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Δεν είμαστε υπόλογοι
μόνο για αυτά που κάνουμε αλλά και γι’
αυτά που δεν κάνουμε.
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ μεν,
Ενάντια στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ δε!
«Ζήτησα απ’ όλους ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους...»
δήλωσε ο Πρωθυπουργός Γιώργιος Α. Παπανδρέου,
μετά τη συνάντηση που είχε στις αρχές της εβδομάδας, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, εν
όψει της προσπάθειας που θα καταβάλλει στις Βρυξέλλες κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
στις 11 (χθες) και 25 Μαρτίου τ.έ*.
Και πώς ν’ αναλάβουν τις «ευθύνες τους»;
«... στηρίζοντας αυτή την εθνική προσπάθεια που κάνουμε» συμπλήρωσε
ο Πρωθυπουργός, ενώ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, αναγνώρισε ότι
η διαπραγμάτευση θα είναι «δύσκολη
και σκληρή».
Οι δύσκολες επιδιώξεις στην
«εθνική» προσπάθεια που θα κατατου Κώστα
βάλλει ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα
Βενετσάνου
με τον ίδιο, είναι «ο Μηχανισμός στήριξης», δηλαδή η Τρόικα, και «οι όροι εξυπηρέτησης
του χρέους» δηλαδή το ΜΝΗΜΟΝΙΟ, αλλά και «η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, το λεγόμενο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» της Ανγκελας Μέρκελ.
Ελπίζω να μην είναι κι αυτό στους «εθνικούς στόχους», ούτε ως αντιπαροχή της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110 δις.
Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν ξεκάθαρη: Συναίνεση χρειαζόταν πέρυσι, που η Κυβέρνηση ενεργούσε μόνη της, «... το πρόβλημα σήμερα είναι η
ασφυξία που προκαλεί στην ελληνική οικονομία το
ίδιο το Μνημόνιο. Και βασική του λύση είναι η δραστική αλλαγή των όρων του Μνημονίου».
Η πλήρης κατάργησή του θα λέγαμε εμείς γιατί είναι
αντισυνταγματικό και άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, είτε της Κυβέρνησης, είτε της Βουλής. Είναι παράνομο και ανυπόστατο!

Συνέχεια στη σελ. 2

Τεχνικό Πρόγραμμα Κρωπίας
“Φειδωλό και μετρημένο”

“Χρυσοπράσινο φύλλο” και 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας σε μια άκρως ενδιαφέρουσα
περιβαλλοντική εκδήλωση. Ολες οι φιλικές πηγές ενέργειας στο πάλκο...

Αδεια μουσικής γεννάει
ερωτηματικά στα 3Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η

Σελίδα 13

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΠΙΘΑ

Κυριακή 13 Μαρτιου - Σελίδα 3
Οι Σπίθες γίνονται φλόγες!
Αν δεν φουντώσουν σβήνουν...

Αφιέρωμα στον Καποδίστρια

Για τούτο και για να συζητήσουμε

Σελίδα 24

Οργανωτικά θέματα και δράσεις,
καλούμαστε να βρεθούμε την

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαρτίου, 11π.μ.

Εκκληση σχηματισμού Επιτροπής
Ελέγχου του ελληνικού
δημοσίου χρέους
Σελίδα 14

Κάλεσμα 5 Δήμων

Στο Esplanade (εσπλανάντ), στη ΒΑΡΚΙΖΑ

εναντίον της κατασκευής
ΧΥΤΑ Κερατέας

Λεωφ. Ποσειδώνος 16 τηλ. 210-8971760
Τηλέφωνα 210-8992237, 6937153055
(Κώστας Βενετσάνος)
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ μεν, Ενάντια στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ δε!
Συνέχεια από τη σελ. 1

“ότι στάξει” πάει και στο λαό σου.
Και μην ξεχνάς, μας χρωστάς.

Εάν προς αυτήν την κατεύθυνση εκινείτο ο Πρωθυπουργός και θα είχε την
στήριξη όλων πλην των «αξιόπιστων»
εθελόδουλων, και θα το επετύγχανε
κατά πάσα πιθανότητα. Θα το επετύχγανε εάν χρησιμοποιούσε την ακατάβλητη δύναμη του αδυνάτου. Εάν, ως
σύγχρονος Σαμψών – εμείς δεν
έχουμε πρόβλημα να εξυμνήσουμε
τους ήρωες άλλων λαών και κυρίως το
συμβολισμό τους – ως Σαμψών λοιπόν
τους έλεγε: Στηρίζετε την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας μετά μάλιστα τα σκληρά μέτρα που λάβαμε ή
είστε ιδεολογικά και πολιτικά υποχείρια των διεθνών τοκογλύφων, του μη
παραγωγικού κεφαλαίου, που απομυζά τον ιδρώτα και την ικμάδα των
λαών, που αποσκοπεί στη “διάλυση
των Εθνών”1 και την ομογενοποίησή
τους στην κρεατομηχανή του χρηματοπιστωτικού στέρφου, - μη παραγωγικού – κεφαλαίου.
Ε, λοιπόν, εάν συμβαίνει το δεύτερο,
“αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων”! Καταγγέλω τις συνθήκες
Μάαστριχτ και Λισσαβώνας, καθώς
και το ανυπόστατο Μνημόνιο που υπόγραψα «με το πιστόλι στον κρόταφο».
- Δεν πληρώνω. Αναστέλω δηλαδή
την καταβολή των τοκοχρεωλυσίων
των επαχθών τοκογλυφικών δανείων,
- Δέχομαι αναδιαπραγμάτευση του
επιτοκίου το πολύ μέχρι 2% (αφού το
παραγωγικό – βιομηχανικό κεφάλαιο
κερδίζει 2-4%).
- Κι αν δεν τα δεχθείτε και δεν τα επιβάλλετε όλα αυτά, τινάζω στον αέρα
και το ευρώ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, πράγμα που αληθινά απεύχομαι.
Εξ’ άλλου “μαζί τα φάγαμε”. Εμείς με
τις σπατάλες των πελατειακών σχέσεων, τις υπερτιμολογήσεις, κυρίως
προς όφελός σας, τις μίζες κλπ. και
εσείς με τις πωλήσεις άχρηστου και
υπερτιμολογημένου πολεμικού και
άλλου υλικού (όρα Siemens, υποβρύχια, C4I κλπ.) και τα άλλα κερδοσκοπικά παιχνίδια σας.
- Τα νησιά, τις πλουτοπαραγωγικές
μας πηγές κλπ. ξεχάστε τα, κυρία
Μέρκελ. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ.
Εάν τα ορέγεστε, Μολών λαβέ. Μας
σκάσατε πια. Και να πάψεις να παραμυθιάζεις τον εύπιστο λαό σου, ότι
δουλεύει αυτός για μας. Εμείς δουλεύουμε γι’ αυτόν και το ξέρεις.
Για τους βιομηχάνους σου δηλαδή κι

Πρωτόγνωρα πράγματα
Το Μνημόνιο του… 1843
Είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός ότι είναι
πρωτόγνωρες οι θυσίες του ελληνικού
λαού και τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνησή του. Λάθος!
Τον εφιάλτη τον έχουμε ζήσει κι άλλες
φορές.
Μπορεί το χρέος του 1897 ν’ αποπληρώθηκε στις ημέρες μας, αλλά το 1897
δεν ζούσε κανένας μας. Πολύ περισσότερο τον καιρό του 1ου Μνημονίου!
Το 1843.
Παρατηρείστε λοιπόν κάποιες καταστάσεις του πρώτου Μνημονίου, εκείνης της εποχής, κάντε τις συγκρίσεις
και αναμείνατε παθητικά ή αντιδράστε
ενεργητικά κι εμείς και η πολιτική μας
ηγεσία που έχει κυριολεκτικά συντριβεί στην έσχατη δοκιμασία:
Το καλοκαίρι του 1843 η Ελλάς
έπρεπε ν’ αποπληρώσει στους τοκογλύφους της Ευρώπης τοκοχρεολύσια, για δάνειο που φαγώθηκε από
τους Βαυαρούς συμβούλους, απ’ το
παλάτι και στους εμφύλιους για την
«επιβολή της τάξεως»! Το ύψος των
τόκων που έπρεπε να καταβάλλει το
ελληνικό δημόσιο ισοδυναμούσε με
τον μισό προϋπολογισμό. Πρωθυπουργός τότε ήταν ο …Βασιλιάς
Όθων!
Επειδή η κυβέρνησή του λοιπόν
έβλεπε ότι παρ’ όλα τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε στο λαό βεβαίως,
δεν μπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της χώρας, ζήτησε νέο δάνειο
για να πληρώσει το παλιό. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις τότε (Αγγλία – Γαλλία
– Ρωσία) όχι μόνο το αρνήθηκαν, αλλά
σε διάσκεψη στο Λονδίνο κατέληξαν
σε καταδικαστικό πρωτόκολλο για
την Ελλάδα. Με το πρωτόκολλο στο
χέρι ήρθαν οι πρεσβευτές των τριών
μεγάλων δυνάμεων και απαίτησαν την
ικανοποίηση των δανειστών. Των τοκογλύφων δηλαδή. Μετά από διαπραγματεύσεις
ενός
μηνός
καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου, βάσει του οποίου η Ελλάς
έπρεπε να πάρει μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει εντός των προσεχών μηνών
το αστρονομικό ποσό του 1/4 του προϋπολογισμού (3,6 εκατ. Δρχ.) για την
ικανοποίηση των δανειστών.
Για την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου οι πρεσβευτές απαιτούν και πα-

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

ρίστανται στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου! Παίρνουν δε ανά
μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής των μέτρων και των
χρημάτων που εισπράττονται.

Λες και ήταν …σήμερα
Τα βασικά μέτρα που παίρνει η τότε Κυβέρνηση με βάση τις απαιτήσεις του
Μνημονίου ήταν:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20%
οι μισθοί όσων παρέμειναν.
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων,
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές
δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ενστόλων και αντί για μισθό
οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια
(ωραία ιδέα).
4. Επεβλήθη προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και
της “δεκάτης”, που ήταν ο φόρος για
την αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του
εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι
μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές
αποστολές στο εξωτερικό.
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα
κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαίες” με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με
την καταβολή εφάπαξ ποσού.
Το αποτέλεσμα όλης αυτής της σκληρής
τραγωδίας ήταν να πάρουν μεν οι τοκογλύφοι τα λεφτά τους, η χώρα όμως να
οδηγηθεί σε βαθιά και μακροχρόνια οικονομική ύφεση, η οποία οδήγησε το λαό σε
εξαθλίωση, αλλά αποτέλεσε και τη θρυαλίδα της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, που μετέτρεψε την «ελέω
Θεού», σε Συνταγματική Μοναρχία2.
―――――――
1. Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ του Robert Cooper
Διαπρεπής Διπλωμάτης, Γενικός Δ/ντης του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων (2005).
Παραπέμπω στο παράρτημα του άρθρου, με αποσπάσματα μιας σελίδας του βιβλίου του.
2. Πηγές: Antipolon. Πάνος Παναγιώτου, Μάρθα
Παπαδοπούλου. Β.«Ιστορία των Ελλήνων» Εκδ.
Δομή, τόμος 12ος.

(Διακριτικός τίτλος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Νομικά πρόσωπα σε Δήμους Σελ. 6

Λόγια της Αποκριάς
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Τα μετερίζια του χαμόγελου
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

“Απολαμβάνοντας” τη σύγχρονη
τεχνολογία Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

“Υπερανάλυση” και πρακτικές
λύσεις Γιώργος Γκολφινόπουλος Σελ. 11

Κούλουμα

Σελ. 12, 13

Εκκληση για σχηματισμό Λογιστικού Ελέγχου του χρέους Σελ. 14

Οχι οικισμός δασική έκταση
στο Πικέρμι
Σελ. 16
Διαχείριση απορριμμάτων:
Βιώσιμη λύση ή αδιέξοδος;
Θανάσης Αυγερινός

Σελ. 16

Ελληνοποίηση εισαγόμενων
προϊόντων! Γιώργος Βλάχος Σελ. 17
Ελληνικό: αξιοποίηση χωρίς
τον ξενοδόχο
Σελ. 18
Mater Dolorosa B. Λαμπροπούλου Σελ. 22
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.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ»
Εκδήλωση του 4ου δημοτικού Σχολείου Βούλας
Βρεθήκαμε προχθές βράδυ 10/3 στην αίθουσα “Ιωνία” της Βούλας, για μια εκδήλωση του 4ου δημοτικού Σχολείου Βούλας.
Ο τίτλος της “Χρυσοπράσινο φύλλο” από το γνωστό τραγούδι σε μουσική Μίκη
Θεωδοράκη, “Γη της λεμονιάς, της ελιάς γη της αγκαλιάς, της χαράς γη του πεύκου, του κυπαρισσιού, των παληκαριών και της αγάπης, Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο…
Ενα διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με το οποίο ασχολούνται
οι μαθητές του 4ου με τη βοήθεια των δασκάλων τους βεβαίως.

σιακό να τα ακούς από έντεκα χρονών παιδιά.
Εκείνο που θέλω να τονίσω και που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αυτά τα
παιδιά θα είναι οι προπομποί μιας άλλης αντίληψης και νοοτροπίας για αγάπη
προς το περιβάλλον. Οχι γιατί μας αρέσει η φύση και την αγαπάμε, αλλά γιατί
έχουμε εμπεδώσει ότι η φύση μας δίνει ζωή και είναι επιτακτική ανάγκη να την
προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε πολλές ενότητες όπως: “Φωτισμός’,
“Ηλ. συσκευές”, “Πλανήτης Γη SOS”, “Μεταφορές”, “Θέρμανση”, “Βροχοποιοί”,
“Απορρίμματα”. Ακόμη παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Εκλεισαν δε με ένα ...συρτάκι.
Εχουν κι άλλη φορά κάνει εκδήλωση μα δεν έτυχα.
Στην εκδήλωση πρωταγωνιστές ήταν οι μαθητές της Στ τάξης και δέκα παιδιά μαθητές επίσης από το σχολείο του Ψευδά Κύπρου.
Τα παιδιά έβγαιναν στη σκηνή ανά ομάδα και κάθε ομάδα μιλούσε πάνω σε θέματα
που μπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον.
Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν το λεξιλόγιο των παιδιών. Ενα δύσκολο λεξιλόγιο με ορολογίες που δεν τα διάβαζαν, αλλά τα έλεγαν από στήθους (προφορικά).
Η τεχνογνωσία που ασχολήθηκαν: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - αιολική ενέργεια, βιομάζα, ανεμογενήτριες, υδροενέργεια - και άλλα, ήταν ιδιαίτερα εντυπω-

Το πρόγραμμα απ’ ότι είδα εφαρμόζεται και σε άλλα σχολεία ανά την επικράτεια
σε συνεργασία πάντα με σχολεία της Κύπρου, και αυτό είναι ακόμη πιο παρήγορο. Από την Ανατ. Αττική συμμετέχει το 2ο Δημ. Πόρτο Ράφτη και το 2ο Καλυβίων. Το διάστημα 10-13 Μαρτίου θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος είναι ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης
Ζάχος, και οι δάσκαλοι Αντώνιος Σκέλλας (Στ1) και Γεώργιος Σαϊνης (Στ2).
Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και στους υπεύθυνους του προγράμματος εκ-

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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ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
Ο Δήμος Παλλήνης, συμμετέχει για πρώτη φορά
στην δενδροφύτευση που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στην Πεντέλη.
Καλούμε όλους τους μαθητές, τους γονείς, τους πολίτες να συμμετάσχουν σ αυτήν την δράση ζωής για
το περιβάλλον και για τον άνθρωπο.
Ξεκινάμε μαζί την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 9.00 π.μ.,
από το Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης, Λεωφ. Μαραθώνος, με λεωφορείο του Δήμου Παλλήνης.
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ.210-6604638 μέχρι Παρασκευή 11/3/2011

''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ''
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Κυριακή 13/3
Την Κυριακή 13 Μαρτίου ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος
Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'' σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής διοργανώνει αναδάσωση στον Υμηττό στην περιοχή της Γλυφάδας.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός συνολικού
σχεδίου αναδάσωσης, που έχει ξεκινήσει στην περιοχή
της Γλυφάδας και η οποία θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι στη βαθμιαία αποκατάσταση και ανάπλαση των καμένων εκτάσεων του βουνού.
Μετά την αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός σε
όλη την αναδασωτέα έκταση, θα ποτιστούν τα μικρά δεντράκια και θα φτιαχτεί το μονοπάτι που βρίσκεται στην περιοχή.

Σημείο συνάντησης των εθελοντών είναι το τέρμα της
οδού Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα και ώρα 10:00 πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα:
6989885658 (Βλασσόπουλος Χάρης-Υπεύθυνος δράσης)
6975846233 (Καλλιώρα Ευσταθία-Υπεύθυνη δράσης)
6939200262 (Κιούσης Νίκος-Πρόεδρος ''Ώρα για Δράση'')

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

με το Σύλλογο

Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Θεάτρου και Σκηνοθεσίας

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

15 και 16 Μαρτίου

ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Προς: Όλες τις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ.
Αττικής. Μέσω της Δ/νσης και των Γραφείων.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος «Άγιοι
Ανάργυροι», με την
υποστήριξη του Δήμου
Κρωπίας
οργανώνει
την Κυριακή 13 Μαρτίου στο ΚΑΠΗ του
Δήμου (Νικ. Ντούνη 4)
και ώρες: 10:00πμ14:00μ.μ. εθελοντική
αιμοδοσία.
Τηλ.: 210-6020920

Σεμινάριο
διακοπής
καπνίσματος
Στο κέντρο υγείας
Βάρης γίνονται ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια διακοπής καπνίσματος.
Το τρέχον έχει ξεκινήσει από 10 Μαρτίου.
Για συμμετοχή
τηλ. 2132030311

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής διοργανώνει, Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θεάτρου και Σκηνοθεσίας στις 15 και 16 Μαρτίου, Ώρες : 12.00 – 14.00.
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, (16ο χλμ Λ. Μαραθώνος)
Επιμορφωτές: Δρ. Γιούλη Πεζοπούλου, Ηθοποιός, Φιλόλογος στο Γ/σιο και Λύκειο
ΕΚΚΝΑ και ο Νίκος Παπαδέας, Σκηνοθέτης.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό Εργαστήριο. με θέμα: «Μαθητικές Θεατρικές Παραστάσεις - Παιγνίδι Ρόλων».
Δηλώσεις συμμετοχής στα αναγραφόμενα τηλέφωνα μέχρι τη Δευτέρα, 14/03/2011.
Παρακαλούνται οι Δ/ ντές των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης μας, να διευκολύνουν
τους Εκπ/τικούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.
Πληροφορίες: Δρ. Ανθή Γεωργιάδου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων. Τηλέφωνο: 210-3576046 - 6944831880 - e-mail: anthyg26@yahoo.gr
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Στέφανος Νικ. Καπέλλας

“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων” ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Το Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά σε
συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διοργανώνει
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 7μ.μ. ομιλία με θέμα:
“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων”. Ομιλητής θα είναι ο
ΒΑΡΗΣ
Δρ Νικόλαος Αντωνίου, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός τ. Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής “Κοργιαλένειου - Μπενάκειου) Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος).
Πληροφορίες Ι. Κορναράκης τηλ. 6944.768.180.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940 98500

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με
αφορμή που το 2011 είναι έτος Εθελοντισμού οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 20 Μαρτίου στις
6.30μ.μ. στο Δημαρχείο Κορωπίου, με θέμα: “Εθελοντισμός: Πρωτοβουλίες και δράσεις μέσα από εικόνες”.
Συμμετέχουν και η ΜΚΟ Ελληνες Εθελοντές με
θέμα “Η ελληνική παρουσία στην Κεντρική Ασία
και η φυλή των Καλλάσα του Β.Δ. Πακιστάν. Για τη
φυλή των Καλάσα κοίτα σελ.18

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
- ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ , στις 7:00 το βράδυ
«EQUUS», του SIDNEY LUMET. Με τον RICHARD BURTON. Διάρκεια 137 λεπτά. Ο ευγενικός και γλυκομίλητος 17χρονος έφηβος Άλαν, ένας καλός μοναχογιός μιας ήρεμης
και θρησκευόμενης οικογένειας, τυφλώνει ξαφνικά 6 άλογα, στον ιππικό όμιλο όπου δούλευε για το χαρτζιλίκι του. Την περίπτωση αναλαμβάνει ο καινοτόμος ψυχίατρος Μάρτιν,
ο οποίος προσπαθώντας να ξεκλειδώσει τα μυστικά του ιδιαίτερου ψυχισμού του Άλαν,
από τη μία θα μετατραπεί σ’ έναν άτυπο ντετέκτιβ κι από την άλλη όσο θα πλησιάζει στην
αλήθεια τόσο και θα αμφισβητεί το επάγγελμά του αλλά και την ίδια του την «στρωμένη»
ζωή.
- ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, στις 9:15 το βράδυ στο σινε ΑΛΙΚΗ.
«MONGOL», του Σεργκέι Μποντρόφ. Καζακστάν -Ρωσία 2008. Διάρκεια: 126 λεπτά. Τον
13ο αιώνα ο Τζένγκις Χαν κατέκτησε τον μισό πλανήτη. Η Ρωσία ζούσε κάτω από τον
ζυγό του, για πάνω από 200 χρόνια. Ήταν ένας ατρόμητος πολεμιστής και βίαιος ηγέτης.
Η ταινία αφηγείται την διαδρομή και το χτίσιμο του μύθου του, από τα τραυματικά παιδικά του χρόνια, μέχρι την απαρχή της παντοδυναμίας του.

Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» η Δημοτική
Ενότητα Βάρης σας καλεί
να δώσετε και πάλι το
παρόν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει
την Τετάρτη 16 Μαρτίου
και ώρες 4.00 – 7.00 το
απόγευμα στο ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ.
Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο
σε άνθρωπο.
Σας καλούμε λοιπόν να ενταχθείτε κι εσείς στη μεγάλη
οικογένεια
των
Εθελοντών Αιμοδοτών και
να συμβάλλετε στην ενδυνάμωση της Τράπεζας Αίματος της Δημοτικής
Ενότητας Βάρης, γιατί
προσφέροντας λίγο από το
αίμα σας βοηθάτε να κερδίσει ένας συνάνθρωπός
σας τη μάχη για τη ζωή!
Ενημερώστε φίλους και
συγγενείς και παρακινήστε
τους να συμμετάσχουν!
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ATHENAEUM
International Cultural Center

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

«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 Τριανταφυλλίδης 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

Έκθεση ζωγραφικής
ΣΟΥΛΑΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΥ
Εγκαίνια Δευτέρα
14 Μαρτίου, 8μμ
Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 14 Απριλίου
Kαθημερινά 0900 - 1400 &
1900 - 2200

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη
τηλ. 2109941199, 2109914732, 6945405825
Κυριακή 13 Μαρτίου στις 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης θα παρουσιάσει
το ντοκιμαντέρ “ΟΝΕΙΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ” της ΛΟΥΚΙΑΣ ΡΙΚΑΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ, 2010, έγχρωμη, 68´)
το οποίο προσεγγίζει και καταγράφει τη ζωή σ' ένα σχολείο πολύ ξεχωριστό. Ένα σχολείο που απέχει 300 περίπου μέτρα από την Πράσινη Γραμμή που τέμνει τη
Λευκωσία στα δύο. Με 46 δασκάλους στο δυναμικό του και
φιλοξενώντας 216 μαθητές από 21 χώρες (Κύπρος, χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ, Βουλγαρία, Φιλιπίνες, Κίνα, Τουρκία...), ενέπνευσε
τη σκηνοθέτιδα, η οποία επιχείρησε να προσεγγίσει τις ιδιαιτερότητες αυτής της σχολικής μονάδας, σε σχέση με το σύγχρονο και αναδυόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Κυριακή 13 Μαρτίου στις 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση

«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
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 ...ένα τεχνητό αηδόνι θα εκτοπίσει το
πραγματικό...

ΔΙΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Η Υ2 Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
διοργανώνει διήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα με
Rafting στους ποταμούς
Λούσιο και Αλφειό, 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
Το συνολικό κόστος είναι
120 €/άτομο.
Για συμμετοχή:
6977918020 Στρ. Καζούρης

MARIA CALLAS GRAND PRIX
Opera, Oratorio-Lied and Piano
Η μεγάλη γιορτή της Όπερας από 13 - 20 Μαρτίου
37ος Διεθνής Διαγωνισμός Grand Prix Μαρία Κάλλας
με 55 νέους λυρικούς τραγουδιστές από 12 χώρες
Το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ
χωρίς να υποτιμά τις αντίξοες συνθήκες και
τις δυσκολίες της εποχής και επειδή θεωρεί καθήκον του να προστατεύσει τόσο τη
διεθνή εικόνα της χώρας στο καλλιτεχνικό
στερέωμα, όσο και τη συνολική του πορεία
37 χρόνια τώρα, προχωρά στη διοργάνωση
του 37ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γκραν Πρι
Μαρία Κάλλας για Όπερα, από τις 13 έως
τις 20 Μαρτίου 2011, σε συνεργασία με τον
Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, την Αιγίδα και τη συμβολική οικονομική ενίσχυση που έχει υποσχεθεί το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Έτσι και εφέτος η Αθήνα, με τον καταξιωμένο διεθνώς θεσμό της, θα υποδεχθεί και
θα φιλοξενήσει 55 νέους λυρικούς τραγουδιστές από 12 χώρες - Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία,
ΗΠΑ, Κορέα, Κίνα, Αυστραλία - ανάμεσά
τους και 10 Έλληνες, οι οποίοι θα διαγωνισθούν στον πιο δύσκολο, παγκοσμίως, διαγωνισμό για το βραβείο στο όνομα της
μεγάλης μας Μαρίας Κάλλας.
Φέτος, λόγω των οικονομικών δυσχερειών
ο διαγωνισμός αφορά μόνο στην Όπερα,
και στον τελικό, 3ο Κύκλο οι φιναλίστ θα
διαγωνισθούν συνοδεία πιάνου. Και ενώ
κάθε χρόνο η ποιότητα του διαγωνισμού και
όλων όσων συμμετέχουν σε αυτόν είναι
όλο και πιο υψηλή, φέτος ένα ακόμα ποιοτικό χαρακτηριστικό έρχεται να προστεθεί
στη συνολική διοργάνωση.
Για πρώτη φορά, στα 37 χρόνια διοργανώθηκε
εθνικός προκριματικός διαγωνισμός στο ΠεκίνοΚίνα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού της Κίνας, για να επιλεγούν οι 10 καλύτεροι
νέοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες για το
Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας.

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του 37ου Γκραν Πρι
Μαρία Κάλλας για Όπερα, που στην ουσία συνιστά μια μεγάλη γιορτή στο μέσο του χειμώνα για
το Λυρικό Τραγούδι, αποτελείται από τους εξέχοντες καλλιτέχνες:
Alva, Ιταλία (Λουίτζι Άλβα)
Philip Kang, Κορέα, Σεούλ (πρώτη φορά) (Φίλιπ Κανγκ)
Peter Katona, Αγγλία, Λονδίνο (Πήτερ Κάτονα)
Ζανέτ Πηλού, Ελλάδα
Cheryl Studer, Γερμανία (Τσέριλ Στιούντερ)
Peter Tiboris, Ιταλία (Πήτερ Τιμπόρις)
Kang-Liang Peng, Πεκίνο, Κίνα (ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ) (Κανγκ-Λιάνγ Πενγκ)
Λουκά Καρυτινό, Ελλάδα
Κική Μορφωνιού, Ελλάδα

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα βραβεία του είναι:
1ος Κύκλος
Κυριακή 13, Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Μαρτίου
Αίθουσα: Auditorium, Ινστιτούτο Γκαίτε
εισιτήρια: 15€, 8€ (φοιτητικό - σπουδαστικό) ανά ημέρα
**
2ος Κύκλος, Ρεσιτάλ
Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
Αίθουσα: Auditorium, Ινστιτούτο Γκαίτε
εισιτήρια: 15€, 8€ (φοιτητικό - σπουδαστικό) ανά ημέρα
(επειδή η ώρα έναρξης των παραπάνω Κύκλων
εξαρτάται από τον αριθμό των καλλιτεχνών που
τελικά, θα λάβουν μέρος, πληροφορίες στα 210
32.11. 949 & 955, τις ημέρες του διαγωνισμού)

**
3ος Κύκλος, Τελικός και Απονομή «Grand
Prix Μαρία Κάλλας 2011»
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, 18:30
Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (Β. Σοφίας & Κόκαλη,
Τηλ. 210 7282333)
Όλοι οι κύκλοι του Διαγωνισμού είναι ανοικτοί στο κοινό και προπωλούνται εισιτήρια.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης στα
πλαίσια της υλοποίησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης ενηλίκων
προτίθεται άμεσα να ξεκινήσουν τμήματα στα παρακάτω προγράμματα:
• Αργυροχρυσοχοϊα
• Βιτρώ
• Γενική Χειροτεχνία
• Διαιτολογία – Διατροφή
• Ζωγραφική

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Κέντημα
• Κοπτική – Ραπτική
• Λάτιν Χοροί
• Παραδοσιακά Όργανα
• Παραδοσιακοί Χοροί
• Ραδιοφωνικό Εργαστήρι
• Φωτογραφία
• Ψηφιδωτό
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/03 έως 21/03
με σειρά προτεραιότητας.

Για τη συμμετοχή μπορείτε
να επικοινωνείτε στα γραφεία της υπηρεσίας στην
οδό Λεονταρίου, Κάντζα
Παλλήνη (πλησίον 4ου
Δημ. Σχολείου) τηλ.2106033160 καθώς και στo
γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, στο
Δημαρχείο
Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας, τηλ. 210-6604638
(από 09.30 έως 13.30).
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Συγκροτήθηκαν τα νέα Νομικά πρόσωπα των Δήμων
Νομικό πρόσωπο του Δήμου 3Β
15μελές το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νομικού
προσώπου του Δήμου
που
συμπεριλαμβάνει
τον αθλητισμό, τον πολι-

τησε ο δήμαρχος.
Το αξιοσημείωτο επίσης
δεν είναι μόνο η ισχνή
συμμετοχή των μειοψηφίων (μόνο δύο μέλη)

αλλά και αυτά καθ’ αυτά
τα άτομα που πλαισίωσαν
το Δ.Σ. της πλεοψηφίας
που προέρχονται σχεδόν
όλα από την μικρότερη σε

τισμό, και παιδική φροντίδα.
Ορίστηκαν στη συνεδρίαση της 24/2 ανάμεσα
σε διαξιφισμούς για την
ολίγιστη συμμετοχή της
μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Από τα έδρανα σύσσωμης της αντιπολίτευσης
καταγγέλθηκε η πλειοψηφία για αντιδημοκρατικές νοοτροπίες. Τη
θέση του προέδρου κρά-

Η σύνθεση

αριθμό κατοίκων πόλη· τη
Βουλιαγμένη.
Αυτό δείχνει και τη νοοτροπία του Δημάρχου,
όσον αφορά την ενοποί-

Κασιδόκωστας Γρ. Πρόεδρος
Καμμένου Αλ. αντιπρόεδρος
Σκουζής Παν., Ζαχαράτος
Νικ., Βαδάσης Χρήστος,
Κουλουβάρης Παν., Φιορέντης Φαίδων, Μαυρωτάς Γ.,
Τρόντζος Γ., Αργυροπούλου Λ., Σίνα Μαρία, Καμπάνη Τίνα (πλειοψηφία)
Φαμέλης Ι., Αγαλιώτη Κατ.
(μειοψηφία) και ένας εκπρόσωπος εργαζομένων που
δεν έχει ακόμη οριστεί.

Το Κοινοτικά Συμβούλια
Ανθούσας, Γέρακα Παλλήνης
συνεδριάζουν
για Τεχνικό Πρόγραμμα
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ανθούσας συνεδριάζει στο Δημοτικό κατάστημα Ανθούσας
(πλατεία 25ης Μαρτίου) στις 12/3, και ώρα
13:00, προκειμένου να αποφασίσουν για έργα
δράσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 του
Δήμου Παλλήνης.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γέρακα συνεδριάζει επίσης Σάββατο 12/3 στις 3μ.μ.. στο Δημαρχείο του
Γέρακα (Ιθάκης 12)
καθώς και το Κοινοτικο Συμβούλιο Παλλήνης
συνεδριάζει Σάββατο 12/3 στις 6μ.μ. με το ίδιο
ακριβώς θέμα.

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ)
Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Κρωπίας (ΚΕΔΚ) το οποίο περιλαμβάνει
όλα τα μέρι χθες νομικά πρόσωπα του
Δήμου: ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι,
ΚΥΥ, Αιμοδοσία, Εθελοντισμός) με την
σύνθεση:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δήμου, δημοτικός σύμβουλος

ηση του 3δημου Δήμου.

Μια πρώτη συνάντηση πραγματοποίησαν την περασμένη
εβδομάδα και σε φιλικό επίπεδο αντάλλαξαν απόψεις.

Η Δ.Ε.Δ.
Παλλήνης
καλεί για το
Τεχνικό
Πρόγραμμα
Η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης
του
Δήμου Παλλήνης καλεί
σε Συνεδρίαση στις 17
Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, Ιθάκης 12,
Γέρακας, με θέμα «γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος και
του Προϋπολογισμού
Έτους 2011 του Δήμου
Παλλήνης».

Αντιπρόεδρος : Σπυρίδων Κόλλιας δημοτικός σύμβουλος
Τακτικά Μέλη: Οι δημοτικοί σύμβουλοι
της πλειοψηφίας («Νέο Ξεκίνημα») Θεοφάνης Μιχαιρίνας, Ιωάννης Σταύρου, Γεώργιος Γκίκας, η αντιπρόεδρος του Δ. Σ.
της μείζονος μειοψηφίας («Αναγέννηση») Ελένη Γκιόκα-Τσεβά, και η δημό-

της και πρόεδρος του σωματείου Εθελοντικής Αιμοδοσίας «Αγ. Ανάργυροι»
Δήμητρα Μιχαιρίνα.
Αναπληρωματικά μέλη: οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη Αδάμ, Βασίλειος Γούλας,
Γεωργία Θεοχάρη-Μπούτση, Σωτήριος
Λάμπρου, Αδαμαντία Μάλλιου και η δημότης, πρώην στέλεχος του Ε.Ο.Τ Θεοδώρα Καλιαμβάκου.
Σε δήλωσή του ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΚΕΔΚ Κων/νος Δήμου επισήμανε ότι
οι δυσκολίες της σημερινής οικονομικής
συγκυρίας επιβάλλουν την ενίσχυση των
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του
Δήμου προς τον πολίτη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα σταθεί
δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που έχει
ανάγκη κοινωνικής προστασίας.
Πληροφορίες για κάθε ενότητα μπορείτε
να παίρνετε από:
Έδρα ΚΕΔΚ: Δημαρχείο ( Βασ. Κωνσταντίνου 47 3ος Όροφος ), Τηλ. : 210-662 23
24 (εσωτ.115-116)
Παράρτημα ΚΕΔΚ (Β. Παπαμιχάλη 4):
Κέντρο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (KYY) Τηλ.: 210- 6026441
ΚΔΑΠ στεγάζεται στον Καρελλά (21Ο χιλ.
Λ. Λαυρίου) Τηλ. : 210-60 28 961
ΚΗΦΗ και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» συστεγάζoνται στην οδό Αδρούτσου
5 Τηλ. : 210-662 27 412

Το Δημ. Συμβ. Μαρκοπούλου συνεδριάζει
Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, η τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
λήψη αποφάσης για έγκριση τεχνικού προγράμματος
του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2011.
Στη συνέχεια, ώρα 20:00, νέα, πέμπτη τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου
έτους 2011.

«Η νέα εκπαιδευτική
Πολιτική και ο ρόλος
της Αυτοδιοίκησης»
Τον Δήμαρχο Κορωπίου Δημήτριο Κιούση εκπροσώπησε
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού & Αθλητισμού Ανδρέας Ντούνης στην Ημερίδα
που διοργάνωσε η πολιτική

Το Δημ. Συμβούλιο Ωρωπού συνεδριάζει
για τα Διόδια
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού συνεδριάζει στις 16
Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Λ. Χαλκουτσίου 50),
να αποφασίσουν για το θέμα των διοδίων στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, μετά τη ψήφιση του Νόμου
για την μετατροπή της άρνησης πληρωμής διοδίων σε
παράβαση του Κ.Ο.Κ.

ηγεσία του Υπ. Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: “Η νέα εκπαιδευτική Πολιτική και ο ρόλος
της Αυτοδιοίκησης” που διεξήχθη 28/2.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

«Φειδωλό, μετρημένο και συνεσταλμένο το Τεχνικό Εργο»
Μόνο με συνεχιζόμενα έργα το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 στο Κορωπί. Ο,τι γίνει θα γίνει με δικά του κονδύλια και μόνο.
Βέβαια όπως ακούμε σε όλους τους Δήμους το ίδιο ισχύει, αφού τα
χρήματα είναι δυσεύρετα...

Στα χαρτιά μένει μια φορά η κυκλοφοριακή μελέτη. Θα αναθεωρηθεί.
― Γλίστρα σε παραλίες,
― Αδειες σε τροχήλατες καντίνες είναι μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας.
σφάλιση ακινήτου για την ανέγερση του 5ου Δημ. Σχολείου,
για την ανέγερση του 3ου Δημοτικού που έχει αναλάβει ο
ΟΣΚ, για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου.
Επ’ αυτού ο δήμαρχος αναφέρθηκε σε μια πρόταση κατασκευής γλίστρας με ένα γενικό πλάνο, πλωτές εξέδρες για
λουόμενους. «Εχουμε 7,5 χλμ. Παραλιακό μέτωπο και 1,5
χλμ. χρησιμοποιείται από τους λουόμενους. Το υπόλοιπο
είτε είναι αποκλεισμένο από ιδιώτες είτε είναι βραχώδες»,
εξήγησε.

Αγωγές από Μαρκόπουλο
για την αποχέτευση
Αγωγές και προσφυγές στο ΣτΕ από το Δήμο Μαρκοπούλου, μια σειρά συλλόγων και φορέων και μερικές δεκάδες
κατοίκων, έχουν γίνει για να ανακόψουν το έργο της αποχέτευσης στα Μεσόγεια. Ενα έργο που είναι η ζωή ή ο θάνατος των Μεσογείων.
Ενα έργο που την έλλειψή του ο κάτοικος της περιοχής
αλλά και ο περαστικός – ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες – τη βιώνει πάρα πολύ άσχημα, αφού οι οσμές είναι
ανυπόφορες.
Την προσφυγή έχει κάνει ο προηγούμενος Δήμαρχος
Φώτης Μαγουλάς και απευθύνεται στο Δήμο Κρωπίας,
Παιανίας, Γλυκών Νερών και σε μια σειρά συναρμόδια
Υπουργεία.
Για το θέμα ενημέρωσε σχετικά ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ.
Κιούσης προ ημερησίας στη συνεδρίαση της 8/3.
Ενα δύσκολο θέμα που θέλει πολύ ειδικούς χειρισμούς και
δικηγόρους για να μπορέσουν να το ξεπεράσουν.
Η προσφυγή έχει γίνει κατά των περιβαλλοντικών όρων
του έργου και επικαλείται καμιά εικοσαριά γιατί...

Αντιπροσωπεία του Δήμου
Κρωπίας συντονίζεται με
ΣΠΑΥ για την δασοπροστασία
Για την καλύτερη οργάνωση της δασοπυροπροστασίας κατά
την καλοκαιρινή περίοδο αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας
αποτελούμενη από τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Μανώλη Γρινιεζάκη, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών Θοδωρή Γρίβα, τον Διευθυντή Περιβάλλοντος
Κοσμά Χατζούλη και το δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Γούλα
συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του ΣΠΑΥ Βασίλη Νομικό
την περασμένη εβδομάδα (3.03) προκειμένου να συντονίσουν από κοινού την οργάνωση της δασοπυροπροστασίας
την καλοκαιρινή περίοδο.

Τέθηκαν, πολλά ζητήματα που αφορούσαν, την οργάνωση του εθελοντισμού, την αποψίλωση των περιαστικών δασικών περιοχών του Υμηττού, την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού δασοφύλαξης, την επιχειρησιακή
ικανότητα των βοηθητικών μέσων πυρόσβεσης.

«Φειδωλό, μετρημένο και συνεσταλμένο
το Τεχνικό Εργο»
Συζητώντας το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 στο Δ.Σ.
εκείνο που αποκόμισε ο ακροατής, είναι ότι θα γίνουν έργα
μόνο με ίδιους πόρους του Δήμου και θα επικεντρωθούν
στα συνεχιζόμενα.
Ο λόγος, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, είναι ότι οι υποχρεώσεις προς τρίτους είναι υπέρογκες και περιορίστηκαν στα
2,5 εκατομ. για τα έργα από ίδιους πόρους. Δεν στηριζόμαστε στο αν θα δοθεί η ΣΑΤΑ για νέα έργα. «Εκείνο που
μας προβληματίζει είναι πώς θα ξεπληρώσουμε τα παλιά.
Ερχονται οι εργολάβοι και μας ασκούν πιέσεις.
Είχαμε ένα προηγούμενο τεχνικό έργο που δεν υλοποιήθηκε ούτε κατά διάνοια. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε μετρημένες κινήσεις και πρέπει να φροντίσουμε να
πληρώσουμε τους πιστωτές μας. Εχουμε τέτοιου είδους
οφειλές που θα μας αναγκάσουν να πάμε σε τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος μπορεί να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια.
Είναι φειδωλό, μετρημένο και συνεσταλμένο το τεχνικό
πρόγραμμα», κατέληξε ο δήμαρχος.

Στα χαρτιά η κυκλοφοριακή μελέτη
Μίλησε ο δήμαρχος για ανασύνταξη της κυκλοφοριακής
μελέτης. «Θα τροποποιήσουμε, θα αναθεωρήσουμε την κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη, είναι δέσμευσή μας
προεκλογική. Ετσι όπως έχει χαραχτεί η μελέτη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα».
Ο Αντ. Ντούνης απεφάνθη ότι «πολιτική σας είναι να καταργήσετε την κυκλοφοριακή μελέτη, που έγινε το 2010.
Είναι η τρίτη φορά που θα πληρωθεί αυτή η μελέτη!» Και
ρώτησε: «Σε όσα συμφωνήσαμε για μονοδρομήσεις δεν θα
τα υλοποιήσετε;»
Την ερώτηση υποστήριξε και ο σύμβουλος της πλειοψηφίας
Σωτ. Λάμπρου επισημαίνοντας ότι «ορισμένα απ’ αυτά που

Ο Αντώνης Ντούνης ως μηχανικός έκανε μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των έργων που πρέπει να συνεχι-

είπε ο Α. Ντούνης και έχουμε πάρει απόφαση πρέπει να
υλοποιηθούν, γιατί είναι μερικά σημεία πολύ επικίνδυνα».
Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης χαρακτήρισαν το
τεχνικό πρόγραμμα «καθρέφτη της συνολικής ασκούμενης
πολιτικής». Αναφέρθηκαν σε έργα για την υποδομή της περιοχής όπως η στελέχωση του Κέντρου Υγείας που αφορά
την υγεία των πολιτών.

στούν, αιτιολόγησε γιατί κάποια δεν προχώρησαν όπως
έπρεπε, όπως για παράδειγμα οι ανακατασκευές στο Παπασιδέρειο που ξεκίνησε με χρηματοδότηση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού με 900.000€. «Εδωσε τα 400 και
μετά μας είπε ότι δεν έχει λεφτά. Τώρα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος τις 500.000€» εξήγησε.
Κατέληξε δε λέγοντας ότι ως προς το πολιτικό σκέλος μακάρι να υλοποιηθεί το Τ.Π. γιατί ένα 30% καλύπτει το πολύ,
όπως έχει δείξει η ιστορία.
Αναφέρθηκαν σε έργα που πρέπει να γίνουν όπως το βιοκλιματικό κλειστό κολυμβητήριο στο Παπασιδέρειο, η εξα-

«Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε ενάντια στον προταθέντα τεχνικό σχεδιασμό, που απέχει αρκετά από τις σύγχρονες ανάγκες και φυσικά έρχεται να εξυπηρετήσει
συγκεκριμένα συμφέροντα», γράφουν μεταξύ άλλων στο αιτιολογικό της αρνητικής τους ψήφου. Συνέχεια στη σελ. 17
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Παράνομοι!...
Τι θα πει παράνομοι! Αυτή ήταν η λέξη που ακούστηκε κατ’
επανάληψη από τα χείλη του Λαφαζάνη, στα γυάλινα παράθυρα, όταν μιλούσαν για την επίλυση(!) του “πονοκέφαλου” της κυβέρνησης με τους 300 απεργούς παράνομους
μετανάστες.
Η διάσταση απόψεων οφειλόταν κυρίως στη συνομιλία
τριών υπουργών ίσοις όροις με τους παρανόμως εισελθόντες στη χώρα μετανάστες.
Για τον κ. Λαφαζάνη δεν υπάρχει παράνομος άνθρωπος
όπως είπε. Αν μπουκάρουν μερικοί άνθρωποι στο σπίτι του
από το παράθυρο θα τους στρώσει τραπέζι να συμφάγουν,
υποθέτω. Δεν γνωρίζω βέβαια πώς θα τους ονομάσει...

Κακώς υποχώρησες Γιάννη...
Στις 24 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. των 3Β ορίστηκε το συμβούλιο που θα εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο
του Δήμου.
Βλέποντας κανείς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως διαμορφώθηκε με την ισχνή συμμετοχή της μειοψηφίας
και την ιδιαιτέρως επιλεγμένη παρουσία της Βουλιαγμένης
απορεί.
Πώς είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου που αφορά πολιτισμό, αθλητισμό και παιδεία να εκπροσωπεί την πληθυσμιακή μειοψηφία;
Η Βούλα με 40.000 πληθυσμό και η Βάρη με 20.000, ένας πληθυσμός 60.000 κατοίκων να εκπροσωπείται με 5 συμβούλους
έναντι 9, οι 7.000 της Βουλιαγμένης;
Και θα μπορούσε να το προσπεράσει κανείς, αλλά όταν σκεφθεί ότι αυτοπροτάθηκε ο Γιάννης Νιτερόπουλος της πλειοψηφίας, να συμμετέχει στο όργανο και τελικά δεν έγινε
δεκτό από το Δήμαρχο αρχίζει και προβληματίζεται. Από την
πτέρυγα της πλειοψηφίας συμμετέχει μόνο ένας σύμβουλος
της Βούλας! Γιατί;

Λόγια της Αποκριάς
Αποκριά, κατά τα χριστιανικά καθιερωμένα,
εννοούμε την τελευταία ημέρα της χρονικής περιόδου του Τριωδίου, που αρχίζει με
την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου.
Τριώδιο είναι οι τρεις εβδομάδες της αποκριάς. Κατά την περίοδο αυτή, επιτρέπεται
η βρώση κρέατος. Από εκεί και πέρα αρχίζει
η μακριά νηστεία της Τεσσαρακοστής που
τελειώνει με το Πάσχα.
Αποκριά ή αποκριές ή απόκρεω, είναι λέξεις
συμβολικές που έχουν σχέση με τα ρήματα
αποκρεατίζω, αποκρεύω, αποκρέω, δηλαδή
απέχω από το κρέας και μεταφορικά, απέχω
από κάτι, ή τελειώνω από κάποια συνήθεια.
Αυτό το σύστημα της θρησκευτικής νηστείας, απαντάται και σε πολλούς λαούς
και είναι ιδιαίτερα ευφυές, αφού η θρησκεία, έμμεσα υποβάλει τον άνθρωπο σε
μια ορθολογιστική αποτοξίνωση, με δυο
λόγια στην αποτοξίνωση, που σήμερα πληρώνομε για να την αποκτήσομε. Κατά τη
δική μας θρησκεία, η σύσταση για νηστεία
γίνεται στο βαθμό της προσταγής, αλλά
χωρίς να είναι απόλυτα περιοριστική, βάζει
εξαιρέσεις και απαλλαγές για τα παιδιά, για
τους αρρώστους, για τους καταβεβλημένους και υπερηλίκους. Και εδώ, κανείς δεν
μπορεί παρά να θαυμάσει, την ανεκτική θυμοσοφία και την ευρύτητα σκέψης του θρησκευτικού νομοθέτη, ο οποίος μεριμνά όχι
μόνο για τις ψυχές, αλλά και τρέφει σεβασμό όσον αφορά την επιβίωση των σωμάτων των δημιουργημάτων.
Επειδή δε η νηστεία δεν πρέπει να γίνεται
μια φορά το χρόνο, εντέχνως οι πιστοί ενυποβάλονται με τη θεία εντολή, σε περισσότερες από μια νηστευτικές περιόδους.

Ο αστικός εορτασμός την αποκριάς, στις
μέρες μας είναι γνωστός σαν καρναβάλι,
(λατιν: Carnem levare, ιταλ: carnevale δηλ.
εξαφανίζω το κρέας) όπου μεταμφιέσεις, αυτοσχέδιοι σατυρικοί στίχοι, με υπονοούμενες
σεξουαλικές κινήσεις και ανάλογες αθυροστομίες, σαφείς εξελίξεις αρχαϊκών θεσμών
παγανιστικών εθίμων, τα οποία χρόνο με το
χρόνο εντάχθηκαν παρά τις πολλές αντιδράσεις, στα χριστιανικά δρώμενα.
Εδώ οι “πιστοί χριστιανοί”, εκμεταλλευόμενοι τον ερχομό της νηστείας και της δήθεν
περαιτέρω αποχής, ξεσαλώνουν σαν τους
τελευταίους κατοίκους της Πομπηίας, που
μέσα στον σεισμό και στην εικόνα της καθολικής καταστροφής, φρόντιζαν παντί
τρόπω και χωρίς αιδώ, την ζωϊκή διαιώνιση
του είδους.
Έτσι οι απόκριες μεταβάλλονται σε σατουρνιστικά καρναβάλια, όπου ο παγανισμός φέρνει
σε πρώτο κυριαρχικό πλάνο, το γενετήσιο ένστικτο με σύμβολο τον “Φαλλό”, δηλαδή το
ανδρικό γεννητικό μόριο.
Έψαξα να βρώ, από που άρχισε αυτό το δημόσιο προσκύνημα στο αριστοφανικό σύμβολο. Και να τι βρήκα.
Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, μας γράφει για
τους θεούς της Αιγύπτου, οι οποίοι εν πολλοίς ταυτίζονται ή και συγχέονται με τους δικούς μας Ολυμπίους. Ο Κρόνος λοιπόν,
παντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα. Γέννησαν
τον Δία και την Ήρα. Από αυτούς γεννήθηκαν πέντε θεοί: Ο Όσιρις, η Ίσις και ο Τυφών,
αλλά και ο Απόλλων και η Αφροδίτη. Η Ίσις
ήταν αυτή, που ανακάλυψε το σιτάρι και το
κριθάρι, που φύτρωνε στους αγρούς σε
άγρια κατάσταση. Ο Όσιρις, ήταν αυτός που

Γιατί ο δήμαρχος επέλεξε μόνο Βουλιαγμενιώτες; Δεν έχει
εμπιστοσύη στους Βουλιώτες ή ξεπληρώνει γραμμάτια;
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος είναι πολύ καλός γνώστης του αθλητισμού στη Βούλα και θα έπρεπε να συμμετέχει στη διοίκηση.

Αλλού τα κακαρίσματα κι
αλλού γεννούν οι κότες...
Οι ακτές στους πολίτες, τέρμα η μουσική στα μαγαζιά, θα
κλείσουν τα μαγαζιά στις παραλίες, όλα αυτά τα ωραία λόγια
μας λέει κάθε τρεις και δύο ο Δήμαρχος των 3Β, αλλά, άλλα
πράττει.
Πώς δόθηκε άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικής και μάλιστα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα σε κατάστημα, χωρίς να ζητήσει η Κοινότητα Βάρης στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία,
αν είναι πλήρης ο φάκελός του και αν μπορεί να πάρει, όπως
έκανε για τους πάγκους του στάσιμου εμποριου; Ή όπως
έκανε η Κοινότητα Βούλας για να μεταφερθεί επιχείρηση σε
κατάστημα που τους χώριζε η μεσοτοιχία;

έμαθε τους ανθρώπους να τα καλλιεργούν
και έθεσε τέλος στον καννιβαλισμό (παύσαι
της αλληλοφαγίας το των ανθρώπων γένος).
Από τότε όλοι οι άνθρωποι άλλαξαν τον
τρόπο της διατροφής τους αλλά και επειδή
το εύρισκαν συμφέρον να σταματήσουν
πλέον ο ένας να τρώει τον άλλον (και δια το
φαίνεσθαι, συμφέρον υπάρχειν, απέχεσθαι
της αλλήλων ωμότητος).
Ο Όσιρις, ο οποίος ταυτίζεται με τον Διόνυσο, παντρεύτηκε με την Ίσιδα, η οποία
πάλι ταυτίζεται με την Δήμητρα, έπραξε

ποταμό (Τα δε αιδοίον υπο μεν Τυφώνος εις
τον ποταμόν ριφήναι λέγουσι). Η Ίσις που
όπως είπαμε ήταν αδελφή και γυναίκα του
Οσίριδος, ορκίστηκε με τη βοήθεια του γιού
της Ώρου, να εκδικηθεί τους δολοφόνους.
Δεν άργησε να σκοτώσει τον Τυφώνα και
τους συνενόχους του και έγινε βασίλισσα
της Αιγύπτου. Έψαξε ακόμη και βρήκε όλα
τα μέλη του σώματος, εκτός από τα “αιδοία”*, και τα μοίρασε στο λαό να τα θάψει
με τιμές. Το γεννητικό όργανο του Οσίριδος
που είχε ριχθεί στον ποταμό δεν το βρήκε.
Πρόσταξε όμως να κάνουν ένα ομοίωμά του
και να το τιμούν με τελετουργικές θυσίες
μέσα στους ιερούς ναούς. Από το γεγονός
αυτό, μας λέει ο Διόδωρος, πήραν οι Έλληνες αυτές τις αιγυπτιακές συνήθειες και
στις οργιαστικές τελετές προς τιμήν του
Διονύσου, τιμούν και το γεννητικό μόριο
του Οσίριδος, “τον φαλλό”. Να λοιπόν πως
κλείνει ο κύκλος σύνδεσης οργιαστικών
γιορτών αρχαίων Αιγυπτίων και Ελλήνων
όταν χορευτές, φαλλοφόροι, σαν δαίμονισμένοι σάτυροι και σειληνοί ψάλλοντας
διθυραμβικά άσματα συμμετείχαν στις δικές
τους μυστηριακές λατρείες που κατά μία
ευρύτερη έννοια, αντίγραφα σατυρικά είναι
οι δικές μας αποκριές.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

πολλά καλά για το ανθρώπινο γένος. Λέγεται ακόμη ότι ο Οσιρις γεννήθηκε στην Αιγυπτιακή πόλη Νύσσα, και σαν γιος του
Διός γεννημένος στη Νύσσα πήρε και το
όνομα Διόνυσος.
Ο Όσιρις, λοιπόν, που ήταν και νόμιμος βασιλιάς της Αιγύπτου, όταν βρισκόταν στο
απόγειο της δόξας του, δολοφονήθηκε από
τον αδελφό του Τυφώνα ο οποίος ήταν
κακός βίαιος και ζηλόφθονος.
Ο Τυφώνας, όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά
και τεμάχισε το σώμα του αδελφού του σε
26 κομμάτια και έδωσε στους 26 συνεργούς
του από ένα να το θάψουν σε διαφορετικά
μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να επιβεβαιώσει και να τους δέσει με ομολογία της
συνενοχής τους.

–––––––––––––––––

Το αποκομμένο γεννητικό όργανο του Οσίριδος, το πήρε ο ίδιος και το πέταξε στον

*Αιδοίος θα πει σεβαστός, έντιμος.
Τα αιδοία: κατ’ ευφημισμόν τα γεννητικά όργανα
του ανθρώπου.
Βοηθήματα
1) Διοδώρου Σικελιώτη : “Ιστορική Βιβλιοθήκη” Εκδ.
Γεωργιάδη
2) Εγκυκλ. Πάπυρος , Λαρούς Μπριτάννικα
3) Ι. Πανταζίδη, Ομηρικό λεξικό εκδ. Ελεύθερη
σκέψη
4) Α.Φραγκούλης, Λεξικό της αρχαίας Ελληνικής
γλώσσης, εκδ. Πατάκη
5) Th. Gaisgord, Λεξικόν Μάγκνουμ ετυμολογικόν,
εκδ. Πελεκάνος.

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”.
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Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ των ΕΘΝΩΝ
Η Διάλυση των Εθνών είναι στους στόχους των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή του παγκόσμιου ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό κυρίως Κεφάλαιο των πηγών ενέργειας, της διατροφής, της
παραγωγής και της κατανάλωσης, των πολιτικών και πολιτισμικών επιλογών, ακόμα και της σκέψης. Βρισκόμαστε ενώπιον οργουελικής καταστάσεως εν εξελίξει.
Μοχλοι εφαρμογής των σχεδίων τους είναι το Δ.Ν.Τ., η Ε.Κ.Τ. η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και τα ελεγχόμενα ΜΜΕ
με τα “παπαγαλάκια” τους.
Ιδού ένα απόσπασμα από το βιβλίο “ΔΙΑΣΠΑΣΗ την ΕΘΝΩΝ” του επιφανούς διπλωμάτη τού Τόνι Μπλερ και
της Ε.Ε. σε θέματα του αντικειμένου της μελέτης του, όπο αντικατοπτρίζεται και ο ρόλος του: Λέει ο Κούπερ: «Οι ευρωπαϊκές χώες βασίζονται στο έθνος και στην ιστορία. Για τους Αμερικανούς η ιστορία είναι
μια ανοησία»! Το ίδιο και η φιλοσοφία, να προσθέσει η ταπεινότητά μου (ελλ. Εκδ. 2005 Κέδρος σελ. 80).
Και στις σελίδες 84 -85 αποκαλύπτει “πού το πάνε”:
Καθώς το ίδιο το κράτος γίνεται λιγότερο εξουσιαστικό, το κρατικό
συμφέρον καθορίζει λιγότερο την
εξωτερική πολιτική: στο προσκήνιο
έρχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κοινό αίσθημα, τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων ή
περιοχών (συμπεριλαμβανομένων
των διεθνικών ομάδων). Η αποδόμηση του νεωτεριστικού κράτους
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά
προχωρά ταχύτατα - με διαφορετικούς τρόπους, η Ευρωπαϊκή
Ενωση, το κίνημα που έχει ανα-

πτυχθεί σε πολλές χώρες για μεγαλύτερη περιφερειακή αυτονομία και
η - λίγο έως πολύ - καθολική πορεία
προς τις ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας η
οποία έχει στόχο να δημιουργήσει
πιο πλουραλιστικά κράτη, στα
οποία η εξουσία διαχέεται ευρύτερα. Αυτή η εξέλιξη των κρατικών
δομών ακολουθείται από μια κοινωνία που στέκεται με μεγαλύτερο
σκεπτικισμό απέναντι στην κρατική
εξουσία, είναι λιγότερο εθνικιστική,
μια κοινωνία στην οποία αφθονούν

οι πολλαπλές ταυτότητες και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέσει
ως κεντρικό στόχο της ζωής τους
την προσωπική εξέλιξη και την προσωπική κατανάλωση. Η στρατολόγηση
αποδεκνύεται
δύσκολο
εγχείρημα - ο καταναλωτισμός
είναι ένας στόχος για τον οποίο ο
θάνατος δεν έχει νόημα ― αν και,
ευτυχώς, η τεχνολογία επιτρέπει
να υπάρχουν λιγότεροι στρατολογούμενοι.
Για την αντιγραφή
Κώστας Βενετσάνος

Τελικά ποιός έχει
αρμοδιότητα στα σχολεία;
Τετάρτη πρωί, που σε πολλές περιοχές της Ανατολικής
Αττικής είχε πέσει πολύ χιόνι, οι δρόμοι ήταν παγωμένοι
και αδιάβατοι, δημιουργήθηκε μεγάλος πονοκέφαλος· τα
σχολεία θα λειτουργήσουν ή όχι;
Η Περιφέρεια Αττικής έδινε το μπαλάκι στους διευθυντές των σχολείων(;) και τους Δημάρχους.
Οι γονείς προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη. Κάποιοι Δήμαρχοι
ενημέρωσαν εγκαίρως τα τοπικά μέσα ότι δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία τους, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Μαρκοπούλου για το Πόρτο Ράφτη και ο Δήμος Ωρωπού.
Για να πάρει μία απόφαση ο διευθυντής του σχολείου αν
θα λειτουργήσει ή όχι κρίνεται μάλλον δύσκολο, αν λάβει
κανείς υπόψη του ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής μπορεί να διαμένει σε τελείως άλλη περιοχή από αυτήν που
βρίσκεται το σχολείο. Επομένως δεν έχει και προσωπική
γνώμη για την εκεί κατάσταση.
Ο περιφερειακός διευθυντής Αττικής με αρμοδιότητα τα
σχολεια, Γιάννης Κουμέντος, στα γυάλινα παράθυρα της
Τετάρτης εξηγούσε ότι η αρμοδιότητα είναι των δημάρχων.
Βέβαια, γιατί με όλη την Αττική μία Περιφέρεια, δεν γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αριστερά του, που λέει η παροιμία.
Οταν ήταν η Νομαρχία, υπήρχε συντονισμός· ήξερες τί
σου γινόταν.
Αυτά είναι τα δείγματα κακοδιαχείρισης του “Καλλικράτη”.

Τα μετερίζια του χαμόγελου
Διάσπαρτα σ’ όλη την Ελλάδα, σαν οδηγήτρες δάδες στα
σκοτάδια της κατάθλιψης που μας πλακώνει. Χαμόγελα αισιοδοξίας, σαν αγριολούλουδα κρεμασμένα σε φαραγγιού
πλαγιά να φωνάζουν: «εδώ θα μείνω, εδώ είν’ ο τόπος μου,
μ’ αρέσει εδώ κι ας φυσάει πολύ». Όποιος ανάγκη έχει ν’ αναβαπτιστεί στις πανάρχαιες δυνάμεις που κρατούν ζωντανό
στο διάβα του χρόνου το Γένος των Ελλήνων, ας βγεί απ’ της
μικρομέγαλης πόλης το καβούκι, ν’ ανασάνει Ελλάδα εκεί
που χτυπά η καρδιά της κι ανθούν τα καλύτερα παιδιά της.
Εκεί που «επαρχία» μάθαμε να τη λέμε, ανόητοι κι αμόρφωτοι και παραμορφωμένοι, της μεγαλούπολης μίζεροι εξόριστοι, να λέμε «κέντρο» μας τον καταυλισμό της Βαβέλ κι
«επαρχία» τη μήτρα που μας γέννησε κι άπειρες φορές στο
παρα-πέντε του χαμού μας σήμανε την ανάσταση.
Εκεί, που ακόμα οι άνθρωποι μιλούν με τον Θεό, με τη γη,
τον ουρανό και τη θάλασσα, εκεί π’ ανασαίνουν θυμάρι, λιοτρίβι κι αρμύρα κι όταν ερωτευτούν, θυμώσουν, πικραθούν κι
απαντήσεις εύκολες δεν βρίσκουν, πάντα μπορούν για λίγο
να ξεφύγουν πάνω στο κύμα, ή στην πλάτη τ’ αλόγου, άντε
και του ...4Χ4. Εκεί λοιπόν, όταν η γενιά η δική μου κατέστρεφε την Ελλάδα και πολύ «την έβρισκε» μέσα στην παρακμή και την σαπίλα, εκεί στην επαρχία, κάποιοι της
ρημάδας της γενιάς μου ξεχώρισαν απ’ τους πολλούς, γιατί
πάντοτε έβρισκαν χρόνο να μιλούν στα παιδιά τους. Κι αυτά
τα Ελληνόπουλα που μεγάλωσαν στις μικρές Ελλάδες που
φτιάνουν τη μιά τη μεγάλη, είχαν εκτός από τηλεόραση, Έλληνες γονιούς κι Έλληνες δασκάλους και το λιβάδι, το
δάσος, το βουνό, ή τη θάλασσα, πλάϊ στο σπίτι, στο σχολειό
και στην εκκλησιά και μάτωναν τα γόνατα στις πέτρες κι ανάσαιναν στο λαχάνιασμα του παιχνιδιού τ’ αρώματα της Πατρίδας και με τα χρώματά της ζωγράφιζαν τις ψυχές τους.
Τη γνώρισαν τη «μεγάλη» την πόλη μεγαλώνοντας, χάρηκαν
τις χάρες της κι απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη, χόρτασαν
και ξεδίψασαν τη ζήλεια και το θάμπωμα των παιδικών κι εφηβικών χρόνων για την πλανεύτρα πολιτεία, όπου τα πάντα τα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
μπορείς κι έτσι λέει ν’ απλώσεις το χέρι σου τ’ αρπάζεις και
τα γεύεσαι, κάποιοι σπούδασαν εκεί, μπήκαν για λίγο στον
πειρασμό να κρυφτούν στο μεγάλο κουτί με τις χιλιάδες
μικρά κουτάκια ...κι ύστερα ένοιωσαν την πλάνη. Ένοιωσαν
ότι πίσω είχαν αφήσει την ψυχή τους, άκουσαν το κάλεσμα
των ελάτων και των κυμάτων, κατάλαβαν πως στην πόλη δεν
ήταν μόνο ο ουρανός βαρύς, βρώμικος ο αέρας, κλειστοί και
κακάσχημοι οι ορίζοντες, αλλά και τ’ όνομά τους κάτι σαν
αριθμός ήταν, ενώ στη μικρή πατρίδα είχαν όνομα και ταυτότητα, ήταν η Μαρία του Κωστή κι ο Γιάννης του Στέλιου. Και
γύρισαν εκεί όπου η γη και η θάλασσα μιλούν στους ανθρώπους και τους λένε: «σ’ αγαπώ, είμαι δική σου κι εσύ δικός
μου είσαι», για να παλέψουν και να κρατήσουν δικά τους, όσα
δικά τους παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά με αίμα και
ιδρώτα, από τότε που ένας Έλληνας βάφτισε τούτη τη γη ΕΛΛΑΣ, «Αψηλό Βράχο» δηλαδή.
Σας βλέπω στην τηλεόραση και στις σύντομες καλοκαιρινές αποδράσεις μου και σας καμαρώνω, νιάτα της λεγόμενης «άλλης Ελλάδας», ίσως της μόνης π’ αξίζει Ελλάδα να
λέγεται. Σας βλέπω να στήνετε, συχνά από το τίποτε, τουριστικές επιχειρήσεις, πρότυπες αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να οργανώνετε στη γη και στη θάλασσά μας
τις αθλητικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις των ανθρώπων
της πόλης, εκεί όπου μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία ν’
ακούσουμε τη φωνή της ρίζας μας, να μιλήσουμε με τον
εαυτό μας κι ίσως να τον ανακαλύψουμε. Αντλώ δύναμη
από το γέλιο σας, την αισιοδοξία σας και το φως στη ματιά
σας που λέει: «ναι, είμαι νέος, αλλά έχω την ηλικία του
τόπου μου, τις μνήμες, τις ελπίδες και τους καημούς όλων
εκείνων που έζησαν εδώ πριν από μένα για μένα κι ο σπόρος τους τώρα βλασταίνει και καρπίζει μέσα μου δυνατός».
«Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μιά μέρα που πρέπει το
μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέ-

σως όποιος έχει έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το
πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του», λέει ο
Καβάφης. Σέβομαι την απόφαση όσων νέων Ελλήνων
πήραν ή θα πάρουν τον δρόμο της ξενιτιάς και της φυγής,
λέγοντας το μεγάλο Ναι και πέρα πηγαίνοντας στην τιμή
της αναζήτησης ενός καλύτερου μισθού και στην πεποίθηση ότι «όπου γης και πατρίς». Πάντοτε σε δύσκολες εποχές, σ’ εποχές δυσκολότερες της σημερινής, υπήρχαν
αυτοί που έφευγαν κι αυτοί που έμεναν. Στον ξεσηκωμό του
Γένους, το 1821, οι Έλληνες που είχαν φύγει κι είχαν προκόψει στην ξενιτιά, βοήθησαν με χρήματα και μ’ άλλους
τρόπους την Εθνεγερσία. Αλλά τ’ άρματα τα σήκωσαν Εκείνοι, που είχαν μείνει εδώ για να «φυλάγουν Θερμοπύλες»,
όπως πάλι ο Καβάφης μας διδάσκει.
Όποτε εσείς γελαστά παιδιά της Ελλάδος, που είπατε και
λέτε το μεγάλο Όχι, όποτε, όπως λέει ο Ελύτης, μισανοίξουν μεσ’ στα σπλάχνα σας τα μεγάλα μάτια της Πατρίδας
και σηκώσετε το ΟΧΙ σας σημαία νέου ξεσηκωμού μας,
στης ζωής μου το γέρμα τιμή μου να ‘μαι στρατιώτης σας,
στις προσταγές σας, Ελληνόπουλα στολίδια της ψυχής
μου, δικαίωση και καμάρι των αγωνιστών προγόνων μας και
των άξιων Ελλήνων που σας ανέθρεψαν.

ΥΓ: Όλοι της Ελλάδος οι τόποι, τόποι μου είναι, σπίτι μου
και πατρίδα και περηφάνεια μου. Όπου κι αν αξιώθηκα να
πατήσω Ελλάδα, ευλογία Θεού, ομορφιάς αδιάκοπο φανέρωμα και προσκύνημα σε ήρωες και μάρτυρες ήταν. Συγχωρείστε μου ότι αφιερώνω τούτο το γραφτό στης ψυχής
μου τον αρχέγονο τόπο, που από παιδί μου μιλούσε πριν
τον δω και με μάγεψε όταν τον είδα, στη Μάνα Γη όλων
των Ελλήνων, στην Ήπειρο την Άπειρο Χώρα, εκεί όπου
πριν πολλά, πολλά χρόνια όταν ξεκινούσαμε το ταξίδι μας
στην Ιστορία, ένας πρόγονός μας στάθηκε όρθιος πάνω σε
βράχο αψηλό και τον είπε ΕΛΛΑΣ.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Απολαμβάνοντας” την
σύγχρονη τεχνολογία...
Ζούμε στον κόσμο των κυμάτων... Κινητά, τηλέφωνα φορητά, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα internet είναι λίγες
απ’ τις συσκευές που μας συνοδεύουν στην καθημερινότητά μας.
Κι αν έχετε ακούσει για την ακτινοβολία του κινητού σας
τηλεφώνου μάλλον δεν έχετε ακούσει για την ακτινοβολία
του σταθερού (φορητού) σας τηλεφώνου ή ακόμα χειρότερα για την ακτινοβολία της ενδοεπικοινωνίας baby
phone...
Πολλές απ’ τις συσκευές που νομίζουμε “αθώες” είναι πρώτες στη κλίματα εκπομπής ακτινοβολίας. Έτσι αποφασίσαμε να δούμε ποιές είναι αυτές που πραγματικά πρέπει να
αποφεύγουμε ή καλύτερα να χρησιμοποιούμε πιο συνετά.
Πραγματοποιήθηκε μέτρηση λοιπόν, παρουσία του ερευνητή του «Δημόκριτου», Δημήτρη Κοσμόπουλου στο σπίτι
μιας τετραμελούς οικογένειας. Το όριο ασφαλείας που θέτουν οι περισσότεροι ερευνητές αλλά και οι κατασκευαστές των μετρητών είναι τα 5,8 μιλιβάτ/τ.μ. εφόσον η
έκθεσή μας στην ακτινοβολία είναι διαρκής. Οι εθελοντές
μετά το πείραμα, άλλαξαν πολλές συνήθειες της καθημερινότητάς τους. Να λοιπόν τι ακτινοβολία εισπράτουμε καθημερινά.

365 φορές πάνω από το όριο!
Σύμφωνα με τα διεθνή όρια ασφαλείας, η ακτινοβολία δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 5 με 6 μιλιβάτ/ανά τετραγωνικό
μέτρο.
Oταν το κινητό φορτίζει, η μέτρηση κυμαίνεται σε φυσιο-

Τέλος στο μυστήριο
γύρω από τη σύνθεσή της
H Coca Cola η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 1886 σε ένα
φαρμακείο της Ατλάντα,
έμεινε για πολλά χρόνια μυστήριο, καθώς
κανείς
δεν
ήξερε τα συστατικά και τη
δοσολογία
τους, ώστε να
παραχθεί
το
συγκεκριμένο αναψυκτικό.
Ωστόσο, μετά από 125 ολόκληρα χρόνια μυστηρίου η
συνταγή αποκαλύφθηκε!
Διέρρευσαν σελίδες στο

διαδίκτυο από μια τοπική
εφημερίδα της Ατλάντα,
στην οποία αποκαλύπτεται
η συνταγή για τη παρασκευή του αναψυκτικού.
Η
εφημερίδα είναι
του 1979 και
εκεί είναι γραμμένη η φόρμουλα της Coca
Cola.
Ορίστε λοιπόν, η συνταγή:
Υγρό εκχύλισμα Coca, Κιτρικό Οξύ, Καφεϊνη, Ζάχαρη,
Νερό, Χυμός λεμονιού
Βανίλια, Καραμέλα

λογικά όρια, ωστόσο οι ειδικοί συμβουλεύουν να μη το
φορτίζουμε δίπλα στο κεφάλι μας.
Ο οικιακός μετρητής όμως τη στιγμή που το τηλέφωνο καλούσε, όπως και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έδειξε
1.827(!) μιλιβάτ - 365 φορές πάνω από το όριο! Να σημειώσουμε ότι στη μέτρηση αυτή η απόσταση μετρητή - κινητού ήταν περίπου 10 εκατοστά, ενώ όταν συνομιλούμε
χωρίς hands free, το κινητό εφάπτεται στο κεφάλι και η
απόσταση μηδενίζεται.
Σε κλειστούς, μικρούς χώρους, όπως το ασανσέρ, το αυτοκίνητο ή το μετρό, η ακτινοβολία αυξάνεται, καθώς το κινητό προσπαθεί πιο έντονα να «πιάσει» σήμα.

χωρίς καμιά διακοπή!

Ασύρματος back server
Πρόκειται για ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή μας και κάνει backup στα πολύτιμα
αρχεία μας. Η θέση του συνήθως είναι πάνω στο γραφείο
μας.
H μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τρεις φορές πάνω από το
όριο. Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία φυσικά την ώρα που
λειτουργεί, λαμβάνοντας ασύρματα και αποθηκεύοντας τα
αρχεία σας. Την ώρα που αυτό συμβαίνει, καλό είναι να
είστε μακριά από τη συσκευή. Οταν την έχετε κλειστή, μπορείτε να την τοποθετείτε οπουδήποτε θέλετε.

Ασύρματο δίκτυο internet (router)
Καλύτερα να το κλείνουμε όταν δεν το χρειαζόμαστε.
Μπορεί το ασύρματο internet να είναι πιο πρακτικό είναι όμως και πιο
βλαβερό. Συνήθως τοποθετείται στο γραφείο
ή αν μιλάμε για σπίτι
δίπλα απ’ τον καναπέ.
Στο σπίτι, όπου έγινε η
μέτρηση, το router ήταν
τοποθετημένο σ’ ένα
ντουλάπι δίπλα στο
κρεβάτι. Η μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τριπλάσια από το
όριο, σε απόσταση 10 εκατοστών, ενώ δίπλα στην κεραία η
ακτινοβολία άγγιξε τα 578 μιλιβάτ (100 φορές μεγαλύτερη του
ορίου)! Υπολογίστε ότι αυτό το ποσό εκπέμπεται συνεχώς,
όσο το router παραμένει αναμμένο – ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείτε το Ιντερνετ. Αρα, μπορεί η ακτινοβολία να είναι
μικρότερη του κινητού όμως τη λαμβάνετε συνεχώς.

Ασύρματο τηλέφωνο
Συνηθίζουμε τη βάση του ασύρματου τηλέφωνου να την τοποθετούμε στο κομοδίνο δίπλα απ’ το κρεβάτι, στο τραπεζάκι του καναπέ ή στο γραφείο, σε σημεία δηλαδή στα
οποία περνάμε πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας
μας.
Η βάση του ασύρματου τηλεφώνου ακόμα κι όταν δεν μιλάμε στο τηλέφωνο, εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία και
αυτό είναι το ύπουλο σε αυτή την περίπτωση.
Η μέτρηση έδειξε 31,40 μιλιβάτ, πενταπλάσια του ορίου,
δίπλα στη βάση του τηλεφώνου. Οταν τοποθετήσανε τον
μετρητή στο μαξιλάρι, στο σημείο δηλαδή που βρίσκεται το
κεφάλι μας για πολλές ώρες κάθε βράδυ, έδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Σκεφτείτε ότι μπορεί να μην αγγίζει την τιμή του κινητού
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αυτό όμως εκπέμπει

Μήπως κάθεστε μπροστά
στο φούρνο μικροκυμάτων
όταν ζεσταίνετε το φαγητό σας;
Από τις πλέον δημοφιλείς οικιακές συσκευές στις σύγχρονες κουζίνες είναι ο
φούρνος μικροκυμάτων, που προσφέρει
ευκολία και χρόνο.
Συνήθως όση ώρα λειτουργεί στεκόμαστε
μπροστά του σε μικρή
απόσταση. Η μέτρηση
έδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια του ορίου, σε
μια απόσταση 20 – 30 εκατοστών. Εν ολίγοις: αφήστε τον να
δουλεύει μόνος του, όση ώρα λειτουργεί καλό είναι να απομακρύνεστε, και εσείς και κυρίως τα μικρά παιδιά. Αυξημένη
σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια είναι η ακτινοβολία που εκπέμπει και ο συμβατικός φούρνος όταν λειτουργεί, οπότε καλό
είναι και σε αυτή την περίπτωση να κάνετε το ίδιο.

Ενδοεπικοινωνία Baby Phone
Την πολύ χρήσιμη αυτή συσκευή οι γονείς την χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση, κυρίως το βράδυ, όταν το μωρό ή το
παιδί κοιμάται. Η μέτρηση δίπλα
στην κεραία έδειξε 3,20 μιλιβάτ,
κάτω του ορίου, ενώ σε απόσταση 20 εκατοστών η ακτινοβολία έπεσε κάτω από το μηδέν.
Η ακτινοβολία δεν είναι μεγάλη,
ωστόσο, τα παιδιά και ειδικά τα
βρέφη είναι πολύ ευαίσθητα ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα
ακτινοβολίας. Καλό είναι λοιπόν να το τοποθετείτε σε μια
απόσταση μεγαλύτερη του μέτρου. Αλλωστε, οι συσκευές
αυτές είναι υπερβολικά ευαίσθητες και πιάνουν και από μεγαλύτερη απόσταση τους ήχους.
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οι αναγνώστες γράφουν
Μειωμένο εισιτήριο
στις ακτές
Από τη Βουλιώτισσα Α.Β. λάβαμε επιστολή στην
οποία ρωτάει για μειωμένα εισιτήρια στις ακτές των
3Β. Η ίδια το έθεσε το ερώτημα και σε Γενική Συνέλευση Εξωραϊστικού Συλλόγου, προκειμένου να
ενημερωθεί. Το δημοσιεύουμε:
Σας γράφω για ένα θέμα που με απασχολεί, αφού
πλέον είμαστε ένας ενιαίος Δήμος η Βούλα, η Βάρη
και η Βουλιαγμένη.
Ως ενιαίος Δήμος είμαστε όλοι ισότιμα δημότες του
ενιαίου αυτού Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Θέλω να ρωτήσω, θα έχουμε μειωμένο εισιτήριο
στις ακτές και των τριών πόλεων, όπως είχαμε ως
δημότες του κάθε Δήμου ξεχωριστά;
Θα έχουμε μειωμένο εισιτήριο στη Λίμνη που έχει
ιαματικά νερά, όπως τα διαφημίζει και το έχουμε
ανάγκη;
Παρακαλώ πολύ, θα με βοηθούσατε αν απαντούσατε. Είναι μία απορία πολλών δημοτών.
Α.Β.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω σκέψεις που
κάνω αρκετό καιρό σχετικά με την υπερανάλυση που κάνουμε σαν λαός σε πολιτικά,
κοινωνικά, οικονομικά φαινόμενα και όχι
μόνο.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο περισσότερο αναλύουμε οποιοδήποτε τέτοιο
φαινόμενο και το ερευνούμε μεθοδικά και
λεπτομερειακά, προσεγγίζουμε μία εκτίμηση θεωρητικά ορθότερη. Αυτό είναι αναγκαίο στις επιστημονικές μελέτες.
Σε αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην
πράξη τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίς
να πιέζονται χρονικά οι μελετητές στις περιπτώσεις εκείνες τουλάχιστον, που δεν
έχουμε ταχύτατη έκβαση γεγονότων με έντονες και μεγάλες επιπτώσεις στον πληθυσμό. Επίσης απαιτείται πολύς χρόνος,
χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό.
Τις τελευταίες δεκαετίες, με τον γρήγορο
και όχι βεβαίως πάντα υγιή ρυθμό εξέλιξης
που παρατηρούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια μίας τέτοιας ανάλυσης για πολλά φαινόμενα
κοινωνικού,
πολιτικού
και
οικονομικού περιεχομένου.
Τι γίνεται λοιπόν: Μέχρι να πάρουμε τα δεδομένα να τα αναλύσουμε και να τα εκτιμήσουμε, τηρώντας και εκμεταλλευόμενοι
πολλές φορές αρνητικά τις καθ’ όλα σεβαστές δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε να καταλήξουμε σε μία πρακτική πρόταση, ΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙ!!!
Θα έλεγα λοιπόν σε υπερβολική έκφραση
ότι μέχρι να βγάλουμε τα συμπεράσματά
μας τα επερχόμενα προβλήματα έχουν
διογκωθεί. Εμείς «τρέχουμε» πίσω από τα
γεγονότα για να προλάβουμε την επίλυση
του επόμενου και μεθεπόμενου προβλήμα-

Πόλεμος ενάντια
στις πικροδάφνες
Αγαπητή 7η, ο “αγαπών το πράσινο” νέος Δήμαρχός μας, έστειλε
τους “κηπουρούς” του να ανοίξουν... πόλεμο κατά της πικροδάφνης στην περιοχή της Βούλας.
Κι ενώ στην Βασ. Παύλου το κούρεμά τους με την “ψιλή” είχε κάποιο λόγο, στην οδό Καλύμνου,
δρόμο σχετικά στενό για την
υψηλή κυκλοφορία του, οι πικροδάφνες πάνω στην διαχωριστική
νησίδα, εκτός από το πράσινο εμπόδιζαν τα φώτα του ενός αυτοκινήτου να πέφτουν στα μάτια του
αντίθετα ερχόμενου οδηγού.
Αν “ο μη γένοιτο” τώρα γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα, θα φταίνε
οι κηπουροί;;;
Φιλικά
Γ. Γερίμογλου

Δημότες 30ετίας...
Οι “δημότες της 30ετίας” δεν έχουν το θάρρος να είναι επώνυμοι ακόμη
κι όταν “επαινούν τη Δημοτική Αρχή” κατ’ ομολογίαν τους, σε σημείωμα
που μας ενεχείρισαν. Θεωρούν ότι η ανωνυμία δεν βλάπτει, αφού “ούτε
κατηγορούν, ούτε συκοφαντούν κανέναν”. Κατηγορούν βέβαια εμάς γιατί
δεν ...λιβανίζουμε τη Δημοτική Αρχή που έκανε το σπουδαίο έργο να κλαδέψει τα δέντρα, παράλληλα με την έγκριση και επικρότηση της περίφραξης της παραλίας (στο κάμπινγκ) από την ΕΤΑ Α.Ε. και την άρνηση
ακόμη και συζήτησης για τη διεκδίκηση της παραλίας!
Κι ένα τελευταίο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ακόμη μία φορά.
Εκείνη που κρίνεται πρωτίστως και συνήθως κατακρίνεται για πράξεις
ή παραλείψεις είναι η εξουσία.
Δεν επαινείται όταν εκτελεί το σύνηθες καθήκον της, όπως κι εκείνη δεν
επαινεί τον υπάλληλό της επειδή... εκδίδει πιστοποιητικά ή μαζεύει τα
σκουπίδια.
Ο έπαινος γίνεται μόνον για ξεχωριστές πράξεις. Αν ανοίξει τα αλίπεδα
για τους δημότες, αν διεκδικήσει το Γηροκομείο, το πάρει και το λειτουργήσει και άλλα. Ε, τότε θα την επαινέσουμε με 6στηλο τίτλο.
Μέχρι τότε θα την κρίνουμε δίκαια και θα στηλιτεύουμε τα αρνητικά της,
όπως για παράδειγμα το γκρέμισμα του δημοτικού κτίσματος Νηρηίδες.
Αλήθεια, δεν μάθαμε αν αντέδρασε και πώς η Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που είχε κάνει και προσφυγή στην Περιφέρεια, πριν την προσχώρησή της στον συνδυασμό του Κασιδόκωστα.

«ΥΠΕΡΑΝΑΛΥΣΗ» και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
τος που όμως είναι σε εξέλιξη. Συμβάλουμε
έτσι σε ένα φαύλο κύκλο που ακολουθούμε
την εξέλιξη των φαινομένων αντί να τα
προλαβαίνουμε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είμαστε πρακτικά αναποτελεσματικοί. Νομίζουμε, και ίσως μπορεί, να
είμαστε θεωρητικά οι πιο σωστοί εκτιμητές
και αναλυτές τηρώντας σχολαστικά και
προσχηματικά πολλές φορές τις δημοκρατικές διαδικασίες, και όμως καταλήγουμε
συχνά να βλέπουμε την εξέλιξη των φαινομένων με…..τηλεσκόπιο.
Προκύπτει έτσι η αναγκαιότητα διαμόρφωσης μίας πρότασης ώστε να λειτουργούμε
σαν κοινωνία πρακτικά πιο αποτελεσματικά.
Παραδειγματιζόμενοι από τις πιο εξελιγμένες κοινωνίες, απαιτείται οργάνωση δομών
με σαφείς στόχους και με ανθρώπινο δυναμικό, που θα επεξεργάζεται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αυτά τα θέματα
και που θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
-Ουσιαστική και όχι προσχηματική γνώση
του υπό ανάλυση αντικειμένου. Εντυπωσιάζομαι και ανησυχώ όταν παρατηρώ κάποιους υπουργούς να αναλαμβάνουν μία το
ένα μία το άλλο υπουργείο, καθώς και πολλούς δημοσιογράφους να μιλούν μία για το
α, μία για το β σοβαρό θέμα χωρίς να έχουν
τα ανάλογα προσόντα και στο κάτω κάτω
την επιστημονική δικαιοδοσία.
ΔΙΕΡΩΤΑΜΑΙ: Τι υπεράνθρωποι είναι αυτοί,
τι ικανότητες έχουν!!??
Αναφέρομαι σε αυτές τις δύο ιδιότητες (πο-

λιτικούς-δημοσιογράφους) διότι παίζουν
σημαντικότατο ρόλο
στην κοινωνία μας.
Έχω επίγνωση των
επιτελείων που τους
στηρίζουν. Η υποστήριξη δεν φτάνει όμως
αν δεν είσαι ικανός
και ακέραιος άνθρωπος. Και αυτό αποδεικνύεται από το πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται η χώρα μας.
― Αποφυγή συναισθηματικής προσκόλλησης κυρίως πολιτικής και κομματικής οπτικής, όταν γίνονται τέτοιες αναλύσεις.
Σαφώς ο κάθε ένας έχει την οπτική του,
αλλά πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει
προσεχτικά και να συζητήσει τα επιχειρήματα του άλλου. Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί
μας δηλώνουν μονίμως και με κάθε τρόπο
πόσο φταίνε οι αντίπαλοί τους.
― Απαιτούνται άτομα με αίσθημα ασφάλειας, με καθαρή σκέψη έτσι ώστε να επιχειρηματολογούν συνεκτικά και με απόλυτο
σεβασμό του χρόνου που δικαιούνται και να
μη διακόπτουν τους συνομιλητές τους.
(Βλέπουμε τι γίνεται στις περισσότερες πολιτικές συζητήσεις στην τηλεόραση: Μας
κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε πολίτες αυτής της χώρας).
― Ικανότητα και προδιάθεση λήψης απόφασης σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανάλογα
των περιπτώσεων) αναλαμβάνοντας το ρίσκο
μικρότερου ποσοστού επιτυχίας του στόχου,
λόγω της οριοθετημένης ανάλυσης.

― Προσυμφωνημένη απόφαση από τους
αναλύοντες, διόρθωσης σε δεύτερο χρόνο
του πιθανού λάθους κατά την εφαρμογή της
πρότασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Μέσα από αυτό το μοντέλο
οριοθετημένης ανάλυσης-εφαρμογής περιορίζεται η πιθανότητα να μην προλαβαίνουμε τα γεγονότα και τις συνέπειές τους
εξαιτίας υπερανάλυσης και προσχηματικών
δημοκρατικών διαδικασιών. Γινόμαστε έτσι
πιο πρακτικοί με εμφανή την εφαρμογή και
τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης. Αυτό ενθαρρύνει το άτομο για δράση και την κοινωνία στην διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας
προόδου.
Και μερικά ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ για σκέψη:
Μήπως η υπερανάλυση και η προσχηματική
χρησιμοποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών γίνεται από τους «υπεύθυνους» των
δομών (για όσους από τους πολιτικούς και
διευθυντές μέχρι τους υπαλλήλους στον
δημόσιο η ιδιωτικό τομέα το κάνουν αυτό)
για να αποφύγουν τις ευθύνες και τις συνέπειές των, επειδή αρνούνται να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν την αξία των
ειδικών και των έμπειρων? Ή γίνεται για να
εξυπηρετήσουν τα όποια συμφέροντά
τους?
Και εάν είναι έτσι, μήπως υποτιμούν τη νοημοσύνη του μέσου πολίτη που θεωρούν ότι
δεν καταλαβαίνει γιατί το κάνουν?
Υπάρχει ΧΡΕΩΣΗ κύριοι ανεύθυνο-υπεύθυνοι!!!
Dr. Med. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3Β
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού
Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου και Καλυβίων και η Τοπική Κοινότητα Κουβαρά τις δύο τελευταίες Κυριακές των Αποκριών, έτυχαν πολύ καλής υποδοχής από τους κατοίκους των
πόλεων, αλλά και γενικότερα.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε καρναβάλι στην κεντρική πλατεία Αναβύσσου και στην πλατεία του Κουβαρά με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων από τις δύο περιοχές αλλά και το Δήμο Σαρωνικού γενικότερα, οι
οποίοι με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βρέθηκαν στο χώρο των εκδηλώσεων
και παρακολούθησαν τις ομάδες που παρέλασαν, διαδηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους με χειροκροτήματα. Οι καρναβαλιστές δημιούργησαν μια ξεχωριστή
ατμόσφαιρα ξεφαντώματος και διασκέδασης, χαράς και κεφιού, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις εκδηλώσεις είχαν για ακόμα μια χρονιά τα
παιδιά, τα οποία με τις χαρούμενες φωνές τους πλημμύρισαν με γέλιο και χαρά
τις πλατείες, όπου έλαβαν χώρα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις και διασκέδασαν με
την ψυχή τους.

Την προηγούμενη Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, το «χορό» των αποκριάτικων εκδηλώσεων άνοιξε η Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, η οποία διοργάνωσε το δικό
της καρναβάλι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στην παρέλαση συμμετείχαν
ομάδες από σχολεία της περιοχής, από τη Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά»,
από το Τμήμα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, το Α΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων, καθώς
και από εξωραϊστικούς συλλόγους της περιοχής, οι οποίες «παρέσυραν» σε ένα
ξέφρενο γλέντι με τραγούδια και χορό όλους όσους βρέθηκαν στην πλατεία για
να παρακολουθήσουν την παρέλαση και να συμμετάσχουν στο καρναβάλι.

Μαθήματα Κυκλοφοριακής αγωγής
για μικρούς και μεγάλους
Την πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα διοργάνωση σεμιναρίων Κυκλοφοριακής αγωγής
για μικρούς μαθητές πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία Σαρωνικού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με σκοπό την
ενημέρωση των παιδιών για την κυκλοφοριακή αγωγή και συνεπώς τη μείωση των
τροχαίων συμβάντων με την ανάπτυξη προτύπων οδικής συμπεριφοράς.
Στα σεμινάρια συμμετέχουν 11 νηπιαγω-

Παλαιάς Φώκαιας.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δίνεται
η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν διαδραστικά σε βιωματικά παιχνίδια
προκειμένου να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους κανόνες σωστής κυκλοφοριακής
αγωγής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες
έχουν την ευκαιρία κινούμενοι σε ένα τάπητα διαστάσεων 5Χ5 που αποτελεί μικρογραφία μιας πόλης (με σχολεία, σπίτια,
πάρκα, διαβάσεις πεζών και φωτεινούς ση-

γεία του Δήμου Σαρωνικού και ήδη έχουν
ολοκληρωθεί (Ιανουάριος – Μάρτιος 2011)
στα τέσσερα νηπιαγωγεία σε Καλύβια και
Λαγονήσι, στο 3ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου
και στο Νηπιαγωγείο του Κουβαρά, ενώ
μέσα στο Μάιο θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα σεμινάρια στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου, στα δύο Νηπιαγωγεία
της Σαρωνίδας και στο Νηπιαγωγείο της

ματοδότες) να ενημερωθούν και να αναπαραστήσουν σε «πραγματικές» συνθήκες τις
βασικές αρχές σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Αντί για χαρταετό, δεντροφύτευση
Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες
από το Δήμο Σαρωνικού εκδηλώσεις
για τον εορτασμό των Κούλουμων
στις παραλίες Λαγονησίου (Πεύκο) και
Αναβύσσου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του τριημέρου της
Καθαράς Δευτέρας.
Έτσι ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου μαζί με δημοτικούς συμβούλους και κατοίκους της περιοχής,
άδραξαν την ευκαιρία της αργίας και
ανέβηκαν στις πλαγιές του Πάνειου
Όρους προχωρώντας συμβολικά σε
δενδροφύτευση 300 περίπου δενδρυλλίων (πεύκων).
Με την κίνηση αυτή θέλησαν να δώσουν συνέχεια στην προσπάθεια ανα-

δάσωσης που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στο Πάνειο Όρος για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της πληγείσας από την κα-

ταστροφική πυρκαγιά του 2007
περιοχής και να περάσουν προς τους
πολίτες το μήνυμα «για την προστασία
του περιβάλλοντος».

Ενημέρωση έλαβαν και οι γονείς στους
οποίους μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό
υλικό με θέμα: “Παιδί και κυκλοφοριακή
αγωγή. Συμβουλές προς τους γονείς”.

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Αγωνιστικά Κούλουμα Κερατέα
Την Καθαρή Δευτέρα αποφασίσαμε να κάνουμε διαφορετικά Κούλουμα μαζί με
τους κατοίκους της Κερατέας που συγκεντρώθηκαν στα μπλόκα.
Ετσι προς το μεσημέρι - παρά το τσουχτερό κρύο, αφού περάσαμε από άλλα Κούλουμα στο Ελληνικό που κι εκεί είχαν προγραμματιστεί αγωνιστικά αλλά δεν
πραγματοποιήθηκαν από το φόβο του καιρού, στο Πανόραμα της Βούλας που
είχαν στήσει το καζάνι με τη φασολάδα και το τσίπουρο στο αναψυκτήριο με πολύ
κόσμο· κόσμο που πέρασε και πήρε τη φασολάδα του αλλά και κόσμο που έμεινε
εκεί και διασκέδασε.

Το κρύο ήταν πάρα πολύ τσουχτερό, ο κόσμος, ολόκληρες οικογένειες με παπούδες και παιδιά έφθασαν στο μπλόκο της Κερατέας και έμεναν εκεί ώρες ολόκληρες με τα απαραίτητα καθαροδευτεριάτικα εδέσματα, άφθονα τσίπουρα και
φωτιές για λίγη ...ζέστη.
Αποφασισμένοι και με εμπεδωμένο το δίκιο του αγώνα τους είναι αμετακίνητοι·
απτόητοι, οργανωμένοι και με πολύ χιούμορ.
Εχουν γράψει σατιρικά τραγούδια με λόγια παρμένα από τον αγώνα των τόσων
ημερών, που τα τραγουδούν με πάθος...

Οχι στην περιμάντρωση της Βάκχου στο Καβούρι

Ενθάδε κείται η Δημοκρατία και η Νομιμότητα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδρίασε με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη
την Πέμπτη 10.3 απόντων Δημάρχου και αντιδημάρχων.
Ο Πρόεδρος Γ. Μαυρωτάς ζήτησε από το σώμα
να συζητήσουν εκτάκτως ένα θέμα που αφορά
τις υπηρεσίες της Κοινότητας.
Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι να
λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες στο Δημαρχείο
της Βουλιαγμένης.
Οπως υπηρεσία διοικητικών θεμάτων (δημοτολόγιο κλπ.), Υπηρεσία Τεχνικών και Οικονομικών θεμάτων
Την ένστασή της κατέθεσε η Αννα Λεντή όσον

αφορά υπηρεσίες της Πολεοδομίας με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να λειτουργούν δύο πολεοδομίες. «Η πολεοδομική και τεχνική υπηρεσία
θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο κεντρικές», τόνισε.
Συμφώνησαν ομόφωνα για τα άλλα και κατά
πλειοψηφία όσον αφορά τα οικονομικά και πολεοδομικά θέματα.
Επ’ ευκαιρία διόρθωσης της απόφασης που
αφορούσε τη λειτουργία των ακτών Βουλιαγμένης, η Αννα Λεντή έθεσε ερώτημα τι θα γίνει
με την είσοδο στις πλαζ, όσον αφορά το μειωμένο εισιτήριο που είχαν ως δημότες;
Ο πρόεδρος Γ. Μαυρωτάς εξήγησε ότι ο Δήμαρχος του είπε ανεπίσημα ότι θα το τακτοποι-

ήσει ανά ενότητα.

Σ.Σ. Δηλαδή ως να είναι άλλος Δήμος!
― Απόφαση να μεταφερθεί η πινακίδα του πρατηρίου βενζίνης ΒΡ που βρίσκεται επί της λεωφόρου γιατί κρύβει την εκκλησία!
― Αποδοχή πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας
να τοποθετηθεί περίπτερο στο χώρο στάθμευσης έναντι του ξενοδοχείου Divani αποφάσισε
το Κοινοτικό Συμβούλιο. Το περίπτερο σήμερα
βρίσκεται στη Λεωφόρο Καραμανλή στα όρια
της Βούλας. Θα πρέπει να παρθεί απόφαση από
το τοπικό της Βούλας ή το Δημοτικό Συμβούλιο

των 3Β προκειμένου να γίνει η μεταφορά του
περιπτέρου στο Καβούρι.
― Απορρίφθηκε αίτημα ιδιώτη να περιμαντρώσει με οπλισμένο σκυρόδεμα 25 μέτρα μήκος
και 3 μέτρα ύψος τοιχείο αντιστήριξης στην οδό
Βάκχου στο Καβούρι γιατί – όπως ελέχθη – θα
προσβάλλει το περιβάλλον.
Να θυμίσουμε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται
κοντά στα τένις Καβουρίου, όπου κόπηκαν δεκάδες πεύκα, αποψιλώθηκε και χτίζεται οικοδομή. Αλλά λόγω της αποψίλωσης φεύγουν τα
χώματα...
Αννα Μπουζιάνη

Αδεια μεταμεσονύκτιας μουσικής γεννάει ερωτηματικά
Πολύ συζήτηση έχει ακουστεί για την
παράταση λειτουργίας μουσικής στο Island, που ψήφισε το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάρης σε συνεδρίαση στις 8/3.
Πολλά και τα παράτυπα θα λέγαμε που
έγιναν σ’ αυτή τη συνεδρίαση.
Για το θέμα της παράτασης μουσικής
δεν υπήρχε φάκελος, αφού είναι κατάστημα υγειονομικού ελέγχου και θα
έπρεπε να υπάρχει σχετική εισήγηση
από την υπηρεσία.
Αντ’ αυτού ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δ. Δαβάκης έδωσε εκείνη την ώρα στην
πρόεδρο σχετική επιστολή που την υπογράφει ο ίδιος, όπου σημειώνει μερικά
στοιχεία για τους νόμους και την επιχείρηση.
Αξιο προσοχής είναι ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2010(!) υπάρχει απόφαση του
Δήμου Βάρης - προφανώς Δημαρχιακής
επιτροπής - που δίνει άδεια λειτουργίας
μουσικής στο εν λόγω κατάστημα.
Γιατί τόση βιασύνη; Και δεν περίμεναν
να αναλάβουν οι ίδιοι (ο επιχειρηματίας
Σπ. Πανάς είναι Αντιδήμαρχος) την 1η
Ιανουαρίου του 2011 για να προχωρήσουν;
Τέτοια ευαίσθητα θέματα να θυμίσω, ότι
ζήτησε ο παρών Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκω-

στας να μη συζητηθούν στο Δήμο Βούλας,
όταν τα έφερε η απελθούσα Δημοτική
Αρχή στην εκπνοή της θητείας της.
Η σύμβουλος Αννα Αποστολοπούλου ζήτησε από την πρόεδρο να μάθει τί είδους
άδεια έχει το κατάστημα, αλλά η πρόεδρος δεν γνώριζε να απαντήσει και επιφυλάχθηκε.
Σε άλλο θέμα που αφορούσε τους πάγκους στάσιμου εμπορίου, η πρόεδρος
είχε κάνει ερώτημα και είχε πάρει την
απάντηση ότι «ο Δήμος δεν μπορεί να
προβεί στη χορήγηση αδειών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στη δυτική παραλία έως ότου μας δοθεί η ανανέωση της
παραχώρησης της Δυτικής παραλίας
που έχει ζητηθεί».
Για το Island γιατί η πρόεδρος δεν ζήτησε τη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας,
της πολεοδομίας· δεν ζήτησε καν εισήγηση για ένα σοβαρό θέμα.
Τέλος ψηφίστηκε κατά πλειοψφία. Δεν
το ψήφισαν η Αννα Αποστολοπούλου
και ο Παν. Ασκούνης.
Μετά ταύτα, το τεχνικό πρόγραμμα, όπως
ήταν φυσικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Αλλωστε νέα έργα δεν πρόκειται να γίνουν. Επομένως μιλάμε για συντήρηση...
Αννα Μπουζιάνη
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Πάνω από 200 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Κεν Λοόουτς, υπογράφουν το
κείμενο έκκλησης για δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ανοιχθούν τα βιβλία του δημόσιου χρέους.
Το αίτημα για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ) του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας διαμορφώθηκε το Δεκέμβρη του 2010. Την πρωτοβουλία πήραν προσωπικότητες διεθνούς κύρους. Η ανεξάρτητη βουλευτής
Σοφία Σακοράφα, διαπίστωσε την σημασία της πρωτοβουλίας και την παρουσίασε αυτοβούλως στην Βουλή των Ελλήνων τον Δεκέμβρη του 2010.
Στην κίνηση σήμερα συμμετέχουν πολλές και ανεξάρτητες ομάδες δράσης,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, κόμματα και άτομα. Στην προσπάθεια συμμεΟ σκοπός της ΕΛΕ θα είναι η εξακρίβωση των αιτίων
του δημόσιου χρέους, των όρων με τους οποίους έχει
συναφθεί, καθώς και της χρήσης των δανείων. Στη
βάση των συμπερασμάτων της η ΕΛΕ θα διαμορφώσει
κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο, ή επαχθές. Η
επιδίωξη της ΕΛΕ θα είναι να συνδράμει την Ελλάδα
ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το βάρος του χρέους. Η ΕΛΕ θα επιχειρήσει
επίσης να διαπιστώσει ευθύνες για τις προβληματικές
συμβάσεις χρέους.
Το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται στην
καρδιά της κρίσης της Ευρωζώνης. Η παγκόσμια
κρίση που ξεκίνησε το 2007 πήρε τη μορφή κρίσης
χρέους της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Σύμφωνα
με τον τελευταίο προϋπολογισμό, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 299 δις € (ή
127% του ΑΕΠ) το 2009 σε 362 δις € (ή 159% του
ΑΕΠ) το 2011.
Η διόγκωση του δημόσιου χρέους επέτεινε τον κίνδυνο εθνικής χρεοκοπίας των περιφερειακών χωρών
και αύξησε τις πιθανότητες τραπεζικής χρεοκοπίας

τέχουν πολλές οργανώσεις του εξωτερικού.
Ο στόχος είναι να διαμορφώσουν κίνημα που θα απαρτίζεται από ειδικούς
αλλά καθημερινούς ανθρώπους με στόχο τον έλεγχο και την αντιμετώπιση
του δημοσίου χρέους σε δημοκρατική βάση και υπέρ των εργαζομένων και
των πολλών.
Ο ευρύτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί πανευρωπαϊκό κίνημα κατά του
χρέους.

στην Ευρώπη. Η ΕΕ, σε συμφωνία με εθνικές κυβερνήσεις, αντέδρασε υιοθετώντας προγράμματα διάσωσης που διευκολύνουν τον προσωρινό δανεισμό
των κρατών της Ευρωζώνης και προστατεύουν τις
τράπεζες. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με συνέπεια τα επιτόκια δανεισμού των περιφερειακών
χωρών να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Επιπλέον, το
αντίτιμο των προγραμμάτων ήταν η λιτότητα.
Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και άλλες χώρες αναγκάστηκαν να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, να συρρικνώσουν τις
παροχές πρόνοιας, να ιδιωτικοποιήσουν δημόσιες
επιχειρήσεις και να απελευθερώσουν τις αγορές.
Αναπόφευκτα θα υπάρξει και περαιτέρω κοινωνικό
κόστος λόγω αύξησης της ανεργίας, χρεοκοπίας επιχειρήσεων και συρρίκνωσης της παραγωγής.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των προγραμμάτων
διάσωσης της ΕΕ, αλλά ο ελληνικός λαός έχει κρατηθεί στο σκοτάδι όσον αφορά τη σύνθεση και τους
όρους του δημόσιου χρέους. Η έλλειψη ενημέρωσης
συνιστά θεμελιώδη αποτυχία των δημοκρατικών διαδικασιών. Οι λαοί που καλούνται να φέρουν το κό-

στος των προγραμμάτων της ΕΕ έχουν δημοκρατικό
δικαίωμα στην πλήρη πληροφόρηση.
Η ΕΛΕ μπορεί να συμβάλλει στην αναπλήρωση του
δημοκρατικού αυτού ελλείμματος. Μπορεί επίσης να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών
στρωμάτων στην ανάπτυξη κινημάτων για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους.
Η επιτροπή θα είναι διεθνής και θα αποτελείται από
ορκωτούς λογιστές του χρέους και των δημόσιων οικονομικών, από νομικούς, οικονομολόγους, αντιπρόσωπους των εργατικών οργανώσεων και μέλη των
οργανώσεων την κοινωνίας των πολιτών.
Θα είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, αλλά
δεν θα αποκλείει τη συμμετοχή πολιτικών, αρκεί να
συμφωνούν με τους σκοπούς της. Η ΕΛΕ θα διασφαλίζει την ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης και θα εγγυάται τον δημοκρατικό έλεγχο καθώς και το
υπόλογο όλων των εμπλεκομένων.
.....
Η δημιουργία διεθνούς και ανεξάρτητης ΕΛΕ για το
ελληνικό δημόσιο χρέος αποτελεί αναντίρρητη
ανάγκη.

Απέδωσαν ευθύνες οι Ισλανδοί
Οι “ξυλοκόποι” του βορρά, Ισλανδοί που βρέθηκαν σε παραπλήσια
κατάσταση με εμάς όσον αφορά την οικονομία δεν αρκέστηκαν στην οργή.
Απαίτησαν και πήραν απαντήσεις. Για το τι έφταιξε, ποιοι ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί παρόμοια κρίση. Μόλις 15 μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η Εξεταστική Επιτροπή που συνέστησε το Κοινοβούλιο από
ανεξάρτητους ειδικούς έβγαλε πόρισμα 2.400 σελίδων, με το οποίο όχι μόνο
καταλόγισε ευθύνες, αλλά και τις προσωποποίησε. Κατονομάζονται ο πρώην
πρωθυπουργός Γκέιρ Χάαρντε, τρεις πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας,
υπουργοί, ενώ ποινικές ευθύνες καταλογίζονται σε στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών. Ήδη ο Εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς
πολλά golden boys διέφυγαν στο εξωτερικό, κάνοντας μία μέρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους λογαριασμούς τους. Τρεις
συνελήφθησαν και κρατούνται.
Η κυβέρνηση έκανε μηνύσεις και ζητάει πίσω τα κλεμμένα.
Η εξεταστική επιτροπή είχε στη διάθεσή της 80 υπαλλήλους, δικό της προϋπο-

λογισμό και δικαίωμα να ζητήσει -ακόμη και να κατασχέσει- στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες.
Επίσης, ανεξάρτητη επιτροπή ετοιμάζει συστάσεις για να γίνουν μεταρρυθμίσεις
ώστε να αποφευχθεί παρόμοια κρίση στο μέλλον.
Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αναρτήθηκε τον Απρίλιο στον ιστότοπο της Βουλής
(www.sic.athingi.is) το πλήρες κείμενο που η κυβέρνηση ονομάζει «Έκθεση της
αλήθειας» και οι Ισλανδοί αποκαλούν «Μαύρο πόρισμα» καθώς και εκτεταμένη
περίληψη στα αγγλικά. Κανείς, ούτε καν οι κατηγορούμενοι, δεν αμφισβήτησαν
την αμεροληψία των συντακτών του πορίσματος.
Το βράδυ της ανακοίνωσης 45 ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο
του Ρέικιαβικ και διάβασαν επί πέντε συνεχόμενα 24ωρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, ολόκληρη την έκθεση.
Για τους περήφανους, πλην εξαπατημένους απογόνους των Βίκινγκς, ήταν μια
ομαδική ψυχανάλυση, μια διαδικασία κάθαρσης.
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Ημερίδα Αυτοεκτίμησης & Αξιών στο 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
«Εκπαίδευση Αυτοεκτίμησης & Εκπαίδευση Αξιών» ήταν το θέμα της ημερίδας
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνάσιου Καλυβίων
(Λαγονήσι), την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου,
για τους μαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας.
Η υπεύθυνη του ΓΡΑΣΕΠ (Γραφείο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων
Καίτη Ζηνέλη (G.C.D.F.) - Σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε
συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΜΕΝΤΟΡΑΣ για την Παιδική
Προστασία και Ευημερία» οργάνωσε και
πραγματοποίησε την εκδήλωση αυτή.

νέου. Ανέπτυξε το θέμα της Αυτοεκτίμησης ως το ισχυρότερο δώρο-εργαλείο
για όλη μας τη ζωή, το πώς χτίζει ο κάθε
έφηβος την αυτοεκτίμησή του, τα οφέλη
της υψηλής αυτό-εκτίμησης, τις προσωπικές και κοινωνικές αξίες.

Η Ψυχολόγος-Εκπαιδευτικός Βικτωρία
Πρεκατέ, μίλησε για την Αυτό-εκτίμηση
και τις Αξίες για την αντιμετώπιση της

βίας στην εφηβεία. Παρουσίασε τις μορφές βίας, τις μορφές σχολικού εκφοβισμού, το ψυχολογικό προφίλ του βίαιου

Ενδιαφέρον κομμάτι της διοργάνωσης,
ήταν ότι τη διαχείριση και το συντονισμό
της ημερίδας ανέλαβε και συντόνισε
ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, στα
πλαίσια καινοτόμου προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας που αναπτύσσει το
ΓΡΑΣΕΠ, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων για ισχυρές κοινωνίες και
οικονομίες.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου,
διοργάνωσε τον πρώτο του αποκριάτικο χορό, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος 27/2.
Το πρώτο μέρος της γιορτής είχε ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με μοντέρνα
τραγούδια, από τους μουσικούς, Ευάγγελο Γιοβάνη και Πέτρο Κατσώρη.
Στο δεύτερο μέρος είχε Διαγωνισμό Καλύτερης Χορογραφίας από ομάδες των
τριών τελευταίων τάξεων, όπου νικήτρια αναδείχθηκε η τάξη της Στ΄, με δεύτερη
την Ε΄ και τρίτη την τάξη της Δ΄.
Ακολούθησε παρουσίαση χορών από την Λίζα Σάχνικα και τον Αλέξανδρο Προβιά, όπου στο τέλος αυτοσχεδιάζοντας, συμπαρέσυραν όλους τους μικρούς μασκαράδες στην πίστα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, συνεχίστηκε με
Διαγωνισμό ΚARAOKE, με “μουσικούς καλλιτέχνες” όλα τα παιδιά που ανταγωνίστηκαν σκληρά...
Την ευθύνη της εκδήλωσης και όλη την προετοιμασία είχε ο Μάρκος Πίρκολος,
μέλος του Δ.Σ.

Η νικηφόρα ομάδα Πόλο του Ν.Ο. Βουλιαγμένης στο ...πανί
Ο Ν.Ο.Βουλιαγμένης παρουσίασε την Τρίτη 8 Μαρτίου την έκθεση ζωγραφικής της Τίνας
Καμπάνη με τίτλο «Οι Αήττητες». Η έκθεση είναι αφιερωμένη στις παίκτριες της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β, που το 2009 και το 2010 κέρδισαν το κύπελλο
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών. Μια ομάδα που ακολουθεί ξέφρενη πορεία τα τελευταία χρόνια και θεωρείται σήμερα η κορυφαία ομάδα παγκοσμίως.
Με προπονήτρια την Αλεξία Καμμένου και βοηθό τη Τζίνα Ρούπακα, οι αθλήτριες: Αλεξάνδρα Ασημάκη, Αγγελική Γερόλυμου, Έλενα Κούβδου, Ντίνα Κουτέλη, Γιούλη Λαρά,
Κική Λιόση, Άντυ Μελιδώνη (αρχ.), Εύη Μωραϊτίδου, Μαρκέλλα Παντελίδη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Χριστίνα Τσουκαλά, Patricia del Soto (Esp), προπονούνται σκληρά και κατακτούν
μία μία τις νίκες με επιμονή και στόχο.
Η ζωγράφος Τίνα Καμπάνη, παλαιά αθλήτρια του Ν.Ο.Βουλιαγμένης εμπνεύστηκε από τη
πορεία αυτής της ομάδας και θέλησε να τη τιμήσει με τον τρόπο της, ζωγραφίζοντας τα
πορτρέτα τους. Γυναίκες οι παίκτριες, οι προπονήτριες, η πρόεδρος της ομάδας.
Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι Κυριακή 13 Μαρτίου. Ώρες λειτουργίας 11π.μ.-8μ.μ.
Η Τίνα Καμπάνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.
Από μικρή ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το θαλάσσιο σκι. Επί σειρά
ετών υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδος, Βαλκανίων και το 1977, Ευρώπης.
Υπήρξε μαθήτρια της εικαστικού Μπίας Ντάβου και με τη καθοδήγησή της, το 1980,
έγινε δεκτή στην École Nationale Supérieure des Beaux Arts στο Παρίσι στο εργαστήριο του Louis Nallard.
Το 1982, έγινε μια μεγάλη έκθεση του κινήματος Cobra στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι. Η ευρηματικότητα, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και η φιλοσοφία
του κινήματος την άγγιξαν βαθύτατα. Βρήκε μια διέξοδο...
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Οχι οικισμός δασική περιοχή στο Πικέρμι
Εβδομήντα έξη κάτοικοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων αντιδρούν στον χαρακτηρισμό ως
οικισμού δασικής περιοχής στο Πικέρμι.
Βρίσκεται στην Πεντελική Ζώνη και είναι δασική έκταση σημειώνουν και δεν υπήρξε ποτέ οικισμός. Γράφουν
δε μεταξύ άλλων:
Στην συνεδρίαση 28/2/2011 ένα σοβαρό θέμα που απασχόλησε το Δ.Σ.
ήταν η καταγραφή οικισμών του
Δήμου μας, για την διευκόλυνση των
αρμοδίων υπηρεσιών στην επικείμενη
απογραφή των κατοίκων.
Σε ό,τι αφορούσε το Πικέρμι, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε να καταγραφούν οι οικισμοί: Ντράφι, Διώνη
(συμπεριλαμβανομένων του Αγίου
Σπυρίδωνα και Παλαιού Μύλου), Πικέρμι (με όλη την εκτός σχεδίου δόμηση προφανώς).
Ορισμένοι κάτοικοι της εκτός σχεδίου
δόμησης περιοχής του Πικερμίου πλησίον του γνωστού νερόμυλου ανατολικά του δρόμου Βαλανάρη σε
δασική έκταση- καθώς και μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών και μέτοχοι
εταιρειών που διεκδικούν την εν λόγω
δασική έκταση, απαιτούσαν απόφαση

από το Δ.Σ. ώστε να καταγραφεί αυτή
η δασική έκταση η οποία ανήκει στην
Πεντελική ζώνη, σαν αυτοτελής οικισμός.
Σ' αυτό είχαν σύμμαχό τους τον
ιδιώτη δασολόγο κ. Σταματόπουλο, ο
οποίος με την άδεια της δημοτικής
αρχής έκανε ολόκληρη εισήγηση για
το πώς μπορεί μια δασική έκταση να
αποχαρακτηριστεί πιο εύκολα!
Έχοντας σαν δεδομένο και τις πιέσεις
οι οποίες συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα από τους ίδιους ανθρώπους για τον χαρακτηρισμό αυτής της
δασικής περιοχής σαν αυτοτελή οικισμό, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν έχετε
κανένα δικαίωμα να αλλάξετε την
προαναφερόμενη προτεινόμενη πρόταση ονομασίας των υπαρχόντων επίσημων οικισμών, δηλ. Ντράφι, Διώνη,
Πικέρμι, καθώς άλλη επίσημη ονομασία οικισμού δεν υπάρχει.

Εάν όμως θέλετε να καταγράψετε την
περιοχή των 17 σπιτιών της επίμαχης
περιοχής έτσι ώστε να διευκολύνετε
το έργο της απογραφικής υπηρεσίας,
αυτό μπορεί να συμβεί μόνον με τον
γεωγραφικό προσδιορισμό, δηλώνοντας κάποιο σημείο αναφοράς όπως:
«πλησίον του παλαιού νερόμυλου,
ανατολικά της οδού Βαλανάρη, δίπλα
στο προστατευόμενο ρέμα Βαλανάρη,
στην εκτός σχεδίου δόμηση του Πικερμίου, σε δασική έκταση 60 στρεμάτων».
Η καταγραφή σας αυτή θα αποτελεί
θέση-φραγμό στο άνοιγμα της κερκόπορτας του αποχαρακτηρισμού των
εναπομείναντων δασών και στην τσιμεντοποίηση της περιοχής, την οποία
μεγάλα συμφέροντα επιχειρηματικών
ομίλων real estate επιβουλεύονται.
(ακολουθούν 76 υπογραφές κατοίκων
και δημοτικών/τοπικών συμβούλων)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΟΧΙ ΧΥΤΑ
Οι αγώνες των κατοίκων στην Κερατέα, στο Γραμματικό
και όσοι προηγήθηκαν, αναδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το πρόβλημα
αυτό, μας αγγίζει όλους με άμεσο και οδυνηρό τρόπο.
Αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών:
Με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα:
Και με αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν:

• με την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ σε Φυλή Γραμματικό και
Κερατέα, με τη δημιουργία νέων μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων, που οδηγούν
σε απαράδεκτες διαδικασίες καύσης τορπιλίζοντας, τη
διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, • με την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, • με την αναμενόμενη τεράστια
αύξηση των δημοτικών τελών.
Είναι ζήτημα επιβίωσης των κοινωνιών μας με κοινή
δράση, ΤΩΡΑ, να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε αυτή
την καταστρεπτική πολιτική.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, διοργανώνει ημερίδα

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις 10.30
στον κινηματογράφο ΑΛΙΚΗ (Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο Ν. Μάκρης), με θέμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΟΧΙ ΧΥΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Βιώσιμη λύση ή Αδιέξοδος;
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αναρχικοί ούτε βάρβαροι αυτοί που αγωνίζονται για το σπίτι τους, την
περιουσία τους, το μέλλον των παιδιών τους.
Κανείς δεν έχει εμμονές, ούτε είναι τόσο βιτσιόζος, να ξημεροβραδιάζεται στους δρόμους
και στα μπλόκα της Κερατέας και του Γραμματικού, για πολλούς μήνες, χωρίς σοβαρό λόγο.
Απλοί κάτοικοι είναι, με πολύ υπομονή και φιλότιμο, έτοιμοι να ακούσουν αν κάτι έχει να τούς
πει η κυβέρνηση για τον εφιάλτη που τους έχει
δημιουργήσει εδώ και χρόνια. Όμως η απάντηση
του κράτους είναι η αδιαλλαξία και τα ΜΑΤ.
Στην Κερατέα και στο Γραμματικό οι τοπικές κοινωνίες συγκρούονται στην πραγματικότητα με
τις επιλογές της κυβέρνησης και του ξεπερασμένου και αναχρονιστικού περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων που
προσπαθεί να υλοποιήσει.
Το υπουργείο στην προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
προχωρά σε βιαστικές και λανθασμένες κινήσεις
χωρίς να υπολογίζει το κοινωνικό κόστος.
Για την όποια καθυστέρηση στη λύση του προβλήματος, το κράτος βλέπει ως υπεύθυνους
τους πολίτες και όχι την απροθυμία του ίδιου για
επανεξέταση ενός λανθασμένου περιφερειακού
σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.
Οι διαχειριστικές επιλογές τόσο για τις επιλεγμένες περιοχές της Κερατέας και του Γραμματικού, όσο και για τη μέθοδο της αναερόβιας
βιολογικής ξήρανσης που προωθείται, είναι ίσως
οι χειρότερες , σύμφωνα τουλάχιστον με τους
ειδικούς επιστήμονες.
Εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε στο ΧΥΤΑ
στα Λιόσια και στη Φυλή δεν αφήνουν περιθώριο σε κανέναν πολίτη, σε οποιαδήποτε περιοχή,
να πιστέψει ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί

μια μονάδα ευρωπαϊκού επιπέδου, όπως δηλαδή
θέλει να τα παρουσιάζει ο Υπουργός και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων πρέπει να βρει τη λύση του.
Όχι όμως με τον συγκεκριμένο περιφερειακό
σχεδιασμό, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από
απαραίτητο να αλλάξει.
Όσο πιο σύντομα γίνει αυτό αντιληπτό από την
κυβέρνηση τόσο συντομότερα θα βρεθεί λύση.
Το πόσο σοβαρά βλέπουν οι υπεύθυνοι τον περιφερειακό σχεδιασμό γίνεται ξεκάθαρο:
- Όταν οι υπεύθυνοι μιλούν ότι θα κατασκευαστεί ΧΥΤΥ αλλά η δημοπράτηση αναφέρει μόνο
για ΧΥΤΑ. Όμως ΧΥΤΥ χωρίς ταυτόχρονη κατασκευή εργοστάσιου ανακύκλωσης και κομποστοποίησης δεν μπορεί να υπάρξει, και για το
χρόνο κατασκευής του το υπουργείο το παραπέμπει στο μέλλον…Και όλοι γνωρίζουμε στην
Ελλάδα τι σημαίνει αργότερα...
- Όταν δεν υπάρχει στο σχεδιασμό, παρά μόνο
στις προθέσεις, κατασκευή Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδα Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων, αλλά και Μονάδα Συλλογής και
Επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου.
- Όταν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη-δέσμευση
από τους δήμους για μείωση του όγκου απορριμμάτων στις πόλεις τους μέσω συγκεκριμένων
πρωτοβουλιών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Όταν ειδικοί επιστήμονες κρίνουν ως ακατάλληλες τις επιλεγμένες περιοχές του Γραμματικού και της Κερατέας, για τους λόγους που
έχουν αναφερθεί επανειλημμένα.
- Όταν καθηγητές πανεπιστημίου και πολλοί
άλλοι θεωρούν την αναερόβια βιοξήρανση που
επιθυμεί να εφαρμόσει ο παρών σχεδιασμός και

οι υποστηρικτές του, τη λιγότερη αποδεκτή μέθοδο παγκοσμίως.
- Όταν μπορεί να υπάρξει Εθνικός Σχεδιασμός
για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, η
οποία φιλοξενεί άλλωστε το μισό σχεδόν πληθυσμό της Ελλάδας.
Η προμελέτη του καθηγητή Αλέξανδρου Οικονομόπουλου για δύο κεντρικές εγκαταστάσεις
ΟΕΔΑ στην ηπειρωτική χώρα, μια στα λιγνιτωρυχεία Μεγαλόπολης και μια στης Πτολεμαϊδας,
με τη μέθοδο της Αερόβιας Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα
και τεκμηριωμένη πρόταση, και δεν βλέπω τον
λόγο να μην εξεταστεί σοβαρά.
Το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να γίνει εξαγωγή
σκουπιδιών εκτός Αττικής είναι αδύναμο, όταν
την ίδια στιγμή κάνουμε εισαγωγή απορριμμάτων από την μισή Πελλοπόνησο και όχι μόνο,
πνίγοντας στη κυριολεξία την Φυλή και ευρύτερα τη Δυτική Αττική με χιλιάδες επιπλέον τόνους σκουπιδιών.
-Όταν το υπουργείο απορρίπτει την καύση σαν
εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης, όμως στο σχεδιασμό προβλέπεται μονάδα θερμικής επεξεργασίας για την καύση του παραγόμενου
προϊόντος SRF.
Μήπως πρέπει κύριε Υπουργέ να εξετάσουμε και
αυτήν τη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης μαζί
με τις άλλες;
Άλλωστε σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σήμερα
περισσότερες από 800 μονάδες καύσης από τις
οποίες 432 στην Ευρώπη. Η τελευταία που κατασκευάστηκε στη Νάπολη, έλυσε και το πρόβλημα δεκαετιών.
Η άποψη ότι εκπέμπουν διοξίνες, και ως εκ τούτου δεν πρέπει η καύση να αποτελέσει εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης στερεών αποβλήτων,

Θανάσης Αυγερινός
Οικονομολόγος
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

δεν νομίζω ότι ευσταθεί πλέον επιστημονικά.
Δεν θεωρώ ότι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα διακινδύνευαν την υγεία των κατοίκων τους,
αν δεν υπήρχαν τεχνολογικές εγγυήσεις για
ασφαλή και χωρίς διαφυγή τοξικών ουσιών, λειτουργία τους.
Ακούγεται δε τουλάχιστον αστείο να φοβόμαστε
εμείς και να την απορρίπτουμε, όταν για πολλές
δεκαετίες η καύση των σκουπιδιών στους ΧΑΔΑ
σε όλη την Ελλάδα ήταν κοινή πρακτική.
Νομίζω έφτασε η ώρα να λύσουμε το μεγάλο
πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς προκαταλήψεις, ας
αφήσουμε τους επιστήμονες, στα πλαίσια ενός
Εθνικού Σχεδιασμού, να υποδείξουν την καταλληλότερη μέθοδο, καθώς και τα σημεία υλοποίησης.
Στο τραπέζι της διαβούλευσης πρέπει να προσκληθούν ΟΛΟΙ, και να δεσμευτούν ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα γίνουν αποδεκτές και
σεβαστές από όλους.
Αν το θελήσουμε βιώσιμη λύση υπάρχει. Τα αδιέξοδα δεν θα λυθούν ούτε με ΜΑΤ ούτε με προαποφασισμένες πρακτικές.

ΕΒΔΟΜΗ
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Επιτροπή Διαβούλευσης - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλιών
Συνέχεια από τη σελ. 7

Στο κομμάτι της υγείας,
συμφώνησε με τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο σύμβουλος
της πλειοψηφίας και ιατρός
στο επάγγελμα, Σπ. Κόλλιας ο οποίος τόνισε ότι
«είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που έθιξες, (αναφερόμενος στο σύμβουλο της
Λ.Σ.), αλλά εδώ έχουμε το
Τεχν. Πρόγραμμα που αφορά άλλα θέματα. Σε κάποια άλλη
φάση πρέπει να το συζητήσουμε και σ’ ευχαριστώ που το
έθιξες».

Μικρή και ευέλικτη Επιτροπή Διαβούλευσης
επιδιώκει ο Δήμαρχος
Σημαντικές παρατηρήσεις έβαλε στο τραπέζι ο επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας Αριστείδης Γκίκας στο θέμα που
αφορούσε τον Κανονισμό Διαβούλευσης (2ο). Επεσήμανε
ότι «η προκήρυξη στην ιστοσελίδα και ο Καλλικράτης δεν
έχουν στοιχεία. Τίθενται δύο ζητήματα και δημιουργούν
πολίτες δύο ταχυτήτων». Είπε συγκεκριμένα:
«1. Η προκήρυξη ερμηνεύει την Επιτροπή Διαβούλευσης (και το
σχετικό άρθρο 76) μόνο σαν γνωμοδοτικό όργανο για θέματα που
της προτείνει η Δημοτική Αρχή.
Παραβλέπει την παράγραφο 2- εδάφιο ‘γ’ όπου ορίζεται πως η
Ε.Δ. «εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου…» άρα αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Κουντουριώτη 1
Λαύριο - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 -25060, Fax: 2292 0- 22413

Λαύριο 11/3/2011
Αρ. πρωτ: 3788

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει
των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής,
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με τις οποίες
συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών
Την με αριθμ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος
Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν.
Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις
αυτές στον ΟΕΥ των δήμων , γιατί συνιστώνται απευθείας από τον Νόμο.
Την ανάγκη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου
σε θέματα α)Κοινωνικής Πολιτικής, μία (1) θέση β)Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μία (1) θέση, γ)Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής, δύο (2) θέσεις και δ)Λογιστικών Εφαρμογών, μία (1) θέση.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις θέσεις των Ειδικών Συνεργατών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση σχετικά με την πλήρωση συγκεκριμένης θέσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά
προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής, ως ακολούθως:

κάνει και προτάσεις που εκείνη (η Ε.Δ.) φέρνει στην ημερήσια
διάταξη.
2. Η προκήρυξη φαίνεται να καλύπτει αυτή την διάσταση με την
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση. Εδώ όμως τίθενται δύο ζητήματα
2.1 Η επιλογή και επεξεργασία (το ξεσκαρτάρισμα) των προτάσεων δεν γίνεται από την Ε.Δ. αλλά από Υπηρεσίες του
Δήμου. Είναι προς διερεύνηση κατά πόσο οι προτάσεις θα φθάσουν και με ποια κριτήρια / σειρά στην Ε.Δ.
2.2 Δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολίτες/δημότες δύο ταχυτήτων: αυτούς που ξέρουν κι αυτούς που δεν ξέρουν να χειρίζονται την ηλεκτρονική διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι περιμένει τους πρότυπους κανονισμούς και γι’ αυτό έχει αργήσει τόσο πολύ. «Δεν μπορεί ο κάθε σύλλογος των 20, 50 ατόμων να συμμετέχει. Θα
προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο γίνεται μικρότερη για
να είναι λειτουργική, 27μελή ίσως».

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλών
Για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών, κοινοχρήστων χώρων που αφορούν κυρίως καντίνες σε τέσσερα σημεία Αγία Μαρίνα, Νησί Ντούνη, Σκαλάκια και Αγ. Δημήτριο
37χλμ., η αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησε με την προϋπόθεση να υπάρχει μέγιστος αριθμός αδειών και να τηρείται η νομιμότητα.
Ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάιος Κισκάκης δήλωσε
ότι η Λ.Σ. είναι «πάγια αντίθετη απέναντι σε κάθε είδους επιχειρηματική δράση σε ακτές, παραλίες, ορεινούς όγκους.
Είναι η πολιτική αυτή που αντιμετωπίζει τον αιγιαλό ως πηγή κέρδους, πολιτική που ιδιωτικοποιεί, τσιμεντοποιεί και σίγουρα δεν

α) Κοινωνικής Πολιτικής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής,
β) Πολυτεχνικής Σχολής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ) Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών, για τις θέσεις των Ειδικών
Συνεργατών σε θέματα Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής
δ)Λογιστικής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Λογιστικών
Εφαρμογών.
3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική απασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες
εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις
και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης,
η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους :
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών
και τυπικών προσόντων διορισμού.
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Δ) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07)
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο, τηλ.2292320125
κα Μπαράτατζη Νιόβη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:30).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , η άσκηση του
ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της θέσης
του ειδικού συνεργάτη.
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα και να δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

προστατεύει την παραλία. Είναι η πολιτική αυτή που αντιμετωπίζει τον αιγιαλό ως πηγή κέρδους, πολιτική που ιδιωτικοποιεί, τσιμεντοποιεί και σίγουρα δεν προστατεύει την παραλία».
 Oρισμόw εκπροσώπου του Δήμου στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Εταιρείας
«Αττικό Αέριο Α.Ε.».
Απλό θέμα κατά βάση, αλλά ο Αρ.
Γκίκας, ως οικονομικός επιστήμων
επεσήμανε ότι ο εκπρόσωπος που
θα πάει στη Γεν. Συνέλευση θα
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος
για τις θέσεις που θα πάρει στην
Γεν. Συνέλευση.
Προς τιμήν του προεδρείου και
του Προέδρου του Γ. Σπέλλα,
αλλά και του Δημάρχου άκουσαν με προσοχή τον Αρ. Γκίκα και
συζήτησαν ενδελεχώς το θέμα.
Αννα Μπουζιάνη

Ελληνοποίηση εισαγόμενων
προϊόντων!
Γιώργος Βλάχος*
«Η ελληνοποίηση εισαγόμενων προϊόντων, όχι μόνο στερεί
από στους Έλληνες αγρότες τη δυνατότητα να πουλήσουν
τα δικά τους προϊόντα, αλλά οδηγεί και τους καταναλωτές
να αγοράζουν αγροτικά προϊόντα προερχόμενα κυρίως από
τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
Η Νέα Δημοκρατία στην περίοδο διακυβέρνησης της, θέλοντας να προστατεύσει τον
Έλληνα παραγωγό, αλλά και
τον Έλληνα καταναλωτή, δημιούργησε ένα ισχυρό νομοθετικό
πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, με την Αγορανομική Διάταξη 9/3-9-2009, προβλεπόταν η ιχνηλασιμότητα των
νωπών οπωρολαχανικών σε
συνδυασμό με τον αριθμό παρτίδας παραγωγής τους. Επίσης,
θεσμοθετήθηκε η διακίνηση των
αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό να γίνεται με δελτίο αποστολής, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγραφόταν,
τόσο η ποσότητα και η ποιότητα, όσο και η τιμή του προϊόντος, ενώ η εξόφληση θα γίνονταν, είτε μέσω τραπέζης, είτε
με έκδοση δίγραμμης επιταγής.
Οι ρυθμίσεις αυτές, έτυχαν πλήρους επιδοκιμασίας από την
ΠΑΣΕΓΕΣ, διότι με τον τρόπο αυτό, έκλεισαν όλοι οι δρόμοι
ελληνοποίησης προϊόντων και ως εκ τούτου στηρίχθηκε και
το εισόδημα του Έλληνα αγρότη.
Σήμερα, που η ανάγκη στήριξης της ελληνικής παραγωγής και ιδιαίτερα της αγροτικής- είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καλούμε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τον αριθμό των
ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει τον τελευταίο χρόνο,
προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες αγορανομικές διατάξεις, καθώς και τι είδους παραβάσεις έχει διαπιστώσει, αλλά και τι πρόστιμα έχει επιβάλει».
* O Γιώργος Βλάχος είναι υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης
Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας & βουλευτής Περιφέρειας Αττικής.
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Οι Καλλάσα του Πακιστάν και ο θρύλος της Ελληνικής Καταγωγής τους
Η φυλή των Καλλάσα παρά τον μικρό αριθμό των μελών
της είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Έχουν γραφεί πάνω
από 100 βιβλία και μελέτες. Η μοναδική στον κόσμο αρχαία
παράδοσή τους έλκει στα μέρη τους απλούς περίεργους
τουρίστες, αλλά και καθηγητές Πανεπιστημίων που προσπαθούν να μελετήσουν τα αρχαία ήθη και έθιμα τους και
να λύσουν το μυστήριο της καταγωγής τους όπου ένας
θρύλος λέει ότι μερικοί στρατιώτες του Αλέξανδρου του
Μακεδόνα (Σικάντερ Άζαμ) εγκαταστάθηκαν στο Τσιτράλ
και οι σημερινοί Καφίρ –Καλλάσα είναι οι απόγονοί τους.
Οι γεροντότεροι διηγούνται αυτό το θρύλο στους επισκέπτες της κοιλάδας. Οι ίδιοι οι Καλλάσα λένε: «μερικές από
τις λέξεις μας είναι ακόμη ίδιες με των Ελλήνων όπως και
η μουσική και οι χοροί. Λατρεύουμε τους ίδιους θεούς. Γι’
αυτό και πιστεύουμε ότι οι Έλληνες είναι οι προπάτορές
μας».
Ο θρύλος αυτός της Ελληνικής καταγωγής συναντάται σήμερα με παραλλαγές στις προφορικές παραδόσεις και
άλλων φυλών της Κεντρικής Ασίας. Οι θρύλοι αυτοί είναι
γνωστοί στην Ευρώπη από τον 13ο αι. με τα ταξίδια του
Μάρκο Πόλο. Ο σεβασμός στην παράδοση βοήθησε να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία τους για αιώνες.
Σήμερα 23 αιώνες μετά το πέρασμα του Μ. Αλεξάνδρου
από τη περιοχή του Ινδικού Καύκασου, μπορεί να γίνει κανείς κοινωνός των απόηχων της Ελληνικής παρουσίας στην
κεντρική Ασία μέσα από θρύλους, από λέξεις με κοινή ρίζα
με την Ελληνική, θεότητες με παρόμοια ονόματα, αρχιτεκτονική των σπιτιών, έπιπλα, διακοσμητικά στοιχεία (ρόδα-

κες), κοινές δοξασίες, προκαταλήψεις, κοινές συνταγές μαγειρικής, κοινά παιδικά παιχνίδια, ήθη και έθιμα, τελετουργίες και δρώμενα αντίστοιχα με των αρχαίων Ελλήνων,
κυκλικοί χοροί, μουσική, στοιχεία στις φορεσιές, το κρασί
ως υγρό κάθαρσης κλπ.
Οι Καλλάσα είναι μια ζωντανή κοινότητα που μπορεί να
μας μεταφέρει στο παρελθόν, ένα ανοιχτό ζωντανό Μου-

Ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες και ιδεολογίες εισβάλουν
στις κοιλάδες τους, βάζοντας σε κίνδυνο την παράδοσή
τους. Πιστεύουν πως η γλώσσα, η θρησκεία, τα έθιμά τους
και όλα όσα τους άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοί τους,
πρέπει να γίνουν κτήμα της νέας γενιάς για να μπορέσει
να αντισταθεί στον καινούργιο τρόπο ζωής που έρχεται να
αλλοιώσει την παράδοσή τους.

Βάσω Κιούση
Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου
Τέχνης & Πολιτισμού

σείο, που φιλοξενεί έναν μοναδικό πολιτιστικό θησαυρό
αναλλοίωτο μέχρι τις μέρες μας.
Φυλή των Καλλάσα
Τα 12 .000 μέλη της φυλής κατοικούν σε 30 οικισμούς που
είναι κτισμένοι σε 3 χαράδρες σε υψόμετρο 2000-2500 μ.
του Ινδικού Καυκάσου στο Β.Δ. Πακιστάν.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ
Από μητροπολιτικό πάρκο σε μια απέραντη τσιμεντούπολη
Οι κάτοικοι της περιοχής και
όλης της Αθήνας θα αντιδράσουν στην «μεγαλύτερη
τσιμεντοποίηση» της Ευρώπης.
Από
το
«μεγαλύτερο
πάρκο» της Ευρώπης έως
την προετοιμαζόμενη «μεγαλύτερη τσιμεντοποίηση»
του Ελληνικού με τη διαδικασία του fast track και τις
αδιαφανείς διαπραγματεύσεις με επενδυτές από το
Κατάρ και αλλού, η απόσταση είναι τεράστια.
Η αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων του κράτους και η
προσέλκυση επενδύσεων
στην ελληνική οικονομία δε
μπορεί να θυσιάσει τον κυριότερο από τους εναπομείναντες
χώρους
στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας που είναι σε θέση να
βελτιώσει το ελάχιστο ποσοστό πρασίνου και αδόμητης έκτασης ανά κάτοικο.
Άλλωστε, όλες οι προηγούμενες επιχειρήσεις «αξιοποίησης» της δημόσιας
περιουσίας στην παραλία

(Λαγονήσι, Αγ. Κοσμάς, Μαρίνα Φλοίσβου, Μαρίνα
Ζέας) έχουν καταλήξει σε
καταστρατήγηση των σχετικών όρων από τους «επενδυτές»
και
ανυπαρξία
δημοσίων εσόδων.
Επιπλέον, η Αττική δέχεται
μια αντιπεριβαλλοντική επίθεση με τα ήδη υπάρχοντα
και σχεδιαζόμενα εμπορικά
κέντρα Μαμούθ τύπου
«MALL» 700.000 τετρ.μ.,
παρόμοια των οποίων αναμένεται να προστεθούν και
στο χώρο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ». Όλα αυτά τα γιγάντια έργα λειτουργούν όχι
μόνο σε βάρος του περιβάλλοντος αλλά και εναντίον
των μικρομεσαίων εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Κάθε
τέτοια
«αξιοποίηση» φέρνει κέρδη
στα πολυεθνικά κεφάλαια
και κλείνει εκατοντάδες
μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις.
Οι κάτοικοι των περιοχών
γύρω από το Ελληνικό,
αλλά και γενικότερα οι Αθηναίοι πολίτες έχουν και
γνώση και μνήμη αυτών των

Διοικητικά ανήκουν στην Νομαρχία του Τσιτράλ
Πολυθεϊστές (οι 8.500 έχουν εξισλαμιστεί και μόνο 3.500
διατηρούν την αρχαία θρησκεία και παράδοση) ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα σπίτια τους κτισμένα από πέτρα, λάσπη και ξύλινα δοκάρια.
Οι περισσότερες οικογένειες υποσιτίζονται. Πολλοί υποφέρουν από έλλειψη βιταμινών, μικροβιακές μολύνσεις δέρματος
και ματιών.

γεγονότων. Η κυβέρνηση
και οι επίδοξοι επενδυτές
ας λάβουν υπόψιν τους ότι
αυτός ο κόσμος θα αντιδράσει και πολιτικά και νομικά
σε οτιδήποτε δε θα αποτελεί μετατροπή του Ελληνικού σε χώρο πρασίνου και
αναψυχής, με ήπιες χρήσεις
για λόγους αυτοχρηματοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

δότησης και συντήρησης.
Η «Αττική Οικολογική
Απάντηση» δηλώνει πως θα
συμπαρασταθεί σ’ αυτούς
τους αγώνες με κάθε μέσο
που διαθέτει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Κώστας Διάκος 6972-223030
Γιώργος Δημαράς 6944-847447

8/3/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6343

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (με τις μέσες διαμορφούμενες λιανικές τιμές κατά την
ημέρα παράδοσής τους), για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
έτους 2011 και συγκεκριμένα από 20/04/2011 - 31/12/2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 715.710,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για
ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγεραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Κίνησης του Δήμου
Παλλήνης. Αρμόδιος ο Νίκος Βασιλείου, τηλ. 210 6032.898
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

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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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

Τηλ.: 6974-785682

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυρό Αγίας

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.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμβάνει την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο
υλικό ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.

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

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
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας
Νέα Διοίκηση

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

ΚΟΡΩΠΙ 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

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας μετά την Γενική συνέλευση και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Γωγώ Βικελή, Πρόεδρος
Εφη Γαβριλάκη Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Ζησιμόπουλος Αντιπρόεδρος
Θανάσης Αυγέρης Ταμίας και μέλη οι
Αννα Βενετσάνου, Κώστας Τσιριγώτης & Στέλιος Σαλούστρος
Επικοινωνία:
Γωγώ Βικελή 6946.465 294 & Εφη Γαβριλάκη 6937 730.962

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΔΕΥΤΕΡΑ 14, ΠΕΜΠΤΗ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3

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
Θετικό πρόσημο
στο προσδόκιμο ζωής
Αρνητικό στο προδόκιμο
της υγιούς ζωής
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ψυχική
ηρεμία μπορούν να περιορίσουν προβλήματα
υγείας, πιστεύει το 79%
των Ελλήνων όπως διαφαίνεται σε έρευνα που
διεξήχθη από την Philips
με αφορμή τα 80 χρόνια
παρουσίας της στην Ελλάδα.
Οι καρδιαγγειακές και οι
ογκολογικές παθήσεις
θεωρούνται πλειοψηφικά η επικρατέστερη
απειλή για την υγεία των
ερωτηθέντων τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα
ιατρικά στατιστικά στοιχεία πάνω από το 50%
των θανάτων στην Ελλάδα προέρχεται από
καρδιαγγειακές νόσους
και πάνω από το 27%
από τον καρκίνο.
Πάνω από τους μισούς
θεωρούν επαρκή τα τεχνολογικά μέσα στην
Ελλάδα για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία,
ενώ η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει πως η έγκαιρη διάγνωση είναι το
κλειδί για την αντιμετώπιση των ασθενειών και
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
Στην παρουσίαση, αναφέρθηκαν
μεταξύ
άλλων, και στις τάσεις
γήρανσης του πληθυσμού. Ο παγκόσμιος
πληθυσμός γηράσκει σε
έναν ρυθμό που δεν είχαμε δει ποτέ πριν στην
ιστορία. Μέχρι το 2050,
θα τριπλασιαστεί, φθάνοντας τον εντυπωσιακό
αριθμό των 2 δισεκατομ-

μυρίων ανθρώπων στην
κατηγορία άνω των 60.
Παράλληλα μέχρι το
2050, το μισό του ανεπτυγμένου κόσμου προβλέπεται να πάσχει από
χρόνιες ασθένειες.
Και ενώ, όσον αφορά
στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί (για τις γυναίκες
ήταν 80,18 χρόνια το
1996 και το 2008 ανήλθε
στα 82,35 και για τους
άντρες από 75,05 το
1996 ανήλθε σε 77,69 το
2008), το προσδόκιμο
της υγιούς ζωής έχει
μειωθεί.
Η πτώση του προσδόκιμου υγιούς ζωής παρατηρείται περισσότερο
στις γυναίκες αφού από
τα 69,6 έτη που ήταν το
1996 έπεσε στα 65,5 το
2008. Μικρότερη μείωση
δείχνουν τα αντίστοιχα
στοιχεία για τους άντρες, που από τα 66,5
χρόνια το 1996, έπεσε
στα 65,4 χρόνια το 2008.

«Η υγειονομική περίθαλψη ξεκινά από την
κατανόηση των ανθρωπίνων αναγκών» δήλωσε ο Χριστόδουλος
Στεφανάδης, καθηγητής
καρδιολογίας, κι αυτός
ήταν και ο λόγος της
έρευνας, που σαν γενικότερο
συμπέρασμα
έβγαλε την ανάγκη να
εστιάσουμε περισσότερο στην υγεία των γυναικών στην Ελλάδα,
αλλά και στην επένδυση
τόσο της πρόληψης όσο
και της θεραπείας.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ξεφλουδισμένα φρούτα; Καλύτερα όχι...
Από τα σκόρδα μέχρι τις μπανάνες, οι ειδικοί συνιστούν να
βρούμε τρόπους για να τρώμε και την φλούδα ορισμένων
φρούτων και λαχανικών. Γιατί; Διότι περιέχουν πολύτιμα
θρεπτικά συστατικά που μπορούν να μας προστατεύσουν
από πολλά δεινά, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος...
Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Daily Mail η δρ Μέριλιν Γκλένβιλ, τέως πρόεδρος του Φόρουμ Διατροφής & Υγείας της
Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής της Βρετανίας, «όλα τα
φρούτα και τα λαχανικά έχουν μια “βιοσυνέργεια”, δηλαδή
τα θρεπτικά οφέλη του ενός τμήματός τους ενισχύονται
από εκείνα των υπολοίπων».
Και η φλούδα δεν είναι το μοναδικό τμήμα των φρούτων
και των λαχανικών που πετάμε – οι βλαστοί και οι πυρήνες
τους επίσης είναι γεμάτοι θρεπτικά συστατικά που καταλήγουν στον κάδο των απορριμμάτων.
Ας δούμε μερικά φρούτα και λαχανικά που πρέπει να προσπαθούμε να τρώμε ολόκληρα;

Ακτινίδιο
Το τριχωτό κέλυφός του είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές
ουσίες με αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιαλλεργικές ιδιότητες. Η φλούδα του ακτινίδιου περιέχει τριπλάσιες ποσότητες αντιοξειδωτικών ουσιών από τον καρπό
του. Όταν μαλακώσει (και) η φλούδα, στίψτε ολόκληρο το
φρούτο και πιείτε τον χυμό.

Ανανάς
Δεν χρειάζεται να φάτε το σχεδόν... ξύλινο περίβλημα,
αλλά τον κεντρικό, σκληρό πυρήνα του. O ανανάς περιέχει
διπλάσια ποσότητα βρωμελίνης (ένα ένζυμο το οποίο διασπά γρήγορα τα εναπομείναντα τρόφιμα στο πεπτικό σύστημα, προστατεύοντας έτσι το στομάχι) απ’ ό,τι ο καρπός
που συνήθως τρώμε.
Πώς να τον καταναλώσετε: Λιώστε τον πυρήνα και προσθέστε τον σε smoothies, σε σούπες ή σε βραστά κρέατα.

Μπρόκολο
Αν και τα ανθύλλιά του μοιάζουν πιο ελκυστικά, έχετε
κάθε λόγο να τρώτε πρώτα τους μίσχους του. Οι μίσχοι στο
μπρόκολο μπορεί να είναι λιγότερο εύγευστοι απ’ ό,τι τα

ανθύλλιά του, αλλά περιέχουν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις ασβεστίου και βιταμίνης C.

Μπανάνες
Ανακαλύφθηκε ότι το εκχύλισμα από την φλούδα της μπανάνας μπορεί να καταπραϋνει την κατάθλιψη, διότι είναι
πλούσιο σε σεροτονίνη (η χημική ουσία που εξισορροπεί
την ψυχική διάθεση).
Πώς να την καταναλώσετε: Βράστε σε νερό την φλούδα
επί 10 λεπτά και στη συνέχεια να πιείτε το νερό (αφού
πρώτα κρυώσει) ή περάστε την φλούδα από τον αποχυμωτή
και πιείτε τον χυμό.

Σκόρδο
Η φλούδα του σκόρδου περιέχει έξι διαφορετικές αντιοξειδωτικές ουσίες. Το ξεφλούδισμα του σκόρδου αφαιρεί
τις αντιοξειδωτικές ουσίες του, οι οποίες καταπολεμούν
την γήρανση και προστατεύουν την καρδιά.
Πώς να το καταναλώσετε: Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο πάνω σε
μισό ή ένα κεφάλι σκόρδο και προσθέστε το σε ψητά κρέατα ή σε λαχανικά που ψήνονται στον φούρνο.

Εσπεριδοειδή
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες από την φλούδα των εσπεριδοειδών είναι 20 φορές πιο ισχυρές από εκείνες του χυμού
τους. Επιπλέον, οι λευκές ίνες στον καρπό τους περιέχουν
υψηλά επίπεδα πηκτίνης, συστατικό των φυτικών ινών που
είναι γνωστό ότι ελαττώνουν την χοληστερόλη και βοηθούν το έντερο να αποικιστεί από ωφέλιμα βακτήρια.
Πώς να τα καταναλώσετε: Να προσθέτετε ξύσμα εσπεριδοειδών σε όλα τα κέικ και τα γλυκίσματά σας και να βάζετε στον αποχυμωτή ολόκληρα τα φρούτα, ώστε να πίνετε
όλα τα συστατικά τους.
 Να πλένετε πολύ καλά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμενο νερό βρύσης και όχι σε λεκάνη. Αν πρόκειται να καταναλωθούν ωμά και με τη φλούδα, μπορείτε να τα σαπουνίσετε και
να τα ξεβγάλετε καλά. Κατά προτίμηση, επιλογή φρούτων και λαχανικών βιολογικής προέλευσης ή δική σας παραγωγής!
Ειρήνη Καραμπά
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Πρωτοβουλία του Εξ. Συλλ. Πανόραμα Βούλας

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 πραγματοποιούν πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 50
ετών για την χρονική περίοδο 1 έως 31 Μαρτίου, ΔΩΡΕΑΝ
Από το Δήμο Παλλήνης θα προσκομίζουν δείγμα για εξέταση στη
Βιοϊατρική καθημερινά από 8:00π.μ έως 1:00μ.μ στην οδό Κρήτης &
Σαλαμίνας στην Παλλήνη (δίπλα στην Εθνική Τράπεζα).
Πληροφορίες Γρ. Κοινων. Πολιτικής Τηλ: 210-6604659
Στο Δήμο 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

Προληπτική διάγνωση μαστού
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος Βούλας, ιατρικό κέντρο μέχρι 31/12/2011
όλες οι γυναίκες του Δήμου έχουν τη δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πληροφορίες στον γιατρό Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ του
Σωματείου (τηλ. 6983501081).

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
με πρωτοβουλία της Τ.Ο. της Ν.Δ. 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.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

για την ημέρα της γυναίκας!

MATER DOLOROSA
της ΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ *
Φρόντισαν πολύ οι μανάδες μας,
η Εκκλησία και η κοινωνία να μας
περάσουν το μήνυμα της κατάρας της Εύας: «με πόνους και με
βάσανα να γεννάει τα παιδιά
της».
Θεματοφύλακες οι άλλες γυναίκες επαγρυπνούσαν αιώνες ολόκληρους να βιώσουμε τούτο.
Το 1847, χρησιμοποιώντας αιθέρα σε μια περίπτωση τοκετού,
ο Τζέημς Σίμπσον από τη Σκωτία
παρατήρησε ότι οι συσπάσεις της
μήτρας συνεχίζονταν ακόμη κι αν
η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις
της, και όταν άρχισε να πειραματίζεται και να μεταχειρίζεται χλωροφόρμιο για να ανακουφίζει
τους πόνους του τοκετού, τότε
ήταν που ξεσηκώθηκε άγρια θεολογική κατακραυγή.
Ο κλήρος χαρακτήρισε την αναισθησία στον τοκετό: «παρακμή
του Σατανά, που φαινομενικά
προσφέρεται για να ευεργετήσει
τις γυναίκες. Όμως στο τέλος θα
σκληρύνει την κοινωνία και θα
στερήσει τον Θεό από τις βαθειές, ειλικρινείς κραυγές που
υψώνονται σε στιγμές δύσκολες,
ζητώντας την βοήθειά του»
(W. Radofille, Milestones in Midwifery, σ. 81)
Η κατάργηση της κατάρας της
Εύας φαινόταν πως απειλούσε τα
θεμέλια της πατριαρχικής θρησκείας. Οι κραυγές των γυναικών
στον τοκετό ήταν για τη δόξα του
Θεού-Πατέρα.
Η ανακούφιση των γυναικείων
πόνων θα «σκλήρυνε» την κοινωνία, λες και η μόνη εναλλακτική
μορφή, πέραν από την mater dolorosa – τη γνωστή εικόνα της αιώνιας πονεμένης και ικετεύουσας μητέρας, που επιτομή της
είναι η Παναγία – θα ήταν η Μέδουσα, που το βλέμμα της μετατρέπει τους άντρες σε πέτρα.
Η αντίληψη αυτή εξακολουθεί να
εκφράζεται στη ρητορική εναντίον των εκτρώσεων και επεκτείνεται, πέραν από οποιοδήποτε
μεμονωμένο ζήτημα, στον φεμινισμό γενικά. Μετά το φοβερό
και αργό θάνατο της Μαίρης
Γούλστονκραφτ** από σηψαιμία
στο δεύτερο παιδί της, ο αιδεσιμότατος Ρίτσαρντ Πόλγουηλ παρατήρησε με ευαρέσκεια ότι
«πέθανε μ’ έναν θάνατο που υπογράμμιζε έντονα την διαφορά
των φύλων, δείχνοντας το πεπρωμένο των γυναικών και τις
αρρώστιες στις οποίες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς» (Claire Tomalin,
The Life and Death of Mary Wollstonecraft, σ.226)

Η ταύτιση της θηλυκότητας με
τον πόνο – τόσο από τις γυναίκες
όσο και από τους άντρες – συνδεόταν με την αντίληψη της γυναίκας ως μητέρας.
Η ιδέα ότι είναι αναπόφευκτο μια

γυναίκα να υποφέρει παθητικά
έχει υποστεί πολλές μεταμφιέσεις στην ιστορία. Όχι μόνον
εκείνες της Εύας ή της Παρθένου
Μαρίας, αλλά και μεταγενέστερες, όπως είναι η σύνδεση εκ μέρους της Ε. Ντόιτς της
παθητικότητας και του μαζοχισμού με τη «φυσιολογική» θηλυκότητα.
Η μεσαιωνική γυναίκα πίστευε ότι
σε κάθε γέννα πλήρωνε για την
παράβαση της Εύας, η γυναίκα
της μεσαίας τάξης τον δέκατο
ένατο αιώνα μπορούσε να παίζει
τον Άγγελο του Σπιτιού, τον μάρτυρα. Η θηλυκότητά της επιβεβαιωνόταν με τις αγωνίες που
υπέφερε στους τοκετούς.
Η αξία της ζωής μια γυναίκας
φαίνεται πως είναι εξάρτηση του
αν είναι έγκυος ή αν έχει πρόσφατα γεννήσει. Οι γυναίκες που
αρνούνται να γίνουν μητέρες δεν
είναι απλώς ύποπτες συναισθηματικά, αλλά και επικίνδυνες. Όχι
μόνον αρνούνται να συνεχίσουν
το είδος αλλά στερούν επίσης

την κοινωνία από το συναισθηματικό προζύμι της – τους πόνους
της μητέρας. Ακόμη και στη δεκαετία του 1920 πιστευόταν ότι
«οι πόνοι που υφίσταται μια γυναίκα στον τοκετό είναι ένα από
τα ισχυρότερα στοιχεία της αγάπης, που τρέφει για τα παιδιά
της».
Το ανδρικό γυναικολογικό κατεστημένο θεωρούσε παθολογική
οποιαδήποτε γυναικεία σεξουαλική δεκτικότητα και ο «μύθος
του εύθραυστου των γυναικών»
στοίχειωνε την υπάρξη των γυναικών της μεσαίας και ανώτερης
τάξης τους τελευταίους αιώνες.
Αν η εκπαίδευση υποτίθεται,
καθώς υποστήριζαν με θράσος,
ότι έκανε να ατροφούν τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, το
να ψηφίζουν οι γυναίκες πιστευόταν ότι θα δημιουργούσε
«φρενοκομεία σε κάθε κομητεία
και ...ένα δικαστήριο διαζυγίων
σε κάθε χωριό». (D. English, Complaints and Disorders, σ. 23-36)

Στις έννοιες της γλώσσας υπάρχουν μεγάλα μυστικά του πολιτισμού, όροι όπως «άτεκνη»,
«άκληρη» ή «στείρα», – «μαρμάρα» στην παπαδιαμαντική
Σκιάθο – ορίζουν τη γυναίκα μέσα
από μίαν έλλειψη, μια λειτουργία,

μια μορφή ζωής. Δεν έχουμε
καμία έκφραση για μια γυναίκα
που ορίζει τον εαυτό της συνειδητά, όχι σε σχέση με τα παιδιά,
ούτε σε σχέση με τους άνδρες
(«άνανδρη» τη λέει ο Παπαδιαμάντης), που έχει τη δική της
ταυτότητα, που έχει επιλέξει τον
εαυτό της. Ο όρος «ελεύθερη γυναίκα» είναι έντονα χρωματισμένος, με τη νύξη της σεξουαλικής
ελευθεριότητας, του «ελεύθερου
έρωτα», της «ελευθερίας» από
το να είναι κτήμα ενός άνδρα: η
γυναίκα ορίζεται και πάλιν από
τις σχέσεις της με τους άνδρες.
Σε ολόκληρη την καταγεγραμμένη ιστορία, η «άτεκνη» γυναίκα
αντιμετωπιζόταν σαν μια αποτυχημένη γυναίκα, ανίκανη να εκπροσωπήσει το φύλο της και δεν
της αποδιδόταν ο υποκριτικός και
καταπραϋντικός σεβασμός που
αποδίδεται στη μητέρα. Οι «άτεκνες» γυναίκες κάηκαν σαν μάγισσες, καταδιώχθηκαν, στερήθηκαν το δικαίωμα να υιοθετούν
παιδιά, επειδή ήταν ανύπαντρες.
Θεωρήθηκαν ως ενσαρκώσεις
της μεγάλης απειλής εναντίον
της ανδρικής ηγεμονίας: η γυναίκα που δεν είναι δεμένη στην
οικογένεια, που δεν είναι πιστή
στον νόμο να ζευγαρώνει μ’ έναν

άνδρα και της τεκνοποιΐας, είναι
μια απειλή. Χωρίς όμως τη διανόηση των «άτεκνων» γυναικών,
χωρίς τη Σάρλοτ Μπροντέ (που
πέθανε στην πρώτη της εγκυμοσύνη), τη Μάργκαρετ Φούλλερ,
χωρίς την Τζωρτζ Έλιοτ, την
Έμιλυ Μπροντέ, την Έμιλυ Ντίκινσον, την Κριστίνα Ροσσέτι, τη
Βιρτζίνια Γουλφ, τη Σιμόν Ντε
Μπωβουάρ και τόσες άλλες
ξένες ή Ελληνίδες «άτεκνες», θα
πάσχαμε όλες σήμερα από πνευματικό υποσιτισμό ως γυναίκες.
Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ξέρουμε ότι την ίδια στιγμή που
μιλάμε, το χάσμα ανάμεσα σε
«μητέρες» και «άτεκνες» (ακόμη
και ο όρος είναι μια σχετική άρνηση, όπως το «χήρα», που σημαίνει χωρίς), θα κλείσει μόνον
καθώς θα καταλαβαίνουμε ότι
τόσον η απόκτηση παιδιών, όσον
και η απουσία τους χρησιμοποιήθηκαν για να κάνουν τις γυναίκες αρνητικές οντότητες, φορείς
του κακού.***
Ένα παιδί δεν πρέπει να είναι μια
επιθυμία, ούτε προϊόν επιθυμίας.
Επίσης δε μας χρειάζεται να είμαστε οι δέκτες της αυτοάρνησης
και της απογοήτευσης μιας άλλης
γυναίκας ή της μητέρας μας.
Το να διδάσκουμε μια κόρη, πάνω

στα Βικτωριανά πρότυπα, ότι η
μοίρα της είναι «να υποφέρει και
να σιωπά», ότι η μοίρα των γυναικών είναι προκαθορισμένη,
είναι εντελώς διαφορετικό από
το να της γνωρίζουμε με ειλικρίνεια τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες στην
πατριαρχία.
Ας έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η ποιότητα της ζωής μιας μητέρας –
όσον σκληρή κι αν είναι – είναι το
κύριο κληροδότημά της προς την
κόρη της, επειδή μια γυναίκα που
μπορεί να πιστέψει στον εαυτό
της, που είναι αγωνίστρια και που
εξακολουθεί να αγωνίζεται για να
δημιουργήσει βιώσιμο χώρο γύρω
της, δείχνει στην κόρη της και
στις άλλες γυναίκες ότι αυτές οι
δυνατότητες είναι υπαρκτές και
ότι η κατάθλιψη και ο πόνος μπορούν να μετατραπούν σε επίγνωση και προσδοκία.
* Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι συνταξιούχος
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών στη
Φιλοσοφία και τις Γυναικείες Σπουδές.
** Αγγλίδα φιλόσοφος (1759-1797). Το έργο
της «Η Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας» είναι η πρώτη δημόσια καταγγελία της
φυλετικής καταπίεσης των γυναικών
*** Είναι γι’αυτό που ιεράρχες, όπως κάποτε ο
αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός απαγόρευσε σε δύο Ελληνίδες αδελφές να πέσουν
στην θάλασσα και να πιάσουν το Σταυρό, βγάζει δε και πύρινους λόγους για το «μιαρόν»
γένος.
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Αγώνας ανώμαλου δρόμου
Στις 3 Απριλίου θα διεξαχθεί αγώνας ανωμάλου δρόμου μεταξύ ιερού Ναού Ποσειδώνος Σουνίου και Αρχαίου Θεάτρου Θορικού με σκοπό να ενώσει δύο από τα ιστορικότερα
μνημεία της Ελλάδας.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει 10 π.μ
από το ιερό Ναό του Σουνίου και
αφού διατρέξει τον παραλιακό
δρόμο του Σουνίου στο ύψος
μετά την ΙΖΟΛΑ θα διέλθει το παραλιακό μέτωπο της πόλης ,
μπροστά από το Δημαρχείο και
ακολουθώντας τον περιφερειακό-παραλιακό δρόμο θα καταλήξει στο αρχαιότερο Θέατρο
της Ελλάδας το θέατρο Θορικού.
Ο αγώνας υπολογίζεται να έχει
τελειώσει γύρω στις 12:30 π.μ.
Για τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ο Δήμος
Λαυρεωτικής και ο οργανωτικός επίτροπος έχουν έρθει σε
επαφή με τους αρμόδιους φορείς (ΕΚΑΒ, Τροχαία, Λιμενικό, κ.λ.π).
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22923 20125

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Οι ημέρες αγώνα των ομάδων της Θέτιδας
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ο αγώνας με τη Σχολή Μωραϊτη
στο γήπεδο της Βούλας θα γίνει την
Δευτέρα 14/3 και ώρα 21:00

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Επόμενος αγώνας των Κορασίδων
είναι το Σάββατο 12/3 στο γήπεδο

της Βούλας και ώρα 18:00, όπου η
Θέτιδα υποδέχεται το Βύρωνα.

ΠΑΙΔΕΣ
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
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.

«Εθνική ντροπή η μη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων»
«Η εξέλιξη αυτή είναι πρωτοφανής για τον Eλληνικό Aθλητισμό,
για την ίδια την Πατρίδα μας, για
όλους τους Έλληνες. Από τους
‘‘καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες’’, που λέγαμε το 2004, ρίξαμε
την Εθνική μας περηφάνια στα
Τάρταρα. Φαντάζεστε να ανατεθεί η διοργάνωση στη Μερσίνη
της Τουρκίας; Ούτε να το σκέφτομαι…!.» (Σημ: Δυστυχώς εκ
των υστέρων η διοργάνωση δόθηκε στην Τουρκία και μάλιστα
στην πόλη από την οποίαν ξεκίνησαν τα αποβατικά της το ‘74 για
την Κύπρο.)
…Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του στις 13 Σεπτεμβρίου
του 2009, στην προεκλογική περίοδο δηλαδή, δήλωνε ότι «αυτοί
οι Αγώνες, είναι μια δυνατότητα
προβολής του πολιτισμού μας,
του τουρισμού μας, των προϊόντων μας, της φιλοξενίας μας, του
Ελληνισμού, του χαρακτήρα μας,
της ταυτότητας μας. Ελεγε ότι θα
κάνουμε το παν, ώστε να είναι οι
καλύτεροι δυνατοί Μεσογειακοί
Αγώνες».
Αλλά και η κυρία Γκερέκου στις
12 Φεβρουαρίου 2010 δήλωνε:
“Βεβαίως και οι Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν και θα γίνουν
σωστά. Είμαστε απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, είμαστε
απόλυτα συνεπείς στις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού της χώρας
μας…”

Έχετε καταντήσει η κυβέρνηση
του ψεύδους! Όταν βγαίνετε και
κάνετε κατηγορηματικά μια δήλωση, ο ελληνικός λαός είναι σίγουρος ότι θα γίνει το αντίθετο.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες χάθηκαν,
γιατί ποτέ δεν πιστέψατε σε αυτούς, άσχετα με το τι λέγατε.
Μόλις περάσανε οι εκλογές, ως
δια μαγείας βγήκαν στην επιφάνεια τα σενάρια περί υψηλού κόστους του μεσογειακού χωριού,
τα κρουαζιερόπλοια και πάει λέγοντας.
Αυτά τα λέγατε για να μην χάσετε ψήφους στις Δημοτικές
Εκλογές. Κανείς δεν θα σας ψήφιζε στην Θεσσαλία.. Κανείς!
Τους Μεσογειακούς Αγώνες δεν
μας τους πήρανε! Εσείς τους δώσατε και με το χειρότερο τρόπο.
Και δυστυχώς, οι συνέπειες ΔΕΝ
μένουν μόνο στο τοπικό επίπεδο
της Θεσσαλίας. Δίνουμε την εικόνα μιας χώρας που δεν μπορεί
να υλοποιήσει τα βασικά σε μία
διεθνή διοργάνωση.
Γνωρίζετε ότι το Μουντιάλ του
1986, ήταν να το διοργανώσει η
Κολομβία αλλά έγινε στο Μεξικό.
Και εκεί επικαλέστηκαν οικονομικούς λόγους.
Γνωρίζετε πότε ξαναπήρε διοργάνωση η Κολομβία μετά από αυτό;
18 χρόνια, η Κολομβία ήταν σε
μια μορφή καραντίνας από τις
αθλητικές διοργανώσεις αφού
δεν την εμπιστεύονταν. Είναι

πολύ πιθανόν, να γίνει και για τη
χώρα μας αυτό. Η διεθνής αρθρογραφία θα αναφέρει ΠΑΝΤΑ
την περίπτωση της Ελλάδας στις
αποτυχημένες διοργανώσεις.
Προχθές ο Γενικός Γραμματέας
Αθλητισμού ανακοίνωσε μειώσεις
14% στις επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών. Αφού λοιπόν ξεφορτωθήκατε τους Μεσογειακούς,
κάντε κάτι για να ισοφαρίσετε
την ζημιά στον Αθλητισμό!
Δώστε περισσότερα χρήματα στις
Ομοσπονδίες… Δώστε κάποια
χρήματα που “γλυτώσατε” από
τους Μεσογειακούς, στα Ερασιτεχνικά Σωματεία που πεινάνε!
Κύριε Υπουργέ, το όνειρο για
τους Θεσσαλούς τελικά ήταν
απατηλό. Η ευκαιρία που τους δινόταν, η δική τους ευκαιρία χάθηκε!
Όπως επίσης χάθηκε και η ευκαιρία για την ώθηση του Αθλητισμού. Γιατί τέτοιες διοργανώσεις,
αποτελούν κίνητρο για τους
αθλητές να δοξαστούν στην Πατρίδα τους και για τα νέα παιδιά
να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Πλέον, απομένει να σας δώσω τα
“..συγχαρητήρια” μου, εκ μέρους
όλων αυτών των παιδιών!»
Ανατολάκης Γεώργιος
Βουλευτής Β´ Πειραιώς – ΛΑ.Ο.Σ.

210-4945986 Fax: 210-4945987
Email: g.anatolakis@parliament.gr
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Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Αφιέρωμα στον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια
ετοιμαζόταν για πόλεμο.»
Ανέλυσε το μοτίβο της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια όπως και τη συμβολή της στρατηγικής του για
την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. «…Ο Ιωάννης Καποδίστριας, με αποτελεσματικότητα, πέτυχε την έναρξη της αλλαγής
της Ελλάδος, αντιτάχθηκε σε νοοτροπίες και στο
υπάρχον καθεστώς, σημεία, τα οποία επέφεραν το
άδοξο τέλος του, με την δολοφονία του στο Ναύπλιο.»
Με το πέρας της ομιλίας του ακολούθησαν ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σχόλια από τους παρευρισκόμενους.

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαιτερο ενδιαφέρον εξελίχθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ομίλου
«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», αφιερωμένη στον Πρώτο
Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.
Ομιλητής ο Ανδρέας Κούκος, Νομικός - Καθηγητής
της Νεότερης Ιστορίας στη σχολή Εθνικής Αμύνης,
CPh.D Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος της «Εταιρίας Μελέτης Έργου
του Ιωάννη Καποδίστρια».
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Ομίλου
«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» Γεώργιος Δ. Δρίτσας, ο
οποίος ανέφερε τη διαχρονικότητα των λόγων και
των πράξεων του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας
αλλά και το πόσο επίκαιρος είναι ο Ι. Καποδίστριας
σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα, σε
όλα τα επίπεδα.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γιώργος Δρίτσας στο βήμα.

Στο βήμα ο ομιλητής Α. Κούκος, αριστερά ο συντονιστής Εμ. Γερακιός και δεξιά ο επικεφαλής της μειζονος μειοψηφίας Γρ. Κωνσταντέλλος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Εμ. Γερακιός, ο
οποίος αναφέρθηκε περιληπτικά στην προσωπικότητα του Ι. Καποδίστρια, η οποία χαρακτηρίστηκε
παγκόσμιας εμβέλειας και βεληνεκούς. Ακόμη ο Εμ.
Γερακιός αναφέρθηκε στις ιατρικές γνώσεις του Κυβερνήτη, τις οποίες γνώριζε καλώς, αφού κι ο ίδιος
είναι γιατρός.
Ο κύριος ομιλητής Α. Κούκος “ξεδίπλωσε” την προσωπικότητα του Ι. Καποδίστρια και με τη βοήθεια προβολής ιστορικών φωτογραφιών και εικόνων, ταξίδεψε
τους παρευρισκόμενους στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, «…στην εποχή που η Ελλάδα, αντί να
περνάει την εποχή της αναγέννησης και του διαφωτισμού, όπως οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης,

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γιώργος Δρίτσας με τον περιφερειακό
σύμβουλο Θανάση Αυγερινό.

Ένα δείγμα του ψυχικού και εθνικού μεγαλείου του ανδρός

“Ούτε οβολόν από το Δημόσιο χρήμα”
(Ο Καποδίστριας προς την Δ’ Εθνική Συνέλευση, Άργος 4 Αυγούστου 1829)

«… θέλω αποφεύγει και ήδη να δεχθώ
την προσδιοριζόμενη ποσότητα δια τα
έξοδα του αρχηγού της Επικρατείας,
απερχόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά μου
χρηματικά μέσα μού εξαρκούν από το
εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια
χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν…
Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις
τον εαυτόν μου τας αναπαύσεις του
βίου, αι οποίοι προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον αν-

θρώπων βυθισμένων εις την εσχάτην
αμηχανίαν…
Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν
εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’
εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις,
δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς
αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού
υπουργήματός των αλλ’ ότι οι μισθοί
ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα
χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».

