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και παιδιά ηλικίας 6 ετών
και πάνω. Οι συμμετοχές των μαθητών
στα παραπάνω όργανα είναι 75 άτομα.
Πληροφορίες: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 3,
ΤΗΛ. 210-6028068
Ώρες λειτουργίας της γραμματείας:
Δευτέρα- Παρασκευή: 9 – 12π.μ. & 59μ.μ. Σάββατο: 10π.μ. – 2μ.μ.

Η ανδρική ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ που συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό πραγματοποίησε, ανέλπιστα, δύο ήττες. Εχασε με 4-3 τόσο από τον Αρη Νικαίας όσο και από τους Πόντιους Μελισσίων.
Και στα δύο παιχνίδια οι αντίπαλες ομάδες ισοβαθμούσαν στα σετ με την ομάδα του Πρωταθλητή (1515 & 14-14 αντίστοιχα) αλλά τον ξεπέρασαν στους
πόντους.
Η γυναικεία ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με
4-0 τον ΕΣΠΕΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αλλά στην συνέχεια
υπέστη βαριά ήττα από το ΠΕΡΑ 2005 επίσης με 4-0.
Μέχρι και τους αγώνες αυτούς η ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ έχει 2 νίκες & 1 ήττα.

Θριαμβευτική άνοδος
του Γ.Σ. Κηφισιάς
Θριαμβευτική άνοδο, κατέγραψε το 2010 ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς (Γ.Σ. Κηφισιάς) καθώςτην αθλητική σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφαταβελτίωσε τη θέση του στη συνολική κατάταξη των
αξιολογούμενων συλλόγων στίβου κατά 6 ολόκληρες θέσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία με
την αξιολόγηση των 321 Αθλητικών Σωματείων του
ΣΕΓΑΣ, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 11 Νοέμβρη, ο ΓΣ Κηφισιάς πέρασε φέτος στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων Συλλόγων, συγκεντρώνοντας συνολικά 7.155 βαθμούς και την 9η θέση μεταξύ των 321 αξιολογούμενων Συλλόγων της χώρας.
Οι 7.155 βαθμοί που συγκέντρωσε ο Γ.Σ. Κηφισιάς,
προήλθαν από τα Διασυλλογικά και Πανελλήνια
πρωταθλήματα Α-Γ, Νέων (Α-Γ), Ε-Ν, Π-Κ, ΠΠ-ΠΚ
Α' καθώς και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος.

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - Α 23

ΒΕΠΕ Ακρόπολις - Τεχνόπολις στην Παρνηθα!
Η ιστορία για δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στην Πάρνηθα με το “τραβηχτικό” όνομα Ακρόπολις-Τεχνόπολις! έχει απασχολήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο κατ’ επανάληψιν και είχε απορρίψει την επένδυση αυτή που θα έχει καταστροφικές συνέπειες
για την περιοχή με 100.000 τ.μ. κτίρια και όχι μόνο.
Με νέα απόφασή του το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στη διαφαινόμενη εκ νέου προώθηση της επένδυσης ΒΕΠΕ Ακρόπολις – Τεχνόπολης Α.Ε. στην περιοχή της Πάρνηθας, μέσω της παράτασης των περιβαλλοντικών όρων που
είχαν εγκριθεί το 2004 και έληξαν το 2009.
Στην εισήγηση του ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθηκε στις διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις
των προηγούμενων ετών με τις οποίες το Νομαρχιακό Συμβούλιο ζητούσε να μην προωθηθεί
στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας η ανέγερση κτιρίων 108.000 τετρ. μέτρων που θα επιβαρύνει
υπέρμετρα μια περιοχή που έχει υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του
2007, 2009 και 2010.
Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος, Πρόεδρος της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος, τόνισε ότι κατά την εξέταση των
περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να ληφθούν
υπ΄ όψη:
― η μεγάλη πυρκαγιά στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας το 2007, η οποία κατέστρεψε πολύ μεγάλο μέρος δασικών εκτάσεων και τμήμα του Εθνικού Δρυμού.
― οι επιπτώσεις από την καταστροφική πυρκαγιά
του 2009 που αν και δεν έπληξε τον ορεινό όγκο
της Πάρνηθας επηρεάζει την ισορροπία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή
― η προσβασιμότητα στην εν λόγω περιοχή, διότι έχουν τροποποιηθεί τα πολεοδομικά και πληθυσμιακά της δεδομένα.
Επεσήμανε ακόμη ότι η Επιτροπή επαναδιατυπώνει την άποψη ότι η οικοδόμηση της συγκεκριμένης περιοχής θα αλλοιώσει πλήρως την εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος και θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέλος η
θέσπιση χρήσης Τεχνολογικού Πάρκου είναι
ασύμβατη με τον χαρακτήρα του ορεινού όγκου,
το δασικό περιβάλλον και την επικρατούσα χρήση αναψυχής.
Μετά το διάλογο από τους Νομαρχιακούς συμβούλους και εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη προωθούμενη διαδικασία και ζήτησαν δημόσια διαβούλευση για το θέμα, το Ν.Σ.
αποφάσισε ομόφωνα:
― να επαναβεβαιώσει της προηγούμενες αποφάσεις του για τη μη δημιουργία της ΒΕΠΕ Τεχνόπολης- Ακρόπολις στις υπώρειες της Πάρνηθας.
― Να εκφράσει την αντίθεση του στην διαδικασία με την οποία επιχειρείται να παραταθούν οι
περιβαλλοντικοί όροι αντί να ξεκινήσει εξυπαρχής η διαδικασία, αφού έχουν αλλάξει επί το δυσμενέστερο τα περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής.

Το ΔΗΜ. Σ. ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Τρίτη 23/11, 7.30μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την Τρίτη 23/11
στις 7.30 μ.μ. με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1. Απόφαση έγκρισης δανείου από το Τ.Π&Δ και αποδοχή
των όρων για την αποπληρωμή του έργου “Οδοποιϊα
2009”.
2. Λήψη απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Φαύνου.
4. Απόφαση για την καταβολή επιδόματος έτους 2009 εκ των
εσόδων από παράβολα για χορήγηση αδειών διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών.
5. Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για “Ενίσχυση φέροντος
οργανισμού και ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου”.
6. Απόφαση έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για “Τακτοποίηση και
εφαρμογή ρυμοτομίας”.

Μετά την 1η Ιανουαρίου η Νομαρχία δεν θα
υπάρχει. Στη θέση της προκύπτει μετά τις καλλικρατικές εκλογές ένα αντιπεριφερειακό τοπικό συμβούλιο.
Τον τελικό λόγο θα έχει ο Περιφερειάρχης με το
συμβούλιο στο οποίο όμως θα εκπροσωπείται με

οκτώ περίπου συμβούλους η Ανατ. Αττική σε
ένα σύνολο περίπου εκατό! Πόσες αντιστάσεις
να προβάλει και τι να επιτύχει.
Τυχαιο που έγινε όλη η Αττική μία περιφέρεια;
Δεν νομίζω...
Αννα Μπουζιάνη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Αγώνες του Σαββατοκύριακου Α’ και Β’ κατηγορίας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΟΙΞΗΣ
ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΛ. ΝΕΡΩΝ
ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΣ ΜΑΡΚΟ - ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ. ΡΑΦΙΑΣ
ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΡΟΣΙΑΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α. ΠΡΙΦΤΗΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡ. - ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Πρόγραμμα των Αγώνων του Περιφερειακού Πρωταθλήματος

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
2.
Γ. ΡΑΦΙΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
3.
Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
4.
ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
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