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Ο ήσυχος πολίτης
είναι
άχρηστος πολίτης
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AP. ΦYΛΛOY 673

(Περικλής)

Η Κάτω Μπαλάνα
μπαίνει στο σχέδιο πόλης
καταδικάζοντας σε ομηρία
δεκάδες πολίτες
Σελίδα 13

Crash test

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Στη φυλάκη για 1 ευρώ ΦΠΑ!

Σχολική Κοινότητα, γονείς και Δήμαρχοι
κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο σχολείων
Πάνε για συγχώνευση (κλείσιμο) τα Γυμνάσια Ανθούσας και Κουβαρά!

για τα Δημοτικά Συμβούλια

Εκτάκτως και προ ημερησίας συζητήθηκε το ζήτημα της συγχώνευσης σχολείων, που προωθεί το Υπουργείο
Παιδείας, στα δημοτικά συμβούλια της
Παλλήνης και του Κουβαρά, αφού κλείνουν τα Γυμνάσιά τους.

η εκλογή «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ του
Δημότη και της Επιχείρησης»
Μην ψάχνετε γιατί «τα λέει» και τα πράττει, κάποιος.
Μην εξετάζετε ποιός τα λέει.
Κοιτάτε μόνον αν αυτά που «λέει» είναι σωστά.
«Προς τι η εισαγωγή», θα διερωτηθείτε και σας απαντώ ευθέως:
Ήταν η δικαιολογία αρχηγού δημοτικού
συνδυασμού, που διεκδικούσε δημαρχιακό θώκο. Πίστεψα ότι ως νέος άνθρωπος, με ικανή μόρφωση και δράση,
υψΙπετής κατ’ επάγγελμα, θα κουβάλαγε
και φρέσκα μυαλά· ανεπηρέαστα και
του Κώστα ελεύθερα. Φεύ!
Βενετσάνου Στο πρώτο crash test, στην πρώτη πρακτική δοκιμασία επέδειξε μηδενική αντοχή στις κομματικές, παρατάξιακές και ...οικογενειακές(!) εξαρτήσεις διαπλοκής. Επέδειξε ασυνέπεια και
αναντιστοιχία λόγων και πράξεων, όταν, μετά από πρόταση διακεκριμένου Συμβούλου της παράταξής του, υπεσχέθη αξιοκρατική στήριξη, για την εκλογή του
«Συμπαραστάτη του Δημότη», ενώπιον πλήθους Συμβούλων του, με την γλίσχρα μόνον επιφύλαξη μήπως
όσα λέω χάσουν την αξία τους, επειδή οι κρινόμενοι θα
ισχυρίζονται πως «ό,τι λέω, το λέω γιατί δεν με ψήφισαν».
Ξέρετε, αυτή ήταν η θρασύτατη, ανυπόστατη «δικαιολογία» γηπετούς1 τέως Δημάρχου, ο οποίος δεν έπαψε να
μνησικακεί.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΣΕΛΙΔΑ
14

Κάθετα αντίθετα τα δημοτικά συμβούλια και των δύο Δήμων για το κλείσιμο
των σχολείων.

Σελίδα 12

Χωματερή και… στη Βουλιαγμένη!!
Η Χωματερή της Βουλιαγμένης είναι καλά κρυμένη από τους περαστικούς. Πρέπει να περπατήσεις πεζός για να την ανακαλύψεις. Ετσι έκανε και ο γράφων Δημήτρης Κυπριώτης.

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΚΕΡΑΤΕΑ
για άλλη μια φορά
Σελίδα 14

“Καμπάνες” στο Μαρκόπουλο
για τα λύματα στο δρόμο

Κάλεσμα 5 Δήμων

Σελίδα 15

εναντίον της κατασκευής
ΧΥΤΑ Κερατέας

“Κάηκε” ο Συμπαραστάτης του
Δημότη στους ΟΤΑ

Κυριακή 13 Μαρτιου - Σελ. 3

Σελίδα 24

Σελίδα 6, 7

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ για τα Δημοτικά Συμβούλια
Συνέχεια από τη σελ. 1
Τελικά, ο υψηπετής, φέρελπις υποψήφιος Δήμαρχος, εφεύρε νέα δικαιολογία
για
την
υποστήριξη
και
υπερψήφιση θεσηθύρα αντιστρατήγου
της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. με αντικειμενικά και
κομματικά ιδίως προσόντα με δράση
και κατοικία εκτός του συγκεκριμένου
Δήμου.
«Είναι προτιμότερο για “Συμπαραστάτη” να έχουμε έναν εκτός του
Δήμου μας, για να είναι αντικειμενικός!!!», μου είπε ο εν λόγω υποψήφιος
Δήμαρχος.
Προφανώς, με την λογική αυτή, στις
προσεχείς εκλογές, θα πρέπει να επιλέξουμε ως Δήμαρχο έναν …αλλοδαπό από την Γερμανία, ή το
Μπαγκλαντές ή έστω την …Εκάλη,
για να είναι πιο «αντικειμενικός», μη
διαπλεκόμενος με τοπικά συμφέροντα,… «άφθαρτος»! και τέτοια.
Να υποθέσω ότι ήταν απλά ένα ολίσθημα αυτού και των Συμβούλων του,
που υπάκουσαν πειθήνια. Σύνηθες
φαινόμενο στο είδος των πολιτικών
που αναδεικνύονται στην εποχή μας.
«Καλά παιδιά», ιδίως με τον «αρχηγό»
- τσοπάνο. Το εύρος των «τσοπάνων»
πιάνει από Πρωθυπουργούς μέχρι επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων. Από
την «αναρχική» δεξιά, μέχρι την πειθαρχημένη, δογματική αριστερά του
«ιστορικού και διαλεκτικού υλισμού».
Ο συγκεκριμένος συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης συνέπλευσε με
τους “πειθαρχημένους” της πλειοψηφίας και ψήφισαν έναν “αλλοδαπό”,
που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί από τον απελθόντα γηπετή Δήμαρχο, ως μάρτυρας κατηγορίας
εναντίον δημότισσας!!!
Αυτός εκρίθη κατάλληλος για “Συμπαραστάτης” του Δημότη, από 15 συμβούλους! Ευτυχώς δεν πειθάρχησαν,
ως πρόβατα, όλοι οι σύμβουλοι και δεν

εξελέγη (απαιτούνται τα 2/3, δηλαδή
22 ψήφοι).
Δοκιμασία για τα δημοτικά Συμβούλια
λοιπόν στο σύνολό τους κι όχι μόνο
των συμβούλων, που φέραμε ως παράδειγμα και τους οποίους δεν απορρίπτουμε όταν μάλιστα σε άλλο θέμα,
πρότασης ψηφίσματος της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» για την παραλία συμπαρατάχθηκαν, πράγμα που τους τιμά.
Όλοι μας επανακρινόμαστε. Ο πολιτικός είναι διαρκώς επανεξεταστέος,
μέχρις ότου επιβραβευθεί ή απορριφθεί οριστικώς.
Σε κάθε εκλογή – επιλογή, οι κρινόμενοι τελικά δεν είναι τόσο οι υποψήφιοι, όσο οι εκλέκτορες.
Για τη συγκεκριμένη δοκιμασία (crash
test) προθυμοποιήθηκα να παίξω το
ρόλο του τοίχου πρόσκρουσης. Κάποιοι ετεροκίνητοι τσαλακώθηκαν,
επτά αυτοκίνητοι αποδείχθηκαν αξιόπιστοι. Διαβάστε δύο παραδείγματα,
ανατρέξτε, εκτός από τα «παραπολιτικά», «Απ’ το σφυρί στο πέταλο»,
στην επιστολή μάλλον... «κοψοχέρι»
(σελ.11).
Στο Δήμο Σαρωνικού λοιπόν, ο καθ’
όλα άξιος και φίλος Δήμαρχος Πέτρος
Φιλίππου, ενώ χαρακτήρισε το θεσμό
του «Συμπαραστάτη» ως αργομισθία
τελικά υποστήριξε και εξέλεξε τοπικό
Σύμβουλο που παραιτήθηκε από Σύμβουλος για να καταλάβει έμμισθη
θέση… «αργόμισθου».
Η αργομισθία, κατά την άποψή μας
είναι δυνητική. Όταν ο λεγόμενος
Συμπαραστάτης θα παίζει το ρόλο της
ορντινάτσας του δημάρχου ή της …
γλάστρας, ναι, θα είναι αργόμισθος και
άρα επιζήμιος.
Θα ανταποκρίνεται όμως θαυμάσια
στα θετικά στοιχεία του νέου θεσμού
αν ως «ανεξάρτητη», τρόπον τινά τοπική αρχή, αν κατορθώσει να επιλύει
με τη διαμεσολάβησή του τις διαφορές των δημοτών καθώς και των επιχειρήσεων, με τις υπηρεσίες του
Δήμου, αλλά και την εκτελεστική πολιτική ηγεσία με συναινετικό πνεύμα
και κατευνασμού του θυμικού. Μπορεί
ακόμη να συμβάλλει με τις ετήσιες εκθέσεις του, στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, προς
όφελος του Δημότη.
Στο Κορωπί, που εκ παραδόσεως υποστηρίζει και αναδεικνύει τις ντόπιες
δυνάμεις, βρέθηκε κι εκεί διερχόμενος
θεσηθύρας που άφησε απλά το επισκεπτήριό του - την κάρτα του - στο
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Δήμαρχο, χωρίς να μπει στον κόπο να
καταθέσει μια δήλωση, ένα βιογραφικό στη γραμματεία, και απλά, απορρίφθηκε η συμμετοχή του. Δεν είχε
κάνει τον κόπο να είναι παρών στη συνεδρίαση. Τέτοιος “Συμπαραστάτης”!
Δοκιμασία αντοχής για τα δημοτικά
συμβούλια. Δοκιμασία αξιοκρατίας,
ευθυκρισίας, διαπλοκής, ήθους εντιμότητας, αξιοπιστίας...
Οταν όμως τα δημοτικά Συμβούλια
δεν προτάσσουν στις επιλογές τους
αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά κριτήρια
κομματικής ή και τοπικής διαπλοκής,
σκοπιμοτήτων κλπ., πολλοί δε εκ των
υποψηφίων το βλέπουν και ως μία ευκαιρία προσπορισμού της οριζόμενης
αντιμισθίας, ή ποιος ξέρει ποίων
άλλων οφελημάτων, τότε ειλικρινά,
θλίβομαι και θυμώνω.
Θυμώνω γιατί αν δεν βάλαμε μυαλό
και σ’ αυτή την έσχατη εθνική κατρακύλα που βρισκόμαστε, εξ’ αιτίας των
διαφόρων - μεγέθους και είδους - τρωκτικών, τότε είμαστε καταδικασμένοι
ως έθνος να σβήσουμε.
Αν δεν αποφασίσουμε να διορθωθούμε, ο καθένας απ’ το πόστο του,
θα οδηγηθούμε σαν κράτος, σαν λαός
και ως άτομα στον έσχατο εξευτελισμό της ταπείνωσης και της απώλειας κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Θα ‘μαστε δε ηθικοί αυτουργοί για
όποιες βίαιες και αναπότρεπτες κοινωνικές εκρήξεις εκδηλωθούν.

Οσον αφορά τον ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ του
Δημότη και της Επιχείρησης, αυτή η
εφημερίδα έχει αποδεδειγμένα και
επανειλλημένα αναλάβει αυτό τον
ρόλο μέσα από τις στήλες της και όχι
μόνον.
Και θα συνεχίσει να το κάνει πιο έντονα και πιο οργανωμένα, προβάλλοντας κάθε καταγγελία, παράπονο,
αίτημα του δημότη και φυσικά της επιχείρησης.
――――――
* Βέβαια, και το «ποιός» έχει την αξία του, όσον
αφορά την αξιοπιστία του, αν δεν τεκμηριώνει
αυτά που λέει. Και το «γιατί» μας ενδιαφέρει, αν
δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα αίτια της αναγγελίας ή και καταγγελίας, απ’ ότι στα καταγγγελόμενα. Αν δίνουμε βαρύνουσα σημασία δηλαδή,
στα αίτια του φόνου, για παράδειγμα, απ’ ότι στην
ίδια την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου.
1. Γηπετής: (Δεν θα τη βρείτε στο λεξικό). Είναι
σύνθετη λέξη από τη “γη” και το ρ. “πετώ”. Εκείνος που πετά χαμηλά σαν την κότα, κατ’ αντιδιαστολή προς τον υψηπετή, αλλά και το αντίθετό
του, “χαμερπής”.

(Διακριτικός τίτλος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΚΟΥΛΟΥΜΑ

Ζώνες Υμηττού:

Σελ. 4,5

θα γκρεμί-

σουν σπίτια με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 6

Οταν ο Ηρόδοτος μιλάει για
γυναικεία μόδα!
Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Δύο νεκροί-δέκα εκατομμύρια
στόχοι Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Γυναίκα και ισονομία
Σελ.9

Ρένα Αλεξούδη

ΚαθαροΔευτεριάτικα
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Αποφασισμένη η Δημοτική
Αρχή Μαρκοπούλου να “τελειΣελ. 15
ώσει” με τα λύματα
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει την κυβέρνηση
για το Μνημόνιο
Σελ. 16
Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα
Σελ. 15
Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι
υγείας
Σελ. 21
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

Οι σύμβουλοι στάθηκαν
στο ύψος τους στα 3Β
Η συνέχεια του θέματος που είχαμε παρουσιάσει στο περασμένο
φύλλο, από τη συνεδρίαση των 3Β, όσον αφορά το ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας και το σχετικό ψήφισμα που ζητήθηκε να
λάβει το Σώμα από το σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Πασακυριάκο, επανήλθε στη συνεδρίαση της 28/2, όπως άλλωστε
είχε προτείνει ο Πρόεδρος Δ. Αναστασίου.
Ο Κ. Πασακυριάκος, πάλι προ ημερησίας, ζήτησε να μπει το θέμα
προς συζήτηση προκειμένου να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα που θα
καταγγέλει το “ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας”, γιατί όπως
είπε, «το ΔΣ του Δήμου θα πρέπει από τώρα και πριν ακόμα δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις και τετελεσμένα, να αντιτάξει τη σθεναρή αντίθεσή του σε μία προοπτική
‘’ξεπουλήματος’’ των παραλιών του ενιαίου Δήμου». Και διευκρίνισε ότι: «Με τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης και της
τρόικας έγινε σαφές ότι στις κατευθύνσεις τους βρίσκεται το επόμενο διάστημα η διαδικασία εκποίησης δημόσιας περιουσίας με
ταχείς ρυθμούς».
Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε εν ολίγοις ότι αυτός δεν βλέπει πουθενά κάτι τέτοιο, ούτε τον έχει ενοχλήσει κανείς για τις
παραλίες!
Τι μας νοιάζουν εμάς αυτά, εσείς στο ΚΚΕ ασχολείστε, εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, δε μας νοιάζει ούτε τι λέει το ΠΑΣΟΚ ούτε η
ΝΔ, κοιτάμε μόνο το συμφέρον του Δήμου. Αλλά και στο χάλι που
έχετε καταντήσει τις παραλίες καλλίτερα να τις αξιοποιήσει κανένας ιδιώτης.
Και με τη « Μαρίνα» της Βουλιαγμένης ευτυχώς που θα την
πάρει κανένας σοβαρός για να αξιοποιηθεί. Προτείνω αυτό το
θέμα να μη συζητηθεί.
Ο Πρόεδρος προσπάθησε να κρατήσει τη διαδικασία εξηγώντας
στο Δήμαρχο ότι είναι υποχρεωμένος από τον κανονισμό να βάλει
το θέμα στο Σώμα, προς ψήφιση.
Τι μου λες Πρόεδρε ο Κανονισμός. Εγώ δε θέλω τώρα, αργότερα»!
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Αγωνιούν οι επαγγελματίες Βάρης
Η απαξιωτική αντιμετώπιση του Δημάρχου για τη Βάρη
τους προβληματίζει ιδιαίτερα για την τύχη τους
Ξεσηκώθηκαν οι επαγγελματίες της
Βάρης, μετά την επίθεση «νοικοκυρέματος» και Βουλιαγμενοποίησης της
Βάρης από τη νέα δημοτική αρχή.
Συγκεκριμένα η δημοτική αρχή
έστειλε «τελεσίγραφα» στους επαγγελματίες να ξηλώσουν «εντός 10
ημερών» τις ταμπέλες που είχαν
στην πρασιά τους ή στα πεζοδρόμια,
«σε κοινόχρηστους ή και ιδιωτικούς
χώρους» άλλως θα τους επιβάλλει
πρόστιμα που φτάνουν τις… 30.000
ευρώ, όπως καταγγέλθηκε στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 3 Μαρτίου, στη Βάρη.

νικούς Δήμους τα πράγματα είναι
ελαστικότερα, με αποτέλεσμα κάποιοι πελάτες ν’ αλλάζουν …Δήμο!
(εδώ θα συμφωνήσουμε με το δήμαρχο).
Όσον αφορά μάλιστα τη δημοτική
αστυνομία, κάποιος τους χαρακτή-

«Ξηλώσανε πινακίδα πάνω σε πόρτα δέκα
εκατοστών», ακούστηκε.

Το δεύτερο θέμα που προβλημάτισε
ιδίως τους επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος ήταν το θέμα του
καπνίσματος, που ενώ στο Δήμο των
3Β ο νόμος τηρείται αυστηρά, με συχνές και επανειλλημένες εφόδους
της δημοτικής αστυνομίας, σε γειτο-

ρισε Εφ Μπι Αι (FBI). «Έρχονται μέσα
με τα σκούρα γυαλιά ηλίου και δεν τα
βγάζουν…»
Το θέμα επίσης της αυστηρής τήρη-

τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις, ότι τίποτα δεν θα επιβάλλεται
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και
η τάση της ήπιας προσέγγισης του
Δημάρχου.
Τελικά κανένας δεν μίλησε για «πόλεμο». «Όχι πόλεμο» είπαν, («make
love, not wαr”), αλλά αύριο κάποιοι θα
φάνε πρόστιμο, με αυταρχικό μάλιστα τρόπο, αν δεν έχουν ξηλώσει τις
ταμπέλες, όπως είπε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου.

Ηθελαν όμως οι σύμβουλοι!
Ο Πρόεδρος προχώρησε στην ψηφοφορία και τα ΝΑΙ ήταν πολλαπλάσια του ΟΧΙ. Τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 15 ΝΑΙ
και 14 ΟΧΙ. Που σημαίνει ότι έξη σύμβουλοι της πλειοψηφίας κράτησαν ψηλά το κύρος του θεσμού και την προσωπική τους αξιοπρέπεια και είπαν το ΝΑΙ.
Εδωσαν ένα μάθημα θεσμών και δεοντολογίας και ένα “χαστούκι”
στην υπεροψία του Δημάρχου, που έχει μάθει να παίρνει ό,τι
θέλει, όπως θέλει.
Τέλος το ψήφισμα αναβλήθηκε με πρόταση του συμβούλου που
το έβαλε Κ. Πασακυριάκου, για τυπικούς λόγους, και θα συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση στο επόμενο Δ.Σ.

σης πρόχειρου παρκαρίσματος, σε
πεζοδρόμια κλπ. όταν δεν υπάρχουν
χώροι parking, ή δεν προσφέρονται
για την μεταφορά βαρέων αντικειμένων κλπ.
Οι τάσεις που επεκράτησαν στη συνέλεσυη ήσαν δύο. Της δυναμικής αντίδρασης και της απαιτήσεως να

Να ανοίξει το πεζοδρόμιο στην οδό Ιριδος στη Βούλα, από το αδιαμόρφωτο οικόπεδο αποφάσισε το Κοινοτικό Συμβούλιο Βούλας. Να το δουμε και στην πράξη.

Τελικά αποφασίστηκε μια επιτροπή
που εκλέχτηκε να πλαισιώσει το Διοικητικό συμβούλιο και να ζητήσει να
δει το Δήμαρχο σε ήπιο και συναινετικό τόνο και από ‘κει και πέρα να
πράξουν αναλόγως. Ιδωμεν!
Κώστας Βενετσάνος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ Κερατέας
Κάλεσμα πέντε δημάρχων σε δράση - Κυριακή 13 Μαρτίου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμπαριστάμενος στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Κερατέας και σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία, με τους όμορους Δήμους Σαρωνικού, Κορωπιού, Παιανίας-Γλυκών Νερών και Λαυρεωτικής, διοργανώνουν από κοινού, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των
εισόδων της πόλης του Μαρκοπούλου, την Κυριακή, 13 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ.
Καλούμε σε συμμετοχή όλους τους πολίτες της περιοχής των Μεσογείων, διότι η έμπρακτη αλληλεγγύη τους, είναι ζωτικής σημασίας, για τους αγωνιζόμενους
συμπατριώτες μας, της Κερατέας.
Θεωρούμε επίσης, ότι είναι χρέος μας να αναδείξουμε το δίκαιο του αιτήματος, για ανάκληση της απόφασης κατασκευής του ΧΥΤΑ στην Κερατέα!
Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμα, να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που μας πληγώνουν: Την αδιαφορία για τις επιπτώσεις του ως άνω έργου στη Νοτιοανατολική Αττική, τις αρνητικές διαθέσεις του Κράτους, που διαρκώς υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας (Λατομεία, Αεροδρόμιο, ΧΥΤΑ) και την πρωτοφανή (όσο
και περίεργη) προσπάθεια διαρκούς υποβάθμισης του ζητήματος, από ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Οι Δήμαρχοι: Κορωπιού: Δημ. ΚΙΟΥΣΗΣ - Λαυρεωτικής: Κώστας ΛΕΒΑΝΤΗΣ - Μαρκοπούλου: Σωτ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ - Παιανίας – Γλυκών Νερών: Δημ. ΔΑΒΑΡΗΣ - Σαρωνικού: Πέτρος ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Ελάτε να το… κάψουμε
και να πετάξουμε χαρταετό!!!
Κυριακή-Δευτέρα 6 - 7 Μαρτίου Αρτέμιδα!!!
Τρελό καρναβάλι και κούλουμα
με διαγωνισμό χαρταετού!!!
Ξεκινoύν την Κυριακή από τις 11 το πρωί στην κεντρική διασταύρωση (Καραμανλή, Αρτέμιδος, Βραυρώνος) με μουσική, χορό,
κλόουν και πολλά παιχνίδια ενώ στις 16.00 θα ξεκινήσει η παρέλαση καρναβαλιστών και αρμάτων, που θα ξεκινήσει από το γήπεδο της Αρτέμιδος και θα ολοκληρωθεί στις 17.30 στην
διασταύρωση όπου θα στήσουν ξέφρενο πάρτι με τρελό χορό και
μουσική από Βραζιλιάνικο συγκρότημα!!! Στις 19.00 θα ολοκληρωθούν τα δρώμενα του καρναβαλιού με το κάψιμο του Βασιλιά
Καρνάβαλου!!!
Την Καθαρά Δευτέρα θα βρεθούν στις 11.30 στην εκκλησία Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης (7η στάση Βραυρώνος, δίπλα στην θάλασσα) να δούν ποιος θα πετάξει πιο ψηλά τον χαρταετό του με
ποτό, φαγητό και μουσική!!!
300 χαρταετοί με όλα τους τα παρελκόμενα (καλούμπες, ουρές, κλπ),
προσφορά από την Indesit Hellas για τους μικρούς και μεγάλους μας
φίλους! Ο χαρταετός που θα φτάσει πιο ψηλά θα βραβευτεί!!

ΚΟΥΛΟΥΜΑ
όπως κάθε χρόνο
στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΥΛΑΣ
με τον ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛ.
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ”
Το καζάνι με τη φασολάδα θα αχνίζει και το
κρασί θα ρέει.
Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, η φασολάδα θα αντέχει...

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ποσειδώνος 18, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210.9657879, Fax: 210.8992113

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Παρασκευή 11 Μαρτίου, 8.00 μ.μ.

“ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ”
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα γίνει προβολή
της ταινίας – ντοκιμαντέρ της Αλ. Δημητρίου, στο εντευκτήριο του Ομίλου
(οδός Ποσειδώνος αρ. 18, Βούλα), την Παρασκευή 11 Μαρτίου, 8 μ.μ.
Το έργο αναφέρεται στις γυναίκες της Αντίστασης και στον καθοριστικό
ρόλο, που έπαιξαν στον αγώνα κατά των κατακτητών.
Στην προβολή θα παραστεί η σκηνοθέτις Αλίντα Δημητρίου. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με κρασάκι και μεζέδες ρεφενέ.

Μες στο τρελό Καρναβάλι, γέλιο, χορός ως το βράδυ!
με το ΕΒΕΜ - Σάββατο 5 Μαρτίου στο Λαύριο

Μια "Χωματερή" ιδεών χωρίς
καμία ζωντάνια. Απλή ανακύκλωση όσων έχουν ήδη ειπωθεί. Τη διασχίζεις, έχοντας για
παρέα όλες τις πιθανές επαναλήψεις, μέχρι στο τέλος να
γίνεις κι εσύ μια απ' αυτές.
Mια παράσταση από το μηδέν.
Χωρίς να υπάρχει κείμενο,
υλικό. μόνο η διάθεση για
πρόβα και η ανάγκη για ανταλλαγή ιδεών.

11 έως 13 Μαρτίου
Πολιτιστικό Κέντρο Ακαδημία
Μαραθωνομάχων 8,
Ακαδημία Πλάτωνος
Κρατήσεις: τηλ. 210-5125600

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
με το Σύλλογο
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ο Σύλλογος «Άγιοι Ανάργυροι», με την υποστήριξη
του Δήμου Κρωπίας οργανώνει την Κυριακή 13 Μαρτίου στο ΚΑΠΗ του Δήμου
(Νικ. Ντούνη 4) και ώρες:
10:00πμ-14:00μ. εθελοντική αιμοδοσία.
Τηλ. ΚΑΠΗ: 210-6020920

Τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη Απόκριες; Σίγουρα ο χορός,
το τραγούδι, οι μεταμφιέσεις και τα γλυκίσματα. Ελάτε, λοιπόν, στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου, που λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και του
Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου, το Σάββατο 5 Μαρτίου 16:00 έως
19:00 στην πρώην Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, στο χώρο του
Πάνω Μηχανουργείου, να κατασκευάσετε, με τη βοήθεια των πρώην εργαζομένων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, τη δική σας πρωτότυπη μάσκα, αποκριάτικα γλυκίσματα και μαράκες, που θα
συντροφεύσουν τα τραγούδια και το χορό σας γύρω από το παραδοσιακό
Γαϊτανάκι αναβιώνοντας με τον τρόπο αυτό το ξεχωριστό λαϊκό δρώμενο.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 2292025575

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

«Οι επτά σοφοί και το μυστικό
του χρυσού τρίποδα»
της Ελένη Γιούνη εκδόσεις Άγκυρα

την Τρίτη 8 Μαρτίου στις 8.00μμ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ηρακλής Τριαταφυλλίδης
και θα τραγουδήσει η Θάλεια Αργυρίου στίχους των επτά σοφών.
Mετά τις 10.00μ.μ. θα ακολουθήσει μουσική βραδιά.

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
«Μελωδίες Ατέλειωτο Ταξίδι»
Τραγουδούν Ιώ Νικολάου, Σπύρος Κλείσας
την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 10.00μμ

«ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ»
Το φοιτητικό τμήμα της
θεατρικής δημιουργίας
του Δήμου Παλλήνης παρουσιάζει το Σάββατο 12
και Κυριακή 13 Μαρτίου
στις 19:00 στο Οινοποιείο
Πέτρου Μαραθώνος 117
και την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 19:00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο
του
Γέρακα, (Κλειτάρχου &
Αριστείδου), τη θεατρική
παράσταση «το Αηδόνι
του Αυτοκράτορα» του Χ.
Κ. Άντερσεν, σε θεατρική
προσαρμογή της Νίκης
Ζαρμποζάνη

Η Υ2 Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, θέλοντας να ενισχύσει το σύνδεσμο με το περιβάλλον και τη φύση,
διοργανώνει διήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα με Rafting στους ποταμούς Λούσιο
και Αλφειό.
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 – 20 Μαρτίου
Προορισμός τους είναι το χωριό Μάραθα
(Βλαχόρραφτη). Από ‘κει θα αναχωρήσουν
για Λούσιο και Αλφειό. Η δυσκολία είναι
2ου και 3ου βαθμού και δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία από τους συμμετέχοντες. Η κατάβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες.
Στο τέλος της διαδρομής τους περιμένει

μια όμορφη έκπληξη!
Περιλαμβάνει: • Έμπειρους οδηγούς ποταμού
• Τοπικές μεταφορές
• Τον απαραίτητο εξοπλισμό
• Eνα γεύμα μετά την κατάβαση ποταμού
Διαθέσιμο, εφόσον δηλωθεί εγκαίρως, είναι
το trekking μαζι με το flying fox στο φαραγγι
του Λούσιου. Εκεί θα μείνουν στον ξενώνα
www.koustenisvillage.gr στην Δημητσάνα.
Το συνολικό κόστος είναι 120 €/άτομο.
Η μεταφορά στη Δημητσάνα θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα ή με mini van.
Για συμμετοχή: 6977918020 Στράτος Καζούρης

Το παλάτι του αυτοκράτορα
είναι από τα ωραιότερα του
κόσμου. Όμως ο κόσμος αντί
γι ‘ αυτό, θαυμάζει ένα αηδόνι στο δάσος. Ο βασιλιάς
διατάζει να έρθει το αηδόνι
στο παλάτι. Όμως ...

Ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει εκδήλωση με μουσική, χορό και
τραγούδι, την Καθαρά Δευτέρα, 7 Μαρτίου, στο χώρο στάθμευσης του Εκθεσιακού Κέντρου EXPO ATHENS.
Με τις χορηγίες τοπικών επιχειρηματικών φορέων και τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και καταστημάτων, δεν θα λείψουν η
παραδοσιακή φασολάδα, τα καθιερωμένα εδέσματα, η λαγάνα
και το κρασί, ενώ συντροφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα κρατήσει το συγκρότημα ESTOUDINA, με σμυρνέικα και
άλλα παραδοσιακά τραγούδια.
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Οι Ζώνες Υμηττού και πάλι στο προσκήνιο
Συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα με απόφαση του ΣτΕ
Θα γκρεμίσουν οικισμούς;
Εκτάκτως προ ημερησίας συζητήθηκαν, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας (28/2),
για άλλη μια φορά, οι ζώνες Υμηττού, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που κρίνει Συνταγματικό και νόμιμο το προεδρικό διάταγμα με το
οποίο ορίζεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού ως απολύτως προστατευμένη ζώνη.
Το Κορωπί το “καίνε” ιδιαίτερα οι Ζώνες Υμηττού γιατί το
μεγαλύτερο κομμάτι της αγροτικής έκτασης βρίσκεται στη
Β΄ζώνη.
Είχαμε παρουσιάσει ημερίδα για το θέμα με την συμμετοχή
4 Δήμων που τους αφορά. Με την εφαρμογή των ζωνών
όπως προτείνονται, Χέρωμα, Κίτσι, Σκάρπιζα, Προσήλιο
δεν θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν και να λειτουργήσουν άρτια ως οικισμοί πόλεων, αν δεν αποκατασταθεί αυτή
η “κόκκινη” γραμμή, ήταν εν κατακλείδι η κοινή ομολογία
των Δημάρχων τότε (5/2010 αρ. φ.633).

Θα γκρεμίσουν;
Σοβαρότατο θέμα προκύπτει μετά την απόφαση του ΣτΕ για
τις πόλεις της Βάρης, του Κορωπίου, της Παιανίας και των
Γλυκών Νερών, όπου ολόκληροι οικισμοί βρίσκονται στη β’
ζώνη; Θα γκρεμίσουν ολόκληρους οικισμούς;
Πάντως με την απόφαση του ΣτΕ καλούνται Περιφέρειες
και Δήμοι να καταθέσουν εντός 8μήνου κατάλογο με τα αυθαίρετα κτίσματα στις περιοχές απόλυτης προστασίας.
Ετσι το Δ.Σ. Κορωπίου με νέα επικαιροποιημένη απόφαση εμμένει στην προηγούμενη απόφασή του και πρότεινε νέα συνάντηση των όμορων ενδιαφερομένων Δήμων προκειμένου να
βγει μία κοινή απόφαση για το μέλλον της περιοχής.
«Χτυπάμε σε πόρτες “κουφών”. Δεν μας ακούει κανείς,
έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης και ενημέρωσε ότι την νομική
πλευρά του θέματος έχει αναλάβει κοινός δικηγόρος με τη
Βάρη, ο κ. Ρήγας.
Στο Δ.Σ. παρίστατο και ο βουλευτής Μάκης Βορίδης, ο οποίος
επεσήμανε το δίκαιο του Κορωπίου. Πρότεινε να πάρουν θέση
οι βουλευτές της Ανατ. Αττικής και να κινηθούν διαδικασίες
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Τέλος τόνισε να χρησιμοποιηθεί κάθε νομική δυνατότητα
που θα οδηγήσει σε πολιτικές αποφάσεις.

Πρόσκληση συμμετοχής
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Σύμφωνα με το τον Νόμο 3852/2010, άρθρο 76, θεσμοθετείται σε κάθε Δήμο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ), η οποία είναι όργανο συμβουλευτικό γνωμοδοτικό και συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων
της τοπικής κοινωνίας.
Παρακαλούνται όσοι συλλογικοί φορείς ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ( Δ.Ε.Δ ) μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις στο email: koropi@hol.gr ή στον φαξ : 210-662 49 63 καθώς και
στο Γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, Βασ. Κωνσταντίνου
47, 3ος Όροφος, κα Σωτηρία Πουλάκη) το αργότερο
μέχρι 16 Μαρτίου 2011.
Οι αιτήσεις των συλλόγων και φορέων πρέπει να περιλαμβάνουν αποφάσεις των Δ.Σ. ή Γεν. Συνέλευσης.

Οι 5 ζώνες Υμηττού
Παρουσιάζουμε παρακάτω τις πέντε ζώνες προστασίας, για
να θυμηθούμε:
Α’ ΖΩΝΗ: Απόλυτης προστασιας.
Καταλαμβάνει το 88,5% του όρους, αυξήθηκε ο όγκος της
προστατευόμενης έκτασης από 76.000 σε 93.000 επί
105.000 στρεμμάτων. Είναι έκταση απόλυτης προστασίας
και δεν επιτρέπεται καμιάς μορφής δόμηση.
Επιτρέπεται μόνο η επισκευή και αναστήλωση νόμιμων κτισμάτων.
Β’ ΖΩΝΗ: Περιλαμβάνει περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η
γεωργία, η ανέγερση γεωργικών αποθηκών, εκπαιδευτηρίων, υπαίθριων χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας καθορίζονται τα 40
στρέμματα, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 15%.
Στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (πρώην
Βάρης), Κρωπίας, Παιανίας και Γλυκών Νερών επιτρέπεται ανά δήμο η δημιουργία βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το ΣτΕ ζητάει από το υπουργείο
Περιβάλλοντος να διευκρινίσει εάν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στη ζώνη αυτή.
Γ’ ΖΩΝΗ: Περιλαμβάνει περιοχές αρχαιολογικής προστασίας και επιτρέπει μόνο τη γεωργική χρήση και την ανέγερση αποθηκών μέχρι 30 τ.μ.
Δ’ ΖΩΝΗ: Περιλαμβάνει τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδίου
και Ιλισίων.
Τη διαχείριση των πάρκων αυτών το ΣτΕ ορίζει προσωρινά
μόνο στον Οργανισμό Αθήνας (ΟΡΣΑ). Τονίζουν δε ότι «επιβάλλεται να συσταθεί το ταχύτερο δυνατόν, ο προβλεπόμενος για τη διαχείρισή τους φορέας».
Ε’ ΖΩΝΗ: Περιλαμβάνει χώρους στους οποίους επιτρέπει
μόνο τη λειτουργία των κοιμητηρίων που υπάρχουν ήδη,
τα οποία ουσιαστικά νομιμοποιεί.
 “Σφηττός” το όνομα του νέου Νομικού Προσώπου του
Δήμου, που προέκυψε από τη συγχώνευση των 6 ΝΠΔΔ.,
Πρόεδρος του οποίου ορίστηκε ο Κώστας Δήμου και Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Κόλλιας.

Συμπαραστάτης του Δημότη
στο Κορωπί
αναδείχθηκε ο Θωμάς Κιούσης
Στο Δήμο Κρωπίας οι υποψηφιότητες για τον Συμπαραστάτη του Δημότη ήταν εννέα, όλοι Κορωπιώτες και σημειωτέον ότι όλοι είχαν καταθέσει αιτήσεις και όλοι ήταν
παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξή
τους. Είναι δε οι παρακάτω:
Ι. Βάθης, Αικ. Θεοχάρη, Θωμάς Κιούσης, Σωτ. Μιχαιρίνας,
Θωμάς Πρόφης, Μαρία Σιδέρη, Ι. Μαυρέλης, Κατ. Καζαντζη,
Γρ. Παπαρήγος· όλοι Κορωπιώτες και όλοι παρόντες.
Οταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα από την πλευρά της
μειοψηφίας υπενθύμισαν στον πρόεδρο ότι υπάρχει και
άλλη υποψηφιότητα που δεν ακούστηκε και είναι του
Πουλάκου, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο για τον κύριο.
Πράγματι όπως δήλωσε ο Δήμαρχος του είχε αφήσει μία
κάρτα του ένας πολίτης το πρωί στο Δημαρχείο και είχε
ζητήσει να είναι υποψήφιος. Ο Δήμαρχος ζήτησε συγνώμη από το σώμα διότι αφηρημένος δεν κατέθεσε την
κάρτα - mea culpa -.
Πρότεινε λοιπόν να καταγραφεί το όνομα του Πουλάκου
ως υποψηφίου, αλλά υπήρξαν ενστάσεις από τους συμβούλους.
Ετσι ο πρόεδρος το έθεσε σε ψηφοφορία, αν μπορεί να
συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, ως υποψήφιος και το
σώμα αποδέχθηκε την υποψηφιότητα με ψηφοφορία.
Να σημειωθεί ότι
ο ενδιαφερόμενος δεν παρίστατο,
εν
αντιθέσει
με
όλους τους άλλους που είχαν
καταθέσει. Δεν
ήταν και γνωστός
σε κανέναν από
τους παρισταμένους, που σημαίνει ότι δεν είναι
άτομο «εγνωσμένου κύρους» στην
κοινωνία του Κορωπίου, όπως ορίζει ο “Καλλικράτης”.
Μετά από ένα διάλειμμα που ακολούθησε ο Δήμαρχος
παίρνοντας το λόγο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της
παράλειψης, και πρότεινε να προχωρήσει η διαδικασία
χωρίς την υποψηφιότητα του Πουλάκου.
Εγινε αποδεκτή από όλες τις πλευρές η πρόταση του
Δημάρχου και προχώρησαν στη διαδικασία εκλογής.
Παρόντες σύμβουλοι ήταν 26. Ψήφισαν 24 σύμβουλοι,
γιατί η “Λαϊκή Συσπείρωση” δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας εκλογής του Συμπαραστάτη διότι διαφωνεί με
το θεσμό καταθέτοντας στο προεδρείο σχετική ανακοίνωση.
Μετά από δύο ψηφοφορίες αναδείχθηκε Συμπαραστάτης του Πολίτη ο Θωμάς Κιούσης, ο οποίος στην πρώτη
ψηφοφορία πήρε 13 ψήφους, ενώ τη δεύτερη 18 ψήφους.
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“Καμμένος” πριν ξεκινήσει ο “Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης”
Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας σε δημοτική συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου, καταληκτικής ημερομηνίας ανάδειξης του θεσμού του “Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης”, ανέδειξαν ή δεν κατάφεραν να αναδείξουν εκπρόσωπό τους.
Η παρέμβαση των κομμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναδείχθηκε “πρώτο
θέμα”, για άλλη μια φορά καθώς και οι παρεμβάσεις των δημάρχων για τον δικό
τους άνθρωπο.
Ετσι πριν ακόμη ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσμός έχει ακυρωθεί στη συνείδηση
των δημοτών.
Η όλη αυτή διαδικασία ανέδειξε ένα μείζον ζήτημα στην παρούσα πολιτική σκηνή.
Παρά το ότι έχουμε φτάσει “στον πάτο του πηγαδιού” δεν έβαλαν μυαλό ούτε οι
πολιτικοί ούτε οι Δήμαρχοι. Το καράβι έχει βάλει νερά, βυθίζεται, αλλά κανένας
δεν το βλέπει...
Στο Δήμο Σαρωνικού η επιλογή “Συμπαραστάτη του Δημότη” πραγματοποιήθηκε την καταληκτική ημερομηνία
28/2 με προτίμηση της πλειοψηφίας(;)
στον Ευάγγελο Μιχάλη*,
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, στις θέσεις που κατέθεσε στο προσυμβούλιο
που έγινε για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη, φάνηκε ξεκάθαρα
ότι διαφωνεί με τη θέση αυτή που τη
θεωρεί “θέση αργομισθίας”, γιατί όπως
είπε στις μικρές κοινωνίες «τί είναι
αυτό που έχει ο οποιοσδήποτε δημότης
και δεν μπορεί να το συζητήσει με το
δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους, με
έναν σύμβουλο, ακόμη και από την αντιπολίτευση. Σαν μικρή κοινωνία που εί-

μαστε, επικοινωνούμε. Πιστεύω ότι σ’
αυτή τη φάση ήταν απολύτως περιττό»,
κατέληξε.

Αντίφαση λόγου και έργων
Και ενώ ο Δήμαρχος θεωρεί “θέση αργομισθίας” τη θέση του “Συμπαραστάτη
του Δημότη” που θα συμφωνήσουμε,
έτσι όπως εξελίχθηκαν και ήταν αναμενόμενο να εξελιχθούν τα πράγματα,
στη συνέχεια “αποδέχεται” την παραίτηση τοπικού συμβούλου της πλειοψηφίας (δηλαδή της παράταξής του)
προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος “συμπαραστάτης” και εν τέλει
να ψηφιστεί.
Εάν ο δήμαρχός έκρινε ως “θέση αργο-

Συμπαραστάτης του Δημότη
στην Παλλήνη

Απείχε η “Λαϊκή
Συσπείρωση”

αναδείχθηκε ο Θωμάς Ναστούλης
Στη συνεδρίαση της 28/02/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης και σύμφωνα με τις παρ.1&2
του άρθρου 77 του Ν.3852/10, έγινε η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Επτά οι
υποψήφιοι για τη θέση, τρεις οι παρόντες στο Δ.Σ.
Μετά από μυστική ψηφοφορία η οποία έγινε δύο φορές,
ο Θωμάς Ναστούλης* έλαβε τα απαιτούμενα 2/3 της
πλειοψηφίας, 25 ψήφους σε σύνολο 31 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, οπότε και εκλέχθηκε στη θέση του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

* Ο Θωμάς Ναστούλης που παρευρισκόταν στην αίθουσα είναι
δικηγόρος ποινικολόγος, έχει εργασθεί στο πλευρά βουλευτή
της περιοχής και έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του
Δήμου Γλυκών Νερών, όπως ενημέρωσε το σώμα.

Να σημειώσουμε ότι η
“Λαϊκή
Συσπείρωση”
απείχε της διαδικασίας σε
όλους τους Δήμους με
κοινή γραμμή.
Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι: «Ο ρόλος
του “Συμπαραστάτη του
Δημότη και του Επιχειρηματία” είναι να υπηρετεί
τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και όλων
εκείνων που καθημερινά
πλουτίζουν από το να εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη».
Ετσι σε κανέναν Δήμο οι
εκλεγμένοι της Λαϊκής
Συσπείρωσης δημοτικοί
σύμβουλοι δεν ψήφισαν
για το θεσμό αυτό, αλλά
ούτε και για τη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης
για τους ίδιους λόγους.

μισθίας” το συμπαραστάτη γιατί όλο
αυτό το σκηνικό για την εκλογή του
συμβούλου του Ε. Μιχάλη; Είναι αμείλικτα τα ερωτηματικά που προκύπτουν
στα χείλη του
κάθε δημότη
και πρέπει να
απαντηθούν.
Και μάλιστα
με τρεις συνεχόμενες
ψηφοφορίες
ντε και καλά
να βγει. Θα
μπορούσε να
σταματήσει
στη δεύτερη
όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος και
να μην εκλεγεί “αργόμισθος” και να μην
ξοδευτεί ο Δήμος.
Το ερωτηματικό μένει μετέωρο γιατί ο
Ε. Μιχάλης είχε ήδη εκλεγεί σύμβουλος στο τοπικό συμβούλιο και λίγες
ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία
κατάθεσης της υποψηφιότητάς του παραιτήθηκε.
Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος επιλογής της μείζονος μειοψηφίας της Χρ.
Χριστοφάκη, Α. Αμπάτης έθεσε θέμα

νομιμότητας, την οποία όμως παρέκαμψε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι η αίτηση
παραίτησης του Ε. Μιχάλη έγινε στις
νόμιμες προθεσμίες.
Για την εκλογή του Συμπαραστάτη στο
Σαρωνικό απαιτούντο 18 ψήφοι. Στην
πρώτη ψηφοφορία ο Ευάγγελος Μιχάλης, πήρε 14 ψήφους, 6 ο Α. Αμπάτης
και οι υπόλοιποι υποψήφιοι έλαβαν 2, 1
ή καμία ψήφο. Στη 2η ψηφοφορία ο Ε.
Μιχάλης έλαβε 16 ψήφους και ο Α. Αμπάτης 7 ενώ στην τρίτη ψηφοφορία
έλαβε 19 ψήφους ο Ε. Μιχάλης ο
οποίος εκλέγεται και 6 ο Α. Αμπάτης.
Ιδιαίτερα δυσαρεστημένος έφυγε ο
υποψήφιος της πλειοψηφίας στις δημοτικές εκλογές Χρ. Βασιλείου, ο
οποίος δεν έλαβε καμία ψήφο.

* Ο Ευάγγελος Μιχάλης γεννήθηκε στα Καλύβια το 1968, είναι τεχνολόγος ιατρικών
εργαστηρίων (βιοτεχνολόγος) με εξειδίκευση (MD) στη μοριακή βιολογία. Εργάζεται στην αιμοδοσία του Γ.Ν. Ασκληπιείο
Βούλας και τα τελευταία 8 χρόνια είναι
μέλος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου
Καλυβίων.

Δεν ανέδειξε “Συμπαραστάτη” ο Δήμος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Στα 3Β απέτυχε να εκλεγεί “Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης” παρά το
ότι υπήρχαν πολλές υποψηφιότητες. Υποψηφιότητες μέσα απο τα σπλάχνα του συνδυασμού της πλειοψηφίας και επιφανείς δημότες. Μέσα στις υποψηφιότητες ήταν και ένας
“αλλοδαπός” άγνωστος σε όλους τους παρευρισκομένους στην αίθουσα του Δ.Σ., που
προφανώς ήταν προτίμηση και της πλειοψηφίας και της αξιωματικής μειοψηφίας, αφού
πήρε και στις δύο ψηφοφορίες 15 σταυρούς έναντι του δεύτερου επικρατέστερου που
πήρε 6 και δεν κατάφερε να εκλεγεί.
Ο “αλλοδαπός” λοιπόν λέγεται Ιωάννης Γκογκοζώτος είναι κάτοικος Αργυρούπολης, δικηγόρος και Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Προφανώς ήταν κομματική και άνωθεν, αλλά και
προτίμηση του τ. δημάρχου Γ. Μάντεση.
Ο δεύτερος επικρατέστερος (πήρε 7 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία) ήταν ο Κώστας
Βενετσάνος, πολιτικός επιστήμονας, πρώτος αντιδήμαρχος Βούλας (1982) αρθρογράφος
και πάντοτε ασχολούμενος με τα κοινά της πόλης από θέσεις ευθύνης.
Το χαρακτηριστικό και ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι η γραμμή δεν πέρασε. Κάποιοι
σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν αξιοκρατικά και με απόλυτη γνώση της φράσης του
“εγνωσμένου κύρους” της εγκυκλίου για την ανάδειξη του “Συμπαραστάτη”. Αυτό είναι
ένα καλό παρήγορο στοιχείο και πρέπει να το κρατήσουμε.

Ούτε και ο Μαραθώνας
Και στο Μαραθώνα παρά τις επαναληπτικές ψηφοφορίες δεν κατάφεραν να βγάλουν “συμπαραστάτη του Δημότη”, αφού δεν συμπλήρωσαν τα 2/3 του σώματος (18 ψήφους).
Η προτίμηση της πλειοψηφίας ο τέως νομαρχιακός σύμβουλος Στέλιος Τόλιας πήρε 12
ψήφους στην πρώτη και 13 στη δεύτερη ψηφοφορία, ενώ η δεύτερη κατά σειρά προτίμησης Βιργινία Λαπαρού-Μάρκου πήρε 7 στην πρώτη και 10 στη δεύτερη ψηφοφορία. Ο
υποψήφιος και τ. κοινοτάρχης Βαρνάβα Γιώργος Κόλλιας δεν προτιμήθηκε, αφού πήρε 2
στην πρώτη και 1 στη δεύτερη. Συνολικά οι υποψήφιοι ήταν έξη.
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Μας κοροϊδεύουν ασύστολα!
Στην προσπάθειά τους να μας πεισουν ότι οι συγχωνεύσεις
των σχολείων γίνονται για το καλό μας, μας παρουσίασαν
σαν στοιχείο υπέρ της συγχώνευσης την «κατασπατάληση
του χρήματος για τις μεταφορές των μαθητών».
160 εκατομμύρια το 2009, 260 εκατομμύρια το 2010.
Φανταστήκανε ποτέ πού θα φτάσουν τα εκατομμύρια
μετά τη συγχώνευση των σχολείων; Παράδειγμα κλείνοντας το Γυμνάσιο Ανθούσας (που έχουν σχεδιάσει)
τα παιδιά της Ανθούσας δεν θα πάνε σε σχολείο έξω
από την πόλη τους; Γέρακα ή Παλλήνη; Δεν θα χρειαστούν μεταφορικά μέσα και έξοδα γι’ αυτη τη μετακινηση; Πολλαπλασιάστε το αυτό σε όλα τα σχολεία που

θα κλείσουν και θα δείτε ποιον κοροϊδεύουν.
Εκτός βέβαια και αδιαφορήσουν για το πώς θα πηγαίνει το παιδί της Ανθούσας στο Γυμνάσιο Γέρακα ή Παλλήνης; Ετσι σ’ αυτή την περίπτωση θα υποχρεωθεί ο
γονιός ή να το πηγαίνει πριν φυγει για τη δουλειά του
ο ίδιος ή να μισθώσει(;) ο Σύλλογος πούλμαν για τη μεταφορά των μαθητών. Ελεος!!

Αργά ξυπνήσανε...
«Έχει έρθει η ώρα οι Ευρωπαίοι εταίροι ας να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί το εταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό, όχι ελληνικό πρόβληα. Δεν θέλουε να
πάρουε εείς χρηατοδοτήσεις, θέλουε να πάρουν
και εκείνοι ετανάστες», μας είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.
Τώρα ξυπνήσανε· όταν χρονια το φωνάζουν και κόμματα και φορείς και πολίτες. Τώρα που τους μπήκε το...
με την απεργία των μεταναστών στο κτίριο “Υπατία”

Όταν ο Ηρόδοτος
μιλά για γυναικεία μόδα...
Διαβάζοντας τον Ηρόδοτο, φτάνω στο 5ο βιβλίο και στις παραγράφους 82-88, όπου μαθαίνω το ενδιαφέρον της εποχής για τη
γυναικεία μόδα.
Άραγε γιατί οι Ίωνες ανέχονται τη γύμνια των
ανδρών και όχι των γυναικών; Γιατί οι Αθηναίες
κυκλοφορούν σφιγμένες στα λευκά τους μακριά ρούχα, ενώ οι Σπαρτιάτισσες κυκλοφορούν ημίγυμνες με κοντές σχιστές φούστες, με
τους μηρούς προκλητικά εκτεθειμένους μέχρι
πάνω σε κοινή θέα, εξ ού και το όνομά που
τους είχε αποδοθεί ‘’φαινομηρίδες’’. Γιατί
άραγε τα φορέματα των Αθηναίων γυναικών
ενώ παλιότερα δεν είχαν πόρπες στους ώμους
αλλά μόνο στα μανίκια, μεταγενέστερα τις κατήργησαν από παντού, ενώ οι Σπαρτιάτισσες
διατήρησαν τις πόρπες στους ώμους και όχι
στα μανίκια; Γιατί πάλι οι γυναίκες στην Αίγινα
είχαν πόρπες στους ώμους τους, αλλά με περόνες διπλάσιου μεγέθους από εκείνες των γυναικών της Σπάρτης;
Για να βάλομε τα πράγματα σε μια σειρά, άς
αρχίσομε με τον μύθο των Επιδαυρίων, όπως
μας τον αφηγείται πάλι ο Ηρόδοτος.
Βρισκόμαστε στον 8ο προ Χριστού αιώνα.
Η Αίγινα είναι κάτω από την κατοχή των Επιδαυρίων. Οι Επιδαύριοι βλέπουν, ότι η γη τους
δεν γεννοβολά πιά. Οι σοδειές τους, χρόνο με
το χρόνο, πάνε στο χειρότερο. Καταφεύγουν
λοιπόν στους Δελφούς και από την Πυθία ζητούν συμβουλή και λύση.
― «Η δε Πυθίη σφέας εκέλευε Δαμίης τε Αυξησίης αγάλματα ιδρύσασθε». Ήτοι, να στήσετε αγάλματα αφιερωμένα στην Δαμία και
Αυξησία*.
― Από πέτρα ή χαλκό, την ξαναρώτησαν;
«Ούτε πέτρα τούτων έα, αλλά ξύλου ημέρης

ελαίης..» Τίποτα από αυτά αλλά μοναχά από
ξύλο ήμερης ελιάς.
Καλύτερη ήμερη ελιά, που μάλιστα την πίστευαν και ιερή, φυτευόταν στην Αθήνα. Λέγεται ακόμα, ότι την εποχή εκείνη την παλιά,
ήμερες ελιές είχε μόνο η Αττική. Ζήτησαν λοιπόν από τους Αθηναίους, να τους επιτραπεί
να κόψουν τα λιόδεντρα, και από τα ξύλα τους
να υλοποιήσουν τον χρησμό. Οι Αθηναίοι, δέχτηκαν αλλά υπό έναν όρο: «κάθε χρόνο να
στέλνουν ιερές προσφορές στην Πολιάδα
Αθηνά και στον Ερεχθέα.»** Οι Επιδαύριοι το
δέχθηκαν, έστησαν τα αγάλματα και τότε η
γη τους άρχισε να γεννοβολά.
Κάποτε όμως οι Αιγινήτες, φτωχοί και υπόδουλοι όντες, ξεσηκώθηκαν εναντίον των
Επιδαυρίων. Επειδή μάλιστα και η δική τους
γη δεν κάρπιζε, έκλεψαν και τα θεϊκά ξυλινα
αγάλματα και τα έφεραν στην Αίγινα, καθώς
ήξεραν την ευεγερτική τους δύναμη στις καλλιέργειες. Οι Επιδαύριοι τότε με το πρόσχημα,
ότι αφού δεν είχαν πια στη δικαιοδοσία τους
τα θεϊκά είδωλα καρποφορίας, δεν υπήρχε πια
και λόγος τήρησης της συμφωνίας με τους
Αθηναίους, την αθέτησαν. Οι Αθηναίοι εξοργίζονται, στέλνουν στρατό στην Αίγινα, αρπάζουν τα αγάλματα. Για να τα αποσπάσουν από
τα βάθρα τους, τα δένουν με σχοινιά και τα
σέρνουν βίαια προς την παραλία για να τα
φορτώσουν στα καράβια τους.
Την ώρα που τα έσερναν, ξέσπασαν βροντές,
και η γη άρχισε να σείεται από φοβερό σεισμό· ίσως από θεϊκό θυμό. Οι ναύτες τα χάνουν και αρχίζουν να αλληλοσκοτώνονται σαν
εχθροί. Κατά μια άλλη άποψη - τελικά κανείς
δεν ξέρει την αλήθεια- σε αυτόν το σκοτωμό
αναμείχθηκαν και οι Αργείοι, οι οποίοι είχαν

(σημαδιακό το όνομα), τώρα κάνουν δηλώσεις. Μέχρι
χτες έπαιρναν χρηματοδοτήσεις...

Συνέπλευσαν οι Γρηγόρηδες!!
Ακαρπες οι προσπάθειες συμπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκλέξουν “Συμπαραστάτη του
Δημότη”, κομματική επιλογή άνωθεν και επί τα αυτά,
αφού ο προτιμώμενος Ι. Γκογκοζώτος που ψηφίστηκε
δύο φορές, αλλά δεν κατάφερε να συμπληρώσει τα 2/3
του σώματος είναι άγνωστος στα 3Β, αλλά γνωστός σε
συγκεκριμένους κύκλους.
Νεοδημοκράτης, υποψήφιος σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο του Ν. Κακλαμάνη στην Αθήνα, μάρτυρας κατηγορίας κατά της Αννας Σκουλούδη στη δικαστική της
διαμάχη με το δήμαρχο Γ. Μάντεση(!!).
Στην κατάθεσή του δηλώνει ότι δεν τη γνωρίζει την
κυρία, αλλα...
Ε, ρε συμπαραστάτη που θα ‘χαμε...

σπεύσει σε επικουρία των Αιγινητών.
Στο τέλος της μάχης, ένας μόνο Αθηναίος
γλύτωσε και έτρεξε γυρνώντας στο Φάληρο,
με το φοβερό μαντάτο της σφαγής. Οι γυναίκες των Αθηναίων που είχαν λάβει μέρος
στην εκστρατεία, τον περικύκλωσαν, τον
άκουσαν και οργίστηκαν μαθαίνοντας πως
μόνο αυτός κατόρθωσε να σωθεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, του καταλόγισαν δειλία και
ενοχή, αφού μόνο αυτός σώθηκε. Μέσα στην
αγανάκτησή τους, απέσπασαν τις περόνες
από τις πόρπες τους και χωρίς να χρονοτριβήσουν σαν μαινάδες αλλόφρονες, άρχισαν
να κατατρυπούν όλες μαζί, το σώμα του δύστυχου αγγελιοφόρου, μέχρι που τον αποτε-

λείωσαν. «Πέριξ τον άνθρωπον τούτον
λαβούσας και κεντεύσας τήσι περόνησι των
ιματίων ειρωτάν εκάστην αυτέων όκου είη ο
εωυτής ανήρ». Τρυπώντας τον δηλαδή του
έλεγαν “Πάρε και αυτό από μένα, για τον δικό
μου άνδρα, που χάθηκε”.
Οι Αθηναίοι έκριναν απαράδεκτη τη στάση
των γυναικών τους, μάλιστα χειρότερη και
πιο φοβερή από την πανωλεθρία και μη έχοντας αλλιώς να τις τιμωρήσουν, τις υποχρέωσαν να αλλάξουν, από τούδε και στο εξής
την μορφή ενδυμασία τους από την Δωρική
και ελεύθερη χαλαρή και με πόρπες που
είχαν μέχρι τότε, στον τύπο της Ιωνικής, τον
σεμνό, τον χωρίς πόρπες:
«Αλλω μεν ουκ έχειν οτέω ζημιώσωσι τας γυναίκας, την δε εσθήτα μετέβαλον αυτέων ες
την Ιάδα».
Αντιθέτως οι Αιγινήτισσες από εκείνη την εποχή,
συμβολικά άρχισαν να φέρουν στις πόρπες τους
μακρύτερες περόνες, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σαν
όπλο, τιμώντας μάλιστα με αυτό τον τρόπο και
τις θεές Δαμία και Αυξησία.
Λέγεται πάλι, ότι αυτό το ντύσιμο των γυναι-

κών των Αθηναίων, το σφιχτοδεμένο, λευκό
και χωρίς πόρπες υποδήλωνε την κυριαρχική
επιβολή του ανδρικού φύλου, σε αντίθεση με
την ελευθεριότητα της Σπαρτιάτισσας, που
έδινε το στίγμα της μητριαρχικής κοινωνίας
της Λακεδαίμονας (Borneman). Αξίζει να σημειωθεί, ότι όπως βρήκα πάλι από τον Borneman, στην Αθήνα η γυναίκα προσαγόρευε τον
άνδρα της με τη λέξη ‘’Κύριε’’· ενώ στη
Σπάρτη, ο Δωριέας σύζυγος αποκαλούσε τη
γυναίκα του “Κυρία”. Και μια το έφερε ο
λόγος, φαίνεται ότι «στην Αθήνα η γυναίκα
δεν είχε νομική υπόσταση, ενώ στη Σπάρτη
μπορούσε να συμμετέχει σε δίκες· ο όρκος
της αναγνωριζόταν έγκυρος και από τη στιγμή
που ενηλικιωνόταν διαχειριζόταν η ίδια την
περιουσία του γένους της. Γιατί η περιουσία η
ακίνητη, ήταν στα χέρια των γενών, καθώς τα
γένη που είχαν μητριαρχική οργάνωση, ήταν
στα χέρια των γυναικών. Όσο για την κινητή
περιουσία, η οποία στη Σπάρτη ήταν πολύ περιορισμένη, άνδρες και γυναίκες φαίνεται ότι
είχαν τα ίδια δικαιώματα» (Borneman).
Γι’ αυτά όλα, όταν κάποτε οι Σπαρτιάτισσες
γυναίκες κατηγορήθηκαν ότι κάνουν τους άνδρες υποχείρια, τους έδωσαν την απάντηση:
«Λάθος, γιατί εμείς είμαστε οι μόνες γυναίκες, που βγάζομε αληθινούς άνδρες».
Το θέμα της πόρπης και της περόνης, από τον
Bachofen (Borneman), βρήκε χώρο στις θεωρίες τις σεξουαλικές του Φρόυντ, ταυτίζοντας
τις συμβολικά, με τη θυσίαση της αγνότητας,
που προοδευτικά γίνεται έμβλημα του γάμου.
Αλλά ο χρόνος και ο χώρος δεν επιτρέπει την
περαιτέρω επέκταση, τουλάχιστον για το
παρόν άρθρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Δαμία, Αυξησία: Θεότητες γονιμότητας.
**Ερεχθείο: ναός στην Ακρόπολη αφιερωμένος στον μυθικό
βασιλιά Ερεχθέα. Η ελιά δώρο της Αθηνάς πρωτοβλάστησε
στο Ερεχθείο.
Βοηθήματα
1) Ηρόδοτος “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη
2) Ern. Borneman: “Η Πατριαρχία”, Εκδ ΜΙΕΤ.

Υστερόγραφο: Δεν είμαι ιστορικός και ως εκ
τούτου τα άρθρα μου στηρίζονται μόνο στις
βιβλιογραφικές αναφορές μου. Με χαρά μου
δέχομαι κάθε τεκμηριωμένη υπόδειξη μέσω
της “Εβδόμης”.

ΕΒΔΟΜΗ

Τι ακριβώς σημαίνει η έννοια “Γυναίκα”
και πώς την κατανοουν οι κοινωνιες, είναι
ένα μεγαλο ταξιδι στην ιστορια της ανθρωπότητας.
Συνδέθηκε με την “απάτη”, αφού παρέσυρε η Εύα τον Αδάμ, κατά την Παλαιά
Διαθηκη, και από κει αρχιζει ο γολγοθάς
και η ταπεινωση ανά τους αιώνες για Ισοτιμια και Αξιοπρέπεια.
Επίσης από όσα γνωριζουμε, στην αρχαία
Αθήνα, η θέση της ήταν στο σπίτι και
μόνο η Ασπασία ήταν αυτή που άσκησε
κάποια επιρροή στον Περικλή.
Οι Σπαρτιάτισες και στην σχολή του Επίκουρου οι γυναίκες είχαν ίσα δικαιώματα
και υποχρεώσεις όπως οι άνδρες.
Στην Ρωμαϊκη εποχή αναφέρονται γυναίκες που συμμετέχουν στην κοινωνική
ζωή, αλλά τους αποδίδεται η έκλυση των
ηθών.
Στο Βυζάντιο γνωρίζουμε κάποιες που
άσκησαν επιρροή, όπως η Αννα Κομνηνή
και η Θεοδώρα σύζυγος του Ιουστινιανού.
Στην Ιστορία μας και στη μνήμη του λαού
μας πρωτοστατούν γυναικείες ηρωϊκες
μορφές στην διάρκεια του Αγώνα του
1821, όπως οι Σουλιώτισες, η Μπουμπουλίνα και αργότερα το 1911 η Καλλιρόη
Παρρέν που πρωτοστάτησε στην ίδρυση
του Λυκείου Ελληνίδων.
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Γυναίκα και ισονομία
Ετσι καταπιεσμένη και αδικημένη πορεύεται, ώσπου η Βιομηχανική Επανάσταση ανοίγει τον δρόμο στις γυναίκες
να βγουν από τα σπίτια τους και να εργαστούν με κατάφωρη όμως εκμετάλλευση
σε σχέση με τους άνδρες εργαζόμενους.
Τοτε εμφανιζονται και οι πρώτες φωνές
για ισονομία και δικαιώματα.
Το 1793 στην Γαλλία ο Κοντορσέ εισάγει
στο Σύνταγμα ειδική ρήτρα για την ισότητα των δικαιωμάτων και το αίτημα
ψήφου των γυναικών.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα το Γυναικείο
Κίνημα γίνεται αισθητό σχεδόν σε όλα τα
κράτη της Ευρώπης και στην Αμερική. Το
1857 στην Ν.Υόρκη για πρώτη φορά
απεργούν οι γυναίκες. Η συγκέντρωσή
τους πνίγεται στο αίμα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα πρώτα η Φινλανδια (1906) και στη συνέχεια κι άλλα
κράτη έως το 1920, η ΗΠΑ δίνουν δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Στην Ελλάδα το 1930 ο Βενιζέλος είναι αυτός
που το επιτρέπει, αλλά με περιοριστικούς
ορους ώσπου το θέμα λύνεται οριστικά
μετά τον Εμφύλιο με το Σύνταγμα του

1952. (Πρώτη βουλευτίνα εκλέγεται η
Ελένη Σκούρα και πρώτη Υπουργός η
Λινα Τσαλδάρη).
Η ψήφος όμως των γυναικών δεν συνεπάγεται και ίσα δικαιώματα στην δουλειά,
εκκρεμούν ακόμη και στις ημέρες μας
ρυθμίσεις που αφορούν την μ η τ έ ρ α
εργαζόμενη με σοβαρές συνέπειες στο
ατομικό και δημογραφικό επίπεδο με
άγνωστες διαστάσεις στις μελλοντικές
κοινωνίες.

Φθάσαμε στο 2011 και παρ’ ολες αυτές
τις «κατακτήσεις», οι γυναίκες συνεχίζουν να υπο-εκπροσωπούνται στην πολιτική σκηνή και τα ΜΜΕ συνεχίζουν να
παρουσιάζουν την γυναίκα ως ανυπόφορο θηλυκό ή όμορφες μηχανές για
αναπαραγωγή και σκεύη προς εκμετάλευση. Για να θυμηθούμε τις δηλώσεις
του Τσόκλη σε συνέντευξη στη ΝΕΤ (Νοεμβριος 2010), ο οποίος μετέτρεψε την
πράξη βιασμού από κακούργημα σε
πράξη πάθους και ζωντάνιας των ανδρών.
Ή τις αμέτρητες διαφηστικές καμπάνιες
που απαξιώνουν την γυναικεία νοημοσύνη και γίνονται αντί προαγωγός προϊόντων, προαγωγό γυναικών.
Και όλα αυτά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ,
γιατί στις χώρες της Ασίας και Αφρικής
το θέμα αλλάζει και η ελευθερία – ισονομία - δικαιώματα των γυναικών παραμένουν διεκδικούμενο αγαθό.
Παρ όλα αυτά οι γυναίκες συνεχίζουν να
αγωνίζονται και να γιορτάζουν.
Η 8η Μάρτη είναι ημέρα αφιερωμένη σε
Αυτήν. Καθιερώθηκε ως τέτοια από την
Γερμανίδα Κλάρα Τσέτκιν το 1910 στην
Κοπεγχάγη στην 2η Διεθνή Διάσκεψη Σοσιαλιστών.
Ρενα Αλεξουδη

Δύο νεκροί – Δέκα εκατομμύρια στόχοι
Έπρεπε ίσως ν’ ακολουθήσω την σοφή συμβουλή του φίλου
Κώστα Βενετσάνου, του αρθρογράφου-προμαχώνα της
«Εβδόμης»: «Μη γράφεις όταν είσαι οργισμένος». Ας με
συγχωρέσει που δεν το κάνω τώρα κι ελπίζω να με συγχωρέσετε κι εσείς φίλοι αναγνώστες, γιατί σπασμένα βγαίνουν τα λόγια μου από τη μαύρη κείνη Τρίτη, 1η του Μάρτη,
όταν κάποια από τα ημεδαπά κι αλλοδαπά, ανθρωπόμορφα
σκουπίδια που βρωμίζουν την Ελλάδα, δολοφόνησαν δυό
νέους μας· δυό παιδιά μας.
Άκουσα και κράτησα μόνη, στεγνή την είδηση. Και ύστερα
σκέφτηκα ότι το ελάχιστο που όφειλα στη μνήμη των δύο
παλληκαριών και στον δικό μου αυτοσεβασμό, ήταν να μην
παρακολουθήσω ούτε δευτερόλεπτο τις γνωστές αναλύσεις και γνωματεύσεις των πάμπολλων «εμπειρογνωμόνων», πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων πάνσοφων,
που πάντοτε ύστερα από κρούσματα αστυνομικής βίας ή
δολοφονικών επιθέσεων κατά αστυνομικών, παίρνουν
σβάρνα τα κανάλια με την περσινή κασέτα της σοφίας τους.
Τι να κάτσω ν’ ακούσω πάλι; Ότι φταίει η ελλιπής εκπαίδευση, τα ληγμένα γιλέκα, ο κακός φωτισμός του δρόμου,
ή μήπως η ώρα η κακιά; Ποιόν Έλληνα, πλην των μεγαλολωποδυτών, προστατεύει αυτή η γελοιογραφία κράτους,
για να προστατεύσει και τους αναλώσιμους που τους στέλνει κινούμενους στόχους, να προστατεύουν όλους εμάς
τους άλλους, τους «φιλήσυχους πολίτες», έναντι της δελεαστικότατης ανταμοιβής των 700 ευρώ το μήνα, αν δεν
είναι και πολλά όσα λέω.
Δεν ήμουν ποτέ «φιλήσυχος πολίτης», δαιμονίζομαι όταν
ακούω αυτή την γελοία έκφραση κι όποιος με αποκαλέσει
έτσι με προσβάλει θανάσιμα. Κατανοώ, βεβαίως, πόσο μεγάλη ανακούφιση θα ήταν για τους εκάστοτε επιβήτορες
και άρπαγες της Ελλάδος, μιά ιδεώδης κοινωνία «φιλήσυχων», έλα όμως που η παθολογική τηλεθέαση, δεν έχει καταφέρει ακόμα να μετατρέψει εντελώς την Ελλάδα σε
Αυνανιστάν.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Ερωτώ, λοιπόν, κύριε «καθηγητά», εγώ ο εκ πεποιθήσεως
«κακός μαθητής»: Μήπως εκτός από τα γιλέκα και «το κακό
το ριζικό μας», που λέει κι ο Βάρναλης στους «Μοιραίους»
του, φταίει λιγουλάκι και η εσκεμμένη αφροντισιά των κυβερνήσεων της τελευταίας 20ετίας και βάλε, που άφησαν
την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι;
Μήπως γνωρίζετε πού κατέληξε ένα μεγάλο μέρος από τα
6 εκατομμύρια «καλάσνικοφ ΑΚ 47», που υπήρχαν στο αλβανικό εργοστάσιο κατασκευής τους και σε αποθήκες, όταν
λαφυραγωγήθηκαν μετά την πτώση του καθεστώτος Ραμίζ
Αλία; Μήπως κύριε «καθηγητά» δεν φταίει μόνο η αστυνομία, η διαχρονικά αφασιακή πολιτική ηγεσία της και η συνήθως παρά φύσιν «φυσική ηγεσία» της, αλλά όλοι εμείς
τα δέκα εκατομμύρια Ελλήνων που μαστουρώνουμε τηλεοπτικώς, για να βλέπουμε μπλε και πράσινα συννεφάκια και
καταντήσαμε «φιλήσυχα» στρουμφάκια και γιουσουφάκια,
δίνοντας σε κάθε υψηλά ή χαμηλά ιστάμενο κάθαρμα, το
μήνυμα ότι μπορούν εύκολα να μας κάνουν ό,τι θέλουν, μ’
ένα νόμο, ή μ’ ένα καλάσνικοφ;
Μήπως κύριε ειδήμονα ξεχάσατε να μας πείτε ότι οι σφαίρες που πήραν τη ζωή από τους δύο αστυνομικούς της
«ΔΙΑΣ», έπληξαν στην πραγματικότητα διαμπερώς όλους
τους Έλληνες, με μεγάλη πύλη εισόδου και τεράστια εξόδου, ασχέτως αν πολλοί από εμάς δεν το συνειδητοποιούμε ακόμα; Μήπως, όλως τυχαίως, παραλείψατε να
αρχίσετε και να τελειώσετε την βαθυστόχαστη ανάλυσή
σας, με την επισήμανση ότι ο νέος αστυνομικός είναι ο
γιός, ή το κορίτσι τών γειτόνων μας; Μήπως κύριε αναλυτά
μου να φοβάμαι ότι θα καεί και πάλι η Αθήνα από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, όπως τότε που ένας ένστολος βλαμμένος, ένας από τους βλαμμένους που υπάρχουν σε κάθε
εργασιακό χώρο, σκότωσε έναν δεκαπεντάχρονο; Κι εσείς

κύριε «προοδευτικέ» μου, να περιμένω ίσως ότι σε επίρρωση της κοινωνικής και αμφιδίκαιης ευαισθησίας σας θα
προτρέψετε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να
διαδηλώσουν την αγανάκτηση και την οργή τους για την
δολοφονία ενός 22χρονου κι ενός 23χρονου παιδιού; Μάλλον θα προτιμούσατε να κάνετε χαρακίρι.
Αλλά συγνώμη, ξέχασα, ήταν «μπάτσοι». Τι θα λέγατε λοιπόν, να προτείναμε στην κυβέρνηση να διατάξει όλους τους
«μπάτσους» της χώρας να παραμείνουν μιά ολόκληρη μέρα
κλεισμένοι μέσα και να μη βγούνε ό,τι και να γίνει; Νομίζω
ότι θα αρκούσε μιά μέρα πλήρους αστυνομικής ανυπαρξίας
για να καταλάβει η στερεότυπη αριστεροσύνη σας, κύριε
«προοδευτικέ» μου, ότι το στερεότυπο «μπάτσος», αφορά
σε ένα πολύ μικρό και ζημιάρικο ποσοστό των 60.000
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ., τους οποίους
κάθε Έλλην που δεν έχει «αϊ-κιού» ραδικιού και ψυχή κουνουπιδιού, πρέπει να τιμά και να σέβεται, όπως ακριβώς
κάθε εργαζόμενο, ιδιαίτερα κάποιον που οι περισσότεροί
μας δεν θα θέλαμε να ‘μαστε ούτε ψύλλοι στον κόρφο του.
Κοπιάστε, όλοι εσείς οι γνωμοδότες μαϊντανοί να χτυπήσετε τις πόρτες δυό σπιτιών για να διαπιστώσετε πόση αξία
έχουν οι γνωματεύσεις σας.
Μπείτε σ’ αυτά τα δυό χαροκαμένα σπίτια, δείτε ότι είναι
ίδια κι απαράλλαχτα με τα περισσότερα, τίμια ελληνικά σπίτια, χτισμένα με αγάπη, ιδρώτα κι αγωνία δυό ανθρώπων
για τα παιδιά τους. Για τα παιδιά τους ρε, καταλαβαίνετε; Κι
αν νομίζετε ότι μέσα στην κιβωτό της άπειρης σοφίας σας
υπάρχουν και δυό λόγια απλά κι ανθρώπινα, τότε πείτε τα
στους γονείς του Γιάννη Ευαγγελινέλη και του Γιώργου
Σκυλογιάννη. Αλλιώς, βγάλτε το σκασμό.
Έχεις δίκιο, φίλε Κώστα Βενετσάνε. Δεν πρέπει να γράφω
θυμωμένος. Αλλά μήπως θέλω τώρα να γράφω; Να πυροβολήσω θέλω.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στους ρυθμούς

της ...λαγάνας

Έφτασε η λήξη της αποκριάς και η έναρξη της νηστείας για τους πιστούς ή ευκαιρία αποτοξίνωσης για τους
υπόλοιπους.
Η αφετηρία της Σαρακοστής, των 40 δηλαδή ημερών μέχρι το Πάσχα, γιορτάζεται με ιδιαίτερο τρόπο. Πετώντας χαρταετό, κάνοντας πικ-νικ στο βουνό και βέβαια τρώγοντας τα διάφορα παραδοσιακά εδέσματα, λαγάνα, φασολάδα, ταραμοσαλάτα και ελιές.
Η ημέρα αυτή θα μπορούσε να ονομάζεται και ως ημέρα της φύσης, καθώς όλος ο κόσμος - παρά το κρύο που
συνήθως κάνει αυτή την εποχή - αφήνει τα σαλόνια του και βγαίνει να χαρει και να απολαύσει τη φύση.
Πολύχρωμοι χαρταετοί θα γεμίσουν τους ουρανούς, αν καταφέρουμε φέτος να σηκώσουμε αετό, αφού απ’
ότι λέει η ΕΜΥ, ο αέρας θα τον σηκώνει και το χιόνι θα τον κατεβάζει.
Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι
από τον χριστιανικό λαό και σημαίνει
πνευματική και σωματική "κάθαρση".
Τα Κούλουμα, όπως αλλιώς την λέμε,
είναι η καθαροδευτεριάτικη έξοδος και
το πέταγμα του χαρταετού. Κατά τον
Νικόλαο Πολίτη, γνωστό λαογράφο, τα
κούλουμα προέρχονται από τη λατινική
λέξη Culumus που σημαίνει αφθονία
αλλά και το τέλος· δηλαδή το τέλος
της αποκριάς.
Έξω απ’ την πρωτεύουσα και κοντύτερα στις παραδόσεις οι εορτασμοί της
ημέρας ποικίλουν και έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

Έθιμα της
Καθαράς Δευτέρας
• Βόνιτσα, το έθιμο του "Αχυρένιου Γληγοράκη"
Ο Γληγοράκης λέγεται ότι ήταν ψαράς
και απαρνήθηκε τη θάλασσα ψάχνοντας τη μοίρα του στη στεριά.
Οι σημερινοί ψαράδες της Βόνιτσας καταδικάζουν αυτή του την πράξη και
κάθε τέτοια μέρα τον τιμωρούν. Φτιάχνοντας λοιπόν έναν αχυρένιο ψαρά,
τον δένουν σ' ένα γάιδαρο και τον γυρνούν σε όλο το χωριό. Όσο περνά η
μέρα στήνουν μεγάλο γλέντι με τραγούδι και χορό και στη συνέχεια ρίχνουν τον Γληγοράκη σε μια βάρκα που
φλέγεται στ' ανοιχτά.

• Ο "Βλάχικος Γάμος" της Θήβας
Το έθιμο αυτό χρονολογείται από το
1830 και αναπαριστά τα προξενιά που
γίνονταν τότε.
Σήμερα πραγματοποιείται παραδοσιακά
με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης η οποία στην πραγματικότητα είναι άνδρας(!) ενώ όλοι οι
παρευρισκόμενοι γιορτάζουν τα Κούλουμα με τα παραδοσιακά σατυρικά
τραγούδια και πολύ χορό.

από την Τουρκοκρατία και μέχρι σήμερα είναι το ίδιο διασκεδαστικό. Ο
Αγάς εισβάλει στο χωριό με τη συνοδεία του και παίρνει θέση στην κεντρική
πλατεία. Εκεί μαζεύεται ο κόσμος όπου
"δικάζεται" για διάφορα παραπτώματα
που του καταλογίζονται και πληρώνει
το ανάλογο πρόστιμο!
Από αυτή τη διαδικασία δεν γλιτώνει
κανείς από τους παρευρισκόμενους. Τα
χρήματα που μαζεύονται από τα υποτι-

• Το έθιμο των Μουντζούρηδων στον Πολύσιτο της Βιστωνίδας
Εδώ η προετοιμασία ξεκινά
από την προηγούμενη μέρα με
την παρασκευή της παραδοσιακής Λαγάνας και το βράσιμο της φασολάδας, από τις
γυναίκες του χωριού, που θα
προσφέρουν στους επισκέπτες τους την επόμενη μέρα.
Τους επισκέπτες τους περιμένει μια έκπληξη, αφού τους
υποδέχονται δύο μεταμφιεσμένοι οι οποίοι προσπαθούν
να τους μουντζουρώσουν με
την καπνιά από το καζάνι που
έβραζε η φασολάδα έτσι ώστε
όλοι να γιορτάσουν την Καθαρή Δευτέρα μασκαρεμένοι!

• Το έθιμο του "Αγά" στα
Μεστά της Χίου
Το έθιμο του Αγά έχει ρίζες

“Δεν Πληρώνω”. Ο μασκαράς “Διόδιο”
εμπνευσμένος από την επικαιρότητα των ημερών.

θέμενα πρόστιμα καταλήγουν στο ταμείο του Πολιτιστικού Συλλόγου του
χωριού.

Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι
Το έθιμο του «αλευρομουτζουρώματος» πραγματοποιείται την Καθαρά
Δευτέρα στο Γαλαξίδι αλλά οι ρίζες του
εθίμου ξεκινούν πολύ πριν το 1800. Η
ιδέα για την καθιέρωση του αλευρομουντζουρώματος ήρθε από τους ναυτικούς που ταξίδευαν στη Σικελία και
είχαν δει παρόμοια έθιμα της περιοχής.
Η αρχική μορφή του εθίμου του αλευρομουτζουρώματος
περιελάμβανε
χορό με άντρες και γυναίκες που φορούσαν μάσκες ή είχαν τα πρόσωπά
τους μουτζουρωμένα, σε δυο διαφορετικούς κύκλους.
Αργότερα, όταν καθιερώθηκε το έθιμο,
οι παρέες αποτελούνταν μόνο από άντρες που κατέβαιναν στην προκυμαία
με δυο σακούλες, η μια με αλεύρι και η
άλλη με χαρτοπόλεμο. Τα “πολεμοφόδια” συμπληρώνονταν με λουλάκι ή
βερνίκι παπουτσιών, ενώ απαραίτητη
προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος
στον “πόλεμο” ήταν να φοράει παλιά
ρούχα... ευνόητο γιατί.
Οι ντόπιοι μουσικοί ξεσήκωναν τον
κόσμο με τους ρυθμούς τους και το
έναυσμα για γλέντι μέχρι τις πρωινές
ώρες.
Σήμερα, το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος εμπλουτίστηκε στα “πολεμοφόδια” ενώ στην παρέα έχουν
προστεθεί οι γυναίκες και τα παιδιά.
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οι αναγνώστες γράφουν

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΒΟΥΛΑ...

Το κίνημα των διοδίων “Δεν πληρώνω”
είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι!
Δημοσιεύουμε μέρος της επιστολής της Ιωάννας Γερμανού, λόγω του μεγάλου μεγέθους,
επικεντρωθήκαμε στο μέρος που αφορά αποκλειστικά το κίνημα των διοδίων.

“Παπαγαλάκια” των ΜΜΕ θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας, που τόσο προσπαθούν να
μας πείσουν ότι είμαστε νέοι κομματικοποιημένοι και μάλιστα τσακωνόμαστε μεταξύ μας,
ότι κάνουν λάθος.
Δεν είμαστε όλοι νέοι. Δεν είμαστε κομματικοποιημένοι. Δεν είμαστε από αυτούς που
πήραν τις μίζες και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν είμαστε από αυτούς που κατέστρεψαν
την χώρα και ακόμα διδάσκουν οικονομία στα πανεπιστήμια με παχυλό μισθό. Είμαστε από
αυτούς που τους περικόπηκε ο μισθός μας, το δώρο μας, τα επιδόματά μας, που χειροτερεύει η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, η εκπαίδευση των παιδιών μας...
Είμαστε αυτοί που νιώθουμε ότι αυτό το κράτος, που περιθάλπει κλέφτες και ρίχνει χημικά σε συνταξιούχους, δεν είναι δυνατόν να φροντίσει το δίκιο μας... Ναι Κράτος... διεκδικούμε το δίκιο μας μόνοι μας. Δεν σε εμπιστευόμαστε και μας αποδεικνύεις συνεχώς,
πως καλά κάνουμε.
“Παπαγαλάκια” των ΜΜΕ, θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, γιατί ο κόσμος σπρώχνοντας τη μπάρα στα διόδια,
σπρώχνει από πάνω του την αδικία και εκτονώνει μέρος της καθημερινής του αγανάκτησής του για τις δικές τους και τις δικές σας πομπές. Μην προσπαθείτε να αποδείξετε ότι
μερικοί νέοι αριστεροί και ακροδεξιοί που τσακώνονται, είναι το κίνημα των διοδίων.
Το κίνημα των διοδίων είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Το κίνημα των διοδίων το “δημιουργήσατε” εσείς! Εσείς μας κάνατε να σπρώξουμε την μπάρα και τώρα σας διαβεβαιώνουμε ότι όσο και να προσπαθείτε να μας ρίξετε τα βάρη των άστοχων συμβάσεων και
των επιλογών σας, όσο και να μας τρομοκρατείτε με πρόστιμα και διαταγές πληρωμών,
είναι ήδη πολύ αργά. Και θα το δείτε.

Ιωάννα Γερμανού
Κάτοικος Δήμου Ωρωπού
(που «φιλοξενεί» 8 σταθμούς διοδίων στο εσωτερικό του)

Α. Οι ψηφοφόροι των 3Β, επέλεξαν και σωστά, σαν Δήμαρχο, τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα,
με τον οποίο συστρατεύθηκε και ο υποφαινόμενος. Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτη) ο επιτυχών συνδυασμός, έπρεπε να εκλέξει στην εκλογική περιφέρεια Βούλας, 12
Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά τελικά το Πρωτοδικείο, ανακήρυξε 11 (έντεκα).
Το αξιοσημείωτο είναι, ότι κάτοικοι και δημότες Βούλας, είναι μόνο 7 (επτά) οι εξής κ.κ.: Δαβάκης, Τσιριγώτη, Κάραγιαν, Γκολφινόπουλος, Βασιλείου, Ζαχαράτος και Νιτερόπουλος.
Οι υπόλοιποι 4 είναι «εκ μεταφοράς» οι κ.κ. Μαρτίνου, Κασιδόκωστας (Παντελής), Καμμένου (από Βουλιαγμένη) και Μπελετσιώτης (από Βάρη;). Αυτό, δεν το απαγορεύει ο νόμος...
Έτσι η Βούλα, με αναλογία ψηφοφόρων στο σύνολο των 3Β, 60% αντιπροσωπεύεται, με
«πραγματικούς» Βουλιώτες Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, αντί 12, μόνον 7,
που αντιστοιχεί στο 35% (7/20).
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη ο καθ’ όλα άξιος Δημ. Αναστασόυ, τ. Δήμαρχος Βάρης Αναπληρωτής Δημάρχου, ορίστηκε ο επίσης άξιος Σπ. Πανάς, «δεξί» χέρι
του Δημάρχου για 24 χρόνια στη Βουλιαγμένη. Επομένως στα 3Β, κυρίαρχο ρόλο, έχουν
εκπρόσωποι της Βουλιαγμένης και της Βάρης.
Β. Στη συνέχεια, στις 28 Φεβρουαρίου, για την εκλογή του «Συμπαραστάτη του πολίτη και
της επιχείρησης», στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία, πρώτος ήλθε με 15 ψήφους (αλλά δεν εξελέγη, διότι απαιτούντο 21 ψήφοι), ο κ. Γκογκοζώτης
Ιωάννης, εντελώς άγνωστος στην περιοχή μας.
Ο κύριος Γκογκοζώτης κι αυτός άξιος, με τίτλους (αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., τ. Αντιδήμαρχος Αθηναίων και διευθύνων σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Το να θέλει αυτή τη θέση, δεν
το απαγορεύει ο νόμος και ας είναι κάτοικος άλλης περιοχής...
Πέστε με τοπικιστή.
Υπήρχαν εξαίρετοι Βουλιώτες υποψήφιοι, με κύρος και εμπειρία, που γνωρίζουν πολύ καλά
τα προβλήματα της Βούλας αλλά θεωρήθηκαν ακατάλληλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο...
Δεύτερος ήλθε με 7 ψήφους, ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Βενετσάνος, τ. Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας. Στη συνέχεια με λίγες ψήφους η Γεωργία Γρηγοροπούλου, τ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας, ο Γεώργιος Χρήστου καθηγητής,
Γυμνασιάρχης, η Τζούλια Γερακιού, φαρμακοποιός, τ. Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας και
άλλοι.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του Δημάρχου, αλλά χρειάζεται ικανούς συμπαραστάτες αλλά και Βουλιώτες.
Συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους, ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ.

Νίκος Μικρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου “Πολιτεία” Βούλας

ΓΙΑΤΙ ΕΘΕΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ “ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ”
Είναι γνωστό πλέον σε όσους δημότες του
Δήμου Μαραθώνα παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια ότι έθεσα υποψηφιότητα για
την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρισης. Γνωστό επίσης είναι ότι
έλαβα 0 ψήφους.
Μετά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες έγινε αντιληπτό ότι οι δύο τουλάχιστον Παρατάξεις
(αυτή της πλειοψηφίας και αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης), με “σκληρή γραμμή”
επεδίωξαν την εκλογή των “δικών τους”
ανθρώπων.
Τις επόμενες ημέρες πολλές κουβέντες έγιναν (ιδιαίτερα στα blogs) σχετικά με την
θέση, τα προσόντα των υποψηφίων, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Όπως πάντα τοποθετούμαι δημόσια, έτσι και
σ΄ αυτήν την περίπτωση, θα πάρω μέρος
στον δημόσιο διάλογο, θέτοντας στην κρίση
των συμπολιτών μου τις απόψεις μου.
Δεν θα σταθώ σε κριτικές στο πρόσωπό μου,
από εμπαθείς ανώνυμους “περιφερόμενους”
στα blogs, γιατί έμαθα να συνομιλώ επώνυμα, με επώνυμους.
Θα σταθώ κυρίως στην ουσία του θεσμού, τα
κριτήρια και τις διαδικασίες.
Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρισης, κατά την δική μου άποψη,
δεν έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, αλλά κα-

θαρά πολιτικό, με την έννοια της αντιμετώπισης της χρόνιας παθογένειας του μηχανισμού της Αυτοδιοίκησης.
Δεν θα κριθεί ο Συμπαραστάτης από τις γνώσεις του και μόνο (οι οποίες βέβαια έχουν
την αξία τους), αλλά από την ικανότητά του
να δίνει λύσεις στα προβλήματα των δημοτών και των επιχειρήσεων που δεν αντιμετωπίζει δίκαια η Διοίκηση του Δήμου.
Και για να το πετύχει αυτό – κυρίως - πρέπει
να διαθέτει την γνώση του μηχανισμού, την
ικανότητα να εντοπίζει τις αδυναμίες του
συστήματος και να εισηγείται τρόπους θεραπείας τους και να διαθέτει ανεξαρτησία
απέναντι στις Δημοτικές Παρατάξεις (πλειοψηφία και μειοψηφία).
Αν δεν υπάρχουν αυτές οι ικανότητες κινδυνεύει να μεταβληθεί είτε σε “συμπαραστάτη”
του Δημάρχου, είτε σε “αιχμή του δόρατος” της
Αντιπολίτευσης, υπονομεύοντας την ουσία του
θεσμού και οδηγώντας τον σε πλήρη απαξίωση
στην συνείδηση των πολιτών.
Για να μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να
εκλέξει τον πλέον κατάλληλο (αν θέλει) θα
πρέπει να έχει πλήρη γνώση των στοιχείων
που απαρτίζουν την προσωπικότητα του
κάθε υποψήφιου. Συνεπώς η “διαδικασία”
που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα, αν μη τι άλλο,

ήταν υποτιμητική και για τον θεσμό, αλλά και
για τα πρόσωπα που έθεσαν την υποψηφιότητά τους στην κρίση του Συμβουλίου.
Έπρεπε (και πρέπει στην επόμενη συνεδρίαση) να διαβαστούν οι αιτήσεις των υποψηφίων, με ό,τι τις συνοδεύει, να
τοποθετηθούν οι υποψήφιοι όχι “διαφημίζοντας” τα προσόντα τους, αλλά πάνω στο
πως σκοπεύουν να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους και τέλος να τους γίνουν ερωτήσεις
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σε σχέση
με την λειτουργία του θεσμού. Γι΄ αυτό και
επιβάλλεται να είναι παρόντες όσοι θέσουν
υποψηφιότητα, γιατί ενδεχόμενη απουσία
τους θα ερμηνευθεί – και ορθά- ως υποτίμηση της διαδικασίας.
Μέσα από μια τέτοια διαφανή διαδικασία
και ορθή κρίση θα υπάρξει και οι πολίτες θα
γνωρίζουν γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον θεσμό.
Θα θέσω εκ νέου υποψηφιότητα, ακριβώς
για να σηματοδοτήσω το διαφορετικό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν έχω καμμία τύχη.
Θέλω με την υποψηφιότητά μου να δώσω
την δυνατότητα έκφρασης και στους συμπολίτες μου του “βόρειου” τμήματος του
Δήμου, το οποίο, απ΄ ότι φαίνεται, θεωρεί-

Γράφει ο Γιώργος Κόλλιας
ται από πολλούς ότι δεν μπορεί να έχει δικαίωμα στην διαχείριση των δημοτικών
πραγμάτων, άσχετα εάν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από αυτά τα μέρη
προτιμούν να ακολουθούν την “γραμμή του
αρχηγού” τους. Γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι ο
προερχόμενος από τον Βαρνάβα και το
Γραμματικό δημότης θα αισθανθεί ότι συμμετέχει ισότιμα στον Δήμο και δεν “προσαρτήθηκε” βίαια.
Πολλές φορές δίνει κάποιος μια μάχη, έστω
και χωρίς πιθανότητες νίκης, για να καταδείξει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Αυτό
ακριβώς κάνω, στην συγκεκριμένη περίπτωση κι εγώ.
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Κλείνουν σχολεία ανά την επικράτεια
Ανάμεσά τους τα Γυμνάσια Ανθούσας και Κουβαρά!
Οταν ανοίγεις ένα σχολείο, κλείνεις μια φυλακή, είναι μία ρήση κάποιου πολύ φωτισμένου
ανθρώπου και είναι μια πραγματικότητα. Γιατί
αυτό που χρειάζεται ο λαός πρωτίστως είναι παιδεία. Και παιδεία χωρίς σχολεία δεν γίνεται.
Αυτό προφανώς η κυβέρνηση δεν το έχει κατανοήσει και προχωρεί σε “συγχωνεύσεις”, κλείσιμο το λέμε εμείς, σχολείων ανά την
επικράτεια.
Παρά τη διαβεβαίωση της Υπουργού Παιδείας Α.
Διαμαντοπούλου ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό, είναι άκρως οικονομικό.
Το περίεργο είναι ότι μία “σοσιαλιστική” κυβέρνηση ξεκινάει τις περικοπές δαπανών από τα
δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα κοινωνικά αγαθά που
πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης· την
υγεία και την παιδεία.
Περίεργο ακούγεται, αλλά ανεξήγητο προφανώς
δεν είναι. Και δεν είναι γιατί και τα δύο αυτά
αγαθά αφορούν τις πλατιές, χαμηλές ή μέσες οικονομικές τάξεις του πληθυσμού που παλεύουν
για την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα μετά τα σκληρά
μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί. Τους τσακίζουν για να μη μπορούν να σταθούν όρθιοι και
να αναλογιστούν...

Θα κλείσει το Γυμνάσιο Ανθούσας;
Σοβαρότατο το θέμα που συζητήθηκε (28/2) προ ημερησίας στο Δήμο Παλλήνης, αφού αφορούσε το κλείσιμο του Γυμνασίου Ανθούσας, στα πλαίσια
“συγχώνευσης”, όπως την λέει η κυβέρνηση, πολλών
σχολείων της χώρας.
Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε κατά του
κλεισίματος του Γυμνασίου Ανθούσας, όπως ήταν η
εισήγηση του Δημάρχου Θ. Ζούτσου.
Ο Δήμαρχος επεσήμαινε με επιστολή του στην αρμόδια Υφυπουργό το πρόβλημα της συνένωσης σχολικών μονάδων, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι
«σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα ο νέος
Δήμος Παλλήνης, λόγω ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης εμφανίζει μια τεράστια και πρωτοφανή πληθυσμιακή αύξηση την τελευταία δεκαπενταετία.
Από το 1981 έως το 1991, ο πληθυσμός στα Μεσόγεια αυξήθηκε κατά 50%. Από το 1991 έως το 2001,

τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας στα πλαίσια της συζήτησης με Δημάρχους,
για τις συγχωνεύσεις σχολείων σε όλη τη χώρα.
Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως και εκτενώς από όλες
τις παρατάξεις, αφού ήδη ο Δήμος ενημερώθηκε με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1802/25-2-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων Θορικού δύναται να εξυπηρετήσει τους 46 μαθητές του Γυμνασίου Κουβαρά.
κατά 40%. Η ίδια πληθυσμιακή αύξηση συνεχίζεται
και σήμερα. Ειδικότερα όμως για τις δημοτικές
ενότητες του Δήμου μας σύμφωνα με στοιχεία της
απογραφής του 2001, ο Γέρακας αύξησε τον πληθυσμό του από 8.500 κατοίκους σε 13.900, η Παλλήνη
από 10.900 σε 16.600 κατοίκους και η Ανθούσα από
2000 σε 3030 κατοίκους.
...Η γεωγραφική χωροθέτηση της Ανθούσας, η οποία
βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Πεντελικού
όρους και αγκαλιάζει τη ράχη Ντραφίου, περιβάλλεται από ρεματιές που αποτελούν τα φυσικά της σύνορα, ενώ διχοτομείται σε δύο μεγάλα τμήματα από
το ρέμα της Ανθούσας, επομένως δεν επιτρέπει την
συγχώνευση των σχολείων με οποιοδήποτε άλλο
σχολείο του ενιαίου Δήμου, αφού είναι μια περιοχή
απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη από τις άλλες δύο
Δημοτικές Ενότητες».
Αλλά και ο πρόεδρος της Ενωσης Γονέων Παλλήνης
(γιατί υπάρχει και του Γέρακα αφού δεν έχουν συγχωνευθεί ακόμη), επεσήμανε ότι οι επιχορηγήσεις
των Σχολικών Επιτροπών φέτος είναι μικρότερες από
πέρυσι και πέρυσι μειώθηκαν κατά 40! Από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο 2010 έφυγαν 10.000 και
προσλήφθηκαν 2.500! Το 25% του εισοδήματος των
γονιών πάει στην παραπαιδεία. Τόνισε δε ότι η σχολική κοινότητα και γονείς είναι κάθετα αντίθετη σε
μια τέτοια κατεύθυνση.
Το λόγο πήραν όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων
καθώς και σύμβουλοι της πλειοψηφίας τονίζοντας
την αναγκαιότητα ίδρυσης νέων σχολείων και όχι
την κατάργησή τους, ιδιαίτερα σε μια πόλη σαν την
Παλλήνη που εποικίζεται συνεχώς.
Τέλος ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου, από
όλους τους συμβούλους πλην του Γαβρά που είχε
διαφορετική, αλλά παρόμοια πρόταση:
― Να μη γίνει καμία συγχώνευση
― Να προχωρήσουν άμεσα οι κατασκευές νέων σχολείων
― Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης
ημιτελών σχολικών συγκροτημάτων.

Και το Γυμνάσιο Κουβαρά;
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου στη συνεδρίαση
της 28/4 - προ ημερησίας - ενημέρωσε το Σώμα, για

Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο δήλωσε την πλήρη
αντίθεσή του σε μια τέτοια προοπτική, τονίζοντας ότι
είναι αδιανόητο στις μέρες μας να κλείνουν σχολεία
και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Εκφράζει τον προβληματισμό του και την αντίδρασή του στην ενδεχόμενη κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά.
2. Ζητάει τη διαβεβαίωση από την Υπουργό Παιδείας
ότι το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί.
3. καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
την πολιτική συγχωνεύσεων και καταργήσεων
σχολείων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
4. δηλώνει ότι στο Δήμο Σαρωνικού, η ανάγκη ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων είναι πιο επιτακτική
από ποτέ προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες της περιοχής και καταλήγοντας δηλώνουν ότι στην περίπτωση που τελικά το Υπουργείο
προχωρήσει στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά, θα δρομολογηθούν περαιτέρω εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις αντίδρασης.
Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο για το μη κλείσιμο
του σχολείου, απέστειλε και η επικεφαλής της μειοψηφίας Χριστίνα Χριστοφάκη στην Υπουργό, αποκαλούμενη «αγαπητή Αννα», όπου επισημαίνει ότι ο
Δήμος Σαρωνικού, όπως και η ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, γνωρίζουν έντονη δημογραφική
ανάπτυξη που θα συνεχιστεί. Το να κλείσει ένα σχολείο σήμερα για να ανοίξει ξανά μετά από λίγα χρόνια εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των μαθητών,
μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.
Αννα Μπουζιάνη
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Η Κάτω Μπαλάνα μπαίνει στο σχέδιο πόλης
καταδικάζονται σε ομηρία δεκάδες πολίτες που μένουν απέξω
182 στρέμματα στην Κάτω Μπαλάνα με την απόφαση της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 28 Φεβρουαρίου, παίρνουν την
τελική ευθεία για ένταξη στο σχέδιο πόλης μετά από 18 χρόνια πορείας
και ταλαιπωρίας.
Το δυσάρεστο είναι ότι ένα κομμάτι γης με πάνω από 15 σπίτια χτισμένα
μέσα μένει - έκτασης περίπου 24 στρεμμάτων - εκτός σχεδίου πόλης γιατι
περνούν πάνω του πυλώνες υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ.
Και όπως ακούστηκε στην εισήγηση της πλειοψηφίας κατοικούντα κατά
μεγάλο ποσοστό από πολυμελείς οικογένειες και άλλες με βαριές αναπηρίες που είχαν αγοράσει τα οικόπεδα πριν γίνουν οι πυλώνες.

Κατάμεστη η αίθουσα του Δ.Σ. με ανθρώπους που αγωνιούν για το σπίτι τους και τη
ζωή τους.
Για το σπίτι τους που δεν μπορούν - τελεσίδικα πλέον - να μερεμετίσουν, να χτίσουν,
να μεταβιβάσουν κι ας είναι αγορασμένη,
από τους ίδιους, η γη πριν από 40 χρόνια.
Τότε που δεν υπήρχαν πυλώνες της ΔΕΗ.
Για τη ζωή τους γιατί αν όντως βλάπτουν οι
πυλώνες τους καταδικάζουν να ζουν κάτω
από αυτούς χωρίς να τους δίνουν άλλη γη
να χτίσουν ή να τους αποζημιώσουν.
Είναι μία κατάφωρη αδικία που όφειλε τόσα
χρόνια η πολιτεία να έχει επιλύσει, απε-

ναντίας η ΔΕΗ λέει ότι δεν βλάπτουν οι πυλώνες για να μην υποχρεωθεί να αποζημιώσει και οι επιστήμονες κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για σοβαρότατα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από μια
τέτοια επαφή.
Η εισήγηση του Δημάρχου ήταν να προχωρήσει το σχέδιο γιατί το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος
(ΚΣΧΟΠ) δεν πρόκειται να κάνει δεκτή την
ένταξη όλης της έκτασης και θα γυρίσει για
άλλη μια φορά πίσω, λιμνάζοντας έτσι όλη
την περιοχή.

Αυτή ήταν και η άποψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που είχε συνεδριάσει την ίδια
ημέρα για το θέμα.
Ο μελετητής Χατζημηνάς που παρίστατο
έκανε μία αναδρομή γιατί όπως είπε αυτή η
μελέτη κοντεύει 20 χρόνια. Το 2001 έγινε
ένα σχέδιο διαμορφώνοντας το χώρο κάτω
από τις Κολώνες Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)
ως πράσινο. Η μελέτη όμως πηγαινοερχόταν και εν τέλει, ο ΚΣΧΟΠ την έστειλε πίσω
γιατί υπάρχει έλλειμμα γης.
Ετσι αν το χαρακτηρίσουν πράσινο, το σχέδιο δεν θα προχωρήσει και δεν θα έχουν
καμία δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

«Επώδυνη απόφαση
αλλά ρεαλιστική»

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για την απόφαση της μή ένταξής τους.

Κυκλοφοριακή
ανατροπή για
λόγους ασφαλείας
Αλλαγή της ροής της κυκλοφορίας σε συγεκριμένους δρόμους, που για λόγους
ασφαλείας δεν θα αναφέρουμε, ψήφισε το
Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.
Ο λόγος γιατί στην περιοχή διαμένει ένα υψηλόβαθμο στέλεχος (αρχηγός Αστυνομίας) και
είναι αναγκαίο να αναστείλουν τις μονοδρομήσεις, εξήγησε ο Δήμαρχος Θ. Ζούτσος.
Πολλοί κάτοικοι στην αίθουσα διαφωνουν

μ’ αυτή την “έκπτωση” της κυκλοφοριακής
ρύθμισης.
Μία ανατροπή μέρους κυκλοφοριακής μελέτης είναι ντόμινο για όλη την κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής· αυτό έπρεπε
να προβληματίσει το σώμα για την απόφαση που πήραν.

Πρόεδρε την πόρτα!
Αν ακούστε απομαγνητοφώνηση ή δείτε βίντεο από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου θα
ακούτε συχνότατα ένα ανελέητο τρίξιμο της
πόρτας που ανοιγοκλείνει συνεχώς.
Λίγο λαδάκι Πρόεδρε, στείλε έναν άνθρωπο να τη λαδώσει.

Ο Δήμαρχος Θ. Ζούτσος εξήγησε ότι η πρόταση του πρασίνου δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή
υπάρχει έλλειμμα στην τράπεζα γης και γι’
αυτό το Υπουργείο δεν προχωράει το σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση.
«Καθυστέρησε έτσι η μελέτη 9 χρόνια
χωρίς να λυθεί ούτε το δικό σας πρόβλημα
αλλά και όλων των άλλων ανθρώπων που
είναι δέσμιοι και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους..
Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση με ρεαλισμό να ξεμπλέξουν τουλάχιστον αυτοί που
δεν ειναι κάτω από τους πυλώνες και είναι
260 και παραπάνω και να δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα για το κομμάτι κάτω από
τους πυλώνες» τόνισε ο δήμαρχος.
Πολλές οι διαμαρτυρίες από το ακροατήριο
και δίκαιες. Κάποιοι ζητούσαν γραπτές
απαντήσεις για την επικινδυνότητα της κατοίκησης κάτω από τις ΚΥΤ, κάτι που όπως
λένε δεν έχουν δει μέχρι σήμερα.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπ.
Κωνσταντάς έκανε μία αναφορά στο πήγαινε - έλα της μελέτης.
Ανέφερε ότι ως Δημοτική Αρχή το 2001
πήρε απόφαση να μην πολεοδομούν κάτω

από ΚΥΤ, αλλά η ΔΕΗ είχε άλλη άποψη, ότι
μπορούμε να πολεοδομούμε. Ετσι κι εμεις
πήραμε απόφαση ομόφωνη να πολεοδομούμε.
Μάλιστα η ΔΕΗ προσπάθησε να πολεοδομήσει την Κάντζα, εκεί που έχει πυλώνες.
Εμείς αρνηθήκαμε· ζητήσαμε να κάνει υπογειοποίηση των καλωδίων και τότε να μιλήσουμε για πολεοδόμηση.
Ο Διοικητής της με διάφορες μελέτες Πανεπιστημίων που επικαλείται ζητάει την πολεοδόμηση. Παίζεται ένα άσχημο παιχνίδι
στην πλάτη των πολιτών.
Μετά ταύτα ζήτησε αναβολή του θέματος
και κατέληξε ότι «πληρώνουμε εκατομμύρια για εντάξεις και δεν προχωράνε. Κάθε
τοσο ζητάνε και κάτι άλλο. Αν δεν δεχθείτε
την αναβολή για συζήτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ
εμείς θα δεχθούμε τις ενστάσεις των κατοίκων».
Την ίδια θέση κράτησε και ο Αρ. Βίτσιος αιτούμενος την αναβολή του θέματος.
Ο Ν. Γαβράς ζήτησε να επιμείνουν στην πολεοδόμηση της περιοχής, και να το στηρίξουν με όλα τα νομικά μέσα και παράλληλα
να προχωρήσουν στην απαίτηση της υπογειοποίησης των καλωδίων και καταψήφισε.
Ο Γ. Μπουλμπασάκος ως γιατρός στο επάγγελμα απάντησε ότι θα μπορούσε να φέρει
πάρα πολλές μελέτες για τις επιπτώσεις των
πυλώνων. Μελετες που λένε ότι στα 150μ.
υπάρχει πρόβλημα. Ετσι πρότεινε την αναλλαγή των οικοπέδων μέσα από την τράπεζα
γης, αλλά παρ’ όλα υπερψήφισε.

Δεν πολεοδομούν
κάτω από πυλώνες
Το ΣΧΟΠ επικαλείται απόφαση του 1997 για
περιοχή του Κρυονεριου, όπου απαγόρευσε
την κατοίκηση κάτω από πυλώνες. Ετσι
έκτοτε δεν πολεοδομούν κάτω από πυλώνες.
Η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να
προσφυγουν μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστηρια.
Αννα Μπουζιάνη
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Δικαιώθηκαν και πάλι οι πολίτες της Κερατέας
που αντιδρούν στη δημιουργία ΧΥΤΑ
Την πρώτη (1η) Μαρτίου 2011 το Ειρηνοδικείο Λαυρίου για μια ακόμη φορά δικαίωσε τους πολίτες της
Κερατέας.
Συγκεκριμένα εξέδωσε την με αριθμό 30/2011 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία απέρριψε την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, που είχε κατατεθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο, κατά της 199/2010 απόφασης
του ιδίου Δικαστηρίου.

Οι κάτοικοι της Κερατέας και της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής αγωνίζονται για την αξιοπρέ-

Ως εκ τούτου η απόφαση δικαιώνει τους κατοίκους
της Κερατέας και απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών στο χώρο του Οβριόκαστρου.
Ο Δήμαρχος Κώστας Λεβαντής, τονίζει σε μήνυμά
του: «Έχουμε την ελπίδα ότι το κράτος για μια φορά
θα λειτουργήσει υπέρ του δικαίου των πολιτών και
δεν θα επιβάλλει τετελεσμένες αποφάσεις.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής
απαντά στο άρθρο
«Έκκληση για διάλογο στην Κερατέα»
της Ε.Καρανάση (Καθημερινή 25.02.2011).

Στη φυλακή για 1 ευρώ ΦΠΑ
Ναι, όχι μόνο όποιος δεν αποδίδει, αλλά κι ο οφειλέτης που δεν πληρώνει!
Είχαμε δημοσιεύσει στην ΕΒΔΟΜΗ
(Φ. 667/22-1-11) στοιχεία από το περιοδικό «Επιχείρηση» σχετικά με το
ΦΠΑ και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που συζητιέται τώρα στη Βουλή.
Κατανοητή ως ένα βαθμό η αυστηρότητα του νόμου, αλλά ο νόμος για να
‘ναι σεβαστός και δίκαιος, πρέπει ν’
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
της αγοράς, εν προκειμένω. Τηλεγραφικά λοιπόν, μπας και συλλάβει το
νόημά τους κάποιος Βουλευτής, ιδιαίτερα της Περιφέρειας, που μας διαβάζει.
Αφορά όλους τους επιχειρηματίες,
που οι επιχειρηματικές τους ενώσεις,
αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν προβάλει το τεράστιο πρόβλημα του ανείσπρακτου ΦΠΑ ή υπέρ το δέον
καθυστερημένης καταβολής, ιδιαίτερα
από τα ΝΠΔΔ.
1ον ΔΕΝ έχει κανένας αντίρρηση ότι
εκείνος που εισπράττει ΦΠΑ και ΔΕΝ
του αποδίδει διαπράττει υπεξαίρεση.
Αυτοί είναι κυρίως επιτηδευματίες του
λιανικού εμπορίου και κυρίως καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος. (Στην καφετέρια και στο
περίπτερο πληρώνεις «τοις μετρητοίς», όπως και στο super market).
2ον Οι επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και οι Βιομηχανίες – βιοτε-

χνίες, πωλούν συνήθως «επί πιστώσει». Όταν λοιπόν πουλάς με πίστωση
έχεις και τους κινδύνους ιδιαίτερα
στις παρούσες συγκυρίες οικονομικής
κρίσης και δυσπραγίας, των υπερβολικών καθυστερήσεων εισπράξεως του
τιμήματος (του τιμολογίου, απλά) ή και
το χειρότερο να μη το εισπράξεις ποτέ
για διαφόρους λόγους. Να το φεσωθείς, δηλαδή.

τον υπόχρεο απόδοσής του – που
ενεργεί ως ιδιότυπος εισπράκτορας
του δημοσίου – αλλά οφείλεται από
τον αποδέκτη του τιμολογίου. Είναι
παράλογο λοιπόν και άδικο να πληρώνω ΦΠΑ που δεν εισέπραξα, αν και
κατέβαλα τη δέουσα επιμέλεια (δικαστικές αποφάσεις, κοινοποιήσεις κλπ)
επωμιζόμενος και επιπλέον έξοδα και
τις εξής επίπλέον επιπτώσεις:

Από το Δημόσιο ιδιαίτερα και τα διάφορα ΝΠΔΔ, έχεις κραυγαλέες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, εμείς σαν
εφημερίδα έχουμε να εισπράξουμε
από Δήμους τιμολόγια ακόμη και
πέντε ετών!

Α) Αυξάνεται το πλασματικό πλέον εισόδημά μου και επί πλέον ο ανάλογος
φόρος εισοδήματος.

Ως εκδότες βιβλίων (πανεπιστημιακού
συγγράματος εν προκειμένω) εισέπραξα τιμολόγια από Περιφερειακό
Πανεπιστήμιο μετά από 6 χρόνια και
μεγάλη ταλαιπώρια.
Προχθές ακόμη εισέπραξα από
Υπουργείο, τιμολόγιο του 2009. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις εμείς ως
επιχειρηματίες είχαμε αποδώσει το
Φ.Π.Α. που ΔΕΝ είχαμε εγκαίρως τουλάχιστον εισπράξει.
3ον Και πάμε τώρα στο σοβαρότερο
πρόβλημα της απόδοσης – πληρωμής
ΦΠΑ, ο οποίος ουδέποτε εισπράχθηκε.
Ο ΦΠΑ είναι φόρος που οφείλεται από

πειά τους, για τη ζωή τους και για τη διατήρηση της
ιστορικής μνήμης της περιοχής.
Είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας και ζητούμε το
σεβασμό και τη δικαίωσή μας από την Κυβέρνηση.
Ζητούμε ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο, υπό
την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν ολοσχερώς οι δυνάμεις καταστολής και τα μηχανήματα των εργολάβων
και θα αλλάξει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για να παραμείνει Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ του ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ χώρος Πολιτισμού και όχι σκουπιδιών!»

Β) ο κακόπιστος οφειλέτης αποδέκτης
του τιμολογίου, στις καταστάσεις απόδοσης ΦΠΑ, αφαιρεί ΦΠΑ τον οποίο
ουδέποτε κατέβαλε· εξαπατά δηλαδή
το δημόσιο, με συνέργεια κατ’ ουσίαν
του ιδίου (του δημοσίου δηλαδή) που
ενεργεί, εν προκειμένω, ως ιδιότυπος
κλεπταποδόχος, αποδεχόμενος προϊόν κλοπής.
Αυτές είναι οι κύριες επιπτώσεις, στις
οποίες τώρα προστίθεται και το ανυπόστατο σ’ αυτήν την περίπτωση ποινικό αδίκημα!
Εκτός των παραπάνω επιπτώσεων
υπάρχουν και άλλες παράπλευρες,
όπως δανεισμοί, αρνητικές πορείες
επιχειρήσεων κλπ. μηδέ της ψυχολογικής, καταστάσεων αγνοουμένης.
Δι’ ευχών των 300 εθνοπατέρων ημών.
Αμήν!
Κώστας Βενετσάνος

Κυρία Καρανάση,
Τα στελέχη(;) του Υπουργείου Εσωτερικών που σας έδωσαν τις
πληροφορίες ότι ο αγώνας της Κερατέας είναι μάταιος και ότι ζητήθηκε από τον Υπουργό να προσπαθήσουμε να κάμψουμε τις
αντιδράσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ, μάλλον σε άλλο υπουργείο εργάζονται και σίγουρα είναι σε στενή επαφή με όσους προσπαθούν να μην βρεθεί λύση και να συνεχίζεται το αδιέξοδο με
τις «δήθεν εργασίες που γίνονται στο Οβριόκαστρο» και την κατάληψη του δήμου μας από εκατοντάδες άνδρες των δυνάμεων
καταστολής (ένστολους και μη) εδώ και 77 ημέρες.
Κατηγορηματικά δηλώνω ότι ούτε μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο,
ούτε θα μπορούσα να δεχθώ να συζητήσω και πολύ περισσότερο να αναλάβω τέτοιο ρόλο.
Στην χθεσινή (24.02.2011) συνάντησή μου, με τον Υπουργό
ΕΣ.Α.Η.Δ. κ. Γ. Ραγκούση, την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Τ. Μπιρμπίλη και την Υφυπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ κ. Θ. Τζάκρη εκθέσαμε τις
θέσεις μας με σαφήνεια και απόλυτη ειλικρίνεια. Τονίσαμε ότι,
από το 1997 πάγια θέση της Λαυρεωτικής είναι να διαχειριστεί τα δικά της απορρίμματα, μέσω του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, σε χώρο εντός των ορίων της και με
μέθοδο που θα επιλεγεί από εμάς. Η ίδια ειλικρινής διάθεση
υπήρξε και από την πλευρά των Υπουργών με τους οποίους
συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος και να δοθεί προτεραιότητα από όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση της έντασης.
Θα πρέπει, τέλος, να γνωρίζετε και εσείς όπως και οι ανώνυμοι κύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ότι o Δήμαρχος Λαυρεωτικής:
― είναι επί κεφαλής του δίκαιου αγώνα των κατοίκων, που
μόνο μάταιος δεν είναι, όπως επιμένουν να τον χαρακτηρίζουν
― συμμετέχει στον αγώνα από τη πρώτη μέρα που ξεκίνησε
εδώ και 15 χρόνια, συνεχώς και με οποιαδήποτε ιδιότητα
― θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου εφόσον υπάρχει
και η ελάχιστη ελπίδα ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον δίκαιο
αγώνα μας,
― θα αποσυρθεί από οποιαδήποτε διάλογο, αν εκτιμήσει ότι
γίνεται μόνο για τα μάτια του κόσμου και ότι απλώς στοχεύει
στην επιβολή τετελεσμένων.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση του Δ. Σ. της Δευτέρας, εξήγησα
στους συνομιλητές μου με σαφήνεια, ότι η σχετική συζήτηση
θα αφόρα την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης, η οποία
τονίσθηκε ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί αν η Κυβέρνηση αποφασίσει να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις στο σύνολό
τους και τα μηχανήματα από την Κερατέα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
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Αποφασισμένη η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου
να “τελειώσει” με τα λύματα στους δρόμους!
Με δύο πρώτα κρούσματα που εντόπισε η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου
που αφήνουν τα λύματα να τρέχουν
στο δρόμο, ήδη παρενέβη με αυστηρό τρόπο και πρόστιμο.
Οπως μας ενημέρωσε με δελτίο
τύπου, «έχουν εντοπιστεί εδώ και μια
τριετία, ένα οίκημα στην Οδό Παρνασίδος 4, στο Πόρτο Ράφτη, όπως επίσης άλλο ένα στην περιοχή
Μπαθίστα, πλησίον Οδού Μαργαρίτας, πάλι στο Πόρτο Ράφτη, να αδειάζουν βοθρολύματα στο δημόσιο
δρόμο, αγνοώντας τις εκκλήσεις των
περίοικων προς τον ιδιοκτήτη, την
Υπηρεσία Ύδρευσης και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ένας εκ
των ιδιοκτητών ασκεί το επάγγελμα
του Ιατρού, αδιαφορώντας πλήρως
για τις επιπτώσεις των πράξεων του
στην υγεία των συμπολιτών μας
(εκτός και αν έχει διαπιστώσει ότι
αυτές… πληθαίνουν την πελατεία
του, μιας και είναι αποδεδειγμένο,

ότι τα λύματα ευθύνονται σε μεγάλο
βαθμό, για την αύξηση των κρουσμάτων λοιμώξεων!).
Με εντολή του Δημάρχου, και υπό
την εποπτεία του Αντιδημάρχου
Κώστα Μαγγανά και του Δημοτικού
Συμβούλου Άρη Λαϊνά, οι Υπηρεσίες
του Δήμου επισκεφθήκαν τα εν λόγω
οικήματα και έθεσαν σε αχρησία, μόνιμη εγκατάσταση για την παροχέ-

Οσοι φροντίζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη
να επικοινωνήσουν με το Δήμο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου στην προσπάθειά του, για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών απ’ την Κοινωνική Υπηρεσία μας, καλεί όσους ενδιαφέρονται και φροντίζουν ηλικιωμένους, βαριά πάσχοντες, μοναχικούς
ανθρώπους και ΑΜΕΑ, που ζουν στην περιοχή μας, να επικοινωνήσουν
άμεσα με τον Δήμο Μαρκοπούλου, στο τηλέφωνο 2299-0-20197 (κα Νάνσυ
Μακρή, Κοινωνική Λειτουργό), ώστε να εξετάσουμε, πως θα μπορούσαμε να
συνδράμουμε και να βελτιώσουμε με τα (έστω λίγα) μέσα που έχουμε, την
ποιότητα ζωής αυτών των συνανθρώπων μας.

τευση των λυμάτων στο δημόσιο
δρόμο. Επίσης, οι παραβάτες τιμωρήθηκαν με πρόστιμα 300€.
Βέβαια, ο Δήμος Μαρκοπούλου δεν
αγνοεί τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην μόνιμη λύση του προβλήματος, με τη δημιουργία Δικτύου
Αποχέτευσης.
Έχουμε δεσμευθεί για τη σταδιακή
υλοποίηση του έργου και θα γίνει.
Έως τότε όμως, παρακαλάμε τους
δημότες να μην προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, οι οποίες, πέρα από
τον κίνδυνο μολύνσεων, κυριολεκτικά απαξιώνουν τον τόπο μας.
Να είστε σίγουροι, ότι πρόθεσή μας
είναι η εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και γι’ αυτή θα αγωνιστούμε, με
όσα μέσα και δυνάμεις διαθέτουμε.

Ελεγχος και στην
παράνομη στάθμευση
Περίπου εκατό είναι οι συμπολίτες
μας, που έχουν δεχθεί κλήση για παράνομο παρκάρισμα, τις τελευταίες
οκτώ ημέρες.
Δέκα επτά από αυτούς, απευθύνθηκαν
στην Δημοτική Αρχή, για να ακυρώσουν την κλήση τους.
Πλην μιας περίπτωσης, που αφορούσε
άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) που
είχε επισκεφθεί το ΙΚΑ και καθυστέρησε στην διεκπεραίωση της υπόθεσής του, σε καμία άλλη περίπτωση δεν
έγινε, ούτε φυσικά πρόκειται να γίνει,
ακύρωση της κλήσης!

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο 1ο Λύκειο Παλλήνης
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
υψηλού ποιοτικού επιπέδου
πραγματοποιήθηκε στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, όπως το είχαμε
προαναγγείλει με θέμα:
Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών.
Νέες προσεγγίσεις και προκλήσεις στη διδασκαλία, στις 2/3
αποκλειστικά προς εκπαιδευτικούς.
Η διοργάνωση του σεμιναρίου
υποστηρίχθηκε από την Ε’
ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, το
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, τις ενώσεις Γονέων Παλλήνης και Γέρακα και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Λυκείου Παλλήνης.
Εισηγήτρια ήταν η ειδικευμένη εκπαιδευτικός - ψυχολόγος Ελένη Λιβανίου, η οποία απέσπασε θετικά σχόλια.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και καταλυτικό για την παραπέρα εξέλιξη των μαθητών που έχουν δυσλεξία και δεν διαγιγνώσκεται εγκαίρως ούτως ώστε να έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση.
Οι ερωτήσεις αλλά και οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών που ακούστηκαν, ανέδειξαν έναν σημαντικό προβληματισμό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καθ' ύλην αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας.

Τα παιδιά της Ιονίου Σχολής
δεντροφυτεύουν στο Πάνειο Όρος
Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου των
ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιεί το
σχολείο με συμμετοχή σε προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, έλαβαν μέρος σε δράση
δενδροφύτευσης στο Πάνειο Όρος την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011.
Συγκεκριμένα, 60 περίπου μαθητές συνοδευόμενοι από
τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, ανέβηκαν στις
πλαγιές του Πάνειου Όρους και φύτεψαν στις αναδασωτέες εκτάσεις 700 περίπου δενδρύλλια που παραχωρήθηκαν στην Ιόνιο Σχολή από το Δασαρχείο της Λιβαδειάς
(φυτώριο Αλίαρτου).
Οι νεαροί μαθητές της Ιονίου Σχολής με τη συμμετοχή
τους στη δράση αυτή είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με το φυσικό περιβάλλον να διαπιστώσουν από
κοντά τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς του
2007 στο Πάνειο Όρος, καθώς και να κατανοήσουν την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με αυτή την δράση έγινε πράξη μία από τις βασικές
επιδιώξεις του προγράμματος του σχολείου που είναι να
συνδέσουν οι μαθητές την καθημερινή ζωή με την πραγματικότητα, να καλλιεργήσουν, μέσα από τις ομάδες εργασίας, την υπευθυνότητα και την ικανότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών και παρέμβασης.
Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαριστεί θερμά τους μαθητές της
Ιονίου Σχολής και τους καθηγητές τους για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια που πραγματοποιείται τα τελευταία 3,5 χρόνια
για την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων του Πάνειου
Όρους και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή και τους συγχαίρει για την ευαισθησία
και το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία.
Ονειρεύεστε έναν πράσινο πλανήτη; Ελπίζετε ότι στο
μέλλον οι πόλεις θα είναι καθαρές, η ανακύκλωση θα είναι
τρόπος ζωής και οι βιομηχανίες θα έχουν οικολογική συνείδηση; Οι ελπίδες και τα όνειρα για έναν πράσινο πλανήτη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν τα παιδιά
αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
Μικροί οικολόγοι εν δράσει…
Μπράβο σας παιδιά!

Τζωρτζίνα Καλέργη

Δασαμάρι S.O.S.
«Aποτίναξη του δασικού χαρακτήρα»;;
Νέα ώθηση στους καταπατητές των δασικών εκτάσεων της
Ανατολικής Πεντέλης. Ηθικός αυτουργός ο Δήμος ΡαφήναςΠικερμίου, που με αφορμή την καταγραφή της ονομασίας
όλων των οικισμών «για την ομαλότερη λειτουργία του»
δίνει νέα πνοή στις εκτός σχεδίου περιοχές και στις καταπατήσεις δασικών εκτάσεων. Mε τις ονομασίες αυτές οι
εκτός σχεδίου οικισμοί θα επισημοποιήσουν την καταχώρησή τους στην προσεχή απογραφή. Το οικολογικό/περιβαλλοντικό έγκλημα έχει τέλεια σκηνοθεσία από έμπειρους
σκηνοθέτες, καταγγέλει το Δασαμάρι s.o.s.
Είναι η γνώση που αποκόμισαν από τη συνεδρίαση της
28/2 στο Δημ.Συμβούλιο Ραφήνας, όπου ακούστηκε το
αμίμητο από κτηματομεσίτη ο νόμος δίνει την ευκαιρία
για “αποτίναξη του δασικού χαρακτήρα περιοχών”.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ!!!
Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
καταγγέλει την κυβέρνηση για το Μνημόνιο
Με μια ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών (ΔΣΑ), καταγγέλει την Κυβέρνηση για Συνταγματική/Πολιτειακή Εκτροπή, εξ΄ αιτίας της τρομακτικής Δανειακής Σύμβασης που "δεσμεύει" τη
χώρα με μία και μόνο υπογραφή, χωρίς να έχει κυρωθεί καν μέχρι τώρα από τη Βουλή, την οποία
έχουν... παρακάμψει, εκχωρώντας σε εξωθεσμικούς
κρατικές λειτουργίες!

"Εμείς και το Μνημόνιο"
Εμβρόντητο το πανελλήνιο άκουσε τη συνέντευξη
Τύπου της «Τρόικας» (για πρώτη φορά ερήμην του αρμοδίου Υπουργού), να κάνει λόγο για αναγκαιότητα άμεσων «αποκρατικοποιήσεων» της τάξεως των 50 δις καθ'
υπέρβαση στο πολλαπλάσιο των όσων προβλέπονταν
στο με την δική της εποπτεία προϋπολογισμό. Με τίτλους όπως «Πωλείται η Ελλάς» υποδέχτηκαν την είδηση
οι εφημερίδες της επόμενης μέρας, αφού κριτήριο για τη
συνέχιση της δανειοδότησης είναι η εκποίηση δημόσιας
περιουσίας.
Ωστόσο, πρόκειται για το ίδιο «νόμισμα» που λέγεται «Μνημόνιο» και «Δανειακή Σύμβαση», η οποία μας δεσμεύει με
μόνη την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να
έχει κυρωθεί καν από τη Βουλή. Διότι η απαίτηση σε τέτοια
έκταση της αφαίρεσης περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος,
δεν θα μπορούσε να ήταν νοητή, αν δεν είχε παραιτηθεί
«άνευ όρων και αμετάκλητα» της ασυλίας της, καθώς αν η
εκποίηση της δημοσίας περιουσίας δεν γίνει «οικειοθελώς»
με πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους, αυτή μπορεί να γίνει
με πρωτοβουλία των δανειστών με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, υπεύθυνα και με επιστημονική τεκμηρίωση από την πρώτη στιγμή, έχει επισημάνει τη συνταγματική ασυνέπεια και τους κινδύνους
που ελλοχεύουν το Μνημόνιο και κυρίως τη δανειακή
σύμβαση. Διότι, αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί ο νομικός
κόσμος και ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της
χώρας είναι η συνταγματική/πολιτειακή εκτροπή που σημειώθηκε με την προσχώρησή μας στον άγνωστό μας
«μηχανισμό στήριξης». Όταν παρακάμπτονται, στο
όνομα της ανάγκης, οι συνταγματικοί θεσμοί, όπως είναι
η Βουλή, που δεν της επιτρέπεται να ελέγχει τις δανειακές συμβάσεις, ενώ παράλληλα εκχωρούνται σε εξωθεσμικούς κρατικές λειτουργίες, αποκτά πραγματικό
νόημα η ρήση «ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο».
Έτσι οργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις με ειδικούς επιστήμονες στις 15 Ιουνίου 2010 με θέμα «Μνημόνιο, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και ΕΣΔΑ» και στις 15
Ιουλίου 2010 με θέμα «Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας κρατών μελών Ευρωζώνης και η Εθνική μας Κυριαρχία», που ανέπτυξαν ακριβώς τη νέα προβληματική
και την περιπέτεια που ετέθη η χώρα μας μετά την υπογραφή του μνημονίου.
Στις 29 Ιουλίου 2010 ασκήθηκε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τη συμμετοχή και
άλλων φορέων, αίτηση ακυρώσεως κατά διοικητικών
πράξεων που εκδόθηκαν κατ' εκτέλεση του Μνημονίου,
εις τρόπον ώστε να λάβει η Δικαιοσύνη θέση για τα νομικά ζητήματα που ανέκυψαν με τη νέα νομική κατά-

σταση που δημιουργήθηκε. Ως γνωστόν η συγκεκριμένη
αίτηση εκδικάσθηκε κατόπιν αναβολής στις 23-11-2010
ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ευρεία σύνθεση.
Ακολούθησαν ειδικές εκδόσεις τόσο των εισηγήσεων
των ανωτέρω εκδηλώσεων, όσο και γνωμοδότηση του
ομότιμου καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη. Στο επιστημονικό του περιοδικό «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» δημοσιεύθηκε στο τεύχος του
Ιουλίου/Αυγούστου 2010 το άρθρο του καθηγητή κ. Χρυσόγονου με τίτλο «Η χαμένη τιμή της Ελληνικής Δημοκρατίας» και στο τεύχος το Νοεμβρίου 2010 του
καθηγητή κ. Μαριά με τίτλο «Η Δανειακή Σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης υπό το πρίσμα των θεσμών
και του δικαίου της Ε.Ε.»
Στις 5 Οκτωβρίου 2010 σε εκδήλωση των φορέων που
μετέχουν στην ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως, δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που προσυπόγραψαν οι μετέχοντες, με την οποία
ζητούσαμε να απαλειφθούν από το Μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση, όλες εκείνες οι διατάξεις που θίγουν
την εθνική μας κυριαρχία. Με νεότερη επιστολή - ανακοίνωση στο τέλος Νοεμβρίου 2010 ενημερώναμε για μία
ακόμα φορά ότι έχουμε παραιτηθεί από τη ασυλία μας
«άνευ όρων και αμετάκλητα». Στις 17 Ιανουαρίου 2011 οι

Επιστημονικοί Φορείς οργανώσαμε εκδήλωση, στο θέατρο «ΑΚΡΟΠΟΛ» με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο
της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών Μίκη Θεοδωράκη,
διεκδικώντας την πνευματική αναγέννηση και ένα νέο
αξιακό κώδικα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τον πλέον, λοιπόν,
επιστημονικό και υπεύθυνο τρόπο, όπως αρμόζει στην
ιστορία του και στην αποστολή του, έχει ενημερώσει εγκαίρως για το τι σημαίνει Μνημόνιο και δανειακή σύμβαση. Δεν καταφύγαμε σε «άναρθρες κραυγές» που
αφθονούν στην εποχή μας, αλλά προβήκαμε σε συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες στο πλαίσιο της επιβαλλόμενης νομιμότητας, προκειμένου να αναδειχθεί η
συνταγματική εκτροπή, όταν οι περισσότεροι στις ημέρες μας κωφεύουν ή ασχολούνται όλως επιλεκτικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ 03/9/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 8569
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Λ. Μαραθώνος 100, 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες: Θ. Πετρίδης, τηλ. 213 2005198
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής περιοχής Τραποριά (Β’ κατοικίας) Δήμου Καλυβίων κατά την ΠΡΩΤΗ
ανάρτησή της.
Εχοντας υπόψη:
― Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
― Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03.10.1994).
― Την αριθ. 93927/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25.11.1994) αποφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Τραπουριά του Δήμου
Καλυβίων της Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας - Πολεοδομίας
Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Τραπουριά
του Δήμου Καλυβίων που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά
στο Δήμο Καλυβίων και στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας
δημοσίευσης του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον
αφορά το ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης 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 το Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα
Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις
09.30πμ. έως 13.30μ.μ.
Ο προϊστάμενος
Η Διευθύντρια
Ο Αντινομάρχης
Χωροταξίας
Θ. Πετρίδης
Ε. Ξυνομηλάκη
Χ. Δαμάσκος
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Αλλο ένα παράθυρο για τα μεταλλαγμένα από Ε.Ε.
Η Ε.Ε. επιτρέπει όριο επιμόλυνσης!!! σε ποσοστό 0,1%
Σχολιάζει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
Με απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής
Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας των
Ζώων εγκρίθηκε στις 22 Φεβρουαρίου, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταργεί τη μέχρι
σήμερα ισχύουσα νομοθεσία για "μηδενική ανοχή" μεταλλαγμένων στις
εισαγόμενες ζωοτροφές και επιτρέπει όριο επιμόλυνσης 0,1%.
Προς το παρόν το μέτρο αυτό θα
ισχύσει, κατά τις δηλώσεις της Κομισιόν, μόνο για τις ζωοτροφές και όχι
για προϊόντα που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση. Ήδη όμως,
άνοιξε η όρεξη και στη βιομηχανία
τροφίμων καθώς και στις προμηθεύτριες χώρες, οι οποίες εκφράζουν τη
δυσφορία τους για τον περιορισμό

του μέτρου στις ζωοτροφές και απαιτούν την επέκτασή του και στις τροφές για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Χουντής, σχολιάζοντας την πρόταση
της Κομισιόν, δήλωσε: "Μέχρι σήμερα
ίσχυε η πολιτική της μηδενικής ανοχής
για τα μεταλλαγμένα. Τώρα, με την επιβολή ορίου επιμόλυνσης στις ζωοτροφές χωρίς παράλληλη υποχρεωτική
ιχνηλασιμότητα και σήμανση , αφενός
δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτό
το όριο περιορίζεται στο 0,1% ή το
υπερβαίνει. Αφετέρου, η μεταλλαγμένη
ζωοτροφή μεταφέρεται στους ιστούς
των ζώων, άρα και στο γάλα, το κρέας,
τα αυγά, το βούτυρο κλπ. Συμπέρασμα:

οι καταναλωτές δεν θα μπορούν στο εξής
να είναι ασφαλισμένοι
ως
προς το προϊόν που καταναλώνουν
αφού δεν θα γνωρίζουν τι αγοράζουν.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ η ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη (σύμφωνα με το τελευταίο
ευρωβαρόμετρο) εναντιώνεται ξεκάθαρα όλο και περισσότερο στα μεταλλαγμένα, οι Μπαρόζο και Ντάλι
ανοίγουν όλο και πιο πολύ την ευρωπαϊκή αγορά σ΄αυτά, υποκύπτοντας
στις πιέσεις μιας χούφτας πολυεθνικών
εταιρειών και αδιαφορώντας τόσο για
την αρχή της προφύλαξης όσο και για
τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων
στην ανθρώπινη υγεία".

Σε δραματική κατάσταση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

225.000 θα κλείσουν μέσα στο 2011!!
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα
Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε ερώτηση στη
Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς
με θέμα τα απογοητευτικά στοιχεία της
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στη χώρα και στην
Περιφέρεια Αττικής και ρωτάει τι μέτρα
προτίθενται να λάβουν. Συγκεκριμένα:
«Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις θεωρεί
πολύ πιθανό να βάλει «λουκέτο» μέχρι
τα μέσα του 2012 και με δεδομένη την
περαιτέρω επιδείνωση των εκτιμήσεων
των επιχειρήσεων για τη μείωση της
ρευστότητας και των επενδύσεων, η
μάχη στην αγορά φαίνεται ότι γίνεται
για να υπάρξει αναδιανομή του τζίρου.
Τα συμπεράσματα αυτά ανήκουν στην
εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας που πραγματοποιεί σε συνεργασία
με την εταιρεία MARC.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα
1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από 24 έως τις 31 Ιανουαρίου
2011.
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά
το τελευταίο εξάμηνο. Αρκετές από τις
επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις ή
λουκέτα. Στην προηγούμενη έρευνα που
είχε γίνει τον Ιούλιο η εκτίμηση των επιχειρηματιών ήταν ότι μέχρι το τέλος του
2011 θα έχουν βάλει λουκέτο 170.000 μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εκτιμήσεις στην τελευταία έρευνα ανεβάζουν
αυτό το νούμερο στις 225.000 επιχειρήσεις οι οποίες στο επόμενο διάστημα
μάλλον δεν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Η κατάσταση οδηγεί και στην εκτίμηση
ότι υπάρχει κίνδυνος για 320.000 θέσεις
απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Η μείωση του τζίρου εμφανίζεται να έχει
φτάσει στο 30% κατά μέσο όρο το 2010,
ενώ το σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων, περίπου 30%, δηλώνει ότι έχει
καθυστερημένες υποχρεώσεις και οφειλές και οι 4 στις 10 αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην καταβολή
της μισθοδοσίας.
Ακόμα 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι έχουν αναγκαστεί να προχωρήσουν
σε μείωση των ωρών ή και των ημερών
απασχόλησης. Η έλλειψη ρευστότητας
και η πτώση του τζίρου έχει αποτυπωθεί
και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις βασικές
τους υποχρεώσεις.
1 στις 4 επιχειρήσεις έχει οφειλές στο
ΙΚΑ, 3 στις 10 έχουν οφειλές στην εφορία, σε δάνεια και σε ενοίκιο. Οφειλές σε
ΔΕΚΟ και σε προμηθευτές έχουν πάνω
από 3 στις 10 επιχειρήσεις, ενώ σχεδόν
4 στις 10 έχουν καθυστερήσει οφειλές
στον ΟΑΕΕ.
Προβλήματα υπάρχουν και στο κομμάτι

Θα συγχωνευτεί
η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ»
με την μητρική «ΕΛΤΑ ΑΕ»;
Ερώτηση του βουλευτή
Βασίλη Οικονόμου
Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ», αποτελούνται από όμιλο
Εταιρειών την Μητρική Εταιρεία «ΕΛΤΑ», και τις θυγατρικές «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕ».
Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ», λειτουργούν σήμερα με σημαντικό κόστος χωρίς αντίστοιχο όφελος για
τους πολίτες, ενώ θα μπορούσαν να
συγχωνευτούν με την «ΕΛΤΑ ΑΕ»
επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακος, της τάξεως του 1,5 εκατ. €
ετησίως.
Προσλαμβάνει Εξωτερικούς Συμβούλους, με τριπλάσιες αποδοχές
από Στελέχη των ΕΛΤΑ, τα οποία
καθαιρούνται από την άσκηση των Διοικητικών τους καθηκόντων, προκειμένου να προσληφθούν συνταξιούχοι και
εξωτερικοί συνεργάτες.
Ακόμα απασχολεί Προσωπικό με ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
κατά παρέκκλιση των εξαγγελιών σας για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του
θεσμού της Μισθωμένης Εργασίας.
Καταλήγοντας ερωτά ο βουλευτής μεταξύ άλλων:
― Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΕ» στο πακέτο των 50 δις προς «αξιοποίηση» και γι’ αυτό
το λόγο δεν την εντάσσετε στην «ΕΛΤΑ ΑΕ»;
― Θα Συγχωνευθεί η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ» με την μητρική «ΕΛΤΑ ΑΕ»;

της τραπεζικής χρηματοδότησης, αφού
2 στις 10 επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στις τράπεζες, μόνο για το 31,8%
έγινε δεκτό το αίτημα τους.
Σε ότι αφορά την εμπιστοσύνη στις τράπεζες, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και
το 60% των ερωτηθέντων θέλουν ένα
κρατικό φορέα που θα βοηθήσει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που θα
αποτελείται από την Εθνική Τράπεζα,
Ανησυχητικό χαρακτηρίζεται το γεγονός
ότι το 41,3% των επιχειρηματιών εκτιμούν ότι δεν θα αποφύγουμε τη χρεοκοπία, διότι αυτό έχει επίπτωση και στις
επενδύσεις, καθώς υπάρχει στασιμότητα.
Κατά τη θέση της ΓΣΕΒΕΕ, το καλύτερο
κίνητρο για να σπάσει ο πάγος της αποεπένδυσης είναι οι φοροαπαλλαγές για
πάγιες επενδύσεις. Υπάρχουν κλάδοι
που έχει μειωθεί ο τζίρος τους μέχρι
63% (αυτοκίνητο, οικοδομή κλπ) και το
85% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι επιπλέον φόροι δεν θα πιάσουν τόπο.

Καμμία απάντηση για τον
Τύμβο του Σοφοκλή
στη Βαρυμπόμπη (Αχαρνές)
Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου είχε καταθέσει ερώτηση
αν είναι διατεθειμένο το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε
αποκατάσταση του Τύμβου του Σοφοκλή στη Βαρυμπόμπη
(Δήμος Αχαρνών).
Οπως σημειώνει ο βουλευτής, η απάντηση του αρμόδιου
Υφυπ. Πολιτισμού Γ. Νικητιάδη, είναι μία απλή καταγραφή
στα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, που αφορά την Α’ φάση του έργου.
Καμία συζήτηση για τη Β’ φάση, μετά την ολοκλήρωση της
οποίας θα γίνει επισκέψιμος ο χώρος.
Σημειώνει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός: «Ο ελάχιστος
χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους πέντε μήνες
αφού προηγηθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,
η οποία προς το παρόν εκκρεμεί. Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος μόλις ολοκληρωθεί και η β’ φάση του έργου. Ο Τύμβος του Σοφοκλή φυλάσσεται επαρκώς, καθώς είναι
περιφραγμένος και κλειδωμένος, ενώ πραγματοποιούνται
συχνά έλεγχοι του χώρου από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους και τον φύλακα αρχαιοτήτων της περιοχής».
Πότε θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση;
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ
“Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Με επιστολή τους στην
Υπουργό Περιβάλλοντος, οι
κάτοικοι του Χερώματος διαμαρτύρονται για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά
τις ζώνες Υμηττού, που τους
εντάσσει στη Β’ ζώνη καταδικάζοντας έναν ολόκληρο οικισμό σε ...παρανομία.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
Εμείς οι κάτοικοι Χερώματος
του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης διαμαρτυρόμαστε
έντονα και απορρίπτουμε ως
απαράδεκτο το Π.Δ. που προωθεί το Υπουργείο σας για τον
Υμηττό.
Η ομηρία και η άδικη αντιμετώπιση μιας μερίδας Ελλήνων πολιτών έχει ήδη αναγνωριστεί από
όλους τους τοπικούς φορείς
καθώς και από το σύνολο των
πολιτικών κομμάτων. Αξίζει δε να
μνημονεύσουμε ότι το σύνολο
σχεδόν των βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κάλεσμα του πρώην Δήμου Βάρης,
έχουν υπογράψει έγγραφο για
άμεση επίλυση του προβλήματος
της περιοχής μας. Να μην ξεχνούν ότι είναι υποχρέωσή τους
να τιμήσουν τις υπογραφές
τους, καθώς και τις κατ’ επανάληψη προεκλογικές τους δεσμεύσεις για το δίκαιο αίτημά
μας.
Το Χέρωμα, που είναι μια περιοχή 680 στρεμ., με οικισμό που
σαφώς και αποδεδειγμένα προϋπήρχε του 1978 (έτος έκδοσης
του εγκλωβιστικού Π.Δ. 544/78),
με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1920, χωρίς δασικούς
περιορισμούς, χωρίς εκκρεμότητες και διεκδικήσεις ή αμφισβητήσεις από την Αρχαιολογία, με
μικροϊδιοκτήτες και βιοπαλαιστές στη συντριπτική πλειοψηφία,
που
ενδιαφέρονται
αμέριστα για το περιβάλλον,
αφού έχουν πρωτοστατήσει και
συνεχίζουν να πρωτοστατούν σε
δεντροφυτεύσεις, σποροφυτεύσεις, καλοκαιρινό πότισμα, πυροπροστασία και καθαρισμό από
ξερά και καμένα, αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία τουλάχιστο
άδικα και άτολμα. Σύμφωνα με
το παραπάνω Π.Δ., κακώς και
χωρίς να έχει ουδεμία σχέση με
το όρος Υμηττός επί ανημέρωτου χαρτογραφικού υποβάθρου
και αγνοώντας την πραγματική
κατάσταση, συμπεριλήφθηκε η
περιοχή Χερώματος εντός της
ζώνης Β προστασίας του όρους.
....
Η προτεινόμενη από το Υπουργείο σας μέσω του Οργανισμού
της Αθήνας λύση δεν λαμβάνει
κανένα από τα προβλήματα
υπόψη και υποβαθμίζει περαιτέρω την ήδη υποβαθμισμένη κα-

τάσταση. Η αρτιότητα των σαράντα (40) στρεμμάτων που προωθείται όχι μόνο δεν λύνει το
πρόβλημα, αλλά μας δημιουργεί
εύλογο προβληματισμό και σκέψεις για τη σκοπιμότητα της
πρότασης αυτής, γιατί μια τέτοια
πρόταση μόνο ως «βορρά» προς
μεγαλοεργολάβους έναντι ευτελούς τιμήματος μπορεί να θεωρηθεί.
... Εμείς οι κάτοικοι του Χερώματος σας ζητούμε να τολμήσετε
και να δώσετε πολιτική λύση στο
πρόβλημα, που χρόνια ταλανίζει
την περιοχή μας, μετατοπίζοντας
τα όρια της Β´ ζώνης Υμηττού
και εντάσσοντάς μας έτσι στον
υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό του
Δήμου μας και πιο συγκεκριμένα
στην πολεοδομική ενότητα Π.Ε.6
που από το 1986 έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης(Φ.Ε.Κ. 1003/22-1086).
...Υπογράφει η Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από:
Πρόεδρος Φ. Κούτρας, αντιπρόεδρος Α. Κρίλης, Γεν. Γραμμ.,
Μιχ. Τρακάκης, Ειδ. Γραμμ. Μ.
Φρούντζα, Ταμίας Σπ. Τριβυζάς
και μέλη οι Δ. Λιαρόπουλος και
Σωτ. Κάρλης

«Για βιώσιμη, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής»
Ημερίδα της ΠΟΕ - ΟΤΑ με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής
Πραγματοποιήθηκε 3/3 ημερίδα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού και θέμα «Για μία βιώσιμη,
οικονομική και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής», όπου μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι τοι Κοινοβουλίου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται μία ημερίδα για
τα σκουπίδια, και κάθε φορά ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Μόνο που χρόνο με το χρόνο ο “κλοιός” στενεύει· πρέπει να
δοθεί λύση. Να προχωρήσουν τα προγράμματα ανακύκλωσης
με πολύ έντονους ρυθμούς και από εκείνους που δημιουργούν
τα ανακυκλώσιμα υλικά κυρίως (βιομηχανίες κλπ.).
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, μίλησε για τη
σημασία διαλόγου που διεξάγεται, χαρακτηρίζοντας τον ως

ουσία της δημοκρατίας, τονίζοντας ότι, οι αντίθετες φωνές
και οι διαμαρτυρίες που ακούγονται ενάντια στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και στην αναγκαιότητα δημιουργίας
χώρων στο Γραμματικό και την Κερατέα σε συνδυασμό με
τη λειτουργία του υφιστάμενου χώρου στη Φυλή και των 4

εργοστασίων επεξεργασίας που θα δημιουργηθούν, δεν
είναι παρά προσπάθεια για να ανασταλούν οι σχεδιαζόμενες δράσεις και να οδηγηθεί η Περιφέρεια σε τριτοκοσμικές
καταστάσεις, (ευτυχώς δηλαδή που δεν έχει ακόμη την αρμοδιότητα!).
Επεσήμανε ακόμη ότι η Περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων "και αυτό θα ισχύει
μέχρι να μεταφερθούν στην περιφέρεια οι σχετικές αρμοδιότητες"·.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕ - ΟΤΑ Θέμης Μπαλασσόπουλος τάχθηκε υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τόνισε ότι με τη λύση που
προωθείται εγκαταλείπεται στην ουσία η ανακύκλωση και
η διαλογή στην πηγή. Με τη λύση αυτή το μόνο που κατοχυρώνεται είναι οι τιμές για τους εργολάβους.
Οταν ανέβηκε στο βήμα ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Λιακόπουλος, κάτοικοι της Κερατέας κι εργαζόμενοι στους δήμους, ανάρτησαν πανό
μπροστά του ομιλητή κι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα:
«Έξω τα ΜΑΤ από την Κερατέα» και άλλα.
Αυτό έγινε αιτία να γίνει ολιγόλεπτη διακοπή στην ομιλία
του Η. Λιακόπουλου, και να επικρατήσει ένα κουμφούζιο,
το οποίο όμως έληξε σύντομα και ο Ηλ. Λιακόπουλος συνέχισε την ομιλία του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι
«ο διάλογος που διεξάγεται είναι χρήσιμος αλλά θα πρέπει
όλοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις που παίρνονται» (μάλλον σε λάθος αποδέκτες απευθυνόταν)...
Το λόγο πήρε - μετά από πίεση κατοίκων της Κερατέας και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, που υπενθύμισε πως η ημερίδα που διεξάγεται γίνεται και για τον
αγώνα που δίνουν οι πολίτες της Κερατέας για να μην επιτραπεί ένα αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

Τηλ.: 6974-785682

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867 - k.gavrilaki@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

Μαθήματα Πιάνου και Θεωρητικών
παραδίδονται από την Βάσω Κιούση
Πτυχιούχος Πιάνου και Φούγκας
(ανώτερα θεωρητικά)
με 20ετη εμπειρία σε ωδεία και σχολεία
τηλ. 2106020026-6974380541
vakiousi@otenet.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμβάνει την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο
υλικό ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.
Τιμές προσιτές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τηλ. 6974815977

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία)
σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή γραφείο ή συνοδός σε
σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέρεται για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό. Τηλ. 6976131520

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
Γκαρσονιέρα, υπνοδωμάτιο, livingroom σε μονοκατοικία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσοδος,
επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυρό Αγίας
Παρασκευής 2 γραφεία επί της λεωφ. Μαραθώνος 60 και 75 τ.μ. σε πρώτο όροφο με
ανσανσέρ. Τιμή 600 Ε το καθένα.
Πληροφορίες τηλ. 2106623714

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ
βρεφοκομικής σχολής με 3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό
(με συστάσεις) αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη τους.
Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5
στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγροτεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρμπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω σε
αγροτικό δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

επί της κεντρικής πλατείας (Βασ. Παύλου 76) Εμπορικό κέντρο, πλησίον του Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ.
ύψος με πατάρι 36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από
Μάρτιο 2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.
Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και κάτοχος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα πιάνου σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφερόμενους. Τιμές λογικές.

ΚΟΡΩΠΙ

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών από έμπειρη
καθηγήτρια με σπουδές στην Αμερική σε όλα τα
επίπεδα. Προσιτές τιμές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978421944

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΗΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες 20/02/2011, οι εκλεγέντες συνήλθαν, στις 25/02/2011, σε σώμα και μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το κάτωθι Δ.Σ.:
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για εκλογή του νέου Δ.Σ. και της εξελεγκτικης Επιτροπής, την Κυριακή 13 Μαρτίου.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα
να το γνωστοποιήσουν γραπτώς μέχρι τις 10 Μαρτίου.
Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στα νέα γραφεία της Ενωσης: Στοά
Λεωφόρου Βουλιαγμένης έναντι των οδών Ποσειδώνος & Λευκάδος Βούλα, από ώς 10.00 έως 17.00
Η ανάρτηση του πίνακα υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 10.3 στα
γραφεία του Συλλόγου.
Πληροφορίες Εφη Γαβριλάκη 6937.730962.

Συνάντηση Τριτέκνων
Οικογενειών

ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
• ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.:

ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

• ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ.:

ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΣΟΥΙΤΣΜΕ ΑΡΤΕΜΙΣ

• ΒΟΗΘ. ΤΑΜΙΑΣ:

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε
τη στο www.ebdomi.com

Στις 8 Μαρτίου και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού θα γίνει συνάντηση – ενημέρωση στις τρίτεκνες οικογένειες, από τον Σύλλογο Γονέων με Τρία Παιδιά,
Νομού Αττικής. Εκτός από το Δ.Σ. του συλλόγου, θα παραστεί
και ο εργατολόγος Δ. Μητρόπουλος ο οποίος έχει βοηθήσει
τον σύλλογο να κερδίσει αρκετά από τα δικαιώματα που μπορούν και έχουν οι τρίτεκνες οικογένειες, αρκεί να τα γνωρίζουν και αυτή η συνάντηση έχει αυτό τον χαρακτήρα.
Σε αυτή την συνάντηση θα μπορέσουν να γίνουν και εγγραφές για όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμα.
Ως προς τις διεκδικήσεις του Συλλόγου, τη δράση τους, τι
πέτυχαν μέχρι σήμερα, αλλά και τι επιδιώκουν, θα μιλήσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσουρίδου Θεοκλήτη.
Πληροφορίες για την συνάντηση: Φόνσος Αντώνιος
6977202628, Λαζαρή Λαμπρινή 6975583979.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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,
Διακοπή καπνίσματος

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

Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 56.484, κ ιν. 6973975069

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

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.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΣΑΒΒΑΤΟ 5, ΤΡΙΤΗ 8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

213 2163000

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Κέντρο:

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

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

NOΣOKOMEIO:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
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

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες
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
Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα
Στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία μας η διατροφή απασχολεί έντονα τον μέσο άνθρωπο και η σημασία της για την υγεία
μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι διατροφικές μας συνήθειες διαφέρουν ριζικά από τις συνήθειες των αρχαίων μας προγόνων
αν και ακόμη διατηρούμε κάποιες από αυτές.
Οι αρχαίοι Έλληνες ξυπνούσαν μόλις εμφανιζόταν ο ήλιος και
το πρωινό τους αποτελείτο από τον «κυκεώνα», ένα ρόφημα από
βρασμένο θυμάρι, αρωματισμένο με σουσάμι ή μέντα, γάλα και
χλιαρό νερό με μέλι και το «ακράτισμα», που ήταν ψωμί βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί, συνοδευόμενο από ελιές και σύκα.
Γύρω στις έντεκα έτρωγαν το «άριστον» που αποτελείτο από
ψωμί, τυρί, σκόρδο ή κρεμμύδι. Το μεσημέρι κατά τις τρεις είχαν
το «εσπέρισμα», ένα ελαφρύ γεύμα προκειμένου να κρατηθούν
μέχρι το βράδυ. Τα γεύματά τους ήταν στην πλειοψηφία τους
μικρά και μόνο όταν νύχτωνε έτρωγαν πλούσια, το λεγόμενο «δείπνον». Αυτό αποτελούνταν από όσπρια, κρέας ή ψάρι, τυρί, ελιές,
πίτες και ως επιδόρπιο φρούτα, ξηρούς καρπούς και γλυκά.
Το κρασί ήταν βασικό στοιχείο της καθημερινότητας των Ελλήνων. Το έπιναν όμως νερωμένο και ανάλογα με την ώρα της ημέρας έβαζαν την ανάλογη ποσότητα νερού. Όσο πλησίαζε η νύχτα,
τόσο λιγότερο νερό έβαζαν. Τα συμπόσια ήταν μια άλλη αγαπημένη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων. Ξεκίναγαν συνήθως στις
δέκα το πρωί και τέλειωναν με τη δύση του ηλίου. Το φαγητό και
το κρασί έρεε άφθονο και σε συνδυασμό με κάθε είδους ηδονή
και τις διαλογικές συζητήσεις πάνω σε κάθε κατάκτηση του ανθρώπινου πνεύματος αποτέλεσαν ένα αξεπέραστο αρμονικό σύνολο που ποτέ άλλοτε δεν συναντάμε στην ιστορία.
Οι πρόγονοί μας λάτρευαν επίσης τα γλυκά. Το «μελίκρατον»
(γάλα, μέλι και καρύδια), ο «μυττωτός» (πίτα με τυρί, λάδι, μέλι
και σκόρδο), το «νωγάλευμα» (λιναρόσπορο και μέλι) καθώς και
τηγανίτες και τυρόψωμα. Τα νωγαλεύματα, όπως συνηθίζουν
να αποκαλούν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τις λιχουδιές, σερβίρονται ως τελευταίο πιάτο.
Σ' όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι είχαν λίγο-πολύ τις ίδιες διατροφικές συνήθειες. Σ' όλη εκτός των Λακεδαιμονίων. Για τους
λάτρεις του καλού φαγητού η Σπάρτη δεν ήταν ο κατάλληλος
τόπος για να ζήσουν. Ο σκληρός τρόπος ζωής τους και οι απαιτήσεις της πολεμικής τους κοινωνίας δεν επέτρεπαν απολαύσεις και ηδονές. Το καλό φαγητό είναι και αυτό μια ηδονή που
ο Σπαρτιάτης έπρεπε να αποφεύγει. Το βασικό τους φαγητό
ήταν ο περίφημος «μέλανας ζωμός», ένα κακόγευστο ζουμί από
κρέας, αίμα, ξύδι. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι Σπαρτιάτες
έτρωγαν λίγο και όχι εκλεκτά.
Οι μισητοί τους αντίπαλοι Αθηναίοι για να τους πικάρουν έλεγαν
σε όποιον εκθείαζε την ανδρεία και την αυτοθυσία των Σπαρ-

Πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Πανόραμα Βούλας

Προληπτική διάγνωση μαστού
Στα πλαίσια συνεισφοράς στην προσπάθεια ανάπτυξης
ενός γενικότερου πλαισίου προληπτικής αγωγής υγείας
για τους δημότες του Δήμου Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης και κατόπιν πρωτοβουλίας του Εξωραϊστικού-Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος Βούλας, ιατρικό
κέντρο της περιοχής μέχρι τις 31/12/2011 σε όλες τις γυναίκες-δημότες του Δήμου δίνει την δυνατότητα διενέργειας προληπτικών εξετάσεων για την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πληροφορίες στον γιατρό Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ του
Σωματείου (τηλ. 6983501081).

τιατών, ότι ο οποιοσδήποτε θα προτιμούσε να σκοτωθεί στην
μάχη παρά να τρώει κάθε μέρα μέλανα ζωμό! Μια ακόμη συνήθεια των Σπαρτιατών ήταν ότι λίγο πριν τη μάχη έτρωγαν ωμά
κρεμμύδια για να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους!
Θεμέλιο λοιπόν της διατροφής των προγόνων μας ήταν η λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»: σιτάρι, λάδι και κρασί.
Τα δημητριακά είναι το κύριο συστατικό στις συνταγές τους.

σκόρδα, κρεμμύδια, κοχλιοί, σαλιγκάρια, μικρά πουλιά (τσίχλες,
σπίνοι), σούπες, ζωμός από μπιζέλια συνθέτουν το πορτραίτο της
καθημερινής και αναγκαίας βρώσης. Ποτέ όμως στην αρχή του
γεύματος δεν σέρβιραν σούπα για να μην κοπεί η όρεξη.
Τα φρούτα, όπως η ορβικλάτα (γλυκά μήλα), στρουθιά και κοδύματα (κυδώνια), κοκκύμπα (ροδάκινα), σταφύλια, σύκα αποτελούν
μεγάλη αδυναμία γι' αυτό και δεν λείπουν από κανένα δείπνο.
Οι Έλληνες ανέτρεφαν πάπιες, χήνες, ορτύκια και κότες για
να εξασφαλίζουν αυγά. Ορισμένοι συγγραφείς κάνουν ακόμη
αναφορά σε αυγά φασιανού και αιγυπτιακής χήνας, εντούτοις
μπορούμε να υποθέσουμε πως επρόκειτο για σπάνια εδέσματα.
Τα αυγά καταναλώνονταν είτε μελάτα είτε σφικτά ως ορεκτικό
ή επιδόρπιο. Επιπλέον τόσο ο κρόκος όσο και το ασπράδι του
αυγού αποτελούσαν συστατικά διάφορων συνταγών.
Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά στη θάλασσα. Οι
Έλληνες κατανάλωναν ιδιαιτέρως τα γαλακτοκομικά και κυρίως
το τυρί. Το βούτυρο ήταν γνωστό, αλλά έχανε σε προτιμήσεις
σε σχέση με το ελαιόλαδο το οποίο ήταν ένα απο τα ''θεμέλεια''
της διατροφής τους.

Διατροφή των αρρώστων

Ο άρτος είναι ιερό προϊόν και απαραίτητο. Χωρίς αυτό, δεν
υπάρχει ολοκληρωμένο γεύμα. Αλεύρι από κριθάρι ζυμωμένο
σε γαλέτα είναι η συνηθισμένη εκδοχή και ονομάζεται μάζα. Η
μεγάλη ποικιλία θεωρείται πολυτέλεια και πλούτος.
Φασόλια, φακές, κουκιά υπάρχουν σε κάθε κουζίνα. Απαραίτητο
υλικό για την δημιουργία λαχταριστών εδεσμάτων το λάδι. Λάδι
από τη Σάμο και την Ικαρία θεωρείται το καλύτερο και νοστιμότερο όλων.
Επίσης το γάλα αποτελεί σταθερή διατροφική συνήθεια. Τυρί,

ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός
έλεγχος παχέος εντέρου
σε Παλλήνη και Κορωπί
Οι Δήμοι Παλλήνης & Κρωπίας στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόληψη για όλους», σε συνεργασία με το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α θα πραγματοποιήσουν πρόγραμμα πρόληψης
καρκίνου παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών για την χρονική περίοδο 1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2011, ΔΩΡΕΑΝ
Οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παλλήνης θα προσκομίζουν δείγμα για εξέταση στη Βιοϊατρική καθημερινά
από 8:00π.μ έως 1:00 μ.μ στην οδό Κρήτης & Σαλαμίνας
στην Παλλήνη (δίπλα στην Εθνική Τράπεζα).
Πληροφορίες Γρ. Κοινων. Πολιτικής Τηλ: 210-6604659
Στο Δήμος Κρωπίας από την Πέμπτη 3/3, στο ΚΑΠΗ της
Αγίας Μαρίνας μπορούν να παραλαμβάνουν ειδικά δοχεία συλλογής δειγμάτων και να τα προσκομίσουν στις
14 Μαρτίου στο ΚΑΠΗ Κορωπίου & 17/3 στο ΚΑΠΗ Αγ.
Μαρίνας 8.30-10.30 το πρωί.
Πληροφορίες στη Βιοϊατρική: (210) 6034.414, 8981.174

Οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί συμφωνούν για την αναγκαιότητα ιδιαίτερης διατροφής για τους αρρώστους, εντούτοις οι απόψεις
τους για το ποια τρόφιμα πρέπει να περιλαμβάνει δεν συμφωνούν.
Στο έργο του «Περί Διαίτης Οξέων» ο Ιπποκράτης αναφέρεται
στις ευεργετικές ιδιότητες της πτισάνης, η οποία αφομοιώνεται
εύκολα από τον οργανισμό και προκαλεί πτώση του πυρετού.
Εντούτοις, άλλοι τη θεωρούν βαριά, καθώς εμπεριέχει σπόρους
κριθαριού, ενώ άλλοι την συνιστούν με την προϋπόθεση να μην
τοποθετούνται οι σπόροι αυτοί κατά την προετοιμασία της. Ορισμένοι ιατροί δεν επιτρέπουν παρά μόνο υγρές τροφές μέχρι και
την έβδομη ημέρα, και μετά επιτρέπουν την πτισάνη. Τέλος μια
μερίδα εξ αυτών υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να καταναλώνονται στερεές τροφές καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειας.
Καραμπά Ειρήνη
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Βιβλιογραφία: http://el.wikipedia.org, http://www.clickarta.gr

Σεμινάριο διακοπής καπνίσματος
Στο κέντρο υγείας Βάρης γίνονται ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια
διακοπής καπνίσματος. Το επόμενο θα ξεκινήσει Πέμπτη
10 Μαρτίου και ώρα 12:00.
Για συμμετοχή τηλ. 2132030311

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
με πρωτοβουλία της Δημοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κορωπίου
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κορωπίου, ενισχύοντας την πρόληψη της υγείας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν εξέταση μαστού, τεστ
Παπανικολάου και εξέταση παχέος εντέρου την Τετάρτη
30 Μαρτίου ώρα 8:30 π.μ. στην Παιανία, στο χώρο της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ( Χλόης 4, Παιανία).
Για συμμετοχή 17:00 έως 21:00, στο 2106626797.
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All Star Day Γυναικών 2011 στο Γέρακα
Για τρίτη συνεχή χρονιά, διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του Γέρακα το Champion All Star Day. Οι
κερκίδες είχαν γεμίσει ασφυκτικά από φιλάθλους και
ο αγωνιστικός χώρος από αθλήτριες που έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό.

χρώμα και ξεσηκώνει όσους την παρακολουθούν από
κοντά.
Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της χορευτικής ομά-

Οι Ξένες All Stars τελικά επικράτησαν των Ελληνίδων
με 2-1 σετ, αυτό όμως δεν άλλαξε το γεγονός ότι
αυτή η διοργάνωση δίνει κάθε χρονιά αθλητικό

δας αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Παλλήνης
που στα διαλλείματα μεταξύ των σετ χόρεψε στους
ρυθμούς pop μουσικής.
Να σημειωθεί ότι MVP της μεγάλης γιορτής αναδείχθηκε η Μάγια Ογκνιένοβιτς.
Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στους παγκόσμιους
αγώνες Special Olympics που θα φιλοξενηθούν στη
χώρα μας το Καλοκαίρι.

Η γυναικεία ομάδα του Αρη Βούλας
πάει κατευθείαν Α1 κατηγορία
Μετά και την ολοκλήρωση στο ΣΕΦ
του προτελευταίου αγωνιστικού διημέρου της Α2 στην επιτραπέζια αντισφαίριση, η γυναικεία ομάδα του

Η Φωνή του KUNG FU
Πρωτοποριακή εφημερίδα για το Kung Fu
στα Νότια Προάστια.
Κεντρική διάθεση:

Σύλλογος Kung Fu “Τριπλή Αρμονία”
Παπάγου 24 Βούλα - 210 8954.923

Κυριακή της ΧΑΝ Καλαμαριάς με
σκορ 4-2.
Η ανδρική ομάδα είχε δύο νίκες και

Η γυναικεία ομάδα του Αρη στο πρώτο σκαλί της Α1 κατηγορίας

Αρη Βούλας συνεχίζει στην πρώτη
θέση που οδηγεί κατευθείαν στην Α1
κατηγορία.
Η ομάδα της Βούλας ολοκλήρωσε με
δύο νίκες τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις καθώς το Σάββατο επικράτησε της Πεύκης με σκορ 4-1 και την

μία ήττα και παρέμεινε στη μέση της
βαθμολογίας. Το Σάββατο επικράτησε του Παναθηναϊκού με το εντυπωσιακό 4-0 και την Κυριακή του
ΑΦΟΑΝ επίσης με 4-0.
Η ήττα ήρθε την Κυριακή από την
Φιλία Ορεστιάδας με σκορ 4-1

ΕΒΔΟΜΗ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 23

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Α’ Τουρνουά Χάντμπολ
στην Παλλήνη
Ξεχωριστή επιτυχία σημείωσε πριν λίγες μέρες το
Α’ Τουρνουά Χάντμπωλ που διοργανώθηκε από την
Ακαδημία Χάντμπωλ του Δήμου Παλλήνης στο 4ο
Αθλητικό Κέντρο του Γέρακα.
Το τουρνουά παρακολούθησαν 300 περίπου γονείς
και φίλοι του Χάντμπωλ ενώ ογδόντα παιδιά κάτω
από τις οδηγίες των προπονηρών τους προσέφεραν πλούσιο θέαμα που συνοδευόταν από μουσική
επένδυση δημιουργώντας πραγματικά εορταστική
ατμόσφαιρα.
Έλαβαν μέρος οι ομάδες ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και φυσικά οι Ακαδημίες του Δήμου.
Εκτός από τη χαρά της συμμετοχής όλα τα παιδιά
που έλαβαν μέρος πήραν αναμνηστικά διπλώματα
από τους διοργανωτές.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Πρόσκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενωσης για εναρμόνιση του καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α με της Ε.Π.Ο θα γίνει την
Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 18.00 στα γραφεία
της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ & ΓΗΠΕΔΟΥ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

3-0 η Θέτιδα κέρδισε τα Μελίσσια
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δυναμικά συνεχίζουν οι γυναίκες
και στόχος τους είναι να διατηρήσουν την 1η θέση στη βαθμολογία.
3-0 ήταν το σκορ που τελείωσε και
αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο τα Μελίσσια, αλλά η εμφάνιση των γυναικών ήταν μέτρια. Αυτή την
εβδομάδα όπως και όλες οι ομάδες,
δεν θα διεξαχθούν αγώνες και είναι
μια ευκαιρία για ξεκούραση, αλλά
πάντα για λίγο. Ακολουθεί αγώνας
με τη Σχολή Μωραϊτη στο γήπεδο
της Βούλας ημέρα Δευτέρα 14/3 και
ώρα 21:00

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Ηττήθηκαν οι κορασίδες από την
Νίκη Αμαρουσίου με 3-2 σετ και η
εμφανισή τους δεν ήταν αυτή που
μας έχουν συνηθίσει. Πολλά λάθη
οδήγησαν στην ήττα παρά το καλό

ξεκίνημα του αγώνα, εφ'όσον κατέκτησαν το 1ο σετ. Μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για να
επανέλθουν σε έναν καλό ρυθμό και
να είναι θετικό το αποτέλεσμα. Επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο 12/3
στο γήπεδο της Βούλας και ώρα
18:00, όπου η Θέτιδα υποδέχεται το
Βύρωνα.

ΠΑΙΔΕΣ
Νίκη για τους παίδες με 3-0 σετ απέναντι στη Χαλκίδα. Μια σχετικά
καλή εμφάνιση που οδήγησε στη

νίκη έδωσε την ευκαιρία στους παίδες να ανεβούν ακόμη ψηλότερα
στη βαθμολογία. Προχωρούν σταθερά και προσπαθούν σε κάθε
αγώνα να βελτιώνονται οπότε το
αποτέλεσμα είναι θετικό. Η Ένωση
Γαλατσίου θα είναι ο επόμενος αντίπαλος των παίδων και ο αγώνας θα
διεξαχθεί το Σάββατο 12/3 και ώρα
15:00 στο Γαλάτσι.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Ηττήθηκαν για άλλη μια φορά με
σκορ 3-0 οι πανκορασίδες, αυτή τη
φορά από την Παλλήνη και πρέπει
να πάρουν τα πάνω τους σύντομα,
ώστε να κατακτήσουν την 1η τους
νίκη. Επόμενος αντίπαλός τους,
είναι η ομάδα ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ» και ο αγώνας θα γίνει την
Κυριακή 13/3 17:00 στο γήπεδο της
Βούλας.

Συνολική βαθμολογία 20ής αγωνιστικής

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α) Ημερομηνία : Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ 15:30 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ - ΑΠΟ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Β) Ημερομηνία : Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
Ν. ΜΑΚΡΗΣ 15:30 ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR
Η κλήρωση της Β΄ Φάσης του πρωταθλήματος Παμπαίδων & Junior θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
8/03/2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ένωσης.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑΝΑ
Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως ο εξ’ αναβολής αγώνας
της επαναληπτικής ημιτελικής φάσης Κυπέλλου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ να διεξαχθεί την Τετάρτη 9/03/2011 και
ώρα 15.00 στο γήπεδο Ραφήνας.

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου έχει -2 βαθμούς από την προηγούμενη αγωνιστική
περίοδο
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ο Αστέρας Γλυκών Νερών έχει -2 βαθμούς από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η Αναγέννηση Αυλίζας έχει -3 βαθμούς από τον τρέχων βαθμολογικό πίνακα και 8 βαθμούς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
προς ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Προς ιδιωτικοποίηση βαίνει
και ο Ιππόδρομος Μαρκοπούλου, μετά την συνέντευξη που παραχώρησαν οι
εκπρόσωποι της Tρόϊκας και
στην οποίαν δήλωσαν ότι
όλες οι ΔEKO, είτε είναι
κερδοφόρες, είτε ζημιογόνες, θα αποκρατικοποιηθούν.
Kαι όταν μιλάνε για αποκρατικοποίηση ακόμη και
κερδοφόρων ΔEKO, όπως ο
OΠAΠ, τότε δεν υπάρχει η
παραμικρή αμφιβολία ότι
δεν θα παραμείνει δημόσιος
ο OΔIE που τα τελευταία
χρόνια έχει ζημιώσει με δεκάδες εκατομμύρια την εκάστοτε Kυβέρνηση, γιατί η
κάθε κυβέρνηση φρόντισε
να βάζει μέσα τα δικά της
παιδιά με αμετροέπεια και
φαταουλισμό.
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Μια Χωματερή και… στη Βουλιαγμένη!!
Η είδηση αυτή ίσως να ακούγεται και σαν
υπερβολική, όταν μάλιστα αναφέρεται
στο ομορφότερο ίσως προάστιο της Αθήνας και όταν ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υπερθεματίζει για
το περιβάλλον και πόσο συντηρειται στη
Βουλιαγμένη!
Όμως αν μία εικόνα αντιστοιχεί σε χίλιες

του Δημήτρη Κυπριώτη

λέξεις, τότε τι περισσότερο να γράψουμε για τη σειρά των φωτογραφιών
που δημοσιεύονται για την απόδειξη της
είδησης αυτής;
Βέβαια μην περνάει από το νου κανενός
ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται
κοντά στη Βίλα του Δήμαρχου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης ή κοντά σε κά-

ποια από τις βίλες του Καβουριού,
πράγμα που κανείς πιστεύω δε θα επιθυμούσε.

εύρος που καταλαμβάνει ο χώρος (περισσότερο από ένα στρέμμα), όσο και
για την απειλή της μόλυνσης που δέχε-

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στην
κυριολεξία όμως «πάνω από τις στέγες»
των τελευταίων σπιτιών της Βάρκιζας και
στην προέκταση των τελευταίων σπιτιών
της Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Νεκροταφείου της, κρυμμένος καλά από τα
αδιάκριτα βλέμματα των διερχόμενων
οδηγών και των περιπατητών!
Η χρησιμοποίηση του χώρου αυτού για
την εναπόθεση απορριμμάτων, δεν είναι
βέβαια κάτι που προέκυψε έτσι ξαφνικά,
αφού και στο παρελθόν είχαμε παρατηρήσει την περιοδική λειτουργία του.
Σήμερα όμως η κατάσταση φαίνεται να
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, τείνει να
πάρει μεγάλες διαστάσεις τόσο για το

ται το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων.
Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς στις
φωτογραφίες, επιχειρείται (άγνωστο από
ποιους) μία επιμελημένη κάλυψη, αφού
πάνω από τα σκουπίδια, τις σπασμένες
καρέκλες, τους βρώμικους καναπέδες,
τα εξαθλιωμένα στρώματα, τις σακούλες
των απορριμμάτων κλπ, έχουν τοποθετεί
με απόλυτη τάξη κλαδιά και φύλλα δένδρων.
Για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση
που αντικρίσαμε, είναι περιττό κάθε περαιτέρω σχόλιο.
Οι υπεύθυνοι ας βρουν τους τρόπους για
να απολογηθούν στους Δημότες.

