ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
και το χρέος
(Β’ μέρος)

Στο προηγούμενο σημείωμά μου καταπιάστηκα με τη
φύση του δημοσίου χρέους της χώρας μας. Πώς δημιουργήθηκε και έφτασε σ’ αυτά τα
επαχθή ύψη· την συνυπευθυνότητα,
αν όχι την κύρια ευθύνη των εταίρων
και δανειστών μας και κατά πόσον
είναι επιβεβλημένο και λογικά ηθικό
και εφικτό “να τηρηθούν οι δεσμεύσεις” των προηγούμενων κυβερνήσεων που ήταν “φιλικές” προς τους
δανειστές υποχωρητικές και πρόθυτου Κώστα μες, είτε “με το πιστόλι στον κρόΒενετσάνου
ταφο”, είτε όχι.
Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται,
όταν συνάπτονται ελευθέρως - τυπικά και ουσιαστικά
- συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες - είναι κατά το
μάλλον δίκαιες και αμοιβαίως επωφελείς.
Τις δεσμεύσεις των δανειακών συμβάσεων που
έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, με τα μνημόνια, με τα
κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα (“κυβέρνησης”
Λουκά Παπαδήμου, πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου), με ωμούς και απροκάλυπτους εκβιασμούς, προς
τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Α. Παπανδρέου, τις
εξευτελιστικές υπογραφές του Σαμαρά, τους εκβιασμούς και διαγραφές και απειλές διαγραφών των βουλευτών, με απροκάλυπτες παραβάσεις του
Συντάγματος και με τα γνωστά τραγικά και βιωματικά
αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία και
την συνακόλουθη ανθρωπιστική κρίση, έχουμε καθήκον να μην τις τηρήσουμε. Είναι αντίθετες με τις ευρωπαϊκές διακηρύξεις, είναι αντίθετες με την ηθική
και την τρέχουσα πρακτική ελεύθερων, δημοκρατικών
και εκσυγχρονισμένων κρατών, είναι ανέφικτες δεσμεύσεις, δόλιες και νομικά αστήρικτες, γιατί είναι
προϊόν δόλου, εκβιασμών, εχθρικής διαθέσεως και
υποβολιμαίες.

Η Διπλωματία για το χρέος
Και φτάσαμε στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Η διαπραγμάτευση απαιτεί πιστή εφαρμογή βασικών αρχών
Συνέχεια στη σελ. 2
της διπλωματίας.

Ενα παράδειγμα ανάπτυξης
Σελίδα 3
του Σαρωνικού

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
“Ανάσα αξιοπρέπειας”
“Ούτε βήμα πίσω”, ήταν το σύνθημα που επικράτησε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη το απόγευμα 11/2/15,
για να υποστηριχθεί η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν.
Απλός κόσμος, χωρίς κομματικές σημαίες και συνδικάτα,
προσήλθε στη συγκέντρωση με
μήνυμα “ανάσα αξιοπρέπειας”.
“Πέντε πόντους έχω ψηλώσει
την τελευταία εβδομάδα”, ήταν
τα λόγια ενός πολίτη.
Ούτε βήμα πίσω, λοιπόν είναι
το σύνθημα που πρέπει να αντηχεί στ’ αυτιά των εκπροσώπων της κυβέρνησης που
διαπραγματεύονται.

Αποκατάσταση λατομείων Μερέντα, με άλλη ματιά Σελίδα 10
Βασιλόπιτα στη “Δημοτική
Βούληση”, Δ. Δόγκα Σελίδα 13
Αλλαγές στον “Καλλικράτη”
Σελίδα 14
και στους ΟΤΑ
Επικούρεια φιλοσοφία στο ΓέΣελίδα 24
ρακα Παλλήνης

Βιώσιμη διαχείριση
απορριμμάτων

Τριήμερο Συνέδριο της
Περιφέρειας Αττικής Σελίδες 6, 17
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ και χρέος
Συνέχεια από τη σελ. 1

Προϋπόθεση αποτελεσματικής διπλωματίας είναι:
― Ισχυρή Λαϊκή στήριξη (η Κυβέρνηση την έχει και μάλιστα επηυξημένη)
― Αποτρεπτικές Δυνάμεις (Οικονομικές και γεωπολιτικές
εν προκειμένω - σε άλλες περιπτώσεις και στρατιωτικές).
Στο σημείο αυτό, η οικονομική μας “ισχύς” είναι “αρνητικού διαφέροντος”1, καθόλου όμως ευκαταφρόνητη. Η γεωπολιτική μας θέση είναι σημαντικότατη και δεν
χρειάζεται να το αναλύσω παραπέρα.
― Και τρίτη προϋπόθεση αποτελεσματικής διπλωματίας
είναι οι συμμαχίες. Στην περίπτωσή μας είναι και “εσωτερικής” υπόστασης, εντός Ε.Ε. - όχι τόσο ισχυρές σε ηγετικό επίπεδο στην παρούσα συγκυρία - αλλά και εκτός
Ε.Ε., “εξωτερικής” υπόστασης. ε.π. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα κ.λπ.
Υπάρχουν συμμαχίες περιστασιακές ή και μονιμότερες.
Πάντως, για να θυμηθούμε και τον Πάλμερστον2, δεν
υπάρχουν μόνιμοι φίλοι ή εχθροί και μόνον τα συμφέροντα είναι διαρκή. Οπου λοιπόν υπάρχει ή μπορεί να δημιουργηθεί ταύτιση συμφερόντων, μπορούν να
οικοδομηθούν και πιο στέρεες συμμαχίες.
Στις βασικές προϋποθέσεις άσκησης επιτυχούς διπλωματίας, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την διπλωματική ικανότητα αυτών που διαπραγματεύονται καθώς και των
“αντιπάλων” τους - αντισυμβαλλόμενων. Δεν “παίζεις”
μόνος σου. “Παίζεις” με αντίπαλο. Και το αποτέλεσμα δεν
πρέπει να είναι απόλυτο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
ΔΗΜΟΣ 3Β
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/2 στις 7μ.μ. με 27 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BOYΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
H Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει εκτάκτως την 13η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα
7μ.μ., με 2 θέματα που αφορούν δημοπράτηση χώρου
στάθμευσης: στο Ορφανοτροφείο, όρμου Μαλτσινιώτη

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/2 στις 5μ.μ. με 3 θέματα που
αφορούν άδειες καταστημάτων τροφίμων, κομμωτηρίου
και πινακίδας σήμανσης στο 4ο Δημ. Σχολείο.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης, 17/02/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν χορήγηση ή μη ίδρυση λειτουργίας των
παρακάτω επιχειρήσεων:
1. Επιχείρηση τροφίμων και ποτών, Λ. Βάρης – Κορωπίου 180 στη Βάρη.
2. Επιχείρηση εστίασης προχείρου γεύματος Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα.
3. Ιδρυσης κομμωτήριο, οδός Δήμητρας 11Βάρη.

Η αλαζονεία που εμφυλοχωρεί δημιουργεί φθόνο, μίσος,
διάθεση εκδίκησης στον ηττημένο και εφησυχασμό ισχύος
στον νικητή.
Γι’ αυτό και η νίκη πρέπει να είναι σχετική. Να μοιάζει, αν
δεν είναι, με ισοπαλία.
Κι αφού μιλάμε για παιχνίδια κι έχει γίνει κατάχρηση του
πόκερ, τις τελευταίες ημέρες, έχω εκφράσει την άποψη
ότι ο διπλωμάτης (ο πολιτικός, ο στρατηγός, ο επιχειρηματίας) πρέπει να παίζει σκάκι, για ν’ αποκτήσει “σκακιστική σκέψη”. Αν κινήσω τον Α’ πεσσό (πιόνι), ο αντίπαλος
θα κινήσει ή τον α ή τον β ή τον γ, οπότε ανάλογη πρέπει
να είναι η προσχεδιασμένη δική μου αντίδραση, που βέβαια δεν αποκαλύπτεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου
βλακωδώς ή εκ του πονηρού, τίθεται το ερώτημα.
Αλλά δεν φτάνει μόνο το σκάκι. Πρέπει να παίζει και
τάβλι. Και τούτο, για να εμπεδώσει, ότι στη ζωή, όπως και
στη φύση, δεν γίνονται όλα νομοτελειακά προγραμματισμένα (αιτιοκρατία - ντετερμινισμός), αλλά υπάρχει και το
απρόβλεπτο, το “τυχαίο” η αρχή της απροσδιοριστίας!
Το πόκερ, χρειάζεται όχι για να κάνεις μπλόφες, τις οποίες
αν χρειαστεί να τις κάνεις, θα τις κάνεις σπανίως, όσο για να
μάθεις ν’ αντιλαμβάνεσαι τις μπλόφες των άλλων! Είναι θέμα
ψυχολογίας και ψυχολογικού επηρεασμού.
Πρέπει ακόμα να ξέρεις πολύ καλά αυτούς που έχεις απάναντί σου. Μα, πάρα πολύ καλά. Και εννοώ, ακόμη και τα
απολύτως προσωπικά δεδομένα τους. Και ο νοών νοείτω.
Οι διπλωμάτες δεν είναι παιδιά του κατηχητικού.
Οι άλλες χώρες, οι περισσότερες, οι “εταίρες” μας, “έχουν
βεβαρυμένο ποινικό μητρώο” κατά την έκφραση γνωστού
διπλωμάτη μας και πολιτικού. Αλλά εκείνο που μετράει περισσότερο είναι πως έχουν εθιστεί στην απουσία αντίστασης. Στην εύκολη παραδοχή, στην υποχώρηση στον
εκβιασμό, στην ευεπιφορία στον εκμαυλισμό. Γι’ αυτό και
ξαφνιάζονται μπροστά στην άνεση (cool) και το αγέρωχο
ύφος ενός Γιάνη Βαρουφάκη, ενός Τσίπρα, στην κατάργηση του λαιμοδέτη (γραβάτας)!
Ορισμένες βασικές αρχές της διπλωματίας είναι απαράβατες. Οπως η επιμονή, η υπομονή, η γοητεία, το δέλεαρ,
η εμμονή σε ζωτικούς στόχους, το ανυποχώρητο από ζωτικά και κύρια σημεία, κατ’ αντιδιαστολή προς την παραχώρηση “με το σταγονόμετρο” δευτερευούσης σημασίας
σημείων.
Και ακόμα τις διάφορες τεχνικές διαπραγμάτευσης, όπως
προσθαφαίρεσης δευτερευούσης σημασίας σημείων προκειμένου να επιλύσεις το σκοπούμενο πρόβλημα. Οταν
προκύψει δηλ. κάποιο δυσεπίλυτο πρόβλημα, προκειμένου
να το επιλύσεις, προσθέτεις κι άλλα προβλήματα, που δεν
σ’ ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Κατά τη διαπραγμάτευση, υποχωρείς σε κάποια απ’ αυτά ή και απ’ όλα, σε αντάλλαγμα
της επ’ οφελείας σου επίλυσης του βασικού προβλήματος.
Τέλος στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση του χρέους,
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και να τεθούν, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα εξής στοιχεία:
― Το χρέος είναι απεχθές, επαχθές και μη βιώσιμο.
― Πώς έχει προέλθει; με ευθύνη και προς όφελος ποίων;
― Να αναζητηθεί η άκρως εμπιστευτική 17σέλιδη έκθεση
της commission που συζήτησε το Ecofin στις 10/2/2009 και
οι μετέπειτα αποφάσεις επ’ αυτής (Εμείς “απ’ έξω” κατέχουμε μία).
― Να υπομνησθεί ότι οι συμφωνίες, το μνημόνιο και οι
εφαρμοστικοί νόμοι της “κυβέρνησης” Λουκά Παπαδήμου,
είναι ανυπόστατα νομικά, γιατί η κυβέρνηση αυτή ήταν
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συνταγματικώς παράνομη, πράγμα που δεν μπορώ να πιστέψω ότι αποσιωπήθηκε και παραβλέφθηκε εσκεμμένως,
αλλά λόγω βαρειάς πλάνης και αμέλειας των δικών μας
πολιτειακών παραγόντων, αλλά και των αντισυμβαλλομένων.
Το προνόμιο του Π.τ.Δ. να διορίζει πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτικό έχει καταργηθεί με την αναθεώρηση του
Συντάγματος το 1986 (βαριούνται να το δούνε οι έχοντες
στοιχειώδεις γνώσεις νομικής, ή δεν το αξολογούν αναλόγως;)
― Να υπομνησθούν οι γερμανικές οφειλές. Ξεπερνούν τα
162 δις, προ τόκων, με 1% επιτόκιο, ισοσκελίζουν τις
δικές μας υποχρεώσεις (300+δις).
Αυτά περιληπτικά και για την ώρα.
――――――――
1. Αρνητικό διαφέρον: Αρνητικό όφελος. Δηλαδή το όφελος που θα
προέκυπτε εάν δεν είχε οδηγηθεί στη σύναψη αυτού του χρέους.
2. Πάλμερστον: Αγγλος πολιτικός,. Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός των μέσων του 19ου αιώνα.
Βιβλιογραφικά βοηθήματα:
1. Henry Kissinger: “Διπλωματία”
2. Makiavelli: “Ο Ηγεμόνας”
3. R. Cooper: “Η διάσπαση των Εθνών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αποκριές & Κούλουμα Σελ. 4 - 5

Κοινωνικό ανταλλακτήριο
στην Παλλήνη
Σελ. 6
“Φωτογραφίζω την πόλη μου”
Σελ. 7
στα 3Β
“Μουσειακά κτήρια” Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Τσελαλίδης

Παρακοινωνιακές συνιστώσες επί
Τουρκοκρατίας Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Καημοί και ντέρτια της δημοσιο-γραφικής παλιοπαρέας Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Ο Κήπος του Προεδρικού ΜεΣελ. 12
γάρου, Γυμνάσιο Βουλ/νης
Μπάρες και λουκέτα στο βουνό
της Βούλας
Σελ. 13
Βραβεύσεις στο Κορωπί

Σελ. 24

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Η υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας ζώνης του Σαρωνικού
και ένα παράδειγμα-πρόταση για ήπια ανάπτυξη
Η ακτογραμμή του ανατολικού Σαρωνικού είναι έντονα
δομημένη και μεγάλος χώρος αυτής αξιοποιείται από
ιδιώτες, αποστερώντας την ελεύθερη πρόσβαση στους
πολίτες. Μεγάλη έκταση χαρακτηρίζεται από εγκατάλειψη, ενώ μικρά είναι τα τμήματα της ακτογραμμής που
ακόμα θυμίζουν φύση.
Συνοπτικά για το παραλιακό μέτωπο από το Φλοίσβο
έως τη Βουλιαγμένη φαίνεται ότι:
― Για τα πέντε εκατομμύρια κατοίκων του Λεκανοπεδίου είναι ελεύθερο περίπου το 35% του μήκους των
ακτών.
― Ευνοούνται οι μειοψηφικές ομάδες που κατέχουν
μεγάλα σκάφη αναψυχής (Μαρίνες) και εκμεταλλεύονται κλειστές περιοχές [Αστέρια Γλυφάδας, Καβούρι,
Αστέρας Βουλιαγμένης].
― Αυτές οι δραστηριότητες καταλαμβάνουν περίπου
το 33% της έκτασης των ακτών της ως άνω ζώνης
― Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν δεσμεύσει σημαντικό τμήμα του μετώπου των ακτών, (14%).
― Άλλοι χώροι και εγκαταστάσεις, (18%)

άζεται. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, αναπτύσσεται
η ακόλουθη πρόταση ως παράδειγμα μιας ήπιας οικονομικής δραστηριότητας στις ακτές και η οποία θα έχει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Πρόταση διαχείρισης της νεκρής
Ποσειδωνίας που ξεβράζεται στις ακτές.
Η Ποσειδωνία με επιστημονική ονομασία Posidonia oceanica, είναι φανερόγαμο υψηλής οικολογικής σημασίας. Η
παρουσία της συντελεί ουσιαστικά στη βιοποικιλότητα και
αφθονία των θαλάσσιων ειδών. Η Ποσειδωνία σχηματίζει

Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των ακτών είναι:
4 Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές
4 Πολλά τμήματα της ακτογραμμής χρειάζονται αποκατάσταση και απο-τσιμεντοποίηση.
4 Προτείνονται ήπιες μόνο κατασκευές στον παράκτιο
χώρο.
4 Ανάδειξη και προστασία των ποικιλόμορφων θαλάσσιων οικοτόπων.
4Αποκατάσταση μικρών υδατορεμάτων που έχουν μπαζωθεί καθώς συνιστούν βασικούς τροφοδότες υλικού για
τις παραλίες, για να μειωθούν τα φαινόμενα διάβρωσης
των ακτών.
4 Η διαχείριση μιας ακτής πρέπει να γίνεται σε επίπεδο
λεκάνης απορροής και με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.
4 Η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην
ακτογραμμή θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη.
4 Η ανάπτυξη μιας περιοχής με αυστηρά οικονομικούς
όρους έχει σαν αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες για τις
τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, τέτοιου τύπου ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη επιφέρει ευκαιριακό κέρδος, ενώ
αντίθετα το κόστος είναι μεγάλο και αφορά και τις επόμενες γενιές. (Xαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης είναι οι Σκουριές της Χαλκιδικής).
Βασικό ζητούμενο σήμερα είναι η αποκατάσταση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ισορροπιών όπου αυτό χρει-

Αναγνώστου Βασίλης
Περιβαλλοντολόγος MSc

ρύτερο θαλάσσιο χώρο.
Β) Το κυματικό καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή.
Γ) Την «υγεία» των θαλάσσιων λιβαδιών.
Με βάση τα παραπάνω, αλλά και από παρατηρήσεις στην
ακτή, μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο όγκος του υλικού που
ξεβράζεται στην παραλία και με συλλογή ποικίλων παρατηρήσεων μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα
για την οικολογική κατάσταση σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν να εκτιμηθούν οι περιοχές με αφθονία υλικού και να οργανωθεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των
φυλλωμάτων, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αναδειχθούν
τα στοιχεία βιοποικιλότητας μιας θαλάσσιας περιοχής.

Θαλάσσια Λιβάδια του είδους Posidonia oceanica (Υποβρύχια
λήψη από το θαλάσσιο χώρο των Οινουσσών, έτος 2011)

Φωτογραφίες από το Φαληρικό μέτωπο. Οι βαριές παρεμβάσεις
με μηχανικά έργα που έχουν γίνει υποβαθμίζουν έντονα την αισθητική αξία της περιοχής. Αξιοποίηση ή κακοποίηση;

γράφει ο

θαλάσσια λιβάδια, τα λιβάδια αυτά συντελούν στην προστασία της παραλίας από τη διάβρωση, καθώς εμποδίζουν
τη μεταφορά του αμμώδους υλικού από τα θαλάσσια ρεύματα. Θαλάσσιες περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, χαρακτηρίζονται από καλή οικολογική ποιότητα και θα
έπρεπε να προτιμώνται από τους λουόμενους. Αντίθετα, η
κυρίαρχη αισθητική που έχει διαμορφωθεί μας κάνει να
θεωρούμε μια παραλία που έχει φυτικά υπολείμματα από
το είδος αυτό ως βρώμικη και ακατάλληλη για κολύμβηση.
Σε πολλές παραλίες της Αττικής ξεβράζονται μεγάλες ποσότητες νεκρής Ποσειδωνίας. Το υλικό που ξεβράζεται
απομακρύνεται συνήθως από την παραλία με τεχνικά
μέσα (μπουλντόζες, φορτηγά) που ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ακτή, όπως απομάκρυνση και αμμώδους υλικού. Στη συνέχεια το υλικό που
έχει συλλεχθεί, μεταφέρεται σε ΧΥΤΑ ή σε άλλους ακατάλληλους χώρους για απόθεση. Το κόστος της συλλογής και απομάκρυνσης του υλικού το επωμίζεται συνήθως
η δημοτική αρχή. Προτείνεται η αξιοποίηση αυτής της βιομάζας με τη δημιουργία μικρών συνεταιριστικών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας της.
Με μικρή επεξεργασία της νεκρής Ποσειδωνίας μπορεί
να παραχθεί καθαρή οργανική ύλη, η οποία είναι χρήσιμη
ως ένα πρώτης τάξης εδαφοβελτιωτικό που εξισορροπεί
επιπλέον την υγρασία στις καλλιέργειες. Το παραγόμενο
προϊόν είναι απόλυτα φυσικό και ακίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενώ η δραστηριότητα παραγωγής του είναι
φιλική για το περιβάλλον. Δεν απαιτούνται μεγάλες εγκαταστάσεις, δεν παράγονται παραπροϊόντα και, κατά τη
συλλογή και επεξεργασία της βιομάζας καταναλώνονται
πολύ μικρές ποσότητες ενέργειας.
Ο όγκος της νεκρής Ποσειδωνίας που συσσωρεύεται στις
ακτές εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:
Α) Από την ύπαρξη ή μη, λιβαδιών Ποσειδωνίας στον ευ-

Μια τέτοια δράση συνολικά θα είχε θετικές οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες.
Οικονομικές: Θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή εισοδήματος για δήμους που σε συνεργασία με ιδιώτες θα αναπτύξουν μια τέτοια επιχειρηματική καινοτομία.
Επιπρόσθετα η δημοτική αρχή θα εξοικονομεί δαπάνες
που αφορούν την απομάκρυνση της βιομάζας από τις παραλίες.
Κοινωνικές: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπου δύναται να απασχοληθούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Περιβαλλοντικές: Αξιοποίηση ενός υλικού που σήμερα αντιμετωπίζεται σαν ρύπος και καταλήγει σε Χ.Υ.Τ.Α. επιβαρύνοντας τους. Η συλλογή και επεξεργασία του υλικού
θα γίνεται με ήπιο τρόπο χωρίς συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και από τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων που θα αφορούν τα υγιή
λιβάδια, θα αναδειχθούν σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι
και, αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει κέντρο ουσιαστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ένα παράδειγμα για το
πως οι ακτές μπορούν να χρησιμοποιούνται με βάση τις
αρχές της αειφορίας. Yπάρχουν πολλές ήπιες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με γνώμονα την
κοινωνία και το περιβάλλον και να προσφέρουν ουσιαστική ευημερία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των παραλιών μόνο
και μόνο για την ικανοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών
συμφερόντων, τα οποία δεν φέρουν κανένα όφελος στην
κοινωνία.
Η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές πρέπει να αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο
παράκτιο χώρο θα πρέπει να εναρμονίζονται με το φυσικό χώρο και κάθε οικονομική δραστηριότητα να είναι
κοινωνικά δίκαιη.
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν Αποκριάτικη Γιορτή, το Σάββατο, 21
Φεβρουαρίου 2015, από τις 12 το μεσημέρι έως τις
4 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, με πολύ χορό, παιχνίδια και Αποκριάτικη παρέλαση.
Aπογειωτικοί ρυθμοί LATIN, ξυλοπόδαροι, δεκάδες
μπαλόνια και το Face Painting για τα παιδιά, στη φετινή Αποκριάτικη Γιορτή, είναι μια μοναδική ευκαιρία, για όλους να ξεφαντώσουν, σε μια ξέφρενη
παρέλαση στο κέντρο της πόλης!
O Δήμος παρακαλεί και “προκαλεί” όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους του Δήμου,
αλλά και την «παρέα» σας, να συμμετάσχετε στη
μεγάλη αυτή Αποκριάτικη Παρέλαση.
Η καλύτερη θεματολογία μεταμφίεσης ομάδος, θα
επιλεγεί και θα έχει ως έπαθλο για κάθε μέλος, ατομική κάρτα ελεύθερης εισόδου στη Δημοτική Πλαζ
Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη, για το καλοκαίρι του
2015, καθώς επίσης και ένα «έργο τέχνης», από το
Τμήμα Ζωγραφικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»!

Eτήσιος χορός με το Σύλλογο
Μανιατών Νοτίων Προαστίων
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας
προσκαλεί να διασκεδάσετε στον Ετήσιο χορό
του και την κοπή της πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 13.00
στην ταβέρνα «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ”, Γούναρη 42 &
Ιασωνίδου, Άνω Ελληνικό Τηλ. 210 9619193
Πληροφορίες : Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860

Βασιλόπιτα στην
Ανοιξη Κορωπίου
Ο Εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι
Κορωπίου και πέριξ η “Ανοιξη” θα κόψει τη βασιλόπιτα, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό
- Πολιτιστικό κέντρο Κίτσι στις 11.30π.μ.

Βασιλόπιτα στη “Νέα Παλλήνη”
Βασιλόπιτα θα κόψει ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα του
Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης (Λ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό
Σχολείο Παλλήνης).

Έκθεση Ζωγραφικής και Κοσμήματος Όλγας Σουλαχάκη
Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στα εγκαίνια της
έκθεσης ζωγραφικής και κοσμήματος της εικαστικού
Όλγας Σουλαχάκη, που θα πραγματοποιηθούν την
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (οδός Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).
Διάρκεια έκθεσης: 20 – 22 Φεβρουαρίου 2015
Ωράριο: 9 π.μ. – 1 μ.μ. και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Eπιμνημόσυνη δέηση για τους
πνιγμένους Ιταλούς αιχμαλώτους
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής και το Σύνδεσμο
“Χρυσή Τομή” οργανώνουν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. επιμνημόσυνη
δέηση για τους 4.100 Ιταλούς αιχμάλωτους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του
νορβηγικού πλοίου ORIA, γιατί ήταν δεμένοι από
τους Γερμανούς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 60ο χλμ. της
παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο σημείο που έχει στηθεί μνημείο για τα θύματα του
ναυαγίου.
Την επιμνημόσυνη δέηση θα τελέσει ο καθολικός ιερέας – εφημέριος της ενορίας Αγίας Βαρβάρας στο
Λαύριο π. Christian Gaspal.

Eτήσιος χορός στον
Αγιο Γεώργιο Κορωπίου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, Αγίας
Μαρίνας Κορωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό
του, που θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο
κέντρο “Η φωλιά του Κούκου”, στο 38χλμ. της
Λεωφ. Σουνίου - Λαγονήσι.
To πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με
ορχήστρα, τραγούδι, πλούσιο μενού και πολύ καλό
φαγητό. Τιμή πρόσκλησης 15 €
Για κρατήσεις 6937617105

Ετήσιος χορός με την “Πρόοδο”
Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» πρώην «ΦΑΡΣΑ» Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό που θα γίνει στο
κέντρο ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ, (Λ. Σουνίου 39ο χιλιόμετρο διεύθυνση Ιωαν. Αγγελοπούλου 321 Λαγονήσι), στις
14/02/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ.
Τιμή Πρόσκλησης ׃15€ το άτομο (φαγητό, κρασί,
αναψυκτικά)
Για πληροφορίες ׃Δημήτρης Βλαχοδιονυσόπουλος
Τηλέφωνο Κινητό ׃6971872954

Αποκριάτικο εργαστήρι
για παιδιά και γονείς
Το Σάββατο 14/2, από 6 έως τις 8 το βράδυ, στο Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη (Λ. Βασ. Κωνσταντίνου
128, Κορωπί, Τηλ. 210 60 20 515) στήνεται ένα εργαστήρι χειροτεχνίας και κατασκευής μάσκας από
χαρτόνι και παπιέ-μασέ, υπ’ ευθύνη του εικαστικού
Βασίλη Θαλασσινού.

«Αναταραχή στην κουζίνα»
Την Κυριακή 15/2 και ώρα 12.00 θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Τερζόπουλου με τίτλο:
«Αναταραχή στην κουζίνα» στο Tennis Club (Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου), 1η πάροδος
Κοσμά Νικολού, Κορωπί.
Το αλάτι και το πιπέρι ήταν πάντα οι καλύτεροι φίλοι.
Πάντα... έως τη μέρα που μάλωσαν για τα καλά... έτσι
απλά. Από τότε, στην κουζίνα επικρατεί μεγάλη αναταραχή.
Εικονογράφηση: Κωνσταντία Ζαφείρη
Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

«Θόδωρος Αγγελόπουλος –
Με γυμνή φωνή»
Την Κυριακή 15/2 και ώρα 18.30 οργανώνεται εκδήλωση αφιερωμένη στον διεθνώς αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο Έλληνα σκηνοθέτη, σεναριογράφο και
παραγωγό κινηματογράφου Θόδωρο Αγγελόπουλο, με
αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατό του.
Ανοιχτή πρόσκληση σε συζήτηση με το κοινό του Κορωπίου, και όχι μόνο, για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου βασισμένη στο βιβλίο του Γιώργου
Αρχιμανδρίτη «Θόδωρος Αγγελόπουλος – Με γυμνή
φωνή». Εκδόσεις Παττάκη
Παίρνουν μέρος ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Ορέστης Ανδρεαδάκης, όπως και ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του ΒΗΜΑFM Γιώργος
Αρχιμανδρίτης.
Στο Αμφιθέατρο γίνεται στο Δημαρχείου Κορωπίου,
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47, Κορωπί σε συνεργασία
του Αθλητικού Συλλόγου «Προοπτική» και του Βιβλιοχαρτοπωλείου Πρόφη, υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.
Συντονίζει ο Γιώργος Πρόφης του Αθλητικού Συλλόγου
«Προοπτική»
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“Μουσούνες” αποκριάτικη παρέλαση στο Κορωπί
Μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση οργανώνει ο Δήμος
Κρωπίας με τον «Σφηττό» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 στην κεντρική λεωφόρο Κορωπίου (Βασιλ.
Κωνσταντίνου), ώρα 15:00
Η κάθε καρναβαλική ομάδα/σχολείο μπορεί να επιλέξει κάποιο θέμα. Όμως, επισημαίνει ο Δήμος ότι «λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και επειδή είναι αρχή του
Δήμου μας να μην επιβαρύνουμε οικονομικά τους συμπολίτες μας, όποιοι λάβουν μέρος μπορούν να είναι ντυμένοι
με οποιαδήποτε στολή. Σημαντικό είναι να μην υπάρχουν
αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι, ή άλλα επικίνδυνα υλικά».
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail : admalliou@gmail.com
ή απευθείας στο γραφείο Διοίκησης του ΣΦΗΤΤΟΣ (Δημαρχείο, 3ος όροφος, καθημερινά, ώρες 09:00-14:00).
Η έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης θα γίνει στις 15:00
με το πατροπαράδοτο έθιμο «Γαϊτανάκι» από το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου. Μετά το πέρας της αποκριάτικης παρέλασης θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι, για μικρούς
και μεγάλους, στην κεντρική πλατεία.
15:00: Η αποκριάτικη παρέλαση στην κεντρική Λεωφόρο
Βασιλ. Κωνσταντίνου
Η παρέλαση των πληρωμάτων θα ακολουθήσει την ίδια

Έκθεση Χειροποίητου
“Handmade Dreams”
Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων – Πειραιώς 100 στο
Γκάζι, Κτίριο «Νέοι Φούρνοι», 27, 28 Φεβρουαρίου και 1
Μαρτίου θα εξελιχθεί έκθεση χειροποίητου.
Παλιοί και νέοι δημιουργοί στην 5η Έκθεση Χειροποίητου
“Handmade Dreams”, παρουσιάζουν επιλεγμένα χειροποίητα είδη όπως ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, είδη σπιτιού,
εποχιακά, καλλυντικά, λικέρ και μαρμελάδες, βρεφικά κ.α.
Η έκθεση ξεκινάει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις
14:00 με ελεύθερη είσοδο.
Ώρες λειτουργίας Έκθεσης:
Παρ. 27/02 14:00-00:00 - Σαβ. 28/02 11:00-00:00
Κυρ. 01/03 11:00-23:30 - www.handmadedreams.gr
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210
3475518, 210 3453548 - press@athens-technopolis.gr
Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

«Έρωτας Είναι…»
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις», παρουσιάζει την αισθηματική κωμωδία
«Έρωτας Είναι…» (Love Is All You Need), από την
Πέμπτη 12, έως και την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
2015.
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Σούζαν Μπίερ
Πρωταγωνιστούν: Πιρς Μπρόσναν, Τρίνε Ντιρχόλμ
Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων που αναζητούν τον
έρωτα και το πάθος και μιλάει για τη ζήλεια και τη μοναξιά. Πάνω
απ’ όλα όμως, μιλάει για το κουράγιο που χρειάζεται για να αλλάξεις τη ζωή σου, ακόμα κι όταν νομίζεις ότι είναι πια πολύ
αργά.

Είσοδος 5 Ευρώ για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως
17 ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Αποκριάτικη γιορτή
στη Βάρκιζα
Πλούσια αποκριάτικη εκδήλωση υπόσχεται ο Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
(ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην Παραλία (Λιμάνι) της Βάρκιζας.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11.00 π.μ. με
σκωπτικούς
χορούς,
έθιμα και παιχνίδια από
το Λαογραφικό Όμιλο
Βάρης «Σεμέλη».

πορεία όπως ακριβώς γίνεται στις παρελάσεις των εθνικών
εορτών (εκκίνηση από την Ανάληψη ). Όλες οι ομάδες θα
είναι έτοιμες από τις 14:45 απέναντι από την Ανάληψη.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει ο Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο
«Playland» το οποίο διοργανώνει εργαστήρι αποκριάτικης μάσκας.

Καρναβάλι στα Σπάτα

Παράλληλα στον χώρο θα γίνεται Face Painting από
το ΜΠΙΖΖΖ Πάρτυ.

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος και ο Οργανισμός “Ξενοφών” οργανώνουν Καρναβάλι, πέταγμα αετού και Κούλουμα με διάφορες εκδηλώσεις όπως παρακάτω:
Την Παρασκευή 20/2 στις 7μ.μ. Θέατρο Σκιών με θέμα “Το
Καρναβάλι του Καραγκιόζη” στο Πνευματικό Κέντρο
“Χρήστος Μπέκας” με είσοδο ελεύθερη.
Το Σάββατο 21/2 στην πλατεία Ξενοφώντα (Σπάτα) από
τις 3 το μεσημέρι Καρναβάλι και
Πάρτυ.
Την Κυριακή 22/2 στην πλατεία
Εθνικής Αντιστάσεως από ώρα 3
μεσημέρι, Καρναβάλι στην Αρτέμιδα. Πάρτυ και καύση του Καρνάβαλου.
Την Καθαρά Δευτέρα 22/2 Πέταγμα του χαρταετού και Κούλουμα στο Δημοτικό γήπεδο
Σπάτων, ώρα 11 το πρωί.
Η εκδήλωση οργανώνεται με τη συμμετοχή Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και Συλλόγων του Δήμου.

Aποκριάτικο γλέντι
στην Παλλήνη
Η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης Ανθούσας - Γέρακα, οργανώνει
αποκριάτικο γλέντι την Κυριακή το μεσημέρι
ώρα 13.00 στην ταβέρνα “Χρυσό Πέταλο”
(Πρώην Λάμπρος) στην οδό Λεονταρίου 8 στην
Παλλήνη.
Μασκαρεμένο και μή θα γλεντήσουν ξέροντας να
αγωνίζονται και να τραγουδούν την αγάπη για τη ζωή

Καρναβάλι στη Σαρωνίδα

Κούλουμα στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει Καρναβάλι στη Σαρωνίδα, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στις 11:00 και
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουμε όλοι
μαζί.
Οι απόκριες είναι η γιορτή της σάτιρας, του κεφιού, της
χαράς. Ευκαιρία για διασκέδαση μέσα στην καρδιά του
χειμώνα. Χρώματα, κοστούμια, αστείες μεταμφιέσεις, χαμόγελα, μουσική και χορός συνδυασμένα με καλή διάθεση
και πολλές εκπλήξεις θα κατακλύσουν τη Λεωφόρο Σαρωνίδας σκορπίζοντας γέλιο και στιγμές ανεμελιάς.
Για πρώτη χρονιά, φέτος, ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει ενιαίο καρναβάλι με τη συμμετοχή όλων των δημοτικών ενοτήτων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν σύλλογοι,
φορείς και σχολεία από όλο τον Δήμο.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παρέλαση πεζοπόρων
τμημάτων, βράβευση καλύτερης ομάδας, μεγάλο πάρτι
στην κεντρική πλατεία της Σαρωνίδας με δρώμενα και εκπλήξεις για όλους όσους είναι και νοιώθουν παιδιά!

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, ο Δήμος
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση διοργανώνουν τα «Κούλουμα 2015» στο χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα.
Μια γιορτή - θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης με χορό, τραγούδι από ζωντανή παραδοσιακή
ορχήστρα και πλήθος εδεσμάτων.
Oι Σύλλογοι της περιοχής θα προσφέρουν την αμέριστη βοήθειά τους προκειμένου το κοινό που θα παρευρεθεί να απολαύσει ποικίλες παραδοσιακές
γεύσεις και άρτια εξυπηρέτηση.

Αποκριάτικος χορός μασκέ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνει αποκριάτικο χορό (μασκέ), που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στην ταβέρνα “Ο Θανάσης” (Πανός 22 Βλάχικα), τηλ. 210
8958.281.
Ζωντανή μουσική, εκλεκτοί μεζέδες και άφθoνο κρασί.
Πληροφορίες 6936.140220, 6944.308718, 6947.503368
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Παρατείνεται η εξόφληση
ύδρευσης στο Δήμο Παλλήνης
Εως 27 Φεβρουαριου 2015
Λόγω
καθυστέρησης
αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης από
τα ΕΛΤΑ και προκειμένου να μη χαρακτηριστεί εκπρόθεσμη η
εξόφληση των εν λόγω
λογαριασμών ύδρευσης
με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, παρατείνεται η
προθεσμία εξόφλησης τους, έως στις 27 Φεβρουαρίου 2015

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο
στο Δήμο Παλλήνης
Αφήνεις ότι δεν χρειάζεσαι και παίρνεις
ΔΩΡΕΑΝ ό,τι χρειάζεσαι
Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του για 2η χρονιά και
ενημερώνει τους δημότες για τις νέες ώρες λειτουργίας του:
― από Δευτέρα έως Τετάρτη, αλλά και την Παρασκευή 9:30 πμ. – 14.00 μ.μ. και
― την Πέμπτη 12:00 π.μ. – 18:30 μ.μ.

Η «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική
διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»
Διεθνές Συνέδριο στην Περιφέρεια Αττικής
Η «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική» είναι το θέμα τριήμερου
διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνουν από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου,
η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Στο συνέδριο,
μετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεγάλο μέρος του συνεδρίου αφορά στην παρουσίαση της πολύπλευρης διεθνούς εμπειρίας με
παρεμβάσεις από χώρες, δήμους και κοινότητες από
το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Εσθονία, το
Ισραήλ, την Αυστρία καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.
Η διεξαγωγή ανοικτού στους πολίτες, διεθνούς συνεδρίου, όπως αποφάσισε στις 15 Ιανουαρίου 2015,
κατά τη 2η συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Περιφερειακής
Αρχής, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση πολιτών και δήμων ενόψει της αλλαγής
της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας στην κατεύθυνση
μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στο
ρόλο των δήμων και των πολιτών, με δημόσιο έλεγχο,
οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης. Ενός
μοντέλου διαχείρισης που θα εναρμονίζεται, μέσα
από έναν ριζικά αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό, στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής, πλέον από
το 2012, εθνικής νομοθεσίας.
Το συνέδριο έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη, 12/2, το
πρωί στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) με την εναρκτήρια
ομιλία της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου
καθώς και χαιρετισμούς των υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Βούτση, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, του αναπληρωτή
υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη. Εκ μέρους
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χαιρετίσει ο M. Sponar, υπεύθυνος

σχετικά με τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης: εκ μέρους
της ΕΝΠΕ η περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, Η. Γκότσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γ.
Καμίνης, ο δήμαρχος Πειραιά, Γ. Μώραλης, ο πρόεδρος
της ΠΟΕ- ΟΤΑ, Θ. Μπαλασόπουλος, ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Θ. Σεραφίδης και η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μ.
Καραβασίλη.

Οι θεματικές του συνεδρίου για το Σάββατο 14/2 είναι:

Καλούνται όσοι έχουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ,
λευκά είδη, παιχνίδια, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α., τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και δεν
τα χρειάζονται πια, να τα διαθέσουν στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης.
Με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων επιτυγχάνεται η ανανέωση των ειδών που προσφέρονται στον
κόσμο τροφοδοτώντας επαρκώς τις ανάγκες τους..
… μπορεί ο καθένας να αφήνει ό,τι δε χρειάζεται
και να παίρνει ό,τι του χρειάζεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

― Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο ρόλος των δήμων, θεσμικό
πλαίσιο,
χρηματοδότηση
(Σάββατο πρωί)

χου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας: “Τοπικά Σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, αποκεντρωμένη διαχείριση με
διαλογή στην πηγή”

08.30 - 09.00 Προσέλευση συνέδρων

10.00- 10.15 Σταυροπούλου Πόπη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος

11.00- 11.15: Παπαδόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός σύμβουλος Ελευσί“Εναλλακτική
διαχείριση
νας:
αποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας”

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Αττικής.

11.15- 11.30 Σοφία Κορωναίου, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, μέλος

10.15- 10.30 Πανταζόπουλος Ανδρέας, Ερευνητής, Στέλεχος Τοπικής

Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.: “Διαχείριση αστικών ,στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής -Βόρειος Τομέας”

9.00-9.15 Χατζηπέρος Παναγιώτης,
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρειας Αττικής: “Διαχείριση Απορριμμάτων στα νησιά της Περιφέρειας

Αττικής και στη Τροιζηνία”
9.15-9.30: Κουκουδάκης Γεώργιος,
Δήμαρχος Ύδρας: “Αποκατάσταση
του ΧΥΤΑ και διαχείριση των στερεών

αποβλήτων στην Ύδρα”

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης,
στεγάζεται στο χώρο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Δήμου Παλλήνης, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (Λ.Λεονταρίου).
Τηλ.Επικοινωνίας: 210 6032012

9.30-9.45 Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Σ.Ν.Α “Ε.Δ.Σ.Ν.Α και Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης”
9.45-10.00 Σπανούδη Δέσποινα, Χημικός Μηχανικός και Σύμβουλος Δημάρ-

Αυτοδιοίκησης: “Χρηματοδοτικά Εργαλεία για σύνταξη και υλοποίηση τοπικών
σχεδίων
διαχείρισης
απορριμμάτων σε δήμους”
10.30- 10.45 Βαρελάς Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων

μαρχος Παλλήνης: “Πρότυπο τοπικό
σχέδιο διαχείρισης Α.Σ.Α του Δήμου”

11.30- 12.00 Διάλειμμα
12.00- 14.30 Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις
Δήμων -Συζήτηση

Δήμου Αθηναίων: “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στον Δήμο Αθηναίων”

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν 17:00 - 19.30 με συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης το απόγευμα
του Σαββάτου.

10.45- 11.00: Ζούτσος Αθανάσιος, Δή-

Κι άλλα στη σελ. 17

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 7

«Φωτογραφίζω
την πόλη μου»
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διοργανώνει τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με
θέμα: «Φωτογραφίζω την Πόλη μου», μέσα από τον
οποίο καλεί τους μαθητές των σχολείων να απαθανατίσουν στιγμές της καθημερινότητας στους δρόμους, στα πάρκα, στις παραλίες, στο βουνό με το
φωτογραφικό φακό τους. Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευτούν και οι φωτογραφίες που θα
επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας που θα διοργανώσει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Η
τελευταία ημέρα παράδοσης των φωτογραφιών
είναι η 24 Απριλίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν
στις 22 Μαΐου μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις συμμετοχής διαθέτουν οι διευθυντές των
σχολείων της πόλης.
Όροι διαγωνισμού:
Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των
Δημοσίων σχολείων του Δήμου, Δημοτικών (Ε, ΣΤ΄
τάξη), των Γυμνασίων και των Λυκείων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει από 1 έως 3
φωτογραφίες. Τα CD/DVD με το δελτίο συμμετοχής θα
παραδίδονται στο γραφείο Διευθυντών.
Οι φωτογραφίες θα κριθούν από 3μελή επιτροπή η
οποία θα αποτελείται από τους:
Ιωάννη Ασημακόπουλο, φωτογράφο, εκπαιδευτικό φωτογραφίας και μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας.
Δημήτρη Τσεβά, φωτογράφο, καθηγητή φωτογραφίας
στη Leica Academy
Νέλλα Γκόλαντα, αρχιτέκτων τοπίου- εικαστικός
Θα δοθούν συνολικά 18 έπαθλα, 6 για μιά από τις 3 κατηγορίες. 3 βραβεία και 3 έπαινοι για κάθε κατηγορία.
Το πρώτο μεγάλο έπαθλο στη κάθε κατηγορία θα είναι
μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ενώ για τα υπόλοιπα
βραβεία θα δοθούν σημαντικής αξίας και χρηστικότητας έπαθλα.
Σημαντικό μέρος των φωτογραφιών θα παρουσιαστούν
σε έκθεση που θα γίνει στην Πνευματική Εστία της Βούλας από 31/5/2015 έως 7/6/2015.
Η απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού θα γίνει
στις 31 Μαΐου 2015, ημέρα εγκαινίων της έκθεσης και
ώρα 19:30.

Συνέλευση για
το Αποχετευτικό
στο Σαρωνικό
Σύλλογοι του Δήμου Σαρωνικού καλούν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το “Αποχετευτικό”, το
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας.
Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί εκπρόσωποι της
Περιφέρειας, του Δήμου, της ΕΥΔΑΠ και της Επιστημονικής Κοινότητας.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΜΑΞΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ τον αγώνα μας, για να μη βρεθεί ο Δήμος στο κενό

Ανοιχτή συνέλευση, το Σάββατο 14/2,
ώρα 12 στο Δημαρχείο
Το ρεπορτάζ του περασμένου
φύλλου μας για την Reds, ήταν
ιδιαίτερα εύστοχο. Ο Δήμος Παλλήνης με ομόφωνη απόφασή του
αντιστέκεται στις απαιτήσεις της
εταιρείας που ζητάει κοντά 5 εκατομμύρια ευρώ από το Δήμο ως
ανταποδοτικά.
- Για την καταστροφή που δημιούργησε στην περιοχή
- Για την περιβαλλοντική ασφυξία
που έφτιαξε.
Ο Δήμος Παλλήνης κάνει γενικό
κάλεσμα σε κάθε πολίτη, να αφήσει την πολυθρόνα του και να φωνάξει μαζί με το Δήμο. Να
διατρανώσει την αντίθεσή του
στην πτώχευση του Δήμου και
των δημοτών, αποστερώντας
τους τα έσοδα του Δήμου που δεσμεύθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου!!!

ματος Καμπά και το Επιχειρηματικό
Πάρκο Smart Park στα Σπάτα.
Τι σημαίνει για σένα η απώλεια των
4.650.00 ευρώ από το ταμείο του
Δήμου Παλλήνης?
Αδυναμία του Δήμου Παλλήνης να
διαθέτει τους αναγκαίους πόρους
για τα σχολεία, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τη στήριξη
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές μας δομές, για τα προγράμματα πολιτισμού και μαζικού
αθλητισμού και για τα αναπτυξιακά
του προγράμματα.
Και όλα αυτά στην παρούσα συγ-

Φίλε συμπολίτη,
η εταιρεία REDS Α.Ε., στο πλαίσιο ικανοποίησης απαιτήσεώς της
που δημιουργήθηκε στον πρώην
Δήμο Παλλήνης το έτος 2001 από
την Πολεοδομική Μελέτη ΠΕ6 (
Τρίγωνο Κάντζας ) και τη σχετική
Πράξη Εφαρμογής, και παραβιάζοντας τις έγγραφες δεσμεύσεις
της για ανταλλαγή οικοπέδων που
έδινε με αντίστοιχη γη στο μεγάλο κτήμα ΚΑΜΠΑ, αδειάζει τα
ταμεία του Δήμου Παλλήνης διεκδικώντας
αποζημίωση
ποσού
4.650.000 ευρώ σε χρήμα αντί
γης, οδηγώντας το Δήμο Παλλήνης σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας.
Ποια είναι η εταιρεία REDS A.E.;
Είναι η εταιρεία, με την έντονη
επιχειρηματική δραστηριότητα στην
περιοχή μας, όπως ο Λόφος Έντισον, το Επιχειρηματικό Πάρκο Κτή-

κυρία της οικονομικής κρίσης που
είχε σαν αποτέλεσμα τόσο την κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων
των νοικοκυριών όσο και των εσόδων του Δήμου.
Φίλε συμπολίτη, είναι αδιανόητο τα
επιχειρηματικά συμφέροντα να
υπερβαίνουν τις ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Είναι αδιανόητη η επιχειρηματική
αναλγησία που επιδεικνύεται απέναντι σε σένα αλλά και σε κάθε πολίτη αυτού του Δήμου, από μια
εταιρεία που η επιτυχία των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,
εξαρτάται και από αυτή την κοινω-

νία κατά της οποίας στρέφεται.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ανεπιφύλακτα τη
στάση της REDS A.E κατά του
Δήμου Παλλήνης και την καλούμε
δημόσια, έστω και τώρα, να τιμήσει
τις έγγραφες δεσμεύσεις της και
την ηθική υποχρέωση που έχει απέναντι στην κοινωνία της Παλλήνης
και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τον Δήμο, προκειμένου να
βρεθεί λύση στο ζήτημα που έχει
ανακύψει.
Στο κλείσιμο του φύλλου μας, έγινε
συνάντηση της Reds με την Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δ.Σ. μετά
από πρόσκλησή της, την Πέμπτη
12/2. Στη συνάντηση εξετέθηκαν οι
θέσεις του Δήμου για αποζημίωση
σε γη και κατετέθηκαν προτάσεις
από πλευράς της Reds.
Mετά ταύτα, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή αποφάσισε:
1. τη συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων εως την τελική επίλυση του θέματος
2. Τη διατήρηση των πανό διαμαρτυρίας και των μαύρων σημαιών και τη
διαρκή ενημέρωση της Τοπικής Κοινωνίας.
3. Τη σύγκληση ανοιχτής συνέλευσης των κατοίκων, με σκοπό την
ενημέρωση των κατοίκων για τις θέσεις της REDS Α.Ε. και τη λήψη
αποφάσεων για τη μορφή και των
προγραμματισμό των περαιτέρω
αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων.

ΚΑΛΕΣΜΑ
Καλούν τους κατοίκους της Παλλήνης σε ανοιχτή συνέλευση, το
Σάββατο 14/2, ώρα 12 στο Δημαρχείο (οδός Ιθάκης 12 Γέρακας).
Η ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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''Μουσειακά'' κτίρια
Πώς σας φαίνονται τα μουσεία
μας; Ενδιαφέροντα; Ουδέτερα;
Αδιάφορα; Μάλλον δεν πηγαίνουμε και συχνά για να ξέρουμε.
Τι φταίει που δεν πηγαίνουμε;
Αν επισκεφθούμε μια πόλη σαν
τουρίστες (ασχέτως σε ποια
χώρα), το πρώτο που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι μια βόλτα
στ' αξιοθέατα. Δηλαδή τα μαγαζιά, τα πάρκα, τα μουσεία τις γκαλερί και άλλους ενδιαφέροντες
χώρους. Γιατί όταν πάμε Ναύπλιο
δεν περνάμε απ' τις Μυκήνες;

Γιατί όταν πάμε Κατερίνη δεν περνάμε απ' το Δίον; Γιατί όταν πάμε
στο Σούνιο δεν περνάμε και απ' το
μουσείου Λαυρίου; Οι Έλληνες
έχουν κακή σχέση με τους Αρχαιολογικούς χώρους, με λυπηρό το
γεγονός να μην έχει επισκεφθεί
ούτε το 20% από μόνο του έναν
Αρχαιολογικό χώρο.
Πέρα απ' τη μη διαφήμιση, τη σύνδεση με τις σχολικές και μόνο εκδρομές, υπάρχει και κάτι άλλο…
τα κτίρια! Ποιος θα μας πει ένα
μουσείο που ξεχωρίζει απ' τα
άλλα; (μόνο της Ακρόπολης;). Κανένα κτίριο δεν είναι ενδιαφέρον.
Επίσης δεν κάνει για μουσειακή
λειτουργία. Τα περισσότερα κτίρια
δεν χτίστηκαν για να γίνουν μουσεία, αλλά ήταν κατοικίες, εργο-

στάσια, μαγαζιά εγκαταλειμμένα
που απαλλοτρίωσε το κράτος για
να τους αλλάξει χρήση. Μόνο τα
μουσεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας
χρίζουν επαγγελματικής αντιμετώπισης. Ασφαλώς και δεν περιμένουμε να φτιάξει το κράτος ένα
μουσείο σαν το Guggenheim Museum.
Αλλά γιατί όχι; Εδώ έφτιαξε τόσα
πανάκριβα στάδια που ρήμαξαν.
Ενώ το εμπνευσμένο μουσείο
αποδίδει κέρδη… πολλά! Θέλετε
να δείτε τα έσοδα μεγάλων μουσείων της Ευρώπης; (Γιατί το Βρετανικό δεν επιστρέφει τα
αγάλματα άραγε;)
Επειδή είναι πολλά τα λεφτά λοιπόν, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά ένα θέμα που αγγίζει τον
μοναδικό μας πλούτο. Θα παίζατε

Δοκίμιο στις Παρακοινωνιακές συνιστώσες,
κατά την περίοδο
της εν Ελλάδι Τουρκοκρατίας
“Κλεφτουργιά”
«Σε τραχιές πέτρες, στα στενά, ο κλέφτης
ξεσπαθώνει.
…Ξέρει να ζήσει με τιμή, και ν΄ άποθάνει
ξέρει»
Αλ .Ρ. Ραγκαβής
Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί,
στο ότι οι ειδικές δυσμενείς συνθήκες που
είχαν αναπτυχθεί στα τσιφλίκια και στην εν
γένει κοινωνική κατάσταση, η οποία είχε
διαμορφωθεί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, είχαν εξαναγκάσει πολλούς χωρικούς λόγω χρεών, αλλά και διαφόρους
άλλους λόγους, να καταφεύγουν στα
βουνά. Εκεί ενώνονταν με τις ήδη υπάρχουσες ληστοσυμμορίες με σκοπό να μπορέσουν να επιζήσουν και να αναπνεύσουν
τον αέρα της ελευθερίας. Οι αγρότες και οι
χωρικοί, οι οποίοι κατέφευγαν στα βουνά,
προφανώς δεν είχαν καμιά σχέση με το
υπάρχον εκεί “επαγγελματικό” περιθώριο.
Τουναντίον μάλιστα κατάφερναν να εμφυσήσουν, εκεί στον καινούργιο τους χώρο, το
δικό τους εθνικό φρόνημα.
Η καταφυγή στα βουνά, στον Έλληνα επέφερε μια κοινωνική διάσταση, η οποία είχε
σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση του εθνικού
χώρου, με συνέπεια την απουσία αλληλεγγύης ανάμεσα στην άρχουσα ή και απλά
συμβιβασμένη ελληνική κοινότητα και στον
υπόδουλο αγρότη λαό. Στη διάσπαση του
εθνικού φρονήματος ασφαλώς συνέβαλε
και η σκόπιμα ρυθμιστική παρέμβαση του

κατακτητή στα δρώμενα της ελληνικής κοινότητας, η οποία παρέμβαση επέφερε ένα
δυσμενές αποτέλεσμα. Εμπόδισε δηλαδή
τις εσωτερικές μεγάλες γαιοκτησίες, μεμονωμένα ή σε συνένωση, να μπορέσουν να
προβάλλουν μια ευρύτερη ηγετική θέση
στον ελλαδικό κοινοτικό χώρο, σημαντική
αρκετά, όσον αφορά την ενστέρνιση, αλλά
και τη διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων,
κυρίως και όχι μόνο των χωρικών.
Η αποστασιοποίηση αυτή που αναπόφευκτα
επήλθε, έφερε την πλήρη ταύτιση τού άρχοντα του τσιφλικιού, με τον κατακτητή και
οδήγησε απέναντί του, πολιτικά και κοινωνικά εχθρικά, τον χωρικό. (1. Αδ Κοραής,
2. Σ. Σάθας)*.
Κύριο γνώρισμα της “κλεφτουργιάς” ήταν,
η εκ των πραγμάτων και για λόγους ασφαλείας, αποστέρηση από κάθε ιδιοκτησιακό
στοιχείο, επάνω στον ελλαδικό χώρο.
Ακόμη η αδελφοποιητική συντροφικότητα
με το όπλο, ερχόταν σαν το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο παρείχε δικαίωμα επιβίωσης, σε μια ανένταχτη ζωή.
Αυτό το όπλο, ανέδειξε συνάμα στα μάτια
του υπόδουλου ραγιά, την ηρωϊκή και λεβέντικη πλευρά του “κλέφτη” σαν αγωνιστή
του δικαίου, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη
ληστρική του δράση. Λεβέντης και ήρωας
λοιπόν ο “κλέφτης”, συμπαραστάτης και
ευεργέτης ενίοτε των φτωχών, αλλά και
πάντοτε σημαιοφόρος της εκδίκησης.
Οι γνώμες που γράφονται γι’ αυτόν διί-

ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης; Τότε πώς εκθέτετε
''κυκλαδίτικη τέχνη'' σε ένα γερμανό-νεοκλασικιστικό κτίριο; Τα
περισσότερα είναι άσχετα με το
θέμα τους, δεν έχουν τη σωστή
διαρρύθμιση, χώρο και φωτισμό
για τα εκθέματα. Επίσης δεν
έχουν χώρο ανάπαυσης επισκεπτών, στάθμευση και πωλητήριο.
Ναι, πωλητήριο. Αυτό που αφήνει
το 70% των κερδών στα άλλα
μουσεία κρατών. Κάποια στιγμή το
κράτος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σαν επιχειρηματίας.
Τελευταίο αφήνω την εμφάνιση.
Πώς θα τραβήξεις τη προσοχή και
την περιέργεια; Πώς θα κάνεις
ένα μουσείο μοναδικό στον
κόσμο; Πώς δίνεις σημασία σε

στανται. Στον ευρωπαϊκό χώρο της εποχής του, μιλούσαν φιλέλληνες και όχι
μόνο, εγκωμιαστικά, και συγκινημένοι από
τις πράξεις του. Ιστορικοί Eυρωπαίοι μελετητές, γράφουν πως «το να αποκαλείται
κανείς κλέφτης, δεν ήταν ντροπή», εντέχνως μάλιστα αποσιωπώντας, ότι αυτοί οι
“κλέφτες” μερικές φορές λεηλατούσαν
προκλητικά, άρπαζαν κοπάδια ή ακόμη και
ότι έπαιρναν ομήρους. Ληστρικές πράξεις,
οι οποίες ακόμη από τη δηλητηριώδη πένα
Φίνλεϋ εθεωρούντο σαν «εκδηλώσεις
πόθου, για την παλινόρθωση των ανυπόφορων κοινωνικών δεινών» ή ακόμα από τον
Γάλλο Βουτιέ, ότι τα κίνητρα τους εθεωρούντο «ευγενικά».
Από την άλλη μεριά Ελληνικές φωνές με τη
γραφή τους, πικρά κακολόγησαν. Όπως
π.χ. ο Κανέλλος Δεληγιάννης και ο Παναγιώτης Παπατσώνης, οι οποίοι δεν παύουν
να τους καταγράφουν σαν “κοινούς ληστές
και εγκληματίες της χειρότερης μορφής!”

Αλλά εδώ, μια κριτική καλή από τον Ιω. Καποδίστρια και τον ανώνυμο συγγραφέα της
Ελληνικής Νομαρχίας, σπεύδει να τους
αποκαταστήσει, όταν τους θέλει «να πολεμούν εναντίον των Οθωμανών, αλλά και
εκείνων των πλουσίων Ελλήνων, αυτών
που συνεργάζονταν με τον Τούρκο, και με
το σπαθί και τη ζωή τους να υπερασπίζονται
τα δικαιώματα και τη λευτεριά του γένους.»

Αυτούς τους ανυπόταχτους των βουνών,
“Κλέφτες” τους ονομάτισαν πρώτοι οι Οθωμανοί ορμώμενοι από τις παραβατικές πράξεις τους και από τότε όλοι οι ανένταχτοι,
απροσκύνητοι και αγωνιστές κατά του

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
διαφορετικά εκθεσιακά θέματα
όταν τα στεγάζεις σε ίδια αδιάφορα κτίρια; Ένα σωστό παράδειγμα: Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών. Έχετε άλλα;

Τούρκου κατακτητή, έφεραν τιμητικά αυτό
το όνομα. Στην Ευρώπη το όνομα του “κλέφτη” όπως προανέφερα συγκίνησε και η Ευρώπη το ταύτισε με το όνομα του “Έλληνα”·
του Έλληνα του αγωνιστή του δικαίου.
Στο λεξικό του Λαρούς μάλιστα έγραψαν
και Grec = Κλέφτης, προφανώς με το ‘’Κ’’
κεφαλαίο. Αργότερα μετά την ανεξαρτησία
και μετά την απελευθέρωση, οι μεταγενέστεροι “φραγκοφορεμένοι”, που είχαν μάθει
ανάγνωση, το διάβασαν με “κ” μικρό και εθίγησαν από την αμφίσημη σημασία για τον
ελληνικό χώρο της λέξης “κλέφτης”, ερμήνευσαν και πήραν την κακή και αποστασιοποιήθηκαν από την ιστορική του ήρωα και
αγωνιστή. **Ντροπιασμένοι δεν πλήρωσαν
το έν λόγω λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια δεν
ξέρω, για να την εξαλείψουν και την απέσβησαν. Ενώ φρονιμότερη θα ήταν μια εκτενέστερη επεξήγηση της λέξης, τονίζοντας
την ιδιαιτερότητα τής ιστορικά ελληνικής
αμφισημίας της.
Στην ελεύθερη κοινότητα του βουνού, σε
κάθε λημέρι βασίλευε μια ξεχωριστή και
ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση. Πρώτος εσωτερικός κανόνας ήταν η ισότητα. Ο λόγος
όμως του αρχηγού- καπετάνιου, πάντοτε
βάραινε. Εκτός από τον καπετάνιο ακουγόταν το όνομα του υπαρχηγού και του πρώτου παλικαριού. Το αξίωμα διαδοχής του
καπετάνιου, κατά κάποιο τρόπο ακολουθούσε κανόνες και αρχές οικογενειακής
κληρονομικότητας, με την προϋπόθεση
όμως, ότι νέος αρχηγός θα κατείχε τα απαιτούμενα ηγετικά προσόντα.
Ο ελεύθερος κόσμος της Κλεφτουργιάς,
κρατούσε πάντοτε το πηγαίο επίκεντρο και
τα πρωτεία σε όποια εξελικτικά και με σχετική κυκλική ροή, μορφή έπαιρνε, είτε του
“Αρματωλού” είτε του “Κάπου”, δίνοντας
έτσι μια τριπλή υπόσταση στον αγωνιστή
της Ελευθερίας.
Γι’ αυτούς όμως περισσότερα, στο επόμενο
φύλλο της Εβδόμης.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Η βιβλιογραφία στο τέλος
** Αυτή η ερμηνεία που δίνεται είναι βασισμένη
και μόνο στην προσωπική μου θέση και άποψη,
και εκφράζεται για πρώτη φορά.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αποκριάτικες εκδηλώσεις
στη Βάρκιζα
Aποκριάτικες εκδηλώσεις οργανώνει ο Δήμος 3Β (ΟΑΠΠΑ)
στην παραλία της Βάρκιζας με
τρεις φορείς του ιδιωτικού
τομέα.
Το ίδιο περίπου έπραξε και τις
ημέρες των Χριστουγέννων.
Και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις
από τα δημόσια σχολεία ή άλλους συλλόγους του Δήμου.
Κι αν δεν υπάρχουν, μήπως μπορούσαν να οργανωθούν σε
συνεργασία με το Δήμο;
Γιατί δεν παραδειγματίζονται από άλλους Δήμους που οργανώνουν γιορτές με τα δημόσια σχολεία και τους συλλόγους εκάστου Δήμου, με πολύ καλή παρουσία;
Aς ανατρέξουν στις σελίδες μας να δουν άλλους Δήμους
τί κάνουν!
Μήπως πρέπει να το σκεφθούν!
Αλλωστε υπάρχουν εξαιρετικά τέτοια δείγματα γραφής
και στο Δήμο 3Β, προ Καλλικράτη με άριστα αποτελέσματα.

Αμάρτησε για τη μάνα του!

Μια αλλιώτικη συγκέντρωση

Το πρώην στέλεχος της ελβετικής τράπεζας HSBC,
Ερβέ Φαλτσιανί, σε βιβλίο του, που αποσπάσματα δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, αναφέρεται στο “ταξίδι” που ξεκίνησε το “στικάκι” του, που
παρέδωσε στα χέρια της Κριστίν Λαγκάρντ και κατέληξε σε ένα συρτάρι παραπεταμένο κάπου μεταξύ της
παράδοσης-παραλαβής στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στον
Ευάγγελο Βενιζέλο. Αποκαλύπτει δε πως η άφιξη της
Τρόικα στην Ελλάδα σχετίζεται με τη λίστα.

Την περασμένη Τετάρτη ανέβηκα στο Σύνταγμα, στη
συγκέντρωση των πολιτών, εν’ όψει της διαπραγμάτευσης.
Εχω ανέβει πολλές φορές σε διαδηλώσεις, αλλά αυτό
που είδα προχθές ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα.

Ο Φαλτσιανί υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου έπεσε θύμα εκβιασμού του τότε
προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος τον
ανάγκασε να δεχθεί να μπει στο ΔΝΤ και κατ' επέκταση υπό τον έλεγχο της Τρόικα η Ελλάδα, με την
απειλή ότι θα αποκάλυπτε πως το όνομα της μητέρας
του Μαργαρίτας φιγουράριζε μέσα σε αυτών που
είχαν βγάλει παράνομα στο εξωτερικό τεράστια ποσά.
Κάτι για 500 εκατομμύρια ευρώ!!!

Από το Μετρό για να βγεις, έπρεπε να πηγαίνεις βήμα
σημειωτόν μέχρι δέκα λεπτά. Δεν έπεφτε καρφίτσα·
στα επίπεδα, στις σκάλες· στις εξόδους δίναν οδηγίες
να απλωθούν και σε άλλες εξόδους ο κόσμος, γιατί
κινδύνευαν λόγω του συνωστισμού!
Ηταν τόσο εντυπωσιακό!
Επίσης δεν είδα πουθενά πανό συνδικάτων και κομμάτων.
Ηταν ένας αλλιώτικος κόσμος. Ενας κόσμος που κατέβηκε ίσως για πρώτη φορά σε συγκέντρωση και μάλιστα χωρίς παρέα!
Και βέβαια το εντυπωσιακότερο όλων: πουθενά αστυνομία, κλούβες και ΜΑΤ.

Καημοί και ντέρτια της δημοσιο-γραφικής παλιοπαρέας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Η «Μικρή Νυκτερινή Μουσική» του Μότσαρτ είναι
πανθομολογουμένως μιά υπέροχη στιγμή της παγκόσμιας μουσικής. Αντιθέτως η μικρή ελληνική δημοσιογραφία, των μεγκάλων καναλιών και των
ερτζιανών προξενεί ακατάσχετο κλαυσίγελω. Στην
μαύρη απελπισιά των εκπροσώπων της να βρουν κουσούρια στη νέα ελληνική κυβέρνηση, δεν διστάζουν
να υπερκεράσουν τα όρια της αυτογελοιοποίησης κι
άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά.
Ειδικά στα πρωινά ραδιοφωνικά εχιδνοτροφεία η σαχλαμάρα πάει σύννεφο. Παλιάτσοι που έχουν πλειστάκις διασύρει κάθε έννοια δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, αγκομαχούν να παγιδεύσουν υπουργούς με εξυπνακίστικα ερωτήματα που εκτός από καταφανέστατα δόλια και υποβολιμαία, προδίδουν και
IQ μπαμπουϊνου. «Τι σκοπεύετε να κάνετε αν οι εταίροι απορρίψουν τις προτάσεις σας; Αν η Μέρκελ επιμείνει στην εφαρμογή του μνημονίου, τι θα της
πείτε;» κι άλλα τέτοια ευφυέστατα.
Μάλλον δεν έχουν ιδέα ότι οι πλείονες των Ελλήνων
τούς έχουν σιχαθεί. Ακούστε αξίωση με θράσος αγέλης χιλίων πιθήκων: «Ποιό είναι το εναλλακτικό σας
σχέδιο στην περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση». Γιατί κύριε υπουργέ δεν του λές τ’ ανθρώπου;
να μάθει και η Μέρκελ ποιά είναι τα σχέδιά σας. Και

συνεχίζει το αλητάκι, που άμα του κάνεις «μπου» θα
του φύγει το ….. αλλά στο μικρόφωνο παριστάνει τον
άντρα τον πολλά βαρύ: «Κατάλαβα, κατάλαβα, δεν
θέλετε ν’ απαντήσετε, γιατί δεν ξέρετε, δεν έχετε κανένα σχέδιο».
Είναι, βέβαια, κι ένα άλλο πρόβλημα που ανακόπτει
τον όποιον υπουργό να απαντήσει στον heavy φλούφλη. Πώς να του απαντήσεις και τι; όταν η όλη εμφάνιση, το ειρωνικό υφάκι και το άντε δυό χιλιάδων
λέξεων λεξιλόγιό του με τα κακοποιημένα ελληνικά,
δεν σε προδιαθέτουν παρά για δύο τινά: Ή να ξεχάσεις για λίγο τον αυτοσεβασμό σου και να του σβουρίξεις μιά ξεγυρισμένη σφαλιάρα, ή να του πεις «ρε
καλόπαιδο, φτιάξε δυό πιτόγυρα κομπλέ».
Δυστυχώς, αυτής της ποιότητος η δημοσιο-γραφική
παλιοπαρεούλα θεωρείται μέρος του δικαίως αμφιλεγόμενου «πνευματικού κόσμου» μας, του εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόντος και καταπεσόντος τις
τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες. Ονόματα βαρειά
όπως Μίκης Θεοδωράκης, απλώς υπερίστανται ως
λαμπρές εξαιρέσεις του θλιβερού κανόνος μιάς πνευματικής ένδειας και παρακμής. Παρακμή που διαπομπεύει ακόμα και κατά τίτλον πανεπιστημιακούς
διδασκάλους, οι οποίοι αυτοεκτίθενται στα εταιρεία

των ΜΜΕ, ασεβούντες κατά της ελληνικής γλώσσας
με την χρήση τού «έχει να κάνει», ή «δεν έχει να
κάνει», που τόσο πάσχισαν να το επιβάλλουν με το
στανιό στην ελληνική γλώσσα, δημοσιογράφοι και
άλλοι εντεταλμένοι και υπάκουοι «άνθρωποι του
πνεύματος» και του οινοπνεύματος, κατ’ ασεβή ελληνοποίηση του αγγλικού it has to do, ή it has not to
do.
Αλλ’ ας επανέλθουμε στα βραχνοκοκοράκια της συστημικής δημοσιογραφίας και στον βαρύ νταλκά τους
να στριμώξουν την νέα ελληνική κυβέρνηση με τις
κωμειδυλλιακές ερωτήσεις τους. Το σε βαθειά σήψη
και αποσύνθεση πολυπρόσωπο και πολυδαίδαλο ελλαδικό κατεστημένο δεν πρόκειται να σηκώσει λευκή
σημαία δίχως να πολεμήσει λυσσαλέα. Τόσες δεκαετίες κουράστηκαν να στήσουν τα χρυσοτόκα μαγαζάκια τους!
Εάν «ο λαουτζίκος» αφυπνισθεί και κατανοήσει ότι
το «δεν γίνεται» είναι μια πολύ βολική καραμέλα
εκείνων που δεν θέλουν ν’ αλλάξει τίποτε στην παχυνόμενη νιρβάνα τους, τότε ενδεχομένως να μεταβληθεί σ’ έναν πολύ επικίνδυνο λαό, έναν «Εχθρό
Λαό», γιά να θυμηθούμε τον Ιάκωβο Καμπανέλλη και
το αριστουργηματικό έργο του.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η αποκατάσταση των λατομείων Μαρκοπούλου
με τα μάτια ενός φοιτητή
Οι νέοι φέρνουν νέες ιδέες.
Ένας φοιτητής του ΤΕΙ Πειραιά του
τμήματος Πολιτικών μηχανικών, παρουσίασε την πτυχιακή του εργασία με
θέμα την “Αποκατάσταση Λατομείου
στο Δήμο Μαρκοπούλου”.
Ένα φαλακρό – από την σκληρή επεξεργασία ετών – βουνό, μεταμορφώνε-

Το σχέδιό του περιλαμβάνει κτιριακές
εγκαταστάσεις, λίμνες, γήπεδα τέννις,
γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, cross country πίστα, downhill πίστα, 4cross & BMX
πίστα, dirt πίστα, ζώνη ορειβασίας,
κανόε καγιάκ και χώρο στάθμευσης
25.000 τ.μ. μιας και ο χώρος θα ενδείκνυται για αθλητικές διοργανώσεις και
πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα

μηχανισμό κίνησης του ποδηλάτου.
Το συγκρότημα λατομείων σήμερα έχει
περιέλθει στο Υπουργείο περιβάλλον-

τος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
και πρόθεση του Υπουργείου είναι να
αποκατασταθεί στο μέλλον σε συνεργασία με την διεύθυνση αρχαιοτήτων.
Δύο γήπεδα 5x5 υπάρχουν στην μελέτη του πάρκου.

ται σε χώρο αθλητισμού, ψυχαγωγίας
και επαφής με την φύση.
Η περιοχή που μελέτησε ο φοιτητής
Βασίλης Κούπριζας, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του βουνού Μερέντα με μέγιστο υψόμετρο τα 613 μέτρα.

προσελκύσουν πολλούς τουρίστες και
επισκέπτες.
Ενδιαφέρον σημείο της πτυχιακής είναι
ότι η αρχιτεκτονική σχεδίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων πηγάζει από το

Το λατομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη, επιλέχθηκε ύστερα
από αξιολόγηση των απαιτήσεων των
αθλημάτων, που επέλεξαν και του πλήθους των επισκεπτών που αναμένεται

να επισκευθούν τον χώρο.
Επίσης ένα ακόμη στοιχείο που λει-

τούργησε καταλυτικά στην επιλογή του
χώρου αυτού, είναι ότι βρίσκεται δίπλα
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
και έτσι θα συνδράμει ευεργετικά στην
επιλογή για ετήσιες πανευρωπαϊκές
εκδηλώσεις και όχι μόνο.
Για πρώτη φορά όλα τα είδη αθλημάτων ποδηλασίας θα μπορούν να συνυπάρχουν σε έναν χώρο.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση να υπερασπίζεται το Λαό και η αντιπολίτευση να αντιμάχεται την κυβέρνηση που υπερασπίζεται το Λαό.

4 Η Μέρκελ επισκέφθηκε τον τάφο του Χίτλερ και είπε: Είδες γατάκι πώς γίνεται ο σωστός φασισμός!

4

iphone, τάμπλετ, λάπτοπ, τουίτερ, φέισμπουκ, βάιμπερ, σκάιπ... Κατακλυστήκαμε από
τεχνολογία της επικοινωνίας και δεν μπορούμε να “επικοινωνήσουμε”!

4 -Πόσο χρονών είσαι κουκλί μου;
- 21.
- Και τι κάνεις τέτοια ώρα έξω μόνη σου; Γρήγορα σπίτι μου.

4 Της λέω, έχει κόκκινο, πού πάς; Γελάει και μου λέει: σιγά το κόκκινο... αυτό είναι κόκκινο! Και μου δείχνει τα νύχια της...
Εδώ αποικονίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε σχήμα μηχανισμού κίνησης ποδηλάτου.

4 Άσε θείε, θα σου πω εγώ τι μας ξεχωρίζει από τα ζώα. Αυτά όταν χορτάσουν, σταματάνε.
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επιστολές - σχόλια...
Ανοιχτή Επιστολή προς τον κ. Β. Σόϊμπλε
“το χρηματοπιστωτικό σας σύστημα κερδίζει τζογάροντας τα λεφτά των δικών σας φορολογουμένων”
Μία ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Σόϊμπλε αποφάσισε να στείλει ο ταξίαρχος ε.α γιατρός και καθηγητής Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννινων, Λάμπρος Βαζαίος και μας
την κοινοποίησε.
Και η τελευταία του παράγραφο, το τρίτο υστερόγραφο, είναι μια πραγματική ριπή πολυβόλου που ο απόστρατος στρατιωτικός την επιστρέφει. Μια ριπή που έκοψε το νήμα της ζωής μια 16χρονης το 1944.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον κ. Β. Σόϊμπλε
Υπουργόν Οικονομικών
της Ομοσπ. Δημ. της Γερμανίας
Κύριε Σόϊμπλε
Πρόσφατα στον τύπο δημοσιεύθηκε κάποια συνέντευξή σας. Επρόκειτο μάλλον για συνέντευξη με την παρουσία
πολλών δημοσιογράφων. Κάποιος σας
ερώτησε, πώς διαχειρίζεστε το γεγονός ότι, εξ αιτίας και δικών σας χειρισμών, η Γερμανία είναι αντιπαθής έως
μισητή, - έτσι ακριβώς διατυπώθηκε -,
σε πολλές Ευρωπαϊκές κοινωνίες;
Με ετοιμότητα που προδίδει προετοιμασία, απαντήσατε «ότι: δεν μας μισούν, ως Γερμανούς, αλλά μας
ζηλεύουν!». Είχατε έτοιμη την ανώδυνη
και λίγο ευτράπελη απάντηση, αλλά και
την μεταφορά στο παράδειγμα της σχολικής τάξης με τους καλούς μελετηρούς και εργατικούς μαθητές και τους
«άλλους» συμμαθητές! Προφανώς δεν
θα ήταν η πρώτη φορά που σας ρωτούσαν κάτι τέτοιο!
Δεν επιθυμώ να σχολιάσω πόσο επιτυχημένη είναι η απάντηση και η μεταφορική αναγωγή σε προβλήματα σχολικής
ζωής! Πρέπει όμως να σημειώσω ότι
είναι προκλητική!
Προσωπικά πιστεύω, ότι εγώ ο ίδιος,
όπως και πολλοί, πάρα πολλοί, Έλληνες
και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν
έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε, από κανέναν. Ο φθόνος, η ζήλεια, τα συμπλέγματα κατωτερότητας και ό,τι άλλο
πιθανόν υπαινιχθήκατε, δεν μπορεί να
προκληθούν από συγκρίσεις, με την
χώρα σας. (Φαντάζομαι βέβαια, να μην
είχατε βάλει και τον εαυτό σας στο
πλαίσιο αυτό).
Όχι κ. Σόϊμπλε, δεν έχετε το δικαίωμα
να κατηγορείτε ως ζηλόφθονους,
όσους υφίστανται την προσεκτικά σχεδιασμένη επιδρομή σας, αλλά κυρίως το
καλά μελετημένο πρελούδιο των
ύβρεων, του διασυρμού και της τιμωρητικής ηθικολογίας που σχεδιάσατε για
να λαφυραγωγήσετε στην συνέχεια πιο
εύκολα τους εύπιστους εταίρους σας!
(στην προκειμένη περίπτωση την χώρα
μου, εμένα τον ίδιο, την οικογένεια μου,
τους φίλους μου, τους συμπατριώτες

μου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζω καθόλου τις ευθύνες των ανάξιων και διεφθαρμένων κυβερνητών μας, που
πιθανώς συνεργάζονταν μαζί σας ή με
τους οικονομικούς παράγοντές σας).
Λέτε στον λαό σας ότι πληρώνει με
τους φόρους του τους τεμπέληδες του
Νότου. Δεν έχει όμως πάρει χαμπάρι
ακόμα αυτός ο λαός, ότι δανείζετε, δεν
βοηθάτε· ότι το χρηματοπιστωτικό σας
σύστημα κερδίζει τζογάροντας τα
λεφτά των δικών σας φορολογουμένων.
Έχω παράπονα από την χώρα μου,
αλλά πρόκειται για απολύτως «οικογενειακό», πρόβλημα που δεν αφορά σε
κανέναν άλλο, είναι «ιδιωτική» υπόθεση! Είναι επίσης γεγονός, ότι για
πολύ λιγότερα θέματα, από τα παράπονα μου, ντρέπομαι, στο κοινωνικό και
εθνικό περιβάλλον μου. Η πραγματική
όμως ντροπή αφορά σε όσα από ιστορική, νομική, ανθρωπιστική πολιτισμική,
ηθική (όχι ηθικολογική) άποψη, αλλά και
εγκλημάτων πολέμου, θηριωδιών, εθνοκαθάρσεων και ων ουκ έστι αριθμός
άλλων εγκλημάτων, έχουν οδηγήσει
άλλους στα δικαστήρια της ιστορίας.
Ας μη μιλάμε λοιπόν για σκοινί στου
κρεμασμένου το σπίτι, λέει ο λαός μας,
που ειρήσθω εν παρόδω τόσα έχει υποφέρει! Δεν χρειάζεται κ. Σόϊμπλε, να
έχω μνήμη ελέφαντα για να μην ξεχνώ
τους λόγους επιβολής και την σχολαστικά λεπτομερή οργάνωση της πείνας
της Κατοχής που εξολόθρευσε δύο
τουλάχιστον γενιές καλών Ελλήνων!
Την «άψογη» οργάνωση της λεηλασίας
της χώρας μου με το αναγκαστικό δάνειο, την καταστροφή κάθε υποδομής
την λεηλασία των αρχαιολογικών θησαυρών και ότι άλλο έβαζε ο εργατικός,
μεθοδικός και αποτελεσματικός νούς
των συμπατριωτών σας, τότε! Η τιμωρητική προτεσταντική «λογική» τους
δεν άντεξε την αξιοπρέπεια του Λοχία,
του τελευταίου βαθμοφόρου, του Οχυρού Λίσσε! Ήθελαν εκδίκηση, ήθελαν
φρέσκο αίμα και το γύρεψαν στα σκελετωμένα μωρά και τους ανήμπορους
γέρους. Δεν αφήσατε λίθον επί λίθου!
Αρκούμαι σε αυτά!
Δεν πιστεύω στην συλλογική ευθύνη,
είναι άλλης «κουλτούρας» ανωμαλία

αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
είναι κωμικό να διατείνεσθε ότι εκτός
των άλλων ζηλεύω αυτήν την κληρονομιά και την υστεροφημία που την ακολουθεί!
Ως Δημοκράτης πιστεύω στην κατανόηση της πραγματικότητας και στον
σεβασμό στις αρχές και τις αξίες του
πολιτισμού και του ορθού λόγου που
γεννήθηκαν εδώ, στον τόπο μου, για να
διδάσκουν τους ανθρώπους να είναι άνθρωποι! Σε τέτοια σχολεία σπούδασα κ.
Σόϊμπλε, όχι σε αυτά που ζηλεύει ο
ένας τον άλλον! Εγώ δεν έχω τέτοιες
προσλαμβάνουσες και στην ουσία τις
απορρίπτω. Σκεφθείτε μόνο την ιστορία, αλλά, γιατί όχι και το άμεσο μέλλον. Κρίνουν πολύ δίκαια και πολύ
αυστηρά και δεν καταλαβαίνουν από
φλυαρίες για οικονομίες, για εργατικότητες με τον κακοπληρωμένο μόχθο
των άλλων, για λιτότητες, για ανήθικες
ηθικολογίες.
Λ. ΒΑΖΑΙΟΣ
ΥΓ. Το πιο πιθανό είναι να μη διαβάσετε
ποτέ αυτό το κείμενο. Το ίδιο πιθανό
όμως είναι να φανεί χρήσιμο σε όσους
το διαβάσουν. Προσωπικά κέρδισα διαχειριζόμενος τον δίκαιο θυμό μου και
εσείς μάλλον χάσατε γιατί δεν είχατε
την ευκαιρία να μάθετε Ελληνικά για να
το καταλάβετε!!
ΥΓ2 Είναι γλώσσα δύσκολη κι απαιτητική και δεν είναι για όλους!
ΥΓ3 Κατοικώ στο Π. Φάληρο, στην οδό
Ήβης Αθανασιάδου. Τον Οκτώβρη του
1944, την ημέρα που οι τελευταίοι Γερμανοί έφευγαν από τον Νοσηλευτικό
σχηματισμό που είχαν στην περιοχή,
δια της παραλιακής λεωφόρου, μια συντροφιά μαθήτριες, 16 ετών, στην συμβολή του δρόμου με την παραλιακή
λεωφόρο, εκδήλωναν την χαρά τους
γελώντας μάλλον περιπαιχτικά, με τους
τέως πλέον κατακτητές που έφευγαν.
Στο τελευταίο αυτοκίνητο, ο επιβαίνων
«αξιωματικός» δεν το άντεξε και με μια
ριπή του αυτομάτου του τιμώρησε την
Ήβη Αθανασιάδου, 16 ετών, γιατί χαιρόταν που θα ήταν πια ελεύθερη! Δεν
άντεξε την χαρά της κοπελίτσας, ΤΌΣΟ
ΡΗΧΗ ΗΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ. Λένε πως
ήταν γιατρός, ποτέ δεν το μάθαμε!
Αυτά κ. Σόϊμπλε !
Ο ίδιος

Καταγγελία!!!
Αναγνώστης από τη Βούλα, περιγράφει κάποιες “παγίδες” που βρίσκονται στο χώρο της καφετέριας
“Νότος” που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα. Παρακολουθήστε τον!
Πολίτες - Δημότες της Βούλας
διερωτώμεθα, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος από την
καφετέρια “Νότος” που τόσα χρήματα μαζεύει από
εμάς κάθε μέρα, ή από το Δήμο μας να προσέξει ότι
στο πλακόστρωτο εισόδου, κάτω από τις χαρουπιές,
υπάρχει ένας κάθετος σιδερένιος σωλήνας που αποτελεί κίνδυνο - θάνατο για τα αμέριμνα παιδάκια που
παίζουν, τρέχουν με τα πόδηλατάκια τους, αλλά και
για κάθε διερχόμενο πολίτη;
Περιμένετε να γίνει το κακό και μετά να τρέχετε!
Επίσης στην αρχή του πλακόστρωτου λείπουν πλάκες.
Υπάρχουν επικίνδυνες λακκούβες που γεμίζουν νερά.
Από εκεί υπάρχει η πρόσβαση στην καφετέρια.
Τι αναισθησία, τέτοια περιφρόνηση στους ανήλικους
και μεγάλους!! Ντροπή στους αρμόδιους
Ο Δημότης

Ελπίζουμε και περιμένουμε... αλλά
Ο Ελληνικός λαός για άλλη μια φορά έβαλε "πλάτη"
απέναντι στην νέα Γερμανική επίθεση κατά των Ευρωπαϊκών χωρών και με την ψήφο του έστειλε στον
"αγύριστο" τους εγχώριους μιζαρισμένους και ξεπουλημένους ... υποτακτικούς τους.
Μπορεί αυτή η νέα επίθεση της "Αρίας φυλής" να
μην είναι πολεμική όπως τον Α' και Β' Παγκόσμιο πόλεμο αλλά είναι εξίσου αιματηρή και καταστροφική
για την πατρίδα μας με χιλιάδες αυτοκτονίες και
εξαθλίωση της πλειονότητας του λαού μας.
Ενός λαού τον οποίο μέχρι και την τελευταία στιγμή
πριν την κάλπη τον εκβίαζαν και τον τρομοκρατούσαν "συνεταιρικά" τα πολιτικά ανδρείκελα της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ μαζί με τα δημοσιογραφικά "κατακάθια" των Mega-λων καναλιών τα οποία "άφριζαν"
κυριολεκτικά στα τηλεπαράθυρα τους όλη την προεκλογική περίοδο χύνοντας τόνους λάσπης και παραπληροφόρησης προκειμένου να εξυπηρετήσουν
τα αφεντικά τους δηλ. τους γνωστούς εγχώριους
Νταβατζήδες Καναλαρχοεργολάβους!
Ο λαός λοιπόν έκανε το χρέος του και έδιωξε τις
υπηρέτριες της Μέρκελ και των υπολοίπων τύπου Γιούργκεν, Σουλτζ και ευελπιστεί ότι η νέα συγκυβέρνηση θα σταθεί αντάξια των προσδοκιών του
κάνοντας πράξη σταδιακά τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις των προεκλογικών τους προγραμμάτων.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ μας δώσατε ελπίδα και προοπτική ... σας δώσαμε την εξουσία και
απαιτούμε να την διαχειριστείτε με Σύνεση και Δικαιοσύνη προς όφελος των πολλών και της χώρας
έχοντας κατά νου ότι αν αρχίσετε και εσείς τις "κωλοτούμπες" και τις "εκπτώσεις" σύντομα θα πάτε
εκεί που πήγαν και οι ..... Άλλοι!!!!
γιάννης Πρεβενιός
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Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα
Μια εμπειρία των μαθητών της Β’ Γυμνασίου Βουλιαγμένης
Οι μαθητές, της Β’ Γυμνασίου Βουλιαγμένης, προκειμένου να διαμορφώσουν τον
κήπο του Σχολείου τους, αποφάσισαν μαζί με τους καθηγητές τους να επισκεφθούν τρεις μεγάλους κήπους της Αθήνας: τον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου,
τον Εθνικό Κήπο και τον Βοτανικό κήπο του Διομήδους.
Επειδή παρουσιάζουν ενδιαφέρον το οποίο γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερο γιατί αποτυπώνεται η εικόνα που πήραν τα παιδιά θα τα παρουσιάσουμε σταδιακά.
Πρώτον, θα επισκεφθούμε, με τα μάτια των παιδιών, τον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, που έχει ανοίξει πρόσφατα για το κοινό.
Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων
και αποτελεί μια όαση πράσινου στο κέντρο
της Αθήνας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το
χώρο αυτό καταλάμβανε ο λαχανόκηπος
των Βασιλικών Ανακτόρων (σημερινής Βουλής). Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου
για την καλλιέργεια των λαχανικών δεν
ήταν τυχαία μιας και ήταν δίπλα στις όχθες
του Ιλισού, γεγονός που εξασφάλιζε πολύ
καλό εδαφικό υπόστρωμα πλούσιο σε οργανική ουσία, αλλά και νερό.
Μετά την αποπεράτωση του Μεγάρου το

1897 και τη χάραξη της οδού Ηρώδου Αττικού, ο χώρος που περιέβαλε το Ανάκτορο
του Διαδόχου διαμορφώθηκε σε μεγάλο

διακοσμητικό κήπο. Το σχεδιασμό φαίνεται
ότι ανέλαβε το τεχνικό γραφείο του Τσίλλερ. Την επιλογή όμως των κατάλληλων
φυτών θα πρέπει να επιμελήθηκε Eλληνας
ειδικός, αφού τα περισσότερα δένδρα ανήκουν στην ελληνική χλωρίδα.
Ο κήπος ήδη από την αρχή, διαχωρίστηκε
σε δυο μεγάλα τμήματα λόγω της σημαντικής κλίσης του εδάφους. Στο πιο ψηλό
επάνω τμήμα είχε τοποθετηθεί το κτίσμα.
Ο σχεδιασμός του κήπου στην πρόσοψη
του κτιρίου συναντάται και σε άλλα νεο-

κλασικά κτίρια της εποχής (Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Εθνική Βιβλιοθήκη). Ο κήπος
ακολουθεί ένα σχετικά αυστηρό γεωμε-

τρικό σχέδιο γαλλικού ρυθμού, με συμμετρικά παρτέρια χλόης και νησίδες εποχιακών ανθοφόρων φυτών. Την αυστηρότητα
της σύνθεσης προς την οδό Ηρώδου Αττικού μετριάζουν αιωνόβια πλατάνια, φιλύρες, φοίνικες και κυπαρίσσια.
Στο μεγαλύτερο τμήμα του κήπου που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, οδηγεί μια
φαρδιά μαρμάρινη σκάλα. Η συμμετρία έχει
διατηρηθεί και εδώ, με κεντρικό σημείο αναφοράς έναν μακρύ διάδρομο με ψηλά κυπαρίσσια που καταλήγει στην πισίνα και το
περίπτερο. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου υπάρχουν χλοοτάπητες, βαθμιδωτές
ταράτσες, παρτέρια και νησίδες με δέντρα
και θάμνους. Περιφερειακά σε όλη την
έκταση του κήπου υπάρχουν ψηλές δενδροστοιχίες δίπλα στα κιγκλιδώματα που
εξασφαλίζουν την απαραίτητη απομόνωση
από τους γύρω δρόμους.
Γενικά η φυτολογική σύνθεση του κήπου
είναι αρκετά πλούσια αφού περιλαμβάνει
περίπου 140 διαφορετικά είδη και ποικιλίες
καλλωπιστικών δένδρων, θάμνων, αναρριχώμενων φυτών κ.α. Μερικά από τα φυτά
αυτά είναι σπάνια. Πολλά από τα δέντρα
του κήπου όπως για παράδειγμα οι αριές και
τα κυπαρίσσια ξεπερνούν έναν αιώνα ζωής.
Από τον αρχικό σχεδιασμό του, στα τέλη
του 19ου αιώνα και μέχρι την μεταπολίτευση, ο κήπος του Ανακτόρου διατηρήθηκε
χωρίς να αλλάξει σημαντικά. Μετά το 1974
ο κήπος υπέστη αρκετές αλλαγές. Η σημαντικότερη από αυτές είναι αναμφίβολα η
προσθήκη μιας φαρδιάς μαρμάρινης σκάλας
που διευκολύνει την πρόσβαση στον κάτω
κήπο.
Κοτσύφια, καρακάξες, παπαγάλοι, σπουργίτια, χελώνες αναζητούν την τροφή τους

καθημερινά στον κήπο. Σε κάποια δέντρα
έχει εγκαταστήσει η ορνιθολογική εταιρεία
«σπιτάκια» για να βρίσκουν καταφύγιο οι
παπαγάλοι που παλαιότερα είχαν ξεφύγει
από κλουβιά του εθνικού κήπου που βρίσκεται απέναντι.
Ο κήπος αποτελεί ένα ζωντανό οικοσύστημα που επηρεάζεται από ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες. Τα αιωνόβια δέντρα
του χρήζουν προστασίας, η ρύπανση του

ατμοσφαιρικού αέρα, η αλλαγή της κίνησης
του αέρα λόγω της δόμησης, οι ακραίες
θερμοκρασίες (καύσωνες, παγετοί) θέτουν
σε κίνδυνο την βιωσιμότητα τους.
Ο περιβάλλων χώρος του Προεδρικού Μεγάρου και τα στοιχεία που τον απαρτίζουν
αποτελούν δείκτες ιστορικών γεγονότων,
ξυπνούν μνήμες άλλων εποχών, γεγονός
που επιβάλλει την ανάγκη εκπόνησης μελέτης προστασίας ανάδειξης και διαχείρισης
του κήπου, ώστε να περιδιαβαίνουν σε
αυτόν και οι επόμενες γενιές.
Ο κήπος είναι ανοιχτός για τους πολίτες
κάθε Κυριακή από τις 10:00 έως τις 14:00
με εξαίρεση τις αργίες, με ελεύθερη είσοδο.
Η είσοδος πραγματοποιείται κατά σειρά
προτεραιότητας από την οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ 2. Πρέπει όμως να έχετε μαζί σας
ταυτότητα ή διαβατήριο.
Επιμέλεια: Παρασκευή Βούλγαρη, Β1

H παράδοση στους Ηπειρώτ ες σ υ ν εχ ί ζ ετ αι
H οικογένεια Λούλη αναλαμβάνει την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας
H ηπειρώτικη οικογένεια Λούλη, αναλαμβάνει να
αναστηλώσει το περίφημο τοξοτό γεφύρι της Πλάκας που έπεσε στις πρόσφατες πρωτοφανείς βροχοπτώσεις.
Μια σεμνή παρουσία, ο νέος σε ηλικία Νίκος Λούλης
δήλωσε ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας
Πιστός στην ευεργεσία που είναι ταυτισμένη με την
Ήπειρο της προσφοράς, ο Νίκος
Λούλης (γιος του
Κώστα
Λούλη),
που αποτελεί την
7η γενιά μυλωνάδων, καταγόμενος
από την Αετορράχη Κατσανοχωρίων, αναλαμβάνει με δικά του

τερικό, επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη Ηπείρου,
Αλέκο Καχριμάνη και του γνωστοποίησε την πρόθεση
της οικογένειας Λούλη.
Του υπόμνησε ότι οι πρόγονοί του χρηματοδότησαν
κατά το παρελθόν δύο φορές την κατασκευή του γεφυριού και γι' αυτό, σήμερα πέφτει στον ίδιον το φορτίο της προσφοράς για την αναστήλωσή του.
Εφτά γενιές επιχειρηματική ιστορία οι Μύλοι Λούλη,
με αναγενήσεις, καταστροφές και νέα ξεκινήματα και
νέες επιτυχίες.
Δύο φορές κάηκε ο Μύλος και άλλες δύο φορές ξεκίνησαν από τη στάχτη...

έξοδα την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας "Μύλοι Λούλη Α.Ε." που
διαπρέπει επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξω-

Σήμερα κατάφεραν να κυριαρχούν σε ολόκληρο τον
κόσμο με μεγάλες επιχειρήσεις.
Αξιοι και άξιοι δύο φορές γιατί προοδεύουν και δεν
ξεχνούν. Κρατούν την παράδοση και προσφέρουν.
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"Καταθέτουμε εφαρμόσιμες ιδέες και προτάσεις, λέμε όχι στη στείρα αντιπολίτευση"
Βασιλόπιτα με τον Δημοσθένη Δόγκα
Συνωστισμός στα γραφεία της “Δημοτικής Βούλησης” του Δημοσθένη Δόγκα
την περασμένη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Ο
λόγος, το κόψιμο της βασιλόπιτας της παράταξης.
Πολύς ο κόσμος “επώνυμοι” και “ανώνυμοι”, έδιναν συγχαρητήρια στο Δημοσθένη
Δόγκα και για τη νέα του επιτυχία της
συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο των
“Ανεξάρτητων Ελλήνων” που σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευλόγησε ο δέσποτας τη βασιλόπιτα, ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” και
δημοτικός σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας έκανε
μία αναφορά για τις ημέρες που βρίσκεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνοντας
ότι “χρησιμοποίησα αυτή τη θέση όχι για
στείρα αντιπολίτευση, αλλά για να καταθέτω απόψεις και ιδέες που μπορούν να
εφαρμοστούν, απόψεις και ιδέες που όλοι
μαζί καταφέραμε να συγκεράσουμε σε
ένα πρόγραμμα".

κεντρική και την τοπική πολιτική παρέμβαση, ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι "η
Βουλή, το βουλευτήριο είναι το μέρος που
οι εκπρόσωποι του λαού εκφράζουν το
λαό. Δεν είναι το μέρος όπου πιάνει κα-

Αλλά συμμετείχε και στις πρόσφατες εθνικές εκλογές ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις της νέας εποχής.
Διευκρίνισε ότι λόγω των κρίσιμων εθνικών εκλογών θεώρησε καθήκον του να
συμμετέχει στους “Ανεξάρτητους Ελληνες”. Οτι η μάχη εκείνη τη στιγμή δινόταν
στο κοινοβούλιο και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο".
Κι ακόμη τόνισε: "διεκδίκησα την ψήφο
σας για να κάνω το καλύτερο για την πατρίδα", συμπληρώνοντας πως "ως άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πιστεύω
ότι με την ανεξαρτησία μπορούμε να κερδίσουμε το μέγιστο".
Συνοψίζοντας την αντίληψή του για την
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Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r

Mε τον προέδρο Ηπειρωτών Πέτρο Θανόπουλο και τον
τ. πρόεδρο Πανοράματος Αντρέα Αγγελιδάκη

νείς μια καρέκλα αλλά αφήνει το μικρόφωνο".
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης
επιπλέον υπογράμμισε ότι "το πρόγραμμα
της παράταξης δεν είναι μόνο τοπικό,
αλλά εθνικό. Τέτοια κομμάτια του είναι η
πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων".
Απηύθυνε ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε
όσους τον προτίμησαν στις πρόσφατες
εκλογές και δήλωσε ότι θα κάνει πάντα το
καλύτερο. Ως προς το αποτέλεσμα της
κάλπης και την πρόσφατη ανάγνωση των
προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης δήλωσε: "Η νέα κατάσταση στη
χώρα μας είναι θετική, το πρόσημο είναι
εθνικά θετικό, πλέον σηκώσαμε κεφάλι και
τους κοιτάξαμε στα μάτια". Και πρόσθεσε
για την εν εξελίξει διαπραγμάτευση με
τους δανειστές της χώρας: "Όσο συνεχίζουν να μας πιέζουν, αυτό σημαίνει ότι η
συγκυβέρνηση κάνει καλή δουλειά".

Μπάρες με λουκέτα αποκόπτουν
τη διέλευση στο βουνό της Βούλας
Οι παλιοί κάτοικοι της Βούλας, γνωρίζουν
το βουνό ελεύθερο, έτοιμο να σε υποδεχτεί με τα κρύα και με τις ζέστες. Τους καλοκαιρινούς μήνες έβρισκαν δροσιά κάτω
από τις σκιές των δέντρων και τους χειμώνες ανέβαιναν να τους φυσήξει καθαρός,
παγωμένος αέρας και να αγναντέψουν τις
δύο θάλασσες. Και από τη μεριά της Βούλας και από τη μεριά της Βάρκιζας.
Σήμερα είναι αποκλεισμένο με σιδερένιες

νωνήσαμε, μας απάντησαν ότι δεν πρέπει
να είναι κλειστό το βουνό και δεν είναι,
αλλά η επίσκεψη που κάναμε και ο φακός
τους διαψεύδει. Το ακόμη πιο τραγικό είναι
ότι μετά τη δύση του ηλίου κλείνουν και τη
μπάρα που βρίσκεται πολύ χαμηλά, πριν το
Κοιμητήριο!!!
Η ομάδα εθελοντών που ρωτήθηκε είπε ότι
ο δρόμος έχει λακκούβες, ότι πάνε ζευγαράκια... και άλλα...

μπάρες και λουκέτα. Και ανακύπτει εύλογο
το ερώτημα πολλών κατοίκων, που θέλουν
να ανέβουν πιο ψηλά, να μπούνε μέσα στο
πράσινο, με ποια απόφαση και ποιος έχει
αποκλείσει το βουνό στο καταχείμωνο.
Γιατί αν ήταν καλοκαίρι, υπάρχει η δικαιολογία της πυρκαγιάς. Τώρα;
Με τον Σύνδεσμο για την Προστασία και
Ανάπτυξη του Υμηττού (ΣΠΑΥ) που επικοι-

Θα πρέπει ο Δήμος με τον αντιδήμαρχό του
που τον έχει κάνει “βουνάρχη” να απαντήσει. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να μας απαντήσουν και να ακουμπά σε νόμους και
κανόνες η απάντησή τους, όχι ψευδεπίγραφα ιδεολογήματα.
Σε λίγες ημέρες έχουμε Καθαρά Δευτέρα,
ο κόσμος θα ανέβει να πετάξει αετό. Θα
βρει κλειστές μπάρες;
Α. Μπουζιάνη
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Χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ - Κατάργηση των αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Σημαντικές αλλαγές στον “Καλλικράτη” και στους ΟΤΑ ανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης
Ο Υπουργός Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) Νίκος Βούτσης, αλλάζει το σχέδιο “Καλλικράτης”, που έχει
λειτουργήσει από το 2010 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
με καταστροφικά αποτελέσματα.
Ενώσεις Δήμων, με τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις σε έναν Δήμο, ασφυκτικό οικονομικό
έλεγχο μέσω μνημονίων (γι’ αυτό άλλωστε έφτιαξαν
και τον “Καλλικράτη”). Απομάκρυνση του πολίτη
από το “σπίτι” του, το Δήμο και πολλά προβλήματα
γραφειοκρατικά και οικονομικά που επιβάρυναν τους
ΟΤΑ χωρίς να προσφέρουν τίποτα στον πολίτη,
όπως ο “Συνήγορος του δημότη”, τα τοπικά συμβούλια (που έχουν μόνο γνώμη), η οποία όμως δεν
περνάει – τις περισσότερες φορές – από τα δημοτικά συμβούλια.
Μπορούμε να γράψουμε πολλά παραδείγματα, αλλά
ας δούμε που εστιάζει τις αλλαγές ο Υπουργός, τις
οποίες δεν ανάγνωσε στη Βουλή, λόγω του περασμένου χρόνου, και τις κατέθεσε στο Προεδρείο, σημειώνοντας ότι το «νέο θεσμικό πλαίσιο θα τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση».

Τον βαθύ εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τη θέσπιση
συμμετοχικών θεσμών, ως αναπόσπαστο και δομικό
μέρος της θεσμικής και πολιτικής τους λειτουργίας.
Ο Ν. Βούτσης, αναφερόμενος στις μνημονιακές ρυθμίσεις, που ζημίωσαν και τους δύο Βαθμούς της Αυτοδιοίκησης, στη μεγάλη περικοπή των πόρων των
Δήμων (60%) και των Περιφερειών (40%), ανακοινώνει:
- Την άρση των απολύσεων, μέσω των διαδικασιών
“διαθεσιμότητας” - “κινητικότητας”.

σας φάσης. «Μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές
κρίσεις θα αποτελέσει κανόνα για τη Διοίκηση, η
αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων Προϊσταμένων».
- Η αντικατάσταση του «Καλλικράτη» και των σύμφυτων με αυτόν μνημονιακών ρυθμίσεων, με τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οικονομικού
πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο, θα προβλέπει μεταξύ άλλων:

- Ο έλεγχος νομιμότητας στους Ο.Τ.Α., θα συντελείται από ιδιαίτερη Δομή, εκτός των υπαρχουσών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως σημειώνει:
«αφού ομαδοποιηθούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες
Υπουργείων και αφού δοθούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις εκλεγμένες Περιφέρειες θα διαμορφωθεί το σύγχρονο κύτταρο από-συγκέντρωσης των
Κρατικών λειτουργιών».

Την χωροταξική αποκλιμάκωση των Ο.Τ.Α., ώστε να
γίνουν πιο αποτελεσματικοί «και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας».

- Η αντικατάσταση των παραιτηθέντων γενικών
γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας, θα γίνει από τους αρχαιότερους Γενικούς Διευθυντές, κατά το μεταβατικό διάστημα της παρού-

Την επαρκή και ακριβή κατανομή των πόρων και των
αντιστοίχων επενδυτικών μέσων.

Την αποκέντρωση και τον σαφή προσδιορισμό των
αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης.

Πρώτες επαφές Κ.Ε.Δ.Ε. και Υπουργείου (ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ)
για τις αλλαγές στους ΟΤΑ
Για τις αλλαγές στους ΟΤΑ, που σημειώνουμε παραπάνω, άνοιξε ήδη
διάλογος και συνεργασία μεταξύ
ΚΕΔΕ και Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
(ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ), σε συνάντηση που
είχαν στις 11/2.
Ετσι το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Κώστα Πουλάκη.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, κατά την τοποθέτησή του,
τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να
υπάρξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Κυβέρνησης και ΚΕΔΕ, σημειώνονταςα ότι: «πάγια θέση μας είναι

ότι για κάθε διάταξη που αφορά στο
θεσμό και τη λειτουργία της Τ.Α. του
να ζητείται η γνώμη της Αυτοδιοίκησης».

Πάνω σ’ αυτό το σκεπτικό η ΚΕΔΕ
σε συνεργασία με τους Δήμους θα
συνδιαμορφώσουν τις αλλαγές που

χρειάζονται στις προσυνεδριακές
εκδηλώσεις, που θα ξεκινήσουν
μέσα στο Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθούν το Μάιο, όπου και θα διεξαχθεί το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ και θα κατατεθούν οι τελικές προτάσεις.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έθεσε μια
σειρά ζητήματα, όπως.
- Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» στους δήμους.
- Παραμονή της ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης Προγραμμάτων των δήμων.
- Το επισιτιστικό πρόγραμμα, με κονδύλια ευρωπαϊκά, να το διαχειρίζονται οι Δήμοι.

- Τη δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος
διαρκούς αξιολόγησης, του επιπέδου παρεχόμενων
υπηρεσιών.
- Την παύση της διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων, σύμφωνα με το ν. 4250/2014.
- Την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου.
- Την δυνατότητα προσλήψεων στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ, που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προγραμματισμός εν γένει των
προσλήψεων και εκπόνηση ειδικού προγράμματος για
υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης σε κατηγορίες αιχμής και τέλος, άρση των περιορισμών προσλήψεων
άλλων κατηγοριών τακτικού προσωπικού για κοινωνικές δομές και για τεχνικές εργασίες.
- Την κατάργηση όλου του πλέγματος των σχετιζόμενων με το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» διατάξεων και παρακολούθηση της
πορείας των οικονομικών, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής βάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
- Την κατάργηση των διατάξεων, σχετικά με την παρακράτηση των ποσοστών 4%, 5% και 1%, αντίστοιχα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), που επιβλήθηκαν στις τελευταίες τροπολογίες, από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
- Παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση και οφειλομένων πόρων και για τον δανεισμό και τα χρέη των
Ο.Τ.Α.
- Συνολική αναβάθμιση και επέκταση των Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων, μέσα και από την
πλέον ορθολογική κατανομή των υπαρχόντων πόρων
του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
Χαρακτήρισε την επανασύνδεση των υπουργικών
χαρτοφυλακίων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης «κορυφαίο πολιτικό διάβημα με ιδιαίτερο συμβολισμό και στρατηγική
σημασία», καθώς έτσι συγκροτείται ένα υπουργείο
«ελληνικού πληθυσμού».
στοιχεία: epoli.gr
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“Ποιος σκότωσε τον Willian”
Μια αλλιώτικη κωμωδία χωρίς σενάριο
Είχα δηλώσει, ηλεκτρονικά, την παρουσία μου στην πρεμιέρα της παράστασης “Ποιος σκότωσε τον Willian”
Εκείνη την ημέρα ήμουν βαρύθυμη και προς στιγμήν σκέφθηκα να το αποφύγω.
Μπήκαμε στην αίθουσα και περιμέναμε. Τίποτα δεν μου
έλεγε πως θα βγω από τις απαισιόδοξες σκέψεις μου.
Οι προσπάθειες ενός θιάσου από “ερασιτέχνες ηθοποιούς” να ανεβάσουν το κλασικό αριστούργημα του Σαίξ-

πηρ “Ρωμαίος και Ιουλιέττα” μας αποκάλυπτε σταδιακά
μια σειρά από ανατροπές πάνω στη σκηνή.
Η κ. Λίλιαν Δημητρακοπούλου είχε την έμπνευση να
γράψει μια αλλιώτικη κωμωδία χωρίς σενάριο.
Οι δυσκολίες και οι ανατροπές των ηθοποιών -“ερασιτεχνών,”- στην προσπάθεια τους να φανούν άξιοι της επιλογής του σκηνοθέτη, μας κάνει καθ΄όλη τη διάρκεια της
παράστασης να “λυθούμε” από τα γέλια.

«Είναι ένα γέλιο μεταδοτικό λυτρωτικό, και δονείται ολόκληρη η αίθουσα.
Το γέλιο αυτό, είναι αμφίπλευρο και αμφίσημο: καταλύει
και ταυτόχρονα οικοδομεί, υποβιβάζει αλλά και ανυψώνει, “εκθρονίζει” αλλά και “ενθρονίζει,” είναι λαϊκή
γιορτή που όλοι γελούν με όλα και με όλους».
Αυτή η παράγραφος που δανείστηκα από τον
Μιχαήλ Μπαχίν καθρεφτίζει και τη δική μας ευχαρίστηση
της συμμετοχής σ΄ αυτή τη λαϊκή γιορτή.
Όλοι οι ηθοποιοί είναι άψογοι, η σκέψη να χρησιμοποιηθούν με διαφάνεια τα σκηνικά για να μας αφήσει να βλέπομε και πίσω στα παρασκήνιά, την αγωνία και τα
απρόοπτα των ηθοποιών και του σκηνοθέτη, ήταν έξοχη·
μας θύμιζε θέατρο σκιών.
Η προσπάθεια, επίσης, να βοηθήσουν αλλήλους, όταν
ξεχνούσαν τα λόγια τους, ήταν θαυμάσια. Η στάση που
είχαν πάρει, πάγωνε σε κάθε συμβάν και επανερχόταν
όταν η ροή της παράστασης έπαιρνε το φυσιολογικό
της ρυθμό.
H ομάδα ακούει στο όνομα “Theatreloi” (Θεάτρελοι). Είναι
νεοσύστατη θεατρική ομάδα που με διάθεση για δημιουργία
και φιλοδοξία για διαφορετικότητα, ξεκινά τον περίπατό της
στον θεατρικό κόσμο.
Ιδρυτικά μέλη της είναι οι Γιάννης Φυρός, Τάσος Κόλλιας και
Χρίστος Αγαθοκλέους, ενώ η ομάδα αποτελείται από μόνιμα και επιπλέον έκτακτα μέλη επαγγελματιών ηθοποιών.
Εύγε σε όλους. Μας χάρισαν κάτι ξεχωριστό, και δυο
ώρες άφθονο γέλιο.
Εφη Κανακουσάκη
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O Έρωτας και ο Βαλεντίνο
Ημέρα των ερωτευμένων η 14η Φεβρουαρίου. Η αλήθεια
είναι ότι οι πραγματικά ερωτευμένοι γιορτάζουν κάθε
ημέρα και κάθε στιγμή.
Οσο κρατάει, βέβαια, ο έρωτάς τους.
Ερωτας, είναι εκείνος ο μικρός φτερωτός - Μεγάλος θεός
- γιος της Αφροδίτης και του Αρη, που ξενυχτάει στα τρυφερά μάγουλα των κοριτσιών. (Ος εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύει(ς), που λέει και ο μεγάλος τραγωδός
Σοφοκλής. Αυτός που δεν αφήνει ήσυχους ούτε τους Αθανάτους. Που φτερουγίζει στα πελάγη και στους αγρούς. Κι
όποιος είναι ερωτοχτυπημένος, είναι σαν μανιακός. («Ο δε
έχων μέμηνεν»).
Ο έρωτας είναι τρέλα λογική”, που λέει κι ο Σαίξπηρ. Κι
αυτός ο έρωτας, ο αιώνιος δεν ψάχνει για “ημέρες”... Θα
‘λεγα λοιπόν ότι η εφευρεθείσα και πολυδιαφημισθείσα
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι γιορτή, για τα ανθοπωλεία, για τα κοσμηματοπωλεία, για τα ξενοδοχεία, για τα
κέντρα διασκέδασης κ.λπ. και τους... τέως ή “ολίγον” ερωτευμένους, για να... ξαναζεστάνουν το φαΐ. Καλό κι αυτό,
καλό και για την αγορά!

πος Βαλεντίνος πρόσφερε στα νέα ζευγάρια που τον επισκέπτονταν, ένα λουλούδι από τον κήπο του. Ενα ζευγάρι
που τον επισκέφθηκε, ήρθε σε γάμο κι έζησε πολύ ευτυχισμένο. Αυτό έκανε κι άλλους νέους να σπεύδουν στον επ.
Βαλεντίνο, για να ᾽χουν την ίδια καλή τύχη.
Αλλά ο Βαλεντίνο είχε κι άλλη σχέση με τους γάμους και
τον έρωτα, μέχρι που “έφαγε το κεφάλι του”.

Γράφει ο Κώστας Βενετσάνος

Ο Αγιος Βαλεντίνος
Ο θεός Έρωτας και ο ...Μαρκούζε
Τώρα, πώς έγινε και η χριστιανική θρησκεία, που δεν τα έχει
τόσο καλά με τον φτερωτό τοξότη, όρισε έναν Αγιο για
τους ερωτευμένους, θα ήταν ακατανόητο, αν δεν ανατρέχαμε στις πηγές, για να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι
ακριβώς έτσι.
Κατ’ αρχήν, η Καθολική εκκλησία τίμησε τον πρώτο επίσκοπο της Ιντεράμνης, Βαλεντίνο (Valentino di Interamna),
που μαρτύρησε και θανατώθηκε από τον Αυτοκράτο Κλαύδιο τον Β᾽, το 273 μ.Χ. (το 1969 πάντως αφαιρέθηκε από το
καθολικό εορτολόγιο!)
Οι ορθόδοξοι δεν τον είχαν ποτέ στο εορτολόγιό τους, που
αν και τον Ε᾽, περίπου, αιώνα που ανακηρύχθηκε Αγιος από
την παπική εκκλησία, δεν είχε επέλθει το σχίσμα).
Σύμφωνα με ένα θρύλο των καθολικών χωρών, ο επίσκο-

Ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος ο Β’ που ως φαίνεται είχε γνώσεις ψυχολογίας, ή είχε προαισθανθεί 1.700 χρόνια πριν τις
θεωρίες του Φρόιντ, του Βίλχελμ Ράιχ και κυρίως του Μαρκούζε (εκείνου που έλεγε πριν σαράντα τόσα χρόνια - make
love not ware) “κάντε έρωτα, όχι πόλεμο”) και απαγόρευσε
στους στρατιώτες του να παντρεύονται.
Είχε αντιληφθεί ότι οι στρατιώτες που ήσαν ερωτευμένοι
με το ταίρι τους, δεν απέδιδαν στη μάχη. Είχε δίκιο. Ο ερωτευμένος είναι χαλαρός, αγαπάει τη ζωή και... είναι λίγο
κουρασμένος νευροσωματικά, σ’ αντίθεση με την ψυχική
ευφορία κι ανάταση που τον γεμίζει.
Ο Βαλεντίνο λοιπόν κρυφά τους πάντρευε*. Τον έπιασε λοιπόν ο Κλαύδιος και τον έβαλε φυλακή, μέχρι να τον στείλει
να συναντήσει τον Κύριο. Εκεί, ο θρύλος λέει ότι “υπέπεσε”
στον πειρασμό και “ενέδωσε” στον έρωτα της τυφλής
κόρης του δεσμοφύλακά του Asterious, και την έκανε να
δει το φως της! Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Το ‘φαγε

όμως το κεφαλάκι του αγαπημένου της, γιατί αφού τον λιθοβόλησαν κατ’ εντολήν του Κλαύδιου, τον αποκεφάλισαν.
Αυτό συνέβη στις 14 Φεβρουαρίου του 273 μ.Χ.
Κοιτάξτε τώρα τι έκανε η παπική εκκλησία, η πονηρά!
Επειδή οι νέοι αρέσκονταν να παίζουν ένα ωραίο και πονηρούτσικο παιχνίδι, από τον 4ο ακόμη, αιώνα π.Χ. και επειδή
δεν μπορούσε να τους το κόψει εύκολα, το... εξέτρεψε.
Δείτε πόσο ωραία. Το “παιχνίδι” αυτό παιζόταν κατά την παγανιστική τελετή προς τιμήν του θεού της γονιμότητας Lupercus,
τα
λεγόμενα
Λουπερκάλια
(lupercalia),
(γιορτάζονταν στις 15 Φεβρουαρίου). Τί γινόταν λοιπόν;
Ας παρακολουθήσουμε τα ...μυστήρια του Lupercus.
Μέσα σ’ ένα κιούπι (κάτι σαν τον κλήδονα) έριχναν τα ονόματα των κοριτσιών που ήθελαν να το “παίξουν”. Τα “αγοράκια” τράβαγαν στα τυφλά ένα όνομα κι όλη την ημέρα,
που καμμιά φορά κρατούσε όλο το χρόνο ή μονιμότερα, την
αφιέρωναν στη ...γονιμότητα.
Η εκκλησία λοιπόν που δεν καλόβλεπε τέτοια... παγανιστικά “παιχνίδια”, βρήκε αντικαταστάτη του Lupercus στο
αγαπημένο και μυθοποιημένο πρόσωπο του Βαλεντίνο.
«Θεό του έρωτα και της γονιμότητα, θέλετε; Εμείς σας δίνουμε έναν άγιο γουρλή για τα ζευγάρια και... ρομαντικό.
Πάρτε τον Αγιο Βαλεντίνο που προσφέρει και λουλούδια».
Τώρα, λουλούδια είχε και η ελληνική θρησκεία (ανθεστήρια
κ.λπ. που γιορτάζονταν στο τέλος του μήνα Γαμηλιώνος
από 11 έως 13 Φεβρουαρίου δηλαδή), αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά.
Αντε και καλή... γονιμότητα, γιατί χανόμαστε!
Δεν ξέρω αν είναι στις ...“δεσμεύσεις” μας, αλλά αν δεν κάνουμε παιδιά, ποιοί θα πληρώσουν τα ...χρέη μας; Οι μετανάστες;
――――――――
* Δεν “παντρεύονται” τα ζευγάρια. Η γυναίκα, κατά τη φαλλοκρατική αντίληψη υπανδρεύεται. Τίθεται δηλαδή υπό τον άνδρα. Τα
ζευγάρια, έρχονται σε “γάμου κοινωνία”. Γαμήσκονται. Εκείνο το
ζεύγνυνται (ζεύονται δηλαδή, σαν τα βόδια) δεν το αντέχω, γιατί,
ως γνωστόν, του Ελληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει”.

25 χρόνια Κέντρο Υγείας Βάρης
Το Κέντρο Υγείας Βάρης συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια λειτουργίας παρέχοντας υπηρεσίες ΠΦΥ (Πρωτοβάθμιας
Φροντίδα Υγείας) στους κατοίκους της περιοχής ευθύνης. Την 25ετή λειτουργίας του γιόρτασε με μια
διημερίδα στην αίθουσα “Ιωνία”.
Η πρώτη ημέρα ήταν μια ενημέρωση των δημοτών
Βάρης –Βούλας –Βουλιαγμένης σε θέματα πρόληψης με ομιλίες από διακεκριμένους λειτουργούς
όπως: σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση,
υπερλιπιδαιμίες από τον Διευθυντή του Καρδιολογικού τμήματος του Ασκληπιείου Βούλας Α. Μανώλη,
τα δικαιώματα του παθητικού καπνιστή από τον Καθηγητή Πνευμονολόγο Π. Μπεχράκη, πρόληψη από
τον καρκίνο του προστάτη- παχέος εντέρου - μαστού- τραχήλου από τους Ε. Σεραφετινίδη (Ουρολόγο Επιμ.Α), Μ.Χατζηπέτρου (Χειρουργό Επιμ.Α),
Ε.Λυκάκη (Διευθύντρια Ακτινιδιαγνώστρια), Κ.Γιαλεδάκη (Μαία) αντίστοιχα, οστεοπόρωση από τον
Α.Παστρούδη (Διευθυντή Ορθοπεδικό) και για την
γρίπη η υπεύθυνη του ΚΕΕΛΠΝΟ Γ. Σπάλα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος
αρκετοί αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β και αρκετοί δημότες.

Η δεύτερη ημέρα απευθυνόταν σε γιατρούς επάνω σε επίκαιρα ιατρικά προβλήματα και πραγματοποιήθηκε στο αμ-

φιθέατρο του Ασκληπιείου Βούλας.
Η σύσταση λειτουργίας του Κέντρο Υγείας Βάρης βασίζεται στην ειδικότητα του οικογενειακού ιατρού (γενικής ιατρικής/παθολογίας), υποστηριζόμενος από άλλους

επαγγελματίες υγείας. Το μοντέλο αυτό λειτουργίας ως
γνωστόν ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Με το νέο νόμο σύστασης και λειτουργίας του
ΠΕΔΥ, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για γενίκευση της λειτουργίας τέτοιων δομών. Η εμπειρία από την λειτουργία του Κ.Υ. Βάρης σε μια
αστική περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία παρόμοιων δομών σύμφωνα με την νομοθεσία ΠΕΔΥ.
Είναι αλήθεια ότι το ΚΥ Βάρης έχει προσφέρει
στην ευρύτερη περιοχή πολύτιμες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε πρώτες βοήθειες, αφού το Ασκληπιείο
εφημερεύει κάθε τέταρτη ημέρα.
Είναι αλήθεια επίσης, ότι τελευταία (με τους μνημονιακούς υπουργούς), το ΚΥ Βάρης αφέθηκε,
δεν εκσυγχρονίστηκε, ακόμη και στην καθαριότητα έχει ελλειμα.
Αυτό οφείλουν να το δουν οι αρμόδιοι και ο δήμαρχος των 3Β που ανήκει στην περιοχή του.
Σε πάρα πολλούς Δήμους, που διαθέτουν Κέντρα Υγείας,
έχουν κάνει τεράστιο αγώνα για να τα κρατήσουν και να τα
εξοπλίσουν και σε μηχανήματα, αλλά και σε έμψυχο δυναμικό.
Αννα Μπουζιάνη
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Η «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική
διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»
Διεθνές Συνέδριο στην Περιφέρεια Αττικής
Τις εργασίες του τριήμερου διεθνούς Συνεδρίου με θέμα
«Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική», άνοιξε την Πέμπτη 12/2 το πρωί με
ομιλία της η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στην
εναρκτήρια ομιλία της η Περιφερειάρχης τόνισε μεταξύ
άλλων:
• Ζούμε μια περίοδο που πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα και πιέζει για την κατάργηση τού μέχρι σήμερα
αποτυχημένου, σε όλα τα επίπεδα, για τους πολίτες και
τους δήμους, μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Ενός μοντέλου που πλέον η Περιφερειακή Αρχή Αττικής
σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τους Δήμους και τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τον ΕΔΣΝΑ, την επιστημονική κοινότητα και
τους πολίτες, καλείται να αντικαταστήσει, βάζοντας τις βάσεις για μια αποκεντρωμένη, ορθολογική, οικολογικά και
οικονομικά βιώσιμη, με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα, διαχείριση.
• Έχει έρθει πλέον η ώρα η διαχείριση των απορριμμάτων
της Αττικής να γίνει από περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρό-

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ν. Βούτσης τόνισε, μεταξύ άλλων:
«Πριν από περίπου 4 χρόνια ως Περιφερειακός Σύμβουλος είχα εισηγηθεί
την εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τότε ήμασταν ‘φωνή βοώντος εν τη ερήμω’».
«Δεν πρέπει πλέον οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται
σε εγγύτερη επαφή με τους πολίτες
να έχουν απλά το ρόλο της διαχείρισης των κεντρικών πολιτικών της κεντρικής εξουσίας. Μαζί με τον κόσμο,
το λαό οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να αμφισβητούν και να
ηγούνται κινημάτων και πολιτικών που
να χαρακτηρίζονται από καινοτομία,
εφαρμογή σχεδίων τοπικής κλίμακας
στην κατεύθυνση της προστασίας του
περιβάλλοντος για τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών».
«Μακριά από εμάς αντιλήψεις ότι τα
σκουπίδια είναι η μεγάλη μπίζνα και
ότι πρέπει να κατασκευαστούν τα φαραωνικά εργοστάσια. Η βασική επιλογή
στη
διαχείριση
των
απορριμμάτων έχει γίνει και δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω, τόσο για τη
χώρα μας, όσο και για την Ευρώπη.
Λύσεις υπάρχουν, εμπειρία υπάρχει,
σύγκλιση απόψεων υπάρχει. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνος Πολιτικής – Διαχείρισης φυσικών
πόρων και αποβλήτων, Michel Sponar,
ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: «Πρέπει
να ελαχιστοποιήσουμε την ιδέα των χω-

βλημα δημόσιας υγείας, ισχυρό χαρτί ανάπτυξης για την
δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
• Η διαφθορά και η φαυλότητα δεν μπορούν να είναι και δεν
θα είναι ο κανόνας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι
γιατί το λέει μία Διοίκηση αλλά έτσι επιβάλλει η νομιμότητα.
• Η σημερινή περιφερειακή Αρχή Αττικής έχει αναλάβει την
πρωτοβουλία για μια μεγάλη αλλαγή στη διαχείριση των
απορριμμάτων. Μια αλλαγή στον αντίποδα της πολιτικής
που ασκούσαν μέχρι σήμερα η τέως διοίκηση της Περιφέρειας και ο ΕΔΣΝΑ.
• Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής, με συναίσθηση του ρόλου
της, αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο ευθύνης στον αγώνα
για να αλλάξει το υφιστάμενο αποτυχημένο καθεστώς. Σας
καλώ λοιπόν να συστρατευθούμε όλοι μαζί, κυβέρνηση,
δήμοι, επιστημονική κοινότητα, φορείς, πολίτες στον
αγώνα για το κοινό διακύβευμα. Το διακύβευμα της νομιμότητας.
• Αφορά στο στοίχημα να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων υπόδειγμα, πρότυπο χρηστής δημόσιας διοίκησης.

ματερών. Δεν απαιτούνται φαραωνικά
έργα διαχείρισης των απορριμμάτων.
Μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους
Δήμους θα πρέπει να αποφασισθεί το
καλύτερο μοντέλο». «Όλα τα υλικά θα
πρέπει να ανακυκλώνονται και να ξαναχρησιμοποιούνται. Βασικός άξονας επιτυχίας είναι η βοήθεια των πολιτών, η
ευαισθητοποίησή και η συμμετοχή τους.
Είναι ευκαιρία να κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών. Οι στόχοι που έχουν
τεθεί αφορούν σε ανακύκλωση της
τάξης του 70%, κάτι που είναι πολύ φιλόδοξο. Καλωσορίζουμε θετικά τα προγράμματα που θα ενστερνιστούν τη
φιλοσοφία αυτή. Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία που υπάρχει σε
άλλα Κράτη, μαθαίνοντας και από τα
λάθη των άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι εδώ για να σας στηρίξει. Μαζί θα
βρούμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης ξεκινώντας το χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα απορρίμματα ως χρυσορυχείο

και ως πυλώνα ανάπτυξης, τα οποία
όμως μέχρι σήμερα ως χώρα τα αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα. «Τα απορρίμματα εμπεριέχουν σημαντικό
πλούτο με διπλή αξία: την πρώτη ύλη
και την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Δυστυχώς, η οικονομία μας τα
τελευταία 50 χρόνια δεν ήθελε να δει
αυτήν την αξία και τον πλούτο, γιατί
είχε μια μονεταριστική λογική του
ΑΕΠ.
...Έχουμε συμμάχους όμως σε αυτή τη
μάχη που ξεκινάμε και αυτοί είναι η τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, οι ηλικιωμένοι που έχουν την
εμπειρία και τη νοοτροπία του δεν πετάμε τίποτα, αλλά και τα νέα παιδιά
που είναι πολύ ευαισθητοποιημένα.
Επίσης, σύμμαχοί μας είναι οι μεγάλοι
καταναλωτές».
«Πρέπει να δούμε τα απορρίμματα ως
περιουσιακό στοιχείο και όχι ως απόρριμμα».
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται,
όπως σημειώνουμε στη σελίδα 6.

Δωρεάν μαθήματα Η/Υ, Ισπανικών,
Ιταλικών και Πρώτων Βοηθειών
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τρίτη συνεχή
χρονιά, εξακολουθεί να προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο
λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Μαρκοπούλου. Στηρίζουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση,
τη μαθητεία και την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία - και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ να αποκτήσει ένας ενήλικας γνώσεις που δεν κατέχει
και που είναι πολύ χρήσιμες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, υλοποιεί ήδη για την περίοδο 2014-2015,
τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη:
2 τμήματα Η/Υπολογιστών Μαρκόπουλο και Πόρτο
Ράφτη
2 τμήματα Ισπανικών Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη
1 τμήμα Ιταλικών στο Μαρκόπουλο
1 τμήμα Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες στο Μαρκόπουλο
Οπως σημειώνει ο Δήμος «Θα θέλαμε να ζητήσουμε
συγνώμη από τους πολίτες για την αργοπορία της
έναρξης κάποιων τμημάτων που έχουν επιλέξει και να
εξηγήσουμε ότι η αργοπορία οφείλεται στο γεγονός,
ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα, γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία».
Οι αιτήσεις συνεχίζονται!
Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνεται είτε στο
Δημαρχιακό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη (Διασταύρωση Λιμάνι – Αυλάκι), είτε ηλεκτρονικά στο email:
kdvm60@gmail.com.
Πληροφορίες:
Ελένη Μεθενίτη, Δημαρχιακό Υποκατάστημα Πόρτο
Ράφτη, τηλ: 22990-71706
Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος: kimpizi@markopoulo.gr
Ασημίνα Μερτζάνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: kdvm60@gmail.com
Ιωάννης Γιαντσίδης, Υπεύθυνος Οργάνωσης:
kdvm60@gmail.com

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υπεύθυνους
του προγράμματος και συγκεκριμένα, την κα Ασημίνα
Μερτζάνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και
Διασφάλισης Ποιότητας και τον κο Ιωάννη Γιαντσίδη,
Υπεύθυνο Οργάνωσης, για την άψογη συνεργασία
μας, ως προς την υλοποίηση του προγράμματος στον
Δήμο Μαρκοπούλου», σημειώνει η υπεύθυνη αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας
Μαρία Κιμπιζή, της οποίας το έργο έχουμε παρακολουθήσει από κοντά. Είναι μια ιδιαίτερα δραστήρια
κυρία που προσφέρει πολλά στο Δήμο και κατ’ επέκταση στους δημότες.
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«Η υπέρβαση θα έρθει μόνο
μέσα από την ανάπτυξη»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ*

Στο άκουσμα των προγραμματικών δηλώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα διαπιστώσαμε την
πρόθεση του να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα προβλήματα που κρατούν σε ένα υφεσιακό σπιράλ την ελληνική οικονομία.
Οι ανακοινώσεις του για
τις ρυθμίσεις των 100
δόσεων προκειμένου να
γίνει εφικτή η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών,
η
αναφορά του στην καταβολή των υποχρεώσεων
πολιτών
και
επαγγελματιών λαμβάνοντας
υπόψη
την
πραγματική οικονομική τους δυνατότητα, η δέσμευσή
του για αλλαγή του φορολογικού πλαισίου, η υπόσχεσή του για επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, η
πρόθεσή του για πάταξη της γραφειοκρατίας, το ενδιαφέρον του για τους μικρομεσαίους, δείχνουν ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Αυτό που θέλουμε όμως να επισημάνουμε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, είναι ότι οποιαδήποτε δράση και αν υιοθετηθεί, αν δεν συνδυαστεί
με αναπτυξιακές πολιτικές τότε απλώς μπορεί να
ανακουφίσει για λίγο τα χαμηλότερα οικονομικά
στρώματα του πληθυσμού, χωρίς όμως να δώσει την
απαραίτητη ώθηση στην ελληνική οικονομία για να
πραγματοποιήσει την οριστική έξοδο από την κρίση και
την ύφεση. Το κυβερνητικό επιτελείο οφείλει να στοχεύσει μακροπρόθεσμα και να μην αρκεστεί μόνο σε
μέτρα «ασπιρίνες». Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η
ρευστότητα, να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και
μαζί με αυτήν ο κρίσιμος τομέας της απασχόλησης.
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν στην οικονομία.
Μόνον σχέδιο και συντονισμένες δράσεις. Αν τονωθεί
η αγορά, τότε θα αυξηθούν και οι φοροδοτικές δυνατότητες πολιτών και επιχειρηματιών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα κρατικά έσοδα. Αν όμως
η αγορά παραμείνει «παγωμένη» τότε το αποτέλεσμα
θα είναι η συνέχεια του φαύλου κύκλου της ύφεσης.
Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται άμεσα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και την προσπάθεια εξεύρεσης μίας λύσης που θα
δώσει «πνοή» στην ελληνική οικονομία. Οπότε οφείλουμε να περιμένουμε, με την ελπίδα ότι η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να πείσει δανειστές και
εταίρους ότι η συνταγή της λιτότητας δεν μπορεί και
δεν πρέπει να συνεχιστεί, καθώς αποδεδειγμένα έχει
αποτύχει και έχει οδηγήσει μία ολόκληρη χώρα και
τους κατοίκους της σε μία άνευ προηγουμένου φτωχοποίηση.

* Ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου είναι Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας
του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των
Τροφίμων και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο
του
Κράτους,
διαπίστωσε την ύπαρξη
Πολυκυκλικών Αρωματικών
Υδρογονανθράκων σε
διακινούμενο ελαιόλαδο
σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται
από την σχετική νομοθεσία.
Πρόκειται για το ελαιόλαδο με την εμπορική
ονομασία
«ΜΕΣΤΟ»,
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα
ελαιόλαδα και παρθένα
ελαιόλαδα, σε συσκευα-

σία του 1 Lt., με ανάλωση
κατά προτίμηση πριν από
07/3/2016 και Lot 18499,
το οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται
στην Ελλάδα από την

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 12-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 09-02-2015. Καλούνται τα μέλη
του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 26-02-2015 και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου
μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Κυριακή 01-03-2015 και ώρα 11.00 π.μ. με τα
ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και στον ίδιο χώρο.
Θέματα:
1. Απολογισμός έτους 2014.
2. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Προϋλογισμός έτους 2015.
4. Έγκριση Απολογισμού 2014, Προϋπολογισμού 2015 και
απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Nutria Α.Ε., με έδρα Ν.
Ψυχικό Αττικής, για λογαριασμό της ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, με έδρα

Από τις εκλογές που έγιναν την 14η Δεκεμβρίου 2014
στο Σύλλογο Μανιατών Νοτίων Προαστίων προέκυψε το
κάτωθι Διοικητικό συμβούλιο
Δαβάκης Δημήτρης Πρόεδρος,
Πιερράκος Γιώργος, Αντιπρόεδρος
Μουρελάτου Πούλια, Γενική Γραμματέας
Κολοκοτρώνης Πλάτων Ταμίας
Σαραντάκου Κλεοπάτρα Εφορος
Μουγιάκος Παύλος και Μπασακίδης Νικόλαος
Μέλη
Εξελεγκτική Επιτροπή
Γιαναράκος Θεόδ. , Ζηλάκος Μιχαήλ & Ανεμοδουράς Γεώργιος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Στασινοπούλου – Βλαχάκου Ελίζα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά,
η “προμήθεια ασφάλτου και μπετόν”
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 149993,09€ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους
προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ’ αριθμ.
2/2015 μελέτη προμήθειας η οποία

σκονται σε εξέλιξη οι
σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν αυτό να
μην το καταναλώσουν.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Νέα Διοίκηση στο Σύλλογο
Μανιατών Νοτίων Προαστίων

ΑΔΑ¨6Ο1ΧΩΛΝ-Π4Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1680
Μαρκόπουλο 4.2.2015

Χαλάνδρι Αττικής.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την
άμεση ανάκληση – απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την
επιχείρηση και ήδη βρί-

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
της
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και
ώρα 11:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί
και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-

Ο Πρόεδρος
Α. Δημητρακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 11/2/2015
Αρ. Πρωτ. 3291
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας
22.600,00 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

φιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο
157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
για την παραλαβή των ειδών είναι
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

Ο Γ. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου

Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι
Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 20/2/2015
ημέρα Παρασκευή και από ώρα
10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και
από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών
ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, δίνονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο 22990 20155, αρμόδιος υπάλληλος Καμαργιάννης
Ευάγγελος. Επίσης το σύνολο των
τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα
στο
www.markopoulo.gr, όπου υπάρχει
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΖΗΤΑΕΙ, εργασία κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολόγου, γνώστης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.Τηλ.
6975729726
Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη στην
εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα, και λοιπες εργασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884.

άλλα

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.
Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως
μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλικιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ. 6972
164447
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Μαραθώνας 13/2/2015
Αριθ. Πρωτ. 3616
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 22943 20 585
FAX
: 22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής για την
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
Α3, Α4 κ.λ.π. για το έτος 2015 του
Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,

συνολικού
προϋπολογισμού
9.977,21 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την 19
Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12.00 έως ώρα 12:30 (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 12:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά
την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός
θα επαναληφθεί την 26 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια
ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο

χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα
επαναληπτική
ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 5 Μαρτίου 2015
ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα όπως
παραπάνω στον ίδιο χώρο.
Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αρκεί να
έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή ως την ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών. Προσφορές που
κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν
γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγ-

γυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 162,23
Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια με αριθ. ΑΔΑ
Ω5ΜΚΩΛΜ-ΤΣ7
ή
από
το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθ. ΑΔΑΜ
15PROC002576285 2015-02-13 ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη στις κ. Σ.Βασταρδή
τηλ. 2294320585, Α.Κατερέλου
τηλ. 22943 20572, Χ.Αλεξανδρή
τηλ. 22943 20573, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

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

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Συνέχιση του προγράμματος εξετάσεων
πρόληψης μέχρι τον Απρίλιο
Το πρόγραμμα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής αποκλειστικά για ανασφάλιστους
και ανέργους της περιφέρειας Αττικής, θα συνεχιστεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.
Στο διάστημα αυτό μπορεί να επωφεληθούν επιπλέον
350 ανασφάλιστοι / άνεργοι 25-65 ετών, οι οποίοι θα
μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο για σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και τους καρκίνους παχέος
εντέρου, μαστού και τραχήλου της μήτρας, και να
λάβουν έκθεση υγείας.
Γι’ αυτό το διάστημα, τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία
είναι τα:
· Γ. Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
· Γ. Ν. Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
· Γ. Ν. Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
· Γ. Ν. Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
· Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
· Γ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
· Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
· Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
· Π.Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται
ανάλογα με την ηλικία είναι: μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης, μαστογραφία,
τεστ Παπανικολάου, ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα
κόπρανα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα παρακάτω δι-

καιολογητικά:
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή ληγμένου βιβλιαρίου
υγείας
- Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση, που θα γράφει:
«δηλώνω ότι είμαι άνεργος ή ανασφάλιστος», ανάλογα με την περίπτωση.
Για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες:
210 7222727- 723, ώρες 9-5. www.prolipsigiaolous.gr
“Πρόληψη για όλους” στο Facebook.

Αποτελέσματα του προγράμματος, 2014
Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν από
την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος Παρεμβάσεων
Πρόληψης - Προαγωγής Υγείας σε Υφιστάμενα Δίκτυα
στην Περιφέρεια Αττικής έως τον Δεκέμβριο του 2014:
― Πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και καρκίνο παχέος
εντέρου, μαστού και τραχήλου της μήτρας σε 650 ανασφάλιστους/ ανέργους (γυναίκες και άνδρες) ηλικίας 25-65
ετών.
― Πραγματοποιήθηκαν 40 ενημερωτικές ομιλίες για θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας σε Δήμους του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), και σε νοσοκομεία-μέλη του Εθνικού
Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΝΥΠΥ), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα
θέματα του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και
του καρκίνου αλλά και την ενημέρωση και κινητοποίησή του
για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη.
― Έγινε συγγραφή 650 εκθέσεων υγείας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς και του ειδικού ερωτηματολογίου υγείας, που χορηγείται στους ωφελούμενους κατά
την προσέλευσή τους στα νοσοκομεία, επεξεργάστηκε μια
ομάδα επιστημόνων (ιατροί, βιολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι). Οι ωφελούμενοι στη συνέχεια έλαβαν όχι μόνο
τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, αλλά και μια πλήρη
έκθεση υγείας η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για τον εξατομικευμένο προληπτικό
έλεγχο στον οποίο πρέπει να προβαίνουν στο μέλλον και
για την τροποποίηση των συμπεριφορών που επιδρούν αρνητικά στην υγεία τους (κάπνισμα, κακή διατροφή, έλλειψη
φυσικής άσκησης κ.ά.).
Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.

"Επαναθεμελίωση" στην
υγεία εξήγγειλε o
Yπουργός Π. Κουρουμπλής
Ο νέος υπουργός Παν. Κουρουμπλής, μιλώντας κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
ονόμασε τους πυλώνες για την “επαναθεμελίωση” της
υγείας.
"Θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, με αισιοδοξία και με πείσμα, ότι μπορούμε και κάτω από αυτές τις
δυσκολίες να προσφέρουμε σημαντικά σε αυτό το χώρο.
Σε έναν πολύπαθο χώρο όπου ενδημούν μικρά και μεγάλα
συμφέροντα, όπου απεδείχθη η αδυναμία του πολτικού
προσωπικού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε ένα
σύστημα που υπέστη τις επιτπώσεις μίας μνημονιακής καταιγίδας" ανέφερε ο Π. Κουρουμπλής.
Οι πυλώνες
― "Αιμοδότηση του συστήματος με νέο ανθρώπινο δυναμικό". Μέχρι τον Απρίλιο του 2015 θα προχωρήσει η πρόσληψη 1.000 γιατρών· οι θέσεις είχαν "παγώσει" λόγω της
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για 900 θέσεις επικουρικών γιατρών, για τον
οποίο είχε εκδηλωθεί μικρό ενδιαφέρον (μόλις 300 άτομα),
ενώ παράλληλα θα διεκδικηθεί μεγάλο μέρος και από τις
θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες θα προκηρυχθούν από το Υπουγείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
― "Επαναθεμελίωση του ΕΣΥ σε νέες βάσεις, με ένα σύγχρονο λειτουργικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο
Πρωτοβάθμιας Υγείας, Δημόσιας Υγείας".
― Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο τη
δημιουργία ενός αντίστοιχου "Taxis στην Υγεία".
― "Φαρμακευτική πολιτική, γύρω από την οποία τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πάρτυ. Πρόθεση της Κυβέρνησης
είναι να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που επιμένουν να
απομυζουν το χώρο αυτό. [...] Η χώρα είχε κατανάλωση
φαρμάκου, όσο έχουν τριπλάσιες από εκείνη χώρες", τόνισε ο Υπουργός και δήλωσε: Πρόθεση του ΥΥΚΑ, είναι να
υπάρχει πρόσβαση στο φάρμακο για όλους τους Έλληνες
που διαθέτουν ΑΜΚΑ.
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Ολυμπιακό τόξο, στην Πάργα με νικητές Καραγεωργίου και Ρωμάντζη
Αγώνας τοξοβολίας κλειστού χώρου 18 μ.
Ο Αλέξανδρος Καραγεωργίου στους άνδρες και η Ελπίδα
Ρωμάντζη στις γυναίκες ήταν οι νικητές στο Ολυμπιακό
τόξο, στον αγώνα τοξοβολίας κλειστού χώρου 18 μ., που
έγινε στο Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας, με την συμμετοχή 86
αθλητών.
Διοργανωτής ήταν ο Πρωτοπόρος Όμιλος Μοντέρνων
Αθλημάτων Ηπείρου (σ.σ. συμμετείχε με 10 αθλητές), σε

Οι νικητές ανά αγώνισμα και κατηγορία:
• Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) 18 μ.
Άνδρες Α’: Καραγεωργίου Αλέξανδρος (ΣΚΟΑΑΠΘ) 563,
Χριστόπουλος Σταύρος-Ρίτσαρντ (Φιλοκτήτης) 543, Ιακωβίδης Χαράλαμπος (Φοίβος) 535,
Γυναίκες Α’: Ρωμάντζη Ελπίδα (ΣΚΟΑΑΠΘ) 545, Αγραγγέλου Μαρία (ΣΚΟΑΑΠΘ) 541, Μπουσγούνη Μαρία
(ΣΚΟΑΑΠΘ) 521,
Κορασίδων: Σέρρα Όλγα (Τύμφη) 182.
Άνδρες Β’: Σαρδέλης Νικόλαος (Τοξότες Καλαμ.) 506,
Γυναίκες Β’: Καραμπάτσου Ελένη (Τοξότες Καλαμάτας)
498,
Νέoι Άνδρες Α’: Λευθεριώτης Ξενοφών (Κερκ. Λέσχη) 405,
Εφήβων Α’: Κίτσος Δημήτριος (Σπάρτακος Έδεσσας) 424,
Νεανίδων
Α’:
Σιδηροπούλου
Δομνίκη-Ραφαηλία
(ΣΚΟΑΑΠΘ) 441,
Εφήβων Β’: Αχιλλεόπουλος Γεώργιος (ΑΣ Προαστείου)
374,
Παίδων: Τσιτσιντάς Κωνσταντίνος (ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ) 342,
Παμπαίδων: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος (ΣΚΟΑΑΠΘ) 531.
• Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) 15 μ.
Παμπαίδων Β’: Μόσχοβας Νικόλαος (Αρχέλαος) 507, Παγκορασίδων Β’: Μπίσια Ιωάννα-Φωτεινή (ΣΟΑΑΣΟΕΕ) 520.

συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλο Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΕΦΟΤ). Σημαντική ήταν και η βοήθεια του Δήμου
Πάργας και του Διευθυντή και του προσωπικού του Δέσκειου Γυμνασίου.

• Σύνθετο Τόξο (Compound) 18 μ.
Άνδρες Α’: Κόντος Βασίλειος (Εύρυτος), Άνδρες Β’: Αγόρου Κωνσταντίνος (Τύμφη Κόνιτσας) 529, Νέες Γυναίκες

Α’: Παπαδημητρίου Άννα-Θεαφανώ (Φαέθων) 469, Νεανίδων Β’: Μπίσια Δημήτριος-Μαρία (ΣΟΑΑΣΟΕΕ) 423.
Το Δέσκειο Γυμνάσιο της Πάργας κατακλύστηκε από τις
αποστολές και σημαντικό αριθμό θεατών που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα και να ρίξουν τα πρώτα
τους βέλη με τις υποδείξεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή Αλέξανδρου Νασούλα. Την ΕΦΟΤ εκπροσώπησαν η Α’
Αντιπρόεδρος και υπεύθυνη του αγώνα Έβελυν Παπαδοπούλου και η Γενική Γραμματέα Μαρία Κυριλλοπούλου.

Πρωταθλήτρια στην Α’ φάση Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
στην Ανατολική Αττική, η ομάδα του 1ου Λυκείου Βούλας
16 Ιανουαρίου, στον τελικό της Α\ φάσης του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, το 1ο Λύκειο Βούλας κέρδισε στον τελικό το 2 ΓΕΛ Γέρακα με
σκορ 49-22.
Τα καλάθια πέτυχαν (9) Βαζεγκα Δημ. 10 πόντους, (4) Τσιχλάκη Γ. 18 πόντους, (13) Αναστασοπούλου Μαρ. 15π, (12)
Γκόγκα Δημ. 2π, (Β) Μπράβη Ελ., 2 πόντοι, (7) Κοσμίδη

Ο γυμναστής τους Ιωάννης Παπαϊωάννου μας δήλωσε ότι
η ομάδα, εκτός του ότι πρωτεύει στο Μπάσκετ κατέχει και
μία άλλη πρωτιά. Οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο
άθλημα είναι και άριστες στο σχολείο και μάλιστα με βαθμολογικές επιδόσεις από 18 μέχρι 20!
Μπράβο στα κορίτσια. Τους αξίζουν διπλά συγχαρητήρια.
Στη φωτογραφία αριστερά επάνω: Καβαλεγκα 9, Καλογερο-

Μουντοφίδλου 2 πόντοι, (5) Καλογεροπούλου Αγ. 2π., (6)
Κριτή Γ. 3 πόντους και βγήκε πρωταθλήτρια στην Α’ φάση
Ανατ. Αττικής.

πούλου 5, Κοσμίδη -Μουταφίδου 7, ο διευθυντής του 1ου
Λυκείου Βενιζελέας, ο προπονητής Ι. Παπαϊωάννου, Γκόγκα
12, Μπράβη 8, Αναστασοπούλου 13, Κριτή 6 και Τσιχλάκη 4.
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Νικήτριες Μάργαρη & Παστρικού

αγώνας ιππικής αντοχής Ρόδου

Η Σμάρω Μάργαρη στα 30 χλμ. και η Έλενα Παστρικού στα
60 χλμ. ήταν οι νικητές του αγώνα ιππικής αντοχής που
διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του ο Ιππικός Όμιλος
Ρόδου “Κάδμος”, υπό την αιγίδα της ΕΙΟ. Ήταν οι πρώτοι
αγώνες της χρονιάς και σημειώθηκαν καλές επιδόσεις από
τους ιππείς και τις αμαζόνες.
Τα αποτελέσματα των δύο αγωνισμάτων, με όλες τις συμμετοχές να είναι από τον ΙΟ Ρόδου:
30 χλμ. (11 συμμετοχές)
1) Μάργαρη Σμάρω Σμαράγδη-Ραφαέλα (Georgina),
2) Ρεσιτάκη Νόρα-Νουριέ (Farah),
3) Καλαφάτ Σαλίχ (Wasabi),
4) Κομιζόγλου Καθολική (Kokkinos Tavros), 5) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Chico 541), 6) Διάκουλα Δέσποινα (Gastador 5), 7) Παπασάββα Αικατερίνη-Μιχαλίτσα (Nefeli), 8)
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη (Dolly), 9) Καλούδης Εμμανουήλ (Xenos), ενώ δεν τερμάτισαν η Πιλατάκη Ελίνα (Kadmos) και ο Κουτσουμπάρης Σωτήρης (Shakira)

πούλου Δανάη (Fanco)
Οι διοργανωτές είχαν την υποστήριξη του Δήμου Ιαλυσού,
αλλά και σημαντική βοήθεια από χορηγούς και φίλους της
ιππασίας.
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί ο 1ος Αγώνας Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής, στον Όμιλο Ράντσο Κιλκίς.

Α1 Γυναικών: Πρωτέας Βούλας Ολυμπιακός Βόλου (15/2, 14:00)
Εντός έδρας αγωνίζεται για την 17η αγωνιστική της Α1 η
γυναικεία ομάδα του συλλόγου Πρωτέα την Κυριακή
(15/2, 14:00), με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Βόλου.
60 χλμ. (4 συμμετοχές):
1) Παστρικού Έλενα (Donna Rora),
2) Πιλατάκη Ναταλί (Bess Habib),
3) Φάκκας Σάββας (Strike), ενώ δεν τερμάτισε η Παπαδο-

Το Δ.Σ. του συλλόγου Πρωτέα, το προπονητικό τιμ και οι
αθλήτριες του γυναικείου τμήματος καλούν τον κόσμο
της ομάδας να γεμίσει το Κλειστό Γ.Γεννηματάς της Βούλας ώστε να ενισχύσουν τις αθλήτριες και να φτάσουν
στη νίκη.

Πρωτιές στη χιονοδρομία στο
1ο Κύπελλο Ελλάδος Δρόμων Αντοχής
Ιδανικό ξεκίνημα για τους δρόμους αντοχής χιονοδρομίας, με τους Κλεάνθη
Καραμίχα, Απόστολο Αγγέλη και τις
Μαρία Τσακίρη, Γεωργία Νιμπήτη να
παίρνουν την πρωτιά στα 4 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών. Ήταν ο
πρώτος αγώνας της χρονιάς και διεξήχθη με τις καλύτερες συνθήκες, στο
Μέτσοβο, το περασμένο Σαββατοκύριακο (7-8 Φεβρουαρίου 2015). Το 1ο
Κύπελλο Ελλάδος δρόμων αντοχής
για το 2015, είχε όλα τα στοιχεία
εκείνα που χαρακτηρίζουν το άθλημα
της αντοχής. Κακουχίες, δύσκολες
καιρικές συνθήκες, υψηλό βαθμό δυσκολίας των πιστών και μεγάλο συναγωνισμό.

θης Καραμίχας από την αρχή της
κούρσας προπορευόταν δίνοντας έναν
ξέφρενο ρυθμό, τον ακολουθούσαν σε
απόσταση αναπνοής οι Απόστολος
Αγγέλης, Γεώργιος Νάκας με τον καλύτερο χρόνο στην προκριματική
φάση και Δημήτρης Κυριαζής.
Ο αγώνας κρίθηκε στην γραμμή τερματισμού με τον Κλεάνθη Καραμίχα
(ΜΕΤ) όμως να μην χάνει ποτέ την
πρώτη θέση, παρά τις προσπάθειες
των υπολοίπων.
Στα 10 χλμ ΕΛ ο Απόστολος Αγγέλης
(ΜΕΤ) ήταν απλά καλύτερος από
όλους και χωρίς προβλήματα κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στους Παίδες και στις Κορασίδες οι
Νικόλαος Τσουρέκας (ΜΕΤ) και Ελισάβετ Αναστασιάδου (ΝΑΟ) κατέκτησαν από δύο χρυσά μετάλλια σε
ισάριθμα αγωνίσματα (σπριντ και 3
χλμ. ΕΛ) και μοιράστηκαν το χειροκρότημα και τις θετικές εντυπώσεις.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Το Σαββατοκύριακο (14-15 Φεβρουαρίου 2015), στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων θα διεξαχθεί ο 1ος Αγώνας Παμπαίδων Ν. Περιφέρειας, υπό
την αιγίδα του ΧΚ Καλαβρύτων και της
ΕΟΧ. Διοργανωτές είναι οι ΕΟΣ Πατρών, ΕΟΣ Τρίπολης και ΑΧΟΑ.

Βούλας 14.00 Πρωτέας Βούλας-Ολυμπιακός Β. Κώτσου-Χατζημάρκος (Σωτηριάδης)
ΔΑΚ Γλυφάδας 14.00 Τερψιθέα-Αναγέννηση ΝΡ Μαντήλας-Κωνσταντινίδου (Γολεγού)
Επταπυργίου 14.00 Παναθλητικός-Ιπποκράτης Κω ΕυφραιμίδηςΤαρενίδης Κ (Πολυχρονίδης)
ΠΑΟΚ 14.00 ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός Παπαγερίδης-Ντούρας (Τζιοπάνος)
ΑΠΧ Αργοναύτες 14.00 Ελληνικό-Παναθηναϊκός ΨαριανόςΔιμπινούδης (Ελευθεριάδης)

Σύλλογος αιμοδοσίας για τους αθλητές του Πρωτέα

Στον τελικό του σπριντ της κατηγορίας
ανδρών οι καλύτεροι τέσσερις αθλητές της ΕΟΧ έκαναν επίδειξη ικανοτήτων σε ένα αγώνα πραγματικής
διαφήμισης για το άθλημα. Ο Κλεάν-

Στις γυναίκες η Μαρία Τσακίρη (ΔΡΑ)
και η Γεωργία Νιμπήτη (ΝΑΟ) μοιράστηκαν τα χρυσά μετάλλια, ένα η κάθε
μια στα 5 χλμ ΕΛ και στο σπριντ, αντίστοιχα.

Ο Πρωτέας Βούλας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ενδιαφέρεται όχι μόνο για το αθλητικό
πνεύμα και την υγιή άμιλλα των αθλητών του,
αλλά και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ
τους, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της οικογένειας.

αθλητές όλων των τμημάτων του Πρωτέα και
τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Δώστε 10' λεπτά από τη ζωή σας για να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια του Πρωτέα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την
προσπάθεια μπορούν να επικοινωνούν με την
γραμματεία ή τους εφόρους του συλλόγου και
να συμπληρώνουν το έντυπο συμμετοχής.
Η αιμοδοσία θα γίνεται δύο φορές το έτος στο
ιατρείο του Κλειστού Γ.Γεννηματάς.
H πρώτη ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί το
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/15 και ώρα 10:00-13:00 στο ιατρείο του Κλειστού Γ. Γεννηματάς στη Βούλα.

Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεγγύης, αποφάσισαν με αρωγό το Ασκληπιείο Βούλας να δημιουργήσουν έναν Σύλλογο αιμοδοσίας για τους

Ωράριο Γραμματείας - 2108953823
Δευτέρα - Παρασκευή 17:00-20:00
Σάββατο - Κυριακή 09:00-14:00

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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“Η φιλοσοφία του Επίκουρου οδηγός στην ελεύθερη σκέψη & στην ευτυχία μας”
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ
φτωχός δεν είναι μόνο αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που αποζητά όλο και περισσότερα
Μια πανανθρώπινη γέφυρα φιλίας έγινε το
5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
συμμετοχή στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
του Δήμου Παλλήνης, σε ένα ιδιαίτερα φιλικό
κλίμα με μεγαλύτερη συμμετοχή συνέδρων
από κάθε άλλη φορά το Σαββατοκύριακο 7-8
Φεβρουαρίου.
Ο χώρος του συνεδρίου αυτού, που ξεκίνησε
πρίν πέντε χρόνια δεν επελέγη τυχαία. Στο
Δήμο Παλλήνης ανήκει και ο Γέρακας (περιοχή Γαργηττός), τόπος καταγωγής του Επίκουρου.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος
στην εναρκτήρια ομιλία του καταχειροκροτήθηκε, όταν δήλωσε ότι εκπλήρωσε την παλαιότερη υπόσχεσή του για έναν νέο χώρο
αναψυχής που ονομάζεται «Κήπος του Επίκουρου» στην περιοχή του Γαργηττού.
Τον Γαργηττό και τον χώρο όπου προανήγγειλε ο δήμαρχος ότι θα γίνει ο “Κήπο του Επί-

κουρου” επισκέφθηκαν σύνεδροι και πολίτες
τη 2η ημέρα του συνεδρίου.
Σκεπτόμενοι πολίτες που υποστηρίζουν ότι η
σημερινή κρίση αξιών μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον καθένα χωριστά, αλλά και συλλογικά με υγιή φιλοσοφική σκέψη, που
δημιουργεί ελεύθερους και ευτυχισμένους
ανθρώπους, διοργάνωσαν για πέμπτη συνεχή
χρονιά το Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας
Φιλοσοφίας, το μοναδικό φιλοσοφικό συνέδριο στην Ελλάδα που έχει καθιερωθεί ως
ετήσιος θεσμός από τον κόσμο και όχι από
την κορυφή.

Εκατοντάδες φίλων της Επικούρειας φιλοσοφίας άκουσαν το χαιρετισμό του Προξένου
της Ουρουγουάης Σιένρα εκ μέρους του Προέδρου Μουχίκα, και την βιντεοσκοπημένη ομιλία του στην Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την
Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου ο Πρόεδρος Μουχίκα δήλωσε:

“Ήρθαμε στη ζωή για να κατακτήσουμε την
ευτυχία. Όμως η ζωή είναι σύντομη και μας
ξεγλιστρά. Καμμιά απόκτηση αγαθού δεν αξί-

αποσπάσματα από την νέα κοινωνική ταινία
του σκηνοθέτη Θεόδωρου Μαραγκού, που θα
παρουσιαστεί το καλοκαίρι.

ζει όσο η ζωή μας. Είναι θεμελιώδες και στοιχειώδες αυτό… Όπως είπε ο Επίκουρος,
φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα, αλλά
αυτός που αποζητά όλο και περισσότερα, που
επιθυμεί κι άλλα κι άλλα, χωρίς τέλος”.
Στο φετινό Συμπόσιο αναδείχθηκε η ευδαιμονική βιωματική προσέγγιση της Επικούρειας
φιλοσοφίας, που συντελείται με ελεύθερη
σκέψη, φρόνηση, αρετή και φιλία.

Επίσης μέρος της επιστολής του Επίκουρου
στον Μενοικέα διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος
Γεννατάς, ένα ποίημα προς τιμήν του Επίκουρου απήγγειλε ο Γιώργος Κλώνης, και στιγμές μουσικής απόλαυσης πρόσφερε η Λίτσα
Πιτσικάλη παίζοντας πιάνο.

Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν εξαιρετικές
ομιλίες και επιτοίχιες ανακοινώσεις φιλοσοφίας. Στο τέλος της κάθε ημέρας γινόταν συζήτηση μεταξύ των συνέδρων και του
ακροατηρίου, με πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν

Οι διοργανωτές του Συμποσίου Δήμος Παλλήνης, Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας
“Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”
ανέδειξαν για άλλη μια χρονιά το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του Επίκουρου, που εκφράζει με τον απλούστερο
αλλά και αρτιότερο τρόπο τη διαχρονική θεωρητική και πρακτική μέθοδο προσέγγισης μιας
ευτυχισμένης ζωής, ακόμη και σε δύσκολους
καιρούς.

To Κορωπί βράβευσε τους επιτυχόντες, με 3 πανελλήνιες πρωτιές!
Η εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του
Κορωπίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κρωπίας, απέδειξε για άλλη μια χρονιά ότι η νέα γενιά της χώρας μας μπορεί να γεννήσει
την ελπίδα. Χρέος της πολιτείας είναι να συμβάλει σε
μια εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια που θα σταματήσει
την εκροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και θα επαναφέρει το επιστημονικό δυναμικό που αναγκάστηκε να
μεταναστεύσει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
στη ελληνική δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εκδήλωση ήταν αντάξια των προσδοκιών τόσο των διοργανωτών όσο και των συμμετεχόντων, γονέων και νέων
φοιτητών.
Η βραδιά ξεκίνησε με μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρουσίαση διαφανειών, από τη ζωή της φοίτησης των μαθητών
και μαθητριών των τριών Λυκείων του Δήμου Κρωπίας (εκδρομές, εθνικές παρελάσεις, αναμνηστικές φωτογραφίες,
αθλητικές εκδηλώσεις, παραδόσεις μαθημάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις), την επιμέλεια της οποίας είχε το Γραφείο Τύπου του Δήμου Κρωπίας και η οργανωτική επιτροπή.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί, από τον Δήμαρχο, Δημήτριο
Κιούση, τον αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών, πρό-

εδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ανδρέα Ντούνη
και την εκπρόσωπο του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» κα Εύη Αναματερού.
Μετά έγινε η καθιερωμένη φωτογράφηση στο κέντρο της
σκηνής του αμφιθεάτρου. Στο τέλος επέδωσαν στους επιτυχόντες αναμνηστικά και ευχές με την υπογραφή του Δημάρχου καθώς και δωρεάν κουπόνια ποτού, προσφορά
γνωστού νεανικού στεκιού του κέντρου της πόλης.
Ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος» πρόσφερε -για
άλλη μια χρονιά- ένα σημαντικό χρηματικό βραβείο (3.000
ευρώ) στους πρώτους τρεις αριστούχους μαθητές:
1. Λέντελ Bλαντισλάβ (εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών του Ε.Μ.Π Αθηνών, με γενικό βαθμό 19,53)
2. Αθηνά Τσιμπικτσιόγλου (Τμήμα Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α,
με γενικό βαθμό 19.18)
3. Νικόλαος Μυλωνάς (Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γενικό βαθμό 19,07).
Οι τρεις αριστούχοι φοίτησαν στο 1ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου. Στο περιθώριο της βράβευσης, ο Δήμος Κρωπίας απένειμε έπαινο στη μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ
Κορωπίου και νέα φοιτήτρια, Σεβαστή Ν. Υφαντή, η
οποία κατετάγη 2η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης εφήβων-νεανίδων. Συνολικά βραβεύτηκαν
134 μαθητές –νέοι φοιτητές.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης με έναν σύντομο
χαιρετισμό ευχαρίστησε θερμά, τον Διεθνή Αερολιμένα για
την συνεργασία και τη χρηματική χορηγία καθώς και την
Χριστίνα Παπαχρήστου για την άρτια παρουσίαση και οργάνωση της εκδήλωσης. Προς τους επιτυχόντες και συνολικά στους μαθητές είπε να χαρούν την επιτυχία αυτή.
Είναι επιτυχία και για τον Δήμο και συνολικά για τη Δημόσια Εκπαίδευση, ειδικά γιατί προήλθε σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Μπράβο σας!

