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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ

σελίδες 4,5

ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ

Σελίδα 6,7

Ερχονται μεγάλα

...Βατοπέδια στην

Ανατολική Αττική

Κέρδισε το σεβασμό ο Πρωτέας

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ…
...Δεν «ευαισθητοποιήθηκε»
για την μείωση των απολαβών κατά

20% από τον Πρωθυπουργό μέχρι

τους Αντιδημάρχους»

Σελ. 2

Γι’ αυτό δεν πείθεις κ. Πρωθυπουργέ!

Αν οι Βρυξέλες εντέλουν «να ματώ-

σουμε». Να «ματώσετε» πρώτα ΕΣΕΙΣ.

Εσείς όμως κοιτάτε την «πάρτη» σας!

Νέες προτάσεις
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΙΣΘΟΣ στο δημόσιο 

πάνω από 3.000€ καθαρά.

ΚΑΜΙΑ απολαβή αξιωματούχου 

(Βουλευτές – Πρόεδροι – Δικαστικοί)

Πάνω από 8.000 μικτά και συνολικά. 

Σ’ όποιον ΔΕΝ του αρέσει,

Να φύγει!
Όποιον δεν τον συμφέρει, να ιδιωτεύ-

σει. Ν’ ασχοληθεί με τις επαγγελματι-

κές του δραστηριότητες (αν έχει) ή να

ψάξει γι’ άλλους «σκλάβους». 

Η ΕΛΛΑΣ προ της (νέας)     
αλώσεως!     Σελ. 3

Σε πανηγυρικό κλίμα ο συνδυασμός ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης  βασιλόπιτας την

περασμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο Divani, στο Καβούρι, ανάμεσα σε ένα πολυπληθές κοινό.

Αυτόν τον τόπο, τον ενοποιημένο, τον αγαπάμε όλοι μας και τον πονάμε και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας γι’ αυτόν,

τόνισε με έμφαση ο αρχηγός του συνδυασμού και πρώην δήμαρχος, Αγγελος Αποστολάτος. Σελίδα 13

“Βατοπέδια” έβγαλε ο νομαρχιακός σύμβουλος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, μέσω της εφημερίδας

“Πρώτο θέμα”, αλλά βατοπέδια προαναγγέλει και η Νικολέττα Καπερώνη, από την Ανάβυσσο. Βα-

τοπέδια με εκτάσεις γης, που τις εκμεταλεύονται με σκοτεινές διαδικασίες, κάποιοι που κατέ-

χουν υπαλληλικές αλλά και θεσμικές θέσεις 

σελίδα 11
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Οταν οι λαοί διψούν και πάλι  γ.

κορναράκης Σελ. 8

Θα σε θυμόμαστε κύριε Δήμαρχε 
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Δαρβίνος, 200 χρόνια μετά Σελ. 8

Βασιλόπιτες... Σελ. 12,13

Ο βασιλιάς “απέθανε” ζήτω οι βασι-

λείς Γ. Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου Σελ. 14

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ανατ.

Αττικής Σελ 15

Ειδήσεις για όλους Σελ. 10

Κοινωνία των πολιτών Σελ. 16

Ποια τρόφιμα μας προκαλούν

αλλεργία Σελ. 21

Ευρυζωνική ενημέρωση στη

Βάρη Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ουδείς…

Βουλευτής ή Δήμαρχος «ευαισθητοποιήθηκε» να

μας απαντήσει στην εξάστήλη πρωτοσέλιδη πρότα-

σή μας: «οι 300 βουλευτές να γίνουν 200 – Μείωση
20% απολαυών από Πρωθυπουργό μέχρι Αντιδη-
μάρχους» («7η», φ. 615, 9-1-2010)

Ουδείς, εκτός, ίσως, της Υφυπουργού Παιδείας Εύ-

ης Χριστοφυλλοπούλου, που μας κοινοποίησε μέσω

του Γραφ. Τύπου συνέντευξή της, της 3/2/2010,

όπου αναφερόμενη στην οικονομική κρίση, λέει

«πρώτοι εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα
με μειώσεις εξόδων…» (σελ. 17)

Και μη νομίσετε, αγαπητοί αναγνώστες, συνέλλη-

νες, ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους. Ότι δεν

μας διάβασαν, δηλαδή. Αφήνω που κάτι τέτοιο θα

πρόδιδε αδιαφορία για την κοινή γνώμη - που εκ-

φράζει κι επηρεάζει ο έγκυρος τοπικός τύπος - και

έλλειψη αυτοοργάνωσης. 

Απόδειξη όμως περί του αντιθέτου, τουλάχιστον για

τους επιμελείς, είναι η επιστολή του Βουλευτή της

περιφέρειάς μας Γεωργίου Βλάχου (κοίτα σελ.17), ο

οποίος απαντά σε ερώτησή μας μιας αράδας που

διατυπώσαμε πάνω σε τοποθέτησή του στη Βουλή,

και μπράβο του!

Εκτός αυτού όμως, στο περασμένο φύλλο της «7ης»

(30/1/2010) σε πρωτοσέλιδο 2στηλο εντός πλαισίου,

παίρνοντας αφορμή από επιστολή αναγνώστριάς

μας, που ζητούσε να πάρουν θέση οι Βουλευτές, οι

Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και οι κομματικές οργα-

νώσεις της περιοχής, καταλήγαμε: «ιδού λοιπόν.
Ρωτάμε και περιμένουμε».

Για την ώρα περιμένουμε και ζητάμε από τους 12

Βουλευτές της περιοχής μας – στους οποίους συ-

μπεριλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου

και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος –

να πάρουν ενεργό θέση.

- Ζητάμε ακόμα να πάρουν θέση οι Δήμαρχοι και οι

Αντιδήμαρχοι που παίρνουν 3 έως και 6 χιλιάδες ευ-

ρώ (οι πρώτοι) μηνιαίως, ότι δέχονται αυτή τη μείω-

ση του 20% που προτείναμε. Έτσι θ’ αποδείξουν κατ’

ελάχιστον, ότι επιδιώκουν τ’ αξιώματα για να προ-

σφέρουν κι όχι για ίδιον όφελος. 

- Ζητάμε ακόμα, να πάρουν θέση οι τοπικές κομμα-

τικές οργανώσεις, γιατί το οφείλουν από τον κομβι-

κό και αμφίδρομο ρόλο τους, επειδή το ζήτησε μια

δημότης – πολίτης, που εκφράζει, πιστεύουμε, το

σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας.

Το οφείλουν άπαντες να πάρουν θέση γιατί η πατρί-

δα μας - όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Γ. Παπαν-

δρέου στο διάγγελμά του (2/2) και διεμήνυσαν όλοι

οι αρμόδιοι Υπουργοί, σ’ όλους τους δραματικούς

τόνους - βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και είναι

«εθνικό χρέος να ακυρώσουμε στην πράξη τις προ-
σπάθειες που γίνονται (από τους κερδοσκόπους) να
την σπρώξουν στον γκρεμό».

«Νυν υπέρ πάντων αγών», δηλαδή!

«Να αγωνιστούμε όλοι για να περιφρουρήσουμε, να
προστατέψουμε την οικονομία μας, όπως αγωνιζό-
μαστε σε ανάλογες συνθήκες για το ίδιο το σπίτι
μας, την ίδια την οικογένεια», όπως είπε ο Πρωθυ-

πουργός Γιώργος Παπανδρέου. 

Δηλαδή, αγών υπέρ βωμών και εστιών. 

Τον καιρό όμως που τα ‘λεγαν αυτά, οι ηγέτες τρά-

βαγαν μπροστά κι ακόμα έπεφταν ένδοξα, δίνοντας

το παράδειγμα. Αυτό ήταν  α ρ ε τ ή!  Μια ιδιότητα

που έχει πάρει διαζύγιο από την πολιτική διεθνώς.

Ο Παπακωνσταντίνου είπε ότι οι Βρυξέλες ζητάνε

να ματώσουμε!

Ναι! Αλλά να ματώσουν πρώτα οι Πρώτοι! Κι αυτοί,

βλέπουμε πως τ’ αποφεύγουν…

- Να ματώσουν και οι Βρυξέλες που υποθάλπτουν

τους ποικίλους «συμμάχους» και γείτονες που μας

απειλούν γιατί εξυπηρετούν τις βιομηχανίες τους οι

δυσανάλογες και δυσβάσταχτες αγορές αμυντικού

εξοπλισμού. Γιατί τις βολεύουν οι «μίζες» κι αυτές

και τους ποικιλώνυμους «επώνυμους». 

– Να ματώσουν λίγο και οι Γερμανοί, που ο Υπουρ-

γός τους εξανίσταται για «να μη πληρώσουν οι Γερ-
μανοί για τα λάθη των Ελλήνων».

Ναι! Αλλά να πληρώσουν τα 70 τουλάχιστον δις που

χρωστάνε από την Κατοχή 41-44.

– Να πληρώσουν πρώτοι, όσοι αισχρά κερδοσκόπη-

σαν σε βάρος του λαού.

- Τότε, τέλος, να πληρώσει κι ο λαός που έμαθε πο-

λύ καλά τον πρώτο οικονομικό νόμο της «ελεύθε-

ρης» οικονομίας(;), του καπιταλισμού δηλαδή, και

ακριβέστερα, του μονοπολιακού ιμπεριαλιστικού κε-

φαλαιοκρατισμού: «Το μεγαλύτερο δυνατόν όφε-
λος, με τη μικρότερη θυσία, στο συντομότερο χρό-
νο». 

Αυτό το έμαθαν καλά οι Έλληνες – κακοφορμισμένο

κιόλας ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα, που προσφέ-

ρεται το έδαφος, και επιδιώκουν τις υψηλότερες

απολαβές, - συν τις μίζες κι άλλες κομπίνες, όπου

προσφέρονται με τη μικρότερη προσπάθεια, ώστε

στο συντομότερο χρόνο ν’ αποκτήσουν σπίτι, εξοχι-

κό, αυτοκίνητα, πολυτελή διαβίωση, ταξίδια και σύ-

νταξη… όσο είναι νέοι και «ενεργοί»:

«Το ψάρι, όμως βρομάει απ’ το κεφάλι». Και το «κε-

φάλι» πρέπει να βάλει μυαλό, αν θέλει να μείνει στη

θέση του. 

Κώστας Βενετσάνος

Για να πείσεις, δίνεις το παράδειγμα

Εξαρθρώθηκε σπείρα 

διαρρηκτών στα Μεσόγεια

Σε εξάρθρωση μιας ιδιαίτερα «παραγωγικής» σπείρας

διαρρηκτών προχώρησαν – ύστερα από συντονισμέ-

νες ενέργειες – αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης

Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής (Υ.Α.Ν.Α.).

Οι διαρρήκτες δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή

των Μεσογείων από τις αρχές του περασμένου

Δεκέμβρη – οπότε και οργανώθηκαν σε ομάδα –

και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 31 επιδρο-

μές τους σε σπίτια και καταστήματα. Στην κατοχή

τους βρέθηκε μεγάλο μέρος από τα κλοπιμαία,

όπως τιμαλφή, κινητά, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.,

ενώ είχαν κλέψει και αρκετά Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί και καταζητούνται

και άλλοι συνεργοί τους. Οι συχνές ολονύκτιες πε-

ριπολίες των ομάδων της Υ.Α.Ν.Α. τον τελευταίο

καιρό στα Μεσόγεια, εκτός από τους αναμενόμε-

νους «καρπούς», λειτουργούν αφενός αποτρεπτι-

κά, τονώνοντας αφετέρου το κλονισμένο αίσθημα

ασφαλείας των πολιτών. 

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Ουδείς Βουλευτής ή Δήμαρχος «ευαισθητοποιήθηκε»
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Η ΕΛΛΑΣ προ της (νέας) αλώσεως!

Αναδίφησα τούτες τις ημέρες της εθνικής οικονομικής κρί-

σης, στην ιστορία της τελευταίας εκατονταετίας πριν από

την άλωση της Κωνσταντινούπολης και ειλικρινά μου δη-

μιουργήθηκε η εντύπωση ότι έκανα ένα ταξίδι με τη «μη-

χανή του χρόνου». Ένα ταξίδι που με πήγαινε 600 – 700

χρόνια πριν κι όμως είχα την αίσθηση πως ταξίδευα στο

σήμερα. 

Συνιστώ στους πολιτικούς μας – και στους αναγνώστες –

ν’ ανατρέξουν στον 17ο τόμο της ιστορίας του Ελληνικού

Έθνους του Κ. Παπαρηγοπούλου (1341-1453), της νέας

έκδοσης N.G. Μπορούν να κάνουν όποιους παραλληλι-

σμούς θέλουν, ν’ ανιχνεύσουν χαρακτήρες ατομικούς και

εθνικούς, να διερευνήσουν μεθόδους, να βάλουν νέα,

σύγχρονα πρόσωπα - τον εαυτό τους τον ίδιο – σε παλιές

φιγούρες, ν’ αλλάξουν ονόματα σε οικογένειες και να μέ-

νουν οι ίδιες – οι νέες με τις παλιές και τούμπαλιν. 

Ιδού κάποια αποσπάσματα που ο παραλληλισμός είναι πιο

έντονος, σχεδόν ταυτόσημος, που ο χρόνος εξανεμίζεται.

Ταυτίζεται το χτες με το σήμερα.

Ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται, εξελισσόμενη όμως, ποτέ η

ίδια. Επαναλαμβάνεται σπειροειδώς: Γιατί, όπως είπε κι ο Ηρά-

κλειτος «δεν γίνεται να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές». 

Μετά την πρώτη άλωση από τους στραυροφόρους το

1204, το Βυζάντιο άρχισε να κλυδωνίζεται. Οι Οθωμανοί

έχουν κάνει την παρουσία τους αισθητή, οι Φράγκοι, οι

Ενετοί και άλλοι αλωνίζουν. Στη Μ. Ασία, από τα διάφορα

Τουρκομανικά κρατίδια, άρχισε να ξεχωρίζει αυτό των

Οθωμανών, υπό την δυναστεία των Οσμανιδών και κυρίως

του Ορχάν του Α’ που έθεσε τις βάσεις της οργάνωσης

του Οθωμανικού κράτους και δια του εξισλαμισμού, αλλά

και του Β’ (14ος αιων.)

Μετά την ήττα που υπέστησαν οι Βυζαντινοί στον Πελε-

κάνο της Μ. Ασίας και με την οποία έχασαν τις κτήσεις

τους στην περιοχή αυτή -  με αρχαίες ακμάζουσες ελληνι-

κές πόλεις - για καμιά εικοσιπενταριά χρόνια επήλθε ηρε-

μία και ειρήνη. Ηρεμία κατά την οποία οι Οθωμανοί εμπέ-

δωναν τις θέσεις τους εκεί και ετοιμάζονταν συστηματικά

κι όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και κοινωνικά, για τα επε-

κτατικά τους σχέδια, Εκτός του εξισλαμισμού των νέων

και την δημιουργία του σώματος των Γενίτσαρων, «έχτι-
σαν στην Προύσα και στην Νίκαια τζαμιά, σχολεία, φτω-
χοκομεία, ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια […] ενώ εγκατέ-
στησαν στις πλαγιές του Ολύμπου μουσουλμάνους μονα-
χούς και ερημίτες» τους γνωστούς δερβίσηδες στη θέση

των Χριστιανών μοναχών. 

Απ’ την άλλη, στον Ελληνικό χώρο και στο Βυζάντιο έχει

επέλθει ηθική παρακμή τόσο στους Έλληνες, όσο και

στους Φράγκους κατακτητές του ελλαδικού χώρου και

των νησιών. Κι ενώ το Βυζάντιο θα ‘πρεπε να ετοιμάζεται,

τρώγονταν για την εξουσία και τα είχαν εναποθέσει όλα

«τη υπερμάχω…» και αντί της σκληρής ζωής των στρατο-

πέδων, επέλεγαν βεβαίως - βεβαίως τις προσευχές και τη

χαλαρότητα των μοναστηριών του Αγ. Όρους και αλλα-

χού, στα οποία προσέφευγαν, στην καλύτερη περίπτωση

και οι «αυτοκράτορες» όταν εξέπιπταν συχνά και γι’ αυτό

φρόντιζαν να έχουν παραχωρήσει πρωτύτερα εκτάσεις

της «βασιλεύουσας» με διάφορα, «χρυσόβουλα!». Και μια

κι αναφερθήκαμε σ’ αυτά να πούμε, ότι εκτός από τις άλ-

λες εξευτελιστικές παραχωρήσεις που αναγκάζονταν να

κάνουν προς τους διάφορους επιδρομείς της Ανατολής,

της Δύσης και του Βορρά, χάριν κυρίως της εξασφαλίσε-

ως της εξουσίας – ποιάς «εξουσίας»; - ο βασιλιάς Ιωαν.

Παλαιολόγος - του οποίου τη διακυβέρνηση, ο Παπαρηγό-

πουλος (Κ.Π.) χαρακτηρίζει «αξιοθρήνητο» - αφού ήρθε σε

συνεννόηση προσωπικής εξασφαλίσεως, με τον Ενετό

Κάρολο Ζένο, παραχώρησε στη Βενετία το νησί Τένεδο

με χρυσόβουλο. «… Από τότε, λέει ο Παπαρηγόπουλος, η
Τένεδος αποσπάστηκε από το κράτος για πάντα». 

Η οικονομική κατάσταση

Ποια ήταν όμως η οικονομική κατάσταση; Στην αρχή δεν

ήταν τραγική, έγινε σταδιακά με απώλειες, παραχωρή-

σεις, παθητικές απαλλοτριώσεις (…ιδιωτικοποιήσεις!). Λέ-

ει ο Κ.Π: «το κράτος δεν διέθετε πια τους παλιούς θησαυ-
ρούς, όχι μόνο γιατί η έκτασή του ήταν πολύ μικρότερη,
αλλά και γιατί έκανε το λάθος να παραχωρήσει στους ξέ-
νους την εμπορική ατέλεια και το δικαίωμα να εισπράτ-
τουν για δικό τους λογαριασμό τα τελωνειακά τέλη του
εμπορίου που διεξήγαγαν. Μια ιδέα της τεράστιας ζημιάς
που υπέστη το κράτος, εξαιτίας αυτού του λάθους, μας δί-
νει η διαπίστωση ότι το 12ο αιώνα εισέπραττε μόνο από
την Κωνσταντινούπολη πάνω από 100.000.000 δραχμές.
Το ένα τρίτο – αν όχι το μισό αυτού του ποσού το κατέ-
βαλλε το τελωνείο. Στα χρόνια όμως του γιου του Ανδρο-
νίκου Γ΄, του Ιωάννη του Παλαιολόγου, το τελωνείο της
Κωνσταντινούπολης εισέπραττε μόνο 30.000 χρυσά νομί-
σματα το χρόνο».
Κι ενώ αυτά συνέβαιναν με την εξωτερική κατάσταση και

την οικονομία, την τελευταία επιβάρυναν οι εσωτερικές

διαμάχες και συνωμοσίες για την εξουσία και την προσω-

πική ικανοποίηση: Οι Καντακουζηνοί τρώγονταν με τους

Παλαιολόγους, μη διστάζοντας να χρησιμοποιήσουν για

τους σκοπούς τους αυτούς, τους εξωτερικούς εχθρούς

της χώρας, Τούρκους, Φράγκους, Ενετούς, Σέρβους και …

“κάθε καρυδιάς καρύδι”.

Οι αγύρτες και οι ευχίτες έκαναν θαύματα και «έβλεπαν

να λάμπει το θείο φως» στον …αφαλό τους. (Προφανώς

από κει θα προήλθε η …ομφαλοσκόπηση). 

Και φτάσαμε να ενδίδουμε στις απαιτήσεις των Τούρκων

να γκρεμίσουμε δυο μεγάλους αμυντικούς πύργους στη

Χρυσή Πύλη, που είχε χτίσει επί τέλους ο Ιωάννης Παλαι-

ολόγος όταν είδε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν «μπέσα» και κά-

θε παραχώρηση τους άνοιγε την όρεξη για νέες απαιτή-

σεις. (Μήπως πάει το μυαλό σας στους S 300;) Α΄, ο Βα-

γιαζήτ απαίτησε να εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη κα-

δής και να χτιστεί και Τζαμί. Αυτά, 60 χρόνια πριν την

Άλωση. 

Οι εξευτελισμοί όμως δεν έχουν όρια: 

Ο Ιωαν. Παλαιολόγος δεν συντάχθηκε με τους Σέρβους,

τους Βούλγαρους, τους Ούγγρους στον αγώνα τους κατά

των Τούρκων, αλλά το ‘ριξε στην «υψηλή διπλωματία» της

επαιτείας και προσήλθε ικέτης, πηγαίνοντας ο ίδιος στη

Ρώμη, στον Πάπα Ουρβανό Ε’, όπου ενώπιόν του και ολό-

κληρου του Ρωμαϊκού κλήρου, αποκήρυξε τα δόγματα της

ορθόδοξης ανατολικής Εκκλησίας και μάλιστα ματαίως,

αφού το μόνο που αποκόμισε ήταν υποσχέσεις και ευλο-

γίες! Απ’ τη Ρώμη πήγε στη Βενετία, απ’ όπου πήρε κάποι-

ες υποσχέσεις και δάνεια με βαρύτατους τόκους, για να

εξακολουθήσει την περιοδεία του στην Ευρώπη. Πήγε στη

Γαλλία, όπου ούτε ‘κει πέτυχε τίποτα και ξαναγύρισε στην

Βενετία όπου …τον συνέλαβαν και τον αιχμαλώτισαν για

ευτελές χρέος!

Αυτή ήταν η κατάντια του διαδόχου των Κωνσταντίνων,

των Βασιλείων και των Κομνηνών, λέει χαρακτηριστικά ο

«Κ.Π.».

Σας θυμίζουν τίποτα αυτά; 

Σας θυμίζει τίποτα η λυσσασμένη διαμάχη Καντακουζηνών

και Παλαιολόγων για την εξουσία; 

Σας θυμίζουν τίποτα τα «χρυσόβουλα»;

Ανατρέξτε στην ιστορία για να «θαυμάσετε» και να φρίξετε.

Να τρομάξετε και να αφυπνισθείτε…

Θα μάθετε για την εξουσιολαγνεία, για την οικονομία, για

τις ελληνοποιήσεις και τις… εθνικοποιήσεις αλλοδαπών

και θα διακρίνετε τους διαφορετικούς τρόπους δράσης και

σ’ αυτά των Οθωμανών!

Και μη πείτε, «αυτά γίνονταν τότε, τώρα άλλαξαν οι «και-

ροί». Οι καιροί είναι πονηροίκαι η ιστορία είναι η δέσμη

φωτός του παρελθόντος, που φωτίζει την πορεία του μέλ-

λοντος. Αυτό εννοούσε ο Ηρόδοτος σαν έλεγε: «Ολβιος
(καλότυχος) όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν».
Γιατί και τότε, αν αλλιώς φέρονταν κι εκπαίδευαν το λαό

και είχαμε άξιους ηγήτορες, θα είχαμε εκμεταλλευθεί

πολλές «θεόπεμπτες» ευκαιρίες και θα κινούσαμε μαζί με

τους θεούς την «χείραν».

Την «χείραν» όμως την είχαμε για να την ανεβοκατεβά-

ζουμε από πάνω μέχρι κάτω κατά το δοκούν, από όρθρου

βαθέως, μέχρι νυκτός…

Παραλείπω τις πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να

τις κάνουμε περισσότερες με Βαλκάνιους και λοιπούς Ευ-

ρωπαίους, Γάλλους, Ούγγρους κλπ. για ν ‘αναφέρω μια κυ-

ριολεκτικά απρόσμενη και πολύ ευνοϊκή.

Όταν ο Τζένγκις Χαν και Ταμερλάν, ως από μηχανής Θε-

ός, κατετρόπωσαν και διέλυσαν τους Οθωμανούς στη μά-

χη της Αγκυρας (1402). Απερίσπαστοι και μεθοδικοί όμως

οι Τούρκοι, σε 50 χρόνια όχι μόνο ανασυγκροτήθηκαν, αλ-

λά αναδείχθηκαν σε κραταιά δύναμη, αλώνοντας εν τέλει

την πρωτεύουσα μιας χιλιόχρονης αυτοκρατορίας.

Κώστας Βενετσάνος

Η Τένεδος παραχωρήθηκε στους Ενετούς με ...Χρυσόβουλα!
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ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγ. Γεωργίου

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου (Αγ. Μαρίνας Κο-

ρωπίου) οργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πρωτο-

χρονιάτικης βασιλόπιτας την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Αγ. Γεωργίου

& Ολυμπιάδος) Τηλ.: 22910-91979

Η Τ.Ο. Βούλας καλεί

σε συνεστίαση

Η Τ.Ο. Βούλας διοργανώνει την ετήσια συνεστίαση

της με ζωντανή μουσική την Κυριακή 7 Φεβρουαρί-

ου,  ώρα 20:30 στο Κέντρο Διασκέδασης  «Τα Λιθα-

ρίτσια» (Λ. Γούναρη 42 και  Ιασωνίδου στο Δ. Ελλη-

νικού).  Πληροφορίες : 6944988051-694201155.

“Ζωγραφίζουμε τον ουρανό 
με τους χαρταετούς μας”

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός και οι Σύλλογοι του Δήμου Σπά-

των, την Καθαρή Δευτέρα διοργανώνουν στο χώρο των

«ΦΑΓΙΩΝ» της εκκλησίας του «Πέτρου και Παύλου» ή στον

“Άγιο Γιώργη “- “Βουρβά”, εορ-

ταστικές εκδηλώσεις. 

Διαγωνισμός πετάγματος και

κατασκευής  του χαρταετού,

θα πραγματοποιηθεί την Κα-

θαρά Δευτέρα 15/2  ώρα 9.00

– 1.00 μ.μ. 

Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με θέ-

μα: «Καθαρή Δευτέρα σε καθαρό περιβάλλον»
Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται για

την κατασκευή στο Δήμο ενωρίτερα, αλλά και αυθημερόν.

«Πολιτισμός- Περιβάλλον-
Υγιεινή Διατροφή» 

O Σύλλογος Γυναικών Σπάτων  και το Ελληνικό Κέ-

ντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν την Κυ-

ριακή 21 Φεβρουαρίου, 7:00μ.μ. ημερίδα με θέμα

«Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή Διατροφή» τρό-
πος ζωής στην καθημερινότητά μας, που θα γίνει

στο Πνευματικό Κέντρο «Χρ. Μπέκας» στα Σπάτα.

Εισηγητές είναι:  

• Βάσω Κιούση, μουσικός-διευθύντρια του ΕΚΤ&Π

• Θοδωρής Παπαπαύλου, υπεύθυνος του Κέντρου Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου «αλλάζω συνήθει-

ες, σώζω τον πλανήτη»

• Κατερίνα  Κιούση, κλινική διαιτολόγος-διατροφολό-

γος πτυχιούχος Παν/μίου Surrey  Μ. Βρετανίας και King΄s

College University of London, 

Ηπειρώτικα ακούσματα

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου η Πανηπειρωτική Ένωση Ελλάδος, θα κόψει την

βασιλόπιτα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 11:00 το πρωί.

Αν θέλετε να ακούσετε ηπειρώτικο τραγούδι και να απολαύσετε ηπειρώτικο

χορό, την Κυριακή στο Ειρήνης και Φιλίας.

Ενα δείγμα του χορευτικού αποτυπώνει η φωτογραφία.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα

κόψει βασιλόπιτα με την

Ομάδα Εθελοντών Δασο-

προστασίας του Δήμου,

την Κυριακή 7 Φεβρουαρί-

ου στις 11 το πρωί στην αί-

θουσα του Πολιτιστικού

Κέντρου.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ -

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εκδήλωση με ομιλία και

βασιλόπιτα οργανώνει η

Ενωση Κρητών Βούλας -

Βάρης Βουλιαγμένης την

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

στις 6μ.μ. στο Πολιτιστικό

κέντρο του Δήμου Βάρης

(Αττιδος 5).

Θα ακολουθήσει ομιλία με

τον ιστορικό ερευνητή κα-

θηγητή Κώστα Αυγητίδη με

θέμα: Η Ρωσία και η Κρητι-
κή επανάσταση του 1866.

ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Αποκριάτικος χορός στο Κορωπί

Το  Δ.Σ και τα μέλη του Προοδευτικού-Εξωραϊστικού  Συλλ.

Αγ.Μαρίνας σας προσκαλούν στον ετήσιο αποκριάτικο χο-

ρό που διοργανώνουν, το  Σάββατο  6 Φεβρουαρίου  στις

21:30μ.μ. στη «ΦΙΛΙΑ», (Λεωφ.Σουνίου 34χλμ).

ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ 

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΒΟΥΛΑΣ

Καθαρή 

Δευτέρα
Το εξωραϊστικό Σωματείο

“Πανόραμα” Βούλας, όπως

κάθε χρόνο οργανώνει το

ξεφάντωμα την Καθαρή

Δευτέρα 15/2 με πολύ κέ-

φι, πολύ μουσική και άφθο-

νη φασολάδα.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Το Εξωραϊστικό Σωματείο  “Πανόραμα” Βούλας, θα κό-

ψει την βασιλόπιτα την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις

10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Νε-

κταρίου.

Το Σωματείο ευχαριστεί τα 270 μέλη και φίλους που πα-
ραβρέθηκαν στις εντυπωσιακές και ενδιαφέρουσες πα-
ραστάσεις, κατά την επίσκεψή τους στο Ιδρυμα Ευγενί-
δου-Πλανητάριο στις 30 Ιανουαρίου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

“Η Ιερή αρχιτεκτονική”

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέ-

μπτη 11 Φεβρουαρίου, θα έχει ομιλία με τον αρχιτέ-

κτονα Γεώργιο Μπαλτογιάννη με θέμα “Η Ιερή αρχι-
τεκτονική”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο

“Congo Palace” οδός Βασ. Γεωργίου Α’ και Δούσμα-

νη, Γλυφάδα (τηλ. 210-8946711, 8946715).

Θα προηγηθεί ενημέρωση για τα σχολικά κτήρια και

για θέματα παιδείας, στις 10.30.



Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου

Το Art gallery cafe διοργανώνει Πάρτυ μασκέ την
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, με τίτλο “Της Παν-
δήμου Αφροδίτης”.
Θα υποδεχθεί εταίρες... και τα συναφή περί αυτών
επαγγέλματα!

O Γιώργος Ψυχογιός με το Trio του

«Αφιέρωμα στη latin μουσική και Cuba»
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 

O Γιώργος Ψυχογιός θεωρείται από τους πιο ταλαντού-
χους ανερχόμενους συνθέτες και σολίστες της κλασι-
κής και jazz μουσικής. Συστήθηκε στην ελληνική αγορά
με το πρώτο του c.d. με τίτλο “Resurrection … a jazz
sensation”, που έλαβε πολύ καλές κριτικές από το σύνο-
λο των Μ.Μ.Ε, ενώ το δεύτερο με τίτλο “Love obsession
… a jazz sensation 2”, τον καθιέρωσε ως έναν από τους
καλύτερους νέους συνθέτες & σολίστες στην Ελλάδα.
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www.artgallerycafe.gr/program.asp

http://www.myspace.com/artgallerycafe

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 

τηλ. 210 8958866  

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στη Βουλιαγμένη

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στο Λύκειο Βουλιαγμένης απολαύστε μεγάλο μπουφέ με μουσική και
χορό για παιδιά και μεγάλους. Γαϊτανάκι, παιχνίδια με κλόουν, αποκριάτικες κατασκευές, θεατρικό
παιχνίδι, διαγωνισμούς χορού και εκπλήξεις για την παιδική γιορτή που θα γίνει 18:00 – 21:00 ενώ

για τους μεγάλους – των ενηλίκων – από 21:30 – 12:30π.μ.

Η οργάνωση παρακαλεί να μην χρησιμοποιηθούν κομφετί και σπρέι στην παιδική γιορτή.

Δηλώστε συμμετοχή για τη διευκόλυνση στην οργάνωση στο τηλ. 6974133833 κα. Σίνα.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Ανατολική Αττική

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ώρα 6μ.μ. 
Δημοτικό Θέατρο Βάρκιζας 

Αποκριάτικο παιδικό latin party από το Τμήμα Μοντέρ-

νων Χορών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. 

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ώρα 3.30
Πλατεία Δήμα 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το ΚΑΠΗ και ο Επι-

μορφωτικός Σύλλογος οργανώνουν αποκριάτικο γλέντι

με ζωντανή μουσική. 

Καθαρή Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, 12π.μ.
Παραλία Βάρκιζας 

Ο Δήμος,  όπως κάθε χρόνο, καλεί τους κατοίκους να

γιορτάσουν μαζί τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα με

παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακό γεύμα.

� Οι εκδηλώσεις

αρχίζουν την Κυ-

ριακή 7 Φεβρουα-

ρίου ώρα 9:30 –

12:30 το πρωί με

το παιχνίδι του κρυμ-

μένου θησαυρού που

θα διεξαχθεί σε όλη την πό-

λη από ομάδες παιδιών σχο-

λείων και φορέων της πόλης. 

� Το Σάββατο 13/2 στις 5 το

απόγευμα,  αποκριάτικο πάρ-

τυ μασκέ για μικρούς και με-

γάλους στη μεγάλη αίθουσα

της κατασκήνωσης του Δή-

μου στο Διόνυσο.  Θα συμμε-

τέχει το λάτιν συγκρότημα

«Hermanos de la salsa» ενώ

θα υπάρχουν χορευτές και

κλόουν που θα αναλάβουν

την ψυχαγωγία των παιδιών.

Επίσης ο μάγος «Πρωτέας»

με ταχυδακτυλουργικά τε-

χνάσματα θα προσφέρει ένα

ιδιαίτερο θέαμα που θα εν-

θουσιάσει τα παιδιά. Λεωφο-

ρεία θα ξεκινήσουν στις

16:45 μ. μ και στις 17:15 μ. μ

από το δημοτικό πάρκινγκ

και η επιστροφή θα γίνει στις

20:00 το βράδυ.

� Την Κυριακή 14/2, 2:30 το

μεσημέρι ομάδες καρναβαλι-

στών και μασκαράδων από

φορείς και σχολεία της Κε-

ρατέας θα γυρίζουν από γει-

τονιά σε γειτονιά ξεσηκώνο-

ντας τον κόσμο για να κατα-

λήξουν όλοι μαζί στην κε-

ντρική πλατεία, όπου θα αρ-

χίσει (γύρω στις 4:00μ.μ) πα-

ραδοσιακό αποκριάτικο γλέ-

ντι με την ορχήστρα του Θο-

δωρή Γεωργόπουλου.

� Την Καθαρά Δευτέρα 15

Φεβρουαρίου από τις 11 το

πρωί ο Δήμος και η Συντονι-

στική Επιτροπή Αγώνα κατά

της χωματερής καλούν

όλους τους δημότες της Κε-

ρατέας αλλά και των γύρω

Δήμων για 4η χρονιά στα κα-

θιερωμένα Κούλουμα στο

Οβριόκαστρο. Θα προσφερ-

θούν σαρακοστιανά εδέσμα-

τα, φασολάδα, λαγάνες ενώ

το μουσικό πρόγραμμα θα

αναλάβει ορχήστρα δημοτι-

κών λαϊκών τραγουδιών.

Έτσι θα συνδυαστεί το τερ-

πνόν μετά του ωφελίμου που

είναι η υπεράσπιση του αρ-

χαιολογικού χώρου.
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Υδροδότηση στους

Βενίους

Ο Μωραϊτης αναφέρθηκε στο πρόβλη-

μα της περιοχής Βενίων, που ορισμέ-

νοι ιδιοκτήτες δεν υδροδοτούνται.

Υπάρχει μία διπλή κατάσταση εκεί,

αφού η περιοχή υδροδοτείται από την

ΕΥΔΑΠ το εντός σχεδίου και από τον

Σύλλογο (μέσω του Δήμου) το εκτός

σχεδίου.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι υπάρχει πρό-

βλημα με το Σύλλογο γιατί δεν μπο-

ρούν να βρουν τους καταναλωτές μέ-

σα από το Σύλλογο. Από τους 180 κα-

ταναλωτές μόνο 60 έχουν δηλώσει.

Ψηφιακή Τ.V.
Ακόμη αναφέρθηκε στην ψηφιακή τη-

λεόραση που έρχεται και ρώτησε αν η

περιοχή της Βάρης διαθέτει ψηφιακή

κάλυψη και αν έχει γίνει κάποια ενέρ-

γεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Βρώμικο το αλιευτικό

καταφύγιο
Το αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας

παρουσιάζει μία άσχημη εικόνα με

πολλά σκουπίδια, επεσήμανε ο Μω-

ραϊτης και ρώτησε αν υπάρχει κάποιος

υπεύθυνος από το Δήμο για να το κα-

θαρίζει.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν διαθέ-

τει ο Δήμος μόνιμο προσωπικό για το

Λιμάνι. “Οταν μας ειδοποιούν στέλνου-

με άτομο και καθαρίζει, αλλά πρέπει

και οι ψαράδες να καθαρίζουν”, εξήγη-

σε.

Η Λυδία Αργυροπούλου επανήλθε στο

πρόγραμμα “Πράσινη ζωή στην πόλη”

(για 3η φορά), επιμένοντας στην κυ-

κλοφοριακή μελέτη, την οποία δεν

έχει ψηφίσει το Δημοτικό συμβούλιο

παρά μόνο ως προμελέτη και έχει αρ-

χίσει ήδη να εφαρμόζεται.

Μάλιστα, δήλωσε, ότι επισκέφθηκε

την Τεχνική Υπηρεσία για να δει τη με-

λέτη, αλλά της απάντησαν ότι: “τώρα

είναι αργά”.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι δεν έχει

εφαρμοστεί η μελέτη, γίνεται μία ανά-

πλαση της πλατείας η οποία δεν θα

επηρεάσει τον ποδηλατόδρομο και την

κυκλοφορία και ότι οπωσδήποτε θα πε-

ράσει από το Δ.Σ.

Παράνομες 

Διαφημιστικές 

πινακίδες

Στην τοποθέτηση διαφημιστικών πινα-

κίδων αναφέρθηκε η Λ. Αργυροπού-

λου.

Συγκεκριμένα κάποιος “επιχειρηματίας”

τοποθέτησε 26 πινακίδες (ούτε μία ούτε

δύο), σε διάφορα σημεία της πόλης τις

οποίες επινοικίασε σε διάφορους επαγ-

γελματίες με αρκετά ευρώ.

Δεν πήρε από πουθενά άδεια ούτε από

το Δήμο, ως όφειλε. Η υπηρεσία του

Δήμου του έχει στείλει εξώδικο, αλλά

το ...έγραψε κανονικά ο ενδιαφερόμε-

νος.

Ο Δήμος - όπως είπε ο Δήμαρχος - δεν

προχωρεί στο ξήλωμα, διότι δεν έχει

λεφτά. Εχει ζητήσει κονδύλι από το

Υπουργείο Εσωτερικών· “δεν θα πλη-
ρώσω εγώ με τα χρήματα των δημο-
τών για το ξήλωμα των πινακίδων”, δή-

λωσε.

Ο “ταμπελάς” ξέρει καλά τη δυσκαμψία

του δημοσίου. Ξέρει ότι θα περάσουν

τρία ...τέρμινα και οι πινακίδες θα είναι

εκεί περιμένοντας τις τυπικές διαδικα-

σίες...

Ο Δ. Αναστασίου αναρωτήθηκε μήπως

πρέπει να τις ξηλώσουν με τα χρήματα

του προστίμου που του επέβαλαν για

να του στείλουν και ένα μήνυμα.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι

πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι

έχουν μισθώσει επαγγελματίες και

έχουν πληρώσει αρκετά χρήματα!

Πρότεινε δε την επιβολή προστίμου το

οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.

Σ.Σ. Δεν καταλάβαμε το σκεπτικό του
προέδρου, ότι κάποιοι πολίτες έχουν
πληρώσει. 
Να σταλεί επιστολή από το Δήμο προς
τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες
και να τους επισημαίνουν ότι οι πινα-
κίδες είναι παράνομες και μπορεί να
χάσουν τα λεφτά τους.

Αυστηρές ποινικές διώξεις για τις περιπτώ-

σεις παράνομης τοποθέτησης πινακίδων,

ζητά ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χάρης Κα-

στανίδης, μέσα από επιστολή του προς τον

Άρειο Πάγο.

Με έγγραφό του προς τον εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε, ο Χ. Καστανί-

δης επισημαίνει τις τραγικές συνέπειες

που επιφέρουν πολύ συχνά στην οδική

ασφάλεια οι διαφημιστικές πινακίδες,

όταν τοποθετούνται παρανόμως κατά μή-

κος του οδικού δικτύου, ενώ συγχρόνως

αναφέρεται και στην υποβάθμιση του περι-

βάλλοντος από τις κάθε είδους γιγαντοα-

φίσες και επιγραφές που αναρτώνται ακό-

μη και στις προσόψεις παραδοσιακών κτι-

ρίων. 

Απευθυνόμενος στον εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, τον παρακαλεί να μεριμνή-

σει προκειμένου να ασκούνται ποινικές

διώξεις κατά των παραβατών, καθώς και

κατά των οργάνων που παραλείπουν το κα-

θήκον του ελέγχου και της πάταξης της

παρανομίας, μεταξύ των οποίων και οι δή-

μοι. 

Με αφορμή την αυθαιρεσία που επικρατεί

σ’ αυτόν τον τομέα ο υπουργός αναφέρει

χαρακτηριστικά ότι έκαστος πρέπει να ανα-

λάβει την ευθύνη της παράνομης συμπερι-

φοράς του στον χώρο της «υπαίθριας»
διαφήμισης, ενώ τα αρμόδια όργανα
οφείλουν να επιβάλλουν απαρεγκλί-
τως τις υπό του νόμου τασσόμενες
υποχρεώσεις!

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ
Πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στον νέο χρόνο

2010, πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης, σε πα-

νηγυρική συνεδρίαση, αφού έχει καθιερώσει να

κόβει τη βασιλόπιτα στην πρώτη συνεδρίαση

κάθε έτους.

Ετσι ο δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας,

αφού ευχήθηκε για τον νέο χρόνο, δήλωσε

έτοιμος για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση που

έρχεται με τον “Καλλικράτη”. Εξέφρασε μάλι-

στα τη γνώμη να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη

συνεδρίαση, προκειμένου να εκφραστούν οι

απόψεις των συμβούλων.

Τόνισε ότι ο Δήμος έχει ετοιμαστεί για το μέλ-

λον σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς

του.

Δήλωσε δε ότι: “εγώ δηλώνω παρών ως δήμαρ-
χος στη σημερινή δημοτική Αρχή.  Και δηλώνω

ότι θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές είτε για το Δήμο Βάρης, είτε για τη
νέα μορφή που θα προκύψει. 

Τώρα έχω και τη γνώση και την εμπειρία”.
Ακολούθησε το κόψιμο της βασιλόπιτας· το

φλουρί έτυχε στον Σωκράτη Ντούλα.

Ερωτήσεις μειοψηφίας 

επί διαφόρων θεμάτων



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ

Αλλα θέματα

– Ψηφίστηκε η παραλαβή μελέτης για τη δημοπράτηση του Βρεφονηπιακού

Σταθμού Μηλαδέζας.

– Παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2010 της πολεοδο-

μικής μελέτης: α) επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζα και τροποποίηση

στην περιοχή Λαθούριζα επίσης.

– Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2010, του Αθλητικού Οργανισμού Βάρης, ο

οποίος ανέρχεται σε 206.060,00 ευρώ.

– Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2010, του Παιδικού Σταθμού Βάρης, ο οποίος

ανέρχεται σε 587.917,48 ευρώ.

– Εγκρίθηκε η θέση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Αναγυ-

ρούντος δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Πρώτο θέμα συνεδρίασης του Δ.Σ. Βά-

ρης ήταν η  «τροποποίηση του κατα-

στατικού του ΚΑΠΗ - εναρμόνιση με το

άρθρο 240 του Ν 3463/2006 (Δημοτι-

κού Κώδικα).

Στο ΚΑΠΗ έχει δημιουργηθεί μία

«ανωμαλία» θα λέγαμε, μετά την επι-

χειρούμενη αλλαγή Διοικητικού Συμ-

βουλίου από τη Δημοτική Αρχή.

Το Δ.Σ. έχει οριστεί στις αρχές του

2006 με τετραετή θητεία, διότι ακο-

λουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Εχει στο Δ.Σ. και έναν σύμβουλο που

έχει προκύψει μέσα από εκλογές των

μελών του ΚΑΠΗ (αιρετό), τον Στέλιο

Δρογώση.

Το 2007 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δή-

μων & Κοινοτήτων (Δ.Κ.Κ.) και ο Δή-

μαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέ-

ας, επιχείρησε το 2009 με την υπ’ αριθ.

195/09 απόφαση του Δ.Σ. να αλλάξει

τη Διοίκηση του ΚΑΠΗ ευθυγραμμιζό-

μενος με το νέο κώδικα, χωρίς προφα-

νώς να γίνει παράλληλα η τροποποίη-

ση του Καταστατικού και η ευθυγράμ-

μισή του με το ΔΚΚ άρθρο 240 παρ.1,

το οποίο γράφει ότι:

«οι τροποποιητικές αποφάσεις των συ-

στατικών πράξεων των δημοτικών και

κοινοτικών νομικών προσώπων Δημο-

σίου Δικαίου όσον αφορά την προσαρ-

μογή της σύνθεσης του Δ.Σ. στις προ-

βλέψεις των άρθρων 240-244 του νέου

ΚΔΔ θα πρέπει να αναφέρονται σε συ-

γκεκριμένο αριθμό μελών του Δ.Σ. αυ-

τών, καθώς και στην ιδιότητά τους. 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου εί-

ναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοι-

νότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμ-

βουλοι και δημότες ή κάτοικοι που εί-

ναι χρήστες των υπηρεσιών του νομι-

κού προσώπου ή που έχουν ανάλογη

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ει-

δικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό

του νομικού προσώπου, καθώς και

ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων

του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό

απασχολεί.

Η θητεία των μελών του διοικητικού

συμβουλίου του νομικού προσώπου

ορίζεται με την απόφαση του δημοτι-

κού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου

διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου μπορούν να

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της

θητείας τους, με απόφαση δημοτικού

συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανά-

γεται στην άσκηση των καθηκόντων

τους.

Όπως προείπαμε όμως η Διοίκηση του

ΚΑΠΗ, όταν ορίστηκε (2006) είχε 4ετή

θητεία.

Αιρετός εκπρόσωπος των μελών έχει

εκλεγεί ο Στέλιος Δρογώσης, ο οποίος

προσέφυγε στην Περιφέρεια κατά της

απόφασης του Δ.Σ. και η Περιφέρεια

ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου (08/ΔΤΑ/17708/5.11.09).

Προφανώς επιχειρήθηκε η αλλαγή της

Διοίκησης του ΚΑΠΗ, χωρίς να γίνει

τροποποίηση του καταστατικού του.

Στην παρούσα συνεδρίαση το Δημοτι-

κό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει

την τροποποίηση του Καταστατικού

και την εναρμόνισή του με το Νόμο,

πράγμα που έπραξε κατά πλειοψηφία,

μειοψηφούσης της Λυδίας Αργυρο-

πούλου με το αιτιολογικό ότι θεωρεί

πως πρέπει να εκπροσωπούνται τα μέ-

λη και με αιρετό, πράγμα που δεν προ-

βλέπει το νέο καταστατικό.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι «εναρμονιζό-
μαστε με τον κώδικα, γιατί είχε γίνει
λάθος ερμηνεία του καταστατικού.
Πουθενά ο Κώδικας δεν λέει ότι εκλέ-
γεται εκπρόσωπος από τα μέλη».

Ο Στ. Δρογώσης, που βρισκόταν στη

συνεδρίαση ζήτησε να παρέμβει και

μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «από 4μήνου
έχει ξεκινήσει μία διαδικασία από τη
Δημοτική Αρχή για να με εξοστρακίσει
από τη θέση του εκλεγμένου εκπρο-
σώπου του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ.
Επειδή το θέμα δεν είναι ατομικό αλλά
συλλογικό και αφορά όλα τα μέλη του
ΚΑΠΗ, μεταφέρω την αγωνία τους, για
την προσπάθεια που γίνεται της απο-
μάκρυνσης του νόμιμα εκλεγμένου εκ-
προσώπου τους φιμώνοντας έτσι τα
μέλη.

…Επειδή τα νομικά όργανα είναι όργα-
να λαϊκής βάσης, στην απόφαση που
θα πάρετε να λάβετε σοβαρά υπόψη
και την εκλογή μέλους του ΚΑΠΗ, για
το Δ.Σ. από τα μέλη του. Αυτή είναι η
απαίτηση της πλειοψηφίας των μελών
του ΚΑΠΗ.

Όπως και να ΄χει το θέμα, δεν κατα-

νοώ την τυπολατρία που επικαλούνται

– πολλές φορές – οι εκλεγμένοι εκ-

πρόσωποι των Δήμων.

Τα παρόντα Δημοτικά συμβούλια τε-

λειώνουν τη θητεία τους στο τέλος

του 2010 τυπικά και ουσιαστικά από

τον Οκτώβριο μετά τις εκλογές.

Γιατί δεν περιμένει η Δημοτική Αρχή

Βάρης να λήξει η θητεία του ΚΑΠΗ μα-

ζί με τη δική της. Αν έχει ιδιαίτερους

λόγους για συγκεκριμένες πράξεις της

Διοίκησης του ΚΑΠΗ, να το φέρει για

συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και

να κριθεί.

Αυτού του είδους οι προστριβές μόνο

καλό δεν κάνουν και στο Δήμο και στο

ΚΑΠΗ.

Αννα Μπουζιάνη

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΪΤΗ

Η ισχυρότατα σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που σημειώ-

θηκε στις 12/01 προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στη φτωχότερη χώρα του

δυτικού ημισφαιρίου με τραγικό απολογισμό τον θάνατο και τον  τραυματισμό χιλιά-

δων ανθρώπων. 

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ έστειλαν ομάδα εθελοντών γιατρών στην Αϊτή,

κάνοντας παράλληλα έκκληση για οικονομική βοήθεια με σκοπό την αγορά φαρμα-

κευτικού υλικού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια των ΓΙΑΤΡΩΝ του ΚΟΣΜΟΥ

τοποθέτησε τρία (3) κιβώτια για την οικονομική ενίσχυση των εθελοντών γιατρών στα

εξής σημεία:

1. Στο ισόγειο του ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

2. Στο Κ.Ε.Π.

3. Στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την πεποίθηση ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα για ανθρωπιστική

βοήθεια, περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας. 

Τροποποίηση καταστατικού ΚΑΠΗ Βάρης

και αλλαγή Διοίκησης
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«Όταν  γαρ ηδύς τις λόγοις φρονών κακώς

\πείθει το πλήθος, τη πόλει  κακόν μέγα. /

Όσοι δε συν νώ χρηστοί βασιλεύουσ’ αεί ,/

κάν παραυτίκ’ , αύθις εισί χρήσιμοι,/ πό-

λει.».  

Ευριπίδης ‘’Ορέστης’’.

Σε μετάφραση «Όταν ένας κακός στη γνώ-

μη, μα γλυκός στα λόγια/ (με ψέματα) το

λαό παρασύρει, αυτό είναι για την πόλη\

μεγάλο κακό. Όμως όσοι συμβουλεύουν /

πάντα σωστά, κι αμέσως αν δεν είναι /χρή-

σιμοι, αργότερα ωφελούν τη χώρα.»  

Ο Αίσωπος έζησε τον 6οπ.Χ. αιώνα και κατα-

γόταν από τη Μικρασιατική Φρυγία. Ήταν

απελεύθερος δούλος, άσχημος και ανάπη-

ρος. Κάτω από το άσχημο κορμί, κρυβόταν

ένα λαμπερό πνεύμα. Οι μύθοι του, αλληγο-

ρικοί, εγγίζουν διαχρονικά τα προβλήματα

όλων των μετέπειτα γενεών, γι’ αυτό και η

αναγνώρισή του είναι παγκόσμια.  

Ελεγε   λοιπόν, πως κάποτε μια αλεπού

στραβοπάτησε, γλύστρησε  και έπεσε σε

ένα πηγάδι βαθύ. Όσο και να προσπάθησε,

δεν κατάφερε να βγει. Κατά καλή της τύχη

όμως, περνούσε από εκεί ένας τράγος δι-

ψασμένος, που έψαχνε για  νερό. Βλέπει

την αλεπού μέσα στο πηγάδι και την ρωτά

άν έχει νερό. «Όχι μόνο έχει, αλλά είναι

πολύ καλό και άφθονο. Κατέβα αν θέλεις

να πιείς». Ο τράγος χωρίς να το καλοσκε-

φθεί, σαλτάρει μέσα στο πηγάδι  και πίνει,

πίνει ώσπου να ξεδιψάσει. Αλλά τότε κα-

τάλαβε, ότι ήταν δύσκολο να  καταφέρει

να βγεί από το πηγάδι. Η αλεπού  τον κα-

θησύχασε. «Μη στενοχωριέσαι,  το πράγ-

μα είναι απλό και εύκολο. Βοήθησε με να

βγώ εγώ πρώτη και θα τραβήξω και εσένα

έξω». Τον έβαλε να ορθώσει και  να στη-

ρίξει κορμί και πόδια τεντωμένα στον τοίχο

και τότε  αναρριχήθηκε  επάνω του, στο κε-

φάλι και στα κέρατα, έφτασε στο στόμιο

του πηγαδιού και πήδηξε έξω. Μόλις βγήκε

άρχισε ν’ απομακρύνεται.  «Ε!΄ πού φεύ-

γεις, κραύγασε ο τράγος.  Συμφωνήσαμε

να με βοηθήσεις». Η αλεπού γύρισε  τον

κοίταξε και κουνώντας το πονηρό κεφάλι

της,   του απάντησε:  «Δεν φταίω εγώ φί-

λε μου, αν είσαι τόσο αφελής. Μα αν στο

κεφάλι  σου είχες τόσο μυαλό όσες τρίχες

έχουν  τα γένια σου, δεν θα είχες κατέβει

ποτέ, στο πηγάδι. Εγώ, δεν έχω τίποτα πια

να  κάνω για εσένα».

Η αλεπού εκφράζει το πνεύμα της εποχής

ή καλύτερα του αρριβισμού  των ανθρωπί-

νων κοινωνιών. Η αλεπού είναι γνωστή για

την πονηράδα της και την αναξιοπιστία

της.  Ακόμη πιο γνωστή, για την ευκολία

που έχει  να παρασύρει τα θύματα της για

να απολαμβάνει ‘’βίον ανθηρόν’’ σε βάρος

των άλλων. Ακόμη είναι ιδιαίτερα ικανή να

πείθει και να εξαπατά. 

Ο Αίσωπος επάνω σ’ αυτό  έλεγε πως κά-

ποτε της αλεπούς κόπηκε η ουρά της, κα-

θώς εγκλωβίστηκε σε μια παγίδα κυνηγού.

Στην αρχή, ντρεπόταν να κυκλοφορεί ανά-

μεσα στα άλλα ζώα έχοντας  την ουρά κο-

λοβή. Μετά όμως επιστράτευσε πονηριά

και γλυκό λόγο  και έπεισε τά άλλα ζώα,

ότι επίτηδες  έκοψε την ουρά της γιατί έτσι

είναι η μόδα και πρότεινε  σε όλα τα ζώα

να κόψουν και εκείνα τις ουρές τους για να

γίνουν μοντέρνα.

Η αλεπού είναι  ζώο που έχει μάθει να επι-

πλέει και να ζεί με πλάγια μέσα, σε βάρος

των άλλων, κατασπαράζοντας σάρκες και

διαλύοντας νοικοκυριά. 

Από την άλλη μεριά, ο τράγος είναι ένα

ζώο δυνατό και βαρβάτο, που παλεύει κα-

τά μέτωπο, συγκρούεται

πρόσωπο με πρόσωπο,

ένα ζώο που δεν ξέρει

πλάγιους και πονηρούς

τρόπους επιβίωσης· ένα

ζώο που τρέφεται  με

το χορταράκι του θε-

ού, ένα ζώο που το σέρ-

νει ο βοσκός δού-

λο,  το υποχρεώ-

νει 

να υπηρετεί τη διαιώνιση του ποιμνίου του

και τελικά το κάνει  θυσία στους θεούς ή

στην κοιλιακή του απόλαυση. 

Με δυό λόγια, ο τράγος είναι και θα  είναι

το εσαεί θύμα, το αλληγορικό πρόσωπο, το

ανθρωπάκι μιας συνεχιζόμενης εκμετάλ-

λευσης, που εύκολα το κοροϊδεύεις, εύκο-

λα το πείθεις, εύκολα ανακαλείς τα υπε-

σχημένα.

Η αλληγορική απεικόνιση είναι σαφής.

Όταν, και οσάκις έχω ανάγκη,  το επιστρα-

τεύω στον  αγώνα της “Κοινής Σωτηρίας”.

Και ζητώ συμπαράταξη για να γεννηθούν

καινούριοι πλούσιοι κλέφτες, ενώ οι παλιοί

θα παραμένουν πάντα κλέφτες,  αλλά τώ-

ρα ευηπόληπτοι  και αφέντες. Το ανθρω-

πάκι όμως θα τρέχει και θα πολεμά για την

κοινή ελευθερία και για την κοινή ισότητα,

η οποία δεν έρχεται και το ανθρωπάκι τελι-

κά θα καταλήγει ζήτουλας· δηλαδή θα  πα-

ραμένει ζήτουλας “Ματρόζος”.

Ποιός Έλληνας “εκ γενετής ιθαγενής”, δεν

θυμάται  σε εκείνο το προφητικό ποίημα

του Στρατήγη “Ματρόζος”. Εκείνο το συ-

γκλονιστικό ξέσπασμα του ‘’Σπετσιώτη γέ-

ροντα, του σκυφτού από τα χρόνια και την

πύρινη ματιά’’ μπροστά στον Κωνσταντίνο

Κανάρη, τον Ψαριανό  υπουργό:

«Δεν με θυμάσαι Κωνσταντή.

Ποιος το ‘λπιζε να δει  ποτές

τον καπετάνο ζήτουλα, τον ναύτη Υπουρ-

γό».

Για την “Κοινή Σωτηρία”* πάντα ζητούμε

συμπαράταξη. Κι εμείς οι “εκ γενετής Ιθα-

γενείς’’ αν προς στιγμήν ρίξομε την Ασπί-

δα μας, γρήγορα σαν τον Αρχίλοχο θα την

ξαναμαζέψομε  «τοις κείνων ρήμασι πει-
θόμενοι», για τον «ή Ταν ή επι Τας αγώ-
να».
Εμείς  οι εκ γενετής’’, θα σταθούμε καπε-
τάνιοι  όρθιοι στη γέφυρα.  «Le capitaine

debout  sur la passerelle», όπως  λένε στην

Εσπερία.  

Το ερώτημα όμως είναι το τι θα πράξουν οι

“νεοέλληνες νεοϊθαγενείς”; Τί θα κάνουν

όταν το καράβι κάνει νερά; Η απάντηση δι-

κή σας.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* “Κοινή Σωτηρία” ήταν το σύνθημα του αγώ-

να στην Γαλλική επανάσταση.
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Όταν οι λαοί  διψούν  και πάλι 

Το 2009 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη γέννηση του Κ.

Δαρβίνου και 150 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου του «Η

καταγωγή των ειδών», γι’ αυτό και το 2009 είχε ανακηρυχθεί

παγκοσμίως ως «Έτος Δαρβίνου». Οι διάφορες σχετικές εκδη-

λώσεις συνεχίζονται μέχρι την Άνοιξη του 2010.

Η θεωρία της Εξέλιξης των ειδών θεωρείται από την παγκόσμια

επιστημονική κοινότητα μια από τις πλέον σημαντικές «ανακα-

λύψεις» της ανθρώπινης νόησης. Αποτελεί, παράλληλα, το θε-

μελιώδες συνεκτικό στοιχείο των - τόσο ραγδαία- αναπτυσσό-

μενων βιολογικών επιστημών. Επίσης, όλο και περισσότερο

επηρεάζει την ανάπτυξη διαφορετικών επιστημονικών τομέων,

την Ηθική, αλλά και τον ανθρώπινο πολιτισμό, γενικότερα. Η

εξελικτική θεωρία άλλαξε ριζικά τη εικόνα μας για τον άνθρω-

πο και τη σχέση του με το περιβάλλον του. 

Η Εξέλιξη των ειδών, προ πολλού, δεν αποτελεί απλώς την

πρόταση μιας θεωρίας. Αποτελεί γεγονός! Όλα τα μέχρι σήμε-

ρα επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν στο ότι δεν υπάρχει,

επιστημονικά διακριβώσιμη, πρόταση ανατροπής της. Η εξελι-

κτική θεώρηση είναι απαραίτητη ως ένα από τα σημαντικότερα

«εργαλεία» που διαθέτουμε για να ερμηνεύσουμε μια πλειάδα

διαφορετικών φαινομένων, όπως την ανθεκτικότητα μικροβίων

σε αντιβιοτικά, τη γήρανση και την πρόκληση ασθενειών, αλλά

και να σχεδιάσουμε αποτελεσματική έρευνα για την αντιμετώ-

πιση των συνεπειών τους. Ατυχώς, στη χώρα μας υπάρχει σο-

βαρό έλλειμμα ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού, γεγονός

που αντανακλάται στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτι-

κούς, όπως επιβεβαιώνουν έγκυρες επιστημονικές έρευνες.

Αυτό δεν είναι άμοιρο του γεγονότος ότι η διδασκαλία της Εξε-

λικτικής Θεωρίας είναι εξόχως υποβαθμισμένη στο ελληνικό

σχολείο και μοιραία οδηγεί σε παραπληροφόρηση και κυριαρχία

στρεβλών δοξασιών.

Ετσι η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας και η ΠΕΒ (Πανελλήνια Ένω-

ση Βιοεπιστημόνων) σε συνεργασία με τους Σχολικούς

Συμβούλους Π.Ε.04 Ανατολικής Αττικής και Δ΄ Αθήνας,

Αντώνη Καστορίνη,  Αγγελική Τρικαλίτη, Λεωνίδα Τσου-

μπελή, οργανώνουν ημερίδα με θέμα:

ΔΑΡΒΙΝΟΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο

«Κάρολος Κουν» (Θησείου και Υψηλάντου, Άλιμος),

11.00π.μ.  - 14.30μ.μ.

Εισηγητές: 

Λευτέρης Ζούρος, ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης,

αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Αθήνας. 

“Το παιδαγωγικό νόημα της Δαρβινικής θεώρησης της
ζωής”.
Θάνος Καψάλης, βιολόγος, εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ιν-

στιτούτου. “Η διδασκαλία της Εξελικτικής Βιολογίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση”.
– Άγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Ανατ. Ατ-

τικής. “Ο κόσμος ως δημιουργία του Θεού και η θεωρία της
Εξέλιξης”.
– Αγγελική Τρικαλίτη, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Δ’ Αθήνας

και Α’ Πειραιά. “Η ΕΞΕΛΙΞΗ μέσα από την εξέλιξη της επι-
στήμης”.
– Λουκία Πρίνου, Δρ. Διδακτικής της Βιολογίας, αποσπασμένη

εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών. 

“Διδασκαλία της θεωρίας της Εξέλιξης: Προϋποθέσεις
και προοπτικές”.
– Νικολέτα Μοσχοπούλου, Δρ. Βιολογίας, Παναγιώτα Πάλ-

λα, MSc Βιολόγος, καθηγήτριες Δ.Ε., εκ μέρους του ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης.

“Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Εξέλιξης”.
– Πάολα Μυτιληναίου, MSc Βιολόγος, καθηγήτρια Δ.Ε. (1o Γυ-

μνάσιο Βάρης), «”Η Φυσική Επιλογή εν δράσει”. Ένα θεα-
τρικό δρώμενο για τη θεωρία της Εξέλιξης».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Οι εισηγητές, οι σχολικοί σύμβουλοι και οι

διοργανωτές συζητούν με τους παρευρισκόμενους.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για τους εκπαι-

δευτικούς του κλάδου ΠΕ04 δικαιολογείται άδεια, με την

προσκόμιση της βεβαίωσης.

ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

ΔΑΡΒΙΝΟΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
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Θα σε θυμόμαστε, πρωτίστως επειδή μας έχεις ξεχάσει,

για να μη χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα πιο ταιριαστό. Άρχεις

του Δήμου, επειδή οι δημότες σου έδωσαν δια της ψήφου

τους αυτή την εντολή. Κι αν θυμάσαι, διατυμπάνιζες σε

όλους τους τόνους στην προεκλογική σου εκστρατεία, να

σε προτιμήσουμε και να σε τιμήσουμε με την ψήφο μας

επειδή δεν δεσμεύεσαι από κανέναν, παρά μόνο από το

συμφέρον του Δήμου και επομένως δεν θα δίσταζες να

συγκρουστείς με την όποια κυβερνητική εξουσία εάν παρί-

στατο ανάγκη να υπερασπιστείς τα δημοτικά συμφέροντα.

Εκεί, σ’ αυτή την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., όπου

κρίνεσθε εσύ και οι σύμβουλοί σου ως δημοτικοί άρχοντες

κι εμείς ως δημότες, θυμήσου τις πάμπολλες φορές που

έδειξες να επιδιώκεις την κριτική, τον διάλογο και τον

αντίλογο σε θέματα όπως η κατασκευή ενός δρόμου, ή

μιάς πλατείας. Και τώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρί-

σκεται αντιμέτωπη με την πιο σημαντική πρόκληση στην

ιστορία της, από συστάσεως ελληνικού κράτους, θέλεις να

αποδεχθούμε σιωπηλοί και υπάκουοι την δική σου ταύτιση

και συμπόρευση με τις κυβερνητικές επιδιώξεις. Όμως,

δεν σε εκλέξαμε ως βουλευτή του άλφα ή του βήτα κόμ-

ματος. Ως Δήμαρχο σε εκλέξαμε, ελπίζω να αντιλαμβάνε-

σαι την διαφορά των ρόλων και την ουσιαστική τους δια-

φοροποίηση σε σχέση με τον πρωταρχικό και ακατάλυτο

δεσμό που οφείλεις να έχεις με τους συνδημότες σου.

Πολλώ δε μάλλον σήμερα, όπου το διαφαινόμενο μέλλον

της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης θα απομακρύνει

έτι περισσότερο τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώ-

πους από την κοινή βούληση.

Με συγχωρείς, αλλά ποιός από εμάς σε ρώτησε αν συμ-

φωνείς ή διαφωνείς με τον “Καλλικράτη”; Ποιόν από εμάς

θα έπρεπε να ενδιαφέρει η άποψή σου, όταν τέτοια κραυ-

γαλέα αδιαφορία επιδεικνύεις για την δυνατότητα έκφρα-

σης της δικής μας άποψης; Εσύ, σήμερα είσαι δήμαρχος κι

αύριο δεν είσαι. Εμείς, όμως, θα εξακολουθήσουμε να εί-

μαστε δημότες, ή μάλλον - για να ακριβολογήσω - θέλου-

με να εξακολουθήσουμε να είμαστε δημότες.

Εξασκείς τις αρμοδιότητες που έχεις, επειδή κάποιοι προ-

κάτοχοί σου, με την συμπαράσταση των δημοτών, έδωσαν

αγώνες και συγκρούστηκαν με την κυβερνητική εξουσία.

Και τώρα, ξεχνώντας την ίδια την ουσία και αποστολή του

πανάρχαιου στην Ελλάδα θεσμού της Τ.Α., εμφανίζεσαι

κύριε Δήμαρχε ως φερέφωνο και χειροκροτητής μιάς κυ-

βερνητικής απόφασης που, με τον αέρα του κατεπείγο-

ντος και πολλά αδιευκρίνιστα σημεία, επιδιώκει να φέρει

κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στον αυτοδιοικητικό χάρτη της

χώρας. Γράφοντας στις σόλες των κυβερνητικών υποδη-

μάτων εκείνον τον δημότη και πολίτη στο όνομα και για το

καλό του οποίου υποτίθεται ότι γίνονται όλα.

Σε εξουσιοδοτήσαμε να υπηρετείς την Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση. Έχεις, επομένως, δικαίωμα και υποχρέωση να διαχει-

ρίζεσαι τα κοινά του Δήμου μας και να λαμβάνεις πρωτο-

βουλίες για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας

των συνδημοτών σου. Δεν σε εξουσιοδότησε κανείς να

αποφασίσεις εξ’ ονόματός μας για μιά εκ βάθρων αναδό-

μηση της Τ.Α. που σύμφωνα με τεκμηριωμένες απόψεις θα

την μεταβάλει σε Υπερτοπική Ετεροδιοίκηση. Σεβαστή,

στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η προ-

σωπική σου άποψη, αλλά εδώ δεν αφορά στον προσωπικό

σου Δήμο. Δεν πρόκειται για το μέλλον του οίκου σου, αλ-

λά για το μέλλον του κοινού μας οίκου, του Δήμου μας.

Άρα, αντί να χειροκροτείς τον «Καλλικράτη» και να αγάλ-

λεσαι στο άκουσμα των άφθονων Ε.Σ.Π.Α. που σου τάζουν

οι δημοκρατικοφανείς αυτοκρατορίσκοι Β-Ε.Σ.Π.Α.-σιανοί,

οφείλεις να ενημερώσεις σωστά τους δημότες σου, να

φροντίσεις ν’ ακουστούν και οι άλλες απόψεις πλην της δι-

κής σου και εν τέλει να αγωνιστείς υπέρ της άποψης που

θα αναδειχθεί κατά πλειοψηφία σε τοπικό δημοψήφισμα. 

Παρεκτρέπεσαι της αποστολής σου, τόσον εσύ όσο και ο

άλλος ο Δήμαρχος που δηλώνει αντίθετος με τον «Καλλι-

κράτη». Ο νέος καταστατικός χάρτης της Τ.Α. θα μπορού-

σε να χρησιμεύσει ως εύχρηστο και παραγωγικό αυτοδιοι-

κητικό εργαλείο με την απαραίτητη προϋπόθεση της πλα-

τειάς ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της δυνατό-

τητάς τους να συμπροτείνουν και να συναποφασίσουν.

Κάθε άλλη μεθόδευση, που προσπαθεί να περάσει στους

πολίτες το ραγιαδίστικο μήνυμα ότι εφ’ όσον η κυβέρνηση

αποφάσισε τον «Καλλικράτη», είναι κάτι σαν αναπόφευ-

κτο φυσικό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπισθεί και να

καταγγελθεί ως κατάφωρα αντιδημοκρατική και έτη φω-

τός μακράν της ουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντί,

λοιπόν, κύριε Δήμαρχε να μας αντιμετωπίζεις ως βρέφη

επισείων υπεράνω των κατ’ εσέ ανώριμων κεφαλών μας

τις φανταχτερές κουδουνίστρες των «καλλικράτειων»

υπερ-εξουσιών, υπερ-αρμοδιότητων και υπερ-εσόδων,

φρόντισε να θυμηθείς ότι είσαι εκλεγμένος από τους συν-

δημότες σου και όχι κυβερνητικός εντολοδόχος και ντε-

λάλης. Διότι δεν γνωρίζω αν το συνειδητοποιείς, αλλά αυ-

τό που στην πραγματικότητα μας λες είναι: «αφού δεν

μπορείτε να αποφύγετε τον βιασμό, κοιτάξτε να τον απο-

λαύσετε»!

Θα σε θυμόμαστε κύριε Δήμαρχε, όταν θ’ αρχίσουν να γί-

νονται αντιληπτές οι ανομολόγητες επιδιώξεις του  «Καλ-

λικράτη». Θα σε θυμόμαστε κι όταν θα καταστούν αναπό-

τρεπτες οι εθνικές απώλειες στην Θράκη και αλλού με την

γιουγκοσλαβικού τύπου καντονοποίηση της Ελλάδας σε

περιφέρειες. Και δεν θα μπορείς τότε να λες το εν Ελλάδι

προσφιλές των πολιτικών μας: «εγώ είχα τις αντιρρήσεις

μου, τους τα έλεγα, αλλά δεν άκουγαν». Όπως δεν θα

μπορείς να το λες κι εσύ κύριε βουλευτά, που ελαφρά τη

συνειδήσει ετοιμάζεσαι να υπερψηφίσεις την υποβάθμιση

του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου σε κλωνοποιημέ-

νο βουλευτή λίστας.

Κι όταν θα εμφανίζεστε σε δημόσιους χώρους δεν θα πρέ-

πει να σας κακοφαίνεται που θα σας κοιτάνε μ’ εκείνο το

απερίγραπτο βλέμμα που σφάζει.

Θα σε θυμόμαστε κύριε Δήμαρχε...
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η «απλή σκέψη του λέγοντος» είναι ο πρώ-

τος από τους επτά υποθετικούς λόγους του

αρχαίου ελληνικού συντακτικού μας. Αποτε-

λείται από δυο μέρη : την υπόθεση του «εάν»

και την απόδοση στο υποθετικό αντικείμενο

του «εάν». Υποθετικά, εάν απαλλασσόταν ο

ληστής από τις συνέπειες των πράξεών του,

θα προκαλούσε να γίνουν οι πάντες ληστές,

αφού η ατιμωρησία θα τους το επέτρεπε 

Εάν, κάποιοι από  τους διαχρονικά κυβερνή-

σαντες την Ελλάδα, δεν κινδυνεύουν των συ-

νεπειών των, για την καταλήστευση και την

διασπάθιση της εθνικής μας οικονομίας, με

ατομικά οφέλη και με προσωπικές τους ευθύ-

νες, τότε η έννοια του δικαίου, γίνεται στην

πράξη ανενεργός, με την επικράτηση πλέον

του νόμου της ζούγκλας, της ασυδοσίας και

του οικονομικά ισχυρού, να καταπατά την

«μάζα» των αδυνάμων.

Κάτω από την επικάλυψη δυστυχώς της προ-

σχηματικής δικαιοσύνης, διεπράχθησαν  τα

μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα  της αν-

θρωπότητας .Το οικονομικό έγκλημα είναι το

απαύγασμα και η πιστή απεικόνιση της πολι-

τικής ενοχής για την  κατάπτωση της Ελλά-

δος.  Ένα από τα εξόφθαλμα παραδείγματα

είναι και ο ελληνικός τουρισμός. Πώς αλλιώς

να χαρακτηρίσουμε την κατάντια μιας χώρας

που έχει την ωραιότερη φυσική καλλονή με

κλίμα απαράμιλλο παγκοσμίως, με ιστορία

που εκστασιάζει, με 3000 νησιά που περιβάλ-

λονται από μια καταγάλανη θάλασσα και αυ-

τή η χώρα δεν απέκτησε ποτέ τουριστική

ανάπτυξη, τέτοια, που θα της εξασφάλιζε πα-

ντοτινή ευημερία και πλούτο.

Πρόδηλη η εκμετάλλευση από τους κρατού-

ντες και τους περί αυτών ημετέρους οικονο-

μικούς λήσταρχους του τουρισμού, που από

απαρχής της ιδρύσεως του Ελληνικού Κρά-

τους, δεν μερίμνησαν να δημιουργήσουν ένα

υπουργείο τουρισμού, αλλά αρκέστηκαν σε

οργανισμό. Δεν έχει βεβαίως ξεχαστεί το πε-

ρίφημο, επί χούντας, «Μπαλόσημο» του

10%, (ποσοστό στην κάθε τουριστική επένδυ-

ση ως μαύρο υποτραπέζιο χρήμα), από τον

περιώνυμο Μπαλόπουλο, για την κλίκα των

χουντικών ... εθνοσωτήρων. Βόλευε βλέπετε,

ελεγκτικά να είναι οργανισμός ο ΕΟΤ για την

ευχερέστερη καταλήστευση και τη μη υγιή

ανάπτυξη του τουρισμού, το μοναδικό εθνικό

μας πλουτοφόρο κεφάλαιο. Γνωστό είναι βε-

βαίως το παγκόσμιο φαινόμενο σε χώρες οι-

κονομικά και κοινωνικά εξαθλιωμένες και

προβληματικές (βλπ. Βολιβία με τα καρτέλ

κοκαΐνης,κλπ, κλπ) να συνυπάρχουν καταφα-

νέστατα δυο κοινωνικές τάξεις κατοίκων: Οι

λίγοι, πάρα πολύ πλούσιοι και  οι πολλοί, πά-

ρα πολύ φτωχοί.

Αυτό, δυστυχώς συμ-

βαίνει και στην Ελλά-

δα, σήμερα,  απόρροια

της ληστρικής πολιτικής, με αποτέλεσμα το

2010 τρεις χιλιάδες (3.000) οικογένειες (πε-

ρίπου 60.000 άτομα) να κατέχουν το 60% του

εθνικού μας πλούτου. Έπεται ποσοστό 12%

το οποίο διαφεντεύουν Εκκλησία, μοναστή-

ρια και οι παρέες τύπου Ευφραίμ και το υπό-

λοιπο μόλις  28% να ανήκει στα υπόλοιπα

10.000.000 των Ελλήνων, εξ αυτών δε,  το

80% να είναι μεταξύ των ορίων της φτώχειας

και κάτω από αυτήν.

Εάν αυτό αποτελεί την ισοκατανομή του

εθνικού μας πλούτου, τότε βάσιμα στοιχειο-

θετούνται, ως αξιόποινες οι πράξεις, όλων

των πολιτικών ταγών της Ελλάδος και των

περί αυτών καταχραστών, με άμεση επιβολή

το ταχύτερο δυνατόν, οι αυστηρότερες των

ποινών, με δημεύσεις και κατασχέσεις των

περιουσιών αυτών. Από κανένα εχέφρονα

δεν είναι ανεκτό, η Ελλάδα να οδεύει ήδη σε

πτώχευση και οι υπεύθυνοι σφετεριστές,

πρόξενοι αυτής της κατάντιας να ευημερούν

με περιουσίες δισεκατομμυρίων, εντός και

εκτός της Ελλάδος .

Επιβάλλεται να επωμισθούν τις συνέπειες

των πράξεών των, τόσο οι αυτουργοί πολιτι-

κοί όσο και οι παραφυάδες συνακόλουθοι της

«κλίκας των πολιτικών» δισεκατομμυριούχοι

σήμερα, μεγαλοκαρχαρίες καταχραστές του

Ελληνικού Κράτους. Είναι ευκολότατα και

ευκρινέστατα αναγνωρίσιμοι. Ας επέλθει επι-

τέλους τώρα, η επιβεβλημένη δικαία κάθαρ-

ση. Θα αποτελεί για την χώρα μας  δείγμα,

ελάχιστης έστω ηθικής δικαίωσης και ανα-

κούφισης, στην τιτάνια προσπάθεια ανάσχε-

σης της επερχόμενης οσονούπω οικονομικής

λαίλαπας, με παράλληλo όφελος, τον  θετι-

κότατο αντίκτυπο, παγκοσμίως.  

Προς τούτοις, πάραυτα επιβάλλεται να συ-

νέλθουν οι 5 αρχηγοί των πολιτικών κομμά-

των, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας, με ένα και μόνο σκοπό: Την ανα-

σύσταση, σε βάση υπερκομματικής λειτουρ-

γίας, των Υπουργείων Οικονομικών - Εθνικής

Οικονομίας και Δικαιοσύνης, με ουσιαστικές

αποφάσεις, που θα επιφέρουν, ταχύτατα την

ανάταξη της Εθνικής μας Οικονομίας και την

επιβολή κυρώσεων στους ενόχους, αυτής

της επερχόμενης  συμφοράς. 

Θα αποτελεί την έσχατη ελπίδα για να μην

πτωχεύσει η Ελλάδα, η κίνηση δε αυτή,  θα

αποτελεί  «Πράξη  Επιβεβλημένης Εθνικής

Συστράτευσης».-

Η ατιμωρησία αποτελεί τη βασικότερη αιτία

της ενδεχόμενης χρεωκοπίας μας

Νίκος Θωκταρίδης 

οικονομολόγος - 

φοροτεχνικός                                                        
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Αυτόνομες Ενεργειακά Εγκαταστάσεις και Κτίρια

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επι-

τρέπεται η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευό-

μενους φυσικούς σχηματισμούς, προστατευόμενα τοπία και στοι-

χεία του τοπίου και περιοχές οικοανάπτυξης. Στο νομοσχέδιο προ-

βλέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ, ακόμη και σε περιοχές απόλυτης

προστασίας της φύσης «ΦΥΣΗ 2000», εφόσον εκπονηθεί «ειδική

περιβαλλοντική μελέτη, που θα αποδεικνύει ότι δεν επέρχεται μη

αντιστρεπτή επίπτωση στο προστατευτέο αντικείμενο». 

Καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά τα

οποία θέτει η ΒΙΟΖΩ και παίρνει θέση στο ζητούμενο της εναλ-

λακτικής ενέργειας καθώς υπάρχει φόβος να πετύχουμε το αντί-

θετο αποτέλεσμα εάν δεν τηρηθούν κάποιοι όροι στην ανάπτυξη

των ΑΠΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει λοιπόν, “η εγκατάσταση μαζικής

παραγωγής ενέργειας σε δημόσια δασική έκταση (σχεδόν σε

όλες τις περιπτώσεις) με γραμμές μέσης τάσης μέχρι τον υπο-

σταθμό, υποσταθμός, γραμμές υψηλής τάσης με πυλώνες (συνή-

θως) για τη σύνδεση με το σύστημα. Με εσωτερική οδοποιία και

δρόμους πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εύρους έως και 15 μέ-

τρων, σε δάση ή σε κορυφές πάνω από δάση θα καταστρέψουν

δασικά οικοσυστήματα, που συνήθως επιβιώνουν οριακά, με πι-

θανά αποτελέσματα την διάβρωση των εδαφών, την υποβάθμιση

και καταστροφή βιοτόπων, τη σοβαρή μείωση της βιοποικιλότη-

τας και την πρόκληση πυρκαγιών.

Είναι σημαντική ουτοπία η προστασία του κλίματος να ταυτίζεται

με την παραγωγή μαζικά ηλεκτρικής ενέργειας με ΑΠΕ. Η δε υπο-

τιθέμενη αποκατάσταση τοπίου μετά την εγκατάσταση του εξο-

πλισμού, με τη σημερινή εμπειρία, είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Όλα τα παραπάνω θα έχουν αντίθετες επιπτώσεις, δηλαδή την

μείωση της παραγωγής οξυγόνου από την ανακύκλωση του διο-

ξειδίου του άνθρακα και στην ελάχιστη αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής”.

Οι (ΑΠΕ) είναι ήπιες και αναγκαίες για την προστασία του περι-

βάλλοντος και μπορούν να εφαρμοστούν στην πόλη, σε επιφά-

νειες οι οποίες υπάρχουν και είναι οι στέγες των σπιτιών, των πο-

λυκατοικιών και των παραγωγικών εγκαταστάσεων χωρίς να επι-

βαρύνονται  τα δάση και οι κορυφογραμμές. Για να συμβεί αυτό

όμως, προϋπόθεση είναι η μη μαζική παραγωγή τους.

Και συνεχίζουν τους προβληματισμούς τους, παραθέτοντας

εναλλακτικές λύσεις για τους χώρους ανάπτυξης των ανανεώ-

σιων μορφών ενέργειας. Η ιδιοπαραγωγή ενέργειας από πολί-

τες, παραγωγικές εγκαταστάσεις και οργανισμούς τοπικής αυτο-

διοίκησης αγνοείται, ενώ θα έπρεπε να είναι η πρωταγωνίστρια.

“Η ιδιοπαραγωγή δεν έχει γραμμές μέσης τάσης μέχρι τον υπο-

σταθμό, υποσταθμούς και γραμμές υψηλής τάσης με πυλώνες.

Έχει πολύ μικρά πάρκα παραγωγής ενέργειας σε σημεία κοντά

στις εγκαταστάσεις της και δεν κόβει δένδρα, δεν καταστρέφει

δασικά ή άλλα οικοσυστήματα. Δημιουργεί δε και άλλο κατανα-

λωτικό πρότυπο από την βουλιμική υπερκατανάλωση και σπατά-

λη της ενέργειας, που επικρατεί σήμερα.

Το μοντέλο μία περιοχή να «καίγεται» για να  «φωτιστούν» οι

υπόλοιποι, δεν είναι βιώσιμο!

Θεωρούμε αναγκαία:

Την ενσωμάτωση ΑΠΕ και βιοκλιματικών στοιχείων στα υφιστά-

μενα κτίρια και εγκαταστάσεις. Ενίσχυση της ιδιοπαραγωγής

ενέργειας με ΑΠΕ με την παράλληλη εγκατάσταση συστημάτων

εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στις παραγωγικές εγκατα-

στάσεις και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Την υποχρεωτική παραγωγή ενέργειας στα υφιστάμενα και νέα

δημόσια κτίρια μέσα στην τετραετία 2010-13.

Την υποχρεωτική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών όλων των

νέων κτιρίων με ιδιοπαραγωγή και συμπληρωματικά με αποκε-

ντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας από ΑΠΕ από το 2014.

Την ρητή αναφορά ότι η χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστά-

σεων είτε των φωτοβολταϊκών σταθμών, δεν θα πρέπει να γίνε-

ται σε βάρος της δενδρώδους βλάστησης. 

Η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικό-

τητας των Κτιρίων) θα βοηθήσει την προσπάθεια περιορισμού της

ενεργειακής σπατάλης ως το πρώτο απαραίτητο βήμα.

Ζητούμε λοιπόν στον ΚΕΝΑΚ, οι ενεργειακοί συντελεστές να εί-

ναι μηδενικών ή «σχεδόν μηδενικών» εκπομπών για όλα τα νέα

ή ανακαινιζόμενα κτίρια από την εφαρμογή του όπως άλλωστε

γίνεται και στην Ε.Ε. Για τα υπάρχοντα κτίρια, την υποχρέωση να

αναβαθμιστούν ενεργειακά και να προσαρμοστούν στα επόμενα

10 χρόνια.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, όμως υπάρχει κι ένα

δεύτερο απαραίτητο βήμα που είναι τα οικονομικά κίνητρα προς

τους πολίτες ώστε να μπορούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις

ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους”.

Για πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.biozo.gr, Τηλ/Φαξ: 210 522 23 23, e-mail: email@biozo.org.

Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οι-

κιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας, που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ· εί-

ναι oι λεγόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δηλαδή, που αναπληρώνονται μέσω των φυσικών

κύκλων και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. 

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτι-

κή λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, αφού δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, συ-

νεισφέρουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, στην ελάττωση του φαινόμενου του Θερ-

μοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών. 

Αισθάνομαι πολύ “βλάκας” όταν πέφτω θύμα εξαπάτησης

κι όταν οι άλλοι εκμεταλλεύνται την ευαισθησία μου για

ορισμένα κοινωνικά ή καλλιτεχνικά θέματα. 

Το ίδιο πιστεύω θα αισθανόσασταν κι εσείς αν σας συνέ-

βαινε το παρακάτω περιστατικό. 

Μπήκε λοιπόν σε μια φιλική επιχείρηση (κυρίως εργασια-

κούς χώρους επιλέγει), ένας σχετικά ηλικιωμένος, εμφα-

νιζόμενος σαν απόστρατος αστυνομικός που πουλάει

προσκλήσεις για ένα θέατρο ώστε τα έσοδα να πάνε υπέρ

των απόστρατων αστυνομικών. 

“50 ευρώ η κάθε πρόσκληση κάνει, ε, κάθε χρόνο μας βοη-

θάτε, θα πάρετε τουλάχιστον 2” κλπ...

Σου ανεμίζει μπροστά σου και κάτι προσκλήσεις τύπου ει-

σιτήρια θεάτρου, με στρογγυλή σφραγίδα παρακαλώ επά-

νω, και πάνω στην φούρια της δουλειάς με τα χίλια δύο

άλλα θέματα να τρέχουν από πίσω δεν ζητάς ίσως ταυτό-

τητα, δεν βλέπεις την ημερομηνία κάτω αριστερά που

γράφει ότι η πρόσκληση είναι για τις 29 Φεβρουαρίου, δη-

λαδή για τις 32 του μηνός, αφού αυτός ο Φεβρουάριος

έχει 28 μέρες και πάει λέγοντας... Στα επόμενα 2 λεπτά

που μάλλον έχεις αντιληφθεί την κομπίνα, ο “κύριος” έχει

“γίνει καπνός” και εσύ έχει μόλις χάσει κάμποσα ευρώ που

προσωπικά θα προτιμούσα να είχα πετάξει στον σκουπι-

δοτενεκέ.

Στο περιβάλλον του επιχειρηματία που έπεσε θύμα έχουν

εξαπατηθεί απ’ τον ίδιο δράστη, καθ’ ότι η περιγραφή ήταν

ίδια, άλλοι δύο άνθρωποι. Ο κύριος αυτός ενεργεί στο Περι-

στέρι, αλλά μόλις τελειώσουν τα αποθέματα από ‘κει, φα-

ντάζομαι θα πάρει σβάρνα κι άλλες περιοχές. Το νου μας.

“ΠΡΑΣΙΝΟ” στις γιορτές των

αποκρεών και στο μασκάρεμα.  

Διασκεδάστε σε πάρτυ μασκέ

και καρναβάλια.

“ΚΟΚΚΙΝΟ” στην αύξηση της

εγκληματικότητας αλλά και

στην θρασύτητα και ομώτητα

που λειτουργούν πλέον οι λη-

στές.

“ΠΡΑΣΙΝΟ” σε όσους κάνουν

ανακύκλωση. Πλέον βλέπεις

τον κόσμο να ψάχνει για τους

μπλέ κάδους. 

Αστυνόμος μαϊμού
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Ερχονται μεγάλα ...Βατοπέδια

στην  Ανατολική Αττική
Δεύτερο Βατοπέδι, έβγαλε η

εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” για την

Ανατολική Αττική και ειδικότερα

για την Πολεοδομία της Νομαρ-

χίας καθώς και την Τεχνική Υπη-

ρεσία Δήμων και Κοινοτήτων

(ΤΥΔΚ).

Την υπόθεση ανέδειξε στην εφη-

μερίδα “Πρώτο θέμα”, ο νομαρ-

χιακός σύμβουλος Δημήτρης

Κωνσταντινίδης.

Γράφει το “Πρ.Θ.” μεταξύ άλλων:

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο

τοπογράφος υπάλληλος της

ΤΥΔΚ, �, η σύζυγός του �, ο πο-

λιτικός  μηχανικός και υπάλλη-

λος της ΤΥΔΚ �,. ο μηχανικός -

υπάλληλος της Περιφέρειας �, ο

διευθυντής Υπηρεσίας της Νο-

μαρχίας Ανατ. Αττικής � μέσω

των παιδιών του, το στέλεχος

της ΤΥΔΚ �, καθώς και οι υπεύ-

θυνοι για τις εντάξεις στο σχέδιο

μελετητές �, �, � (και η σύζυγός

του) φέρονται να οργάνωσαν μια

ομάδα αγορών σημαντικών εκτά-

σεων, 7.730τ.μ. με τίμημα 20.384

ευρώ, οι οποίες στη συνέχεια

προωθήθηκαν  προς ένταξη. “Εν
αγνοία πιθανώς των πωλητών
των οικοπέδων, οι παραπάνω με-
θόδευσαν προς ίδιον όφελος τις
εντάξεις ολόκληρων περιοχών
και για το λόγο αυτό αγόρασαν
ομαδικά τις επίμαχες εκτάσεις”,
αναφέρει ο Δ. Κωνσταντινίδης.

Οι παραπάνω φαίνονται να αγο-

ράζουν την έκταση αυτή με συ-

γκεκριμένο συμβόλαιο και την

ίδια ημέρα γίνεται δεύτερο συμ-

βόλαιο αγοράς 13.930τ.μ. με

αξία 36.739 ευρώ! στην ίδια πε-

ριοχή.

Συνολικά φέρεται να έχουν αγο-

ράσει 20 περίπου στρέμματα.

Σημείωση: Στα σημεία των αστε-

ρίσκων αναφέρει τα αρχικά των

ονομάτων

Με επιστολή της η Νικολέτα Καπερώνη αναλύει θέμα

που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναβύσσου,

και  αφορά όπως γράφει τη: «”σύμβαση–χρυσορυχείο”

της επόμενης εξαετίας!!!». Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων

η Ν.Καπερώνη.

Μετά την εισήγηση του θέματος από τον Σύμβουλο

(πλειοψηφίας)  κ. Βυτουλαδίτη, ο Δήμαρχος λέει τουλά-

χιστον 8 φορές ότι δεν έχει καταλάβει – ή κάνει πως δεν

καταλαβαίνει.  Αναλαμβάνει, λοιπόν, να του εξηγήσει

και να τον κατατοπίσει η κ. Πανουργιά (Σύμβουλος

αντιπολίτευσης) και ο κ. Μιχαηλίδης. τα θέματα είναι

συγκεχυμένα και αόριστα χωρίς αναφορές σε στρέμμα-

τα, σε όρια ή προϋπολογισμό!!! Κατά προσέγγιση, τα

εμβαδά πρέπει να είναι γύρω στα 3,5 χιλιάδες στρέμμα-

τα συνολικά.

Ο κ. Καραγιάννης (Σύμβουλος Αντιπολίτευσης) ζητά

νομική κάλυψη, ζητά γνωμοδότηση δικηγόρου! Του

απαντάει ο εισηγητής κ. Βυτουλαδίτης ότι έχει την γνω-

μοδότηση της ΤΥΔΚ που στη σύνθεσή της «εκτός από 7

μηχανικούς ήταν και ο Νομικός σύμβουλος της Νομαρ-

χίας»! 

Ο νομικός σύμβουλος της ΤΥΔΚ κ. Χατζηφώτης ήταν

απών από τη γνωμοδότηση της 21.10.09 που γνωμοδο-

τούσε «ομόφωνα» για την «εκχώρηση-υποκατάσταση

αναδόχου μελετών …. 

Από τα 5 παρόντα μέλη κανείς δεν ήταν μηχανικός,

εκτός από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ. Ο τελευταίος

όμως μετείχε παρανόμως στην επιτροπή διότι με τον

Μελετητή-Ανάδοχο που ζητούσε να του γίνει «εκχώρη-

ση» της μελέτης είναι ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ έκτασης 22

περίπου στρεμμάτων στην Κερατέα!!! 

Ότι ο Νομικός σύμβουλος ήταν απών στη συνεδρίαση

της γνωμοδότησης το γνώριζαν

πολύ καλά και, ο Γκέραλης που

παρέλαβε τη γνωμοδότηση στις

30.10.09, και, ο δήθεν αποστασιω-

ποιημένος Κωσταντέλος ο οποίος

επεξεργάζεται και εισηγείται τα

θέματα συμβουλίου. Κανείς όμως

από τους δυο τους δεν φανερώνει

την αλήθεια στο Συμβούλιο!

Επίσης, άλλος Σύμβουλος, ο κ.

Ποιμενίδης ρωτάει:  «να βάλουμε

ένα πλαφόν, μέχρι πού μπορούμε

να φτάσουμε»  (εννοεί οικονομικά) και απαντά ο Γκέ-

ραλης: 

«Ναι, 5,5 εκατομμύρια. Εγώ λέω 10 εκατομμύρια!!!!!

Γιατί??? εκεί, τους εξυπηρετεί να πάει το κόστος των

μελετών;

Τα ποσά που είχα γράψει στην Αίτηση-Αναφορά μου

στις 21.12.09 (είναι στο blog) δεν τα είχα γράψει καθό-

λου τυχαία και ας απαντάει ο Γκέραλης με τον υποβο-

λέα του ότι το κείμενό μου δεν έχει νόημα, δεν έχει νο-

μική και τεχνική τεκμηρίωση, ΕΧΕΙ όμως, ΑΡΙΘΜΗΤΙ-

ΚΗ σύμπτωση!!!

Όλες οι επιχειρήσεις που είναι στα όρια του Δήμου

Αναβύσσου, αμφιβάλλω αν μέσα στη προσεχή 5ετία θα

γράψουν τόσα κέρδη, όλες μαζί, όσο μία σύμβαση για

πολεοδομικά θέματα για την οποίαν οι περισσότεροι

Σύμβουλοι δεν πήραν χαμπάρι τι ψήφιζαν!!!

Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, ο γειτονικός Δήμος

Καλυβίων – σύμφωνα με πληροφορίες – για σχεδόν δι-

πλάσια στρέμματα περίπου 7.000 στρ. ένταξη στο σχέ-

διο συν 800 στρέμματα Γ.Π.Σ. (Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδιασμού)  πλήρωσε στους μελετητές ένα ποσόν κο-

ντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ… Στην Ανάβυσσο για

3.500 στρέμματα 10.000.000 ευρώ κατά το Δήμαρχό

μας…

Οι αξιότιμοι, έντιμοι και απονήρευτοι κ.κ. Δημοτικοί

Σύμβουλοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά

το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 141 περί

«Αστικής Ευθύνης» για την υποχρέωσή τους «να απο-

ζημιώσουν το Δήμο» και εν συνεχεία το άρθρο 86 πα-

ράγραφος 4, όπου, αναφέρει «ο Δήμαρχος δεν ευθύνε-

ται αστικά» (αφού αυτός δεν ψηφίζει!)…

...

Μετά από όλα τα παραπάνω, αναρωτιέμαι: «Δεν μπο-

ρούσαν να βρεθούν 5-6 ντόπια παιδιά, αρχιτέκτονες, το-

πογράφοι, μηχανικοί και δικηγόροι να κάνουν τις μελέ-

τες που θέλει ο Δήμος, να μένουν και τα χρήματα στον

τόπο? Πόσους άξιους επαγγελματίες τέτοιους έχουμε?

Πιστεύω έχουμε πολλούς και άξιους νέους στην Ανά-

βυσσο για αυτές τις «πολεοδομικές μελέτες» που, σκό-

πιμα τις κατάντησαν «το γεφύρι της Άρτας» για να απο-

μυζούνται …χρήματα, πέρα από όλα τα άλλα …

Σας χαιρετώ,

Νικολέττα Καπερώνη

Υ.Γ. 1ο: Όσα έγραψε σήμερα Κυριακή το «Πρώτο Θέμα» ισχύουν και

για την Ανάβυσσο. Σύντομα θα έχετε συμβάσεις και συμβόλαια…

Υ.Γ.2ο: Σύντομα θα έχετε, επίσης, αναλυτική ενημέρωση για το Μαύ-

ρο Λιθάρι. Αφού ο Δήμος αδυνατεί και «δεν έχει τα στοιχεία»,  θα τα

βρω εγώ…   

Σ.Σ. Χωρίς να αμφισβητούμε την αξιοπιστία της Ν. Καπερώνη,

κρατάμε τις επιφυλάξεις μας λόγω αδυναμίας διασταυρώσεως

των στοιχείων, παραμένοντας συνάμα ανοιχτοί στον αντίλογο.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΜΕΣΑ

Με Δελτίο Τύπου που μας απέστειλε η Νο-
μαρχία, ο Νομάρχης Λ. Κουρής ενεργεί άμε-
σα μετά το δημοσίευμα:

«Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στο οποίο περιέχονται  κα-

ταγγελίες για υπαλλήλους διαφόρων υπηρε-

σιών της Περιφέρειας Αττικής, της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής και ενδεχομένως

άλλων υπηρεσιών, ο Νομάρχης Ανατολικής

Αττικής Λ. Κουρής ζήτησε με έγγραφό του

την διενέργεια έρευνας από τον Γενικό Επι-

θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Παράλληλα ο Νομάρχης Ανατ. Αττικής με

σχετική αναφορά του προς την Εισαγγελία

Πλημμελειοδικών Αθηνών γνωστοποίησε το

δημοσίευμα αυτό προκειμένου να υπάρξουν

οι κατά νόμο σχετικές ενέργειες».

Βατοπέδια προαναγγέλει και η  Νικολέτα Καπερώνη στην Ανάβυσσο

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Δημήτρης Κων-
σταντινίδης.
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ΕΚΟΨΑΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Το ΚΑΠΗ Βούλας

Στις 24 Ιανουαρίου έκοψε βασιλόπιτα το ΚΑΠΗ Βούλας

στο πολιτιστικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ» ανάμεσα σε ένα πολυ-

πληθές κοινό-μέλη του.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τα μέλη και οι υπεύθυνοι

των 10 Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης του ΚΑΠΗ.

Τυχεροί της γιορτής ήταν πέντε μέλη, τα οποία κέρδισαν

μία πολυήμερη εκδρομή μετά από κλήρωση. 

Τo φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στη μάνα όλων των αν-

θρώπων και όλων των λαών την Παναγία.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Μηλαδέζας Βάρης 

Βασιλόπιτα έκοψε και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μηλα-

δέζας Βάρης,  το περασμένο Σάββατο 30/1 στο «Καστε-

λόριζο», μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν ο επί σειρά ετών πρόε-

δρος του Στέλιος Δρογώσης και ο επίσης επί σειρά ετών

Γραμματέας Γιάννης Θωμάς.

Ο Στέλιος Δρογώσης παίρνοντας την πλακέτα συγκινη-

μένος, ευχαρίστησε τον νυν πρόεδρο και τα μέλη του

Δ.Σ. και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί στο πρόσω-

πό του επιβραβεύονται οι προσπάθειες όλων των ανθρώ-

πων της περιοχής, που επί σαράντα χρόνια αγωνίζονται

για καλύτερες συνθήκες (φωτισμός, ασφαλτοστρώσεις

κλπ.) 

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους Γιάννη Θωμά, Κων/νο Κου-

βούση, το αείμνηστο Μανώλη Κληρονόμο, τον Αντώνη

Οικονομίδη, τον Αίολο Βαρελά και τον Γιώργο Μάστορη

(σημερινό ταμία) για την αγωνιστικότητά τους στα κοινά

προβλήματα.

Στη φωτογραφία ο νυν πρόεδρος Νίκος Βάσης, παραδί-
δει την πλακέτα στον Στέλιο Δρογώση.

Βασιλόπιτα έκοψε και το Τμήμα Πα-

ραδοσιακών Χορών του  Δήμου Ανα-

βύσσου, την Παρασκευή 29 Ιανουαρί-

ου, στον ευχάριστο χώρο του ΚΑΠΗ

παρουσία του Δημάρχου Σάββα Γκέ-

ραλη.

Ακολούθησε πλούσιος μπουφές και

χορός μέχρι αργά.

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του

Δήμου Αναβύσσου, ιδρύθηκε το 1993.

Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαστήρι δη-

μιουργίας και προβολής της πλούσιας

πολιτιστικής παράδοσης του τόπου.

Στο διάστημα της λειτουργίας του

ενέπνευσε και μετέδωσε σε εκατο-

ντάδες νέους και νέες την αγάπη για

τον παραδοσιακό χορό και το τραγού-

δι, για τα ήθη και τα έθιμα, για το λα-

ογραφικό πλούτο, για την παραδοσια-

κή μας κληρονομιά. 

Διαθέτει τμήματα χορευτών ενηλί-

κων, παιδικό και  εφηβικό. 

Οπως σημειώνει η υπεύθυνη του τμή-

ματος και αναπληρώτρια Δήμαρχος

Αναστασία Τσιακάλου πρόκειται για

μια σπουδαία χορευτική ομάδα επαγ-

γελματικών αξιώσεων που έχει συμ-

μετάσχει σε χορευτικές παραστάσεις

και σε πολιτιστικά φεστιβάλ με χο-

ρούς από κάθε γωνιά της χώρας μας,

από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και

από το Ιόνιο μέχρι τη Μικρά Ασία. Κά-

θε χρόνο μάλιστα συμμετέχει στις

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διορ-

γανώνονται από το Δήμο Αναβύσσου

την Πρωτομαγιά αλλά και κατά την

καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο χοροδιδάσκαλος του τμήματος,

Τσαγκογιάννης Σάκης, όλα αυτά τα

χρόνια στηρίζει ουσιαστικά την εξέλι-

ξη του τμήματος, συμμετέχοντας σε

σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν

τους παραδοσιακούς χορούς και συ-

γκεντρώνοντας υλικό από κάθε γωνιά

της Ελλάδας. 

Με την επιτυχημένη του πορεία και

την πρόοδο που παρουσιάζει όλα αυ-

τά τα χρόνια, το τμήμα Παραδοσια-

κών Χορών του Δήμου Αναβύσσου  εί-

ναι σε θέση να δώσει παραστάσεις

και να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα

που αφορά την παράδοση.

Παρουσία του δημάρχου η υπεύθυνη του τμήμα-
τος και ο δάσκαλος κόβουν την βασιλόπιτα.

Γιορτή και στην Ανάβυσσο με το 
Τμήμα Παραδοσιακών χορών του Δήμου

Εγκαινιάστηκε  ο Βρεφονηπιακός

Σταθμός Γέρακα από τον Νομάρχη

Λ. Κουρή και τον Δήμαρχο Γέρακα

Αθ. Ζούτσο. Εργο συγχρηματοδο-

τούμενο από τη Νομαρχία και το Δή-

μο Γέρακα.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, ο

Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος ανα-

φέρθηκε στη σημασία του εγκαινια-

ζόμενου έργου, που θα καλύψει τις

μεγάλες ανάγκες της περιοχής

ώστε να στηριχθεί αποτελεσματικά

η μητέρα και κυρίως η εργαζόμενη.

Στο χαιρετισμό του ο Νομάρχης Λ.

Κουρής τόνισε ότι ο βρεφονηπιακός

σταθμός Γέρακα είναι ο   6ος που

εγκαινιάζεται με συγχρηματοδότη-

ση της Νομαρχίας και ενισχύει ση-

μαντικά τις κοινωνικές υποδομές σε

μια περιοχή που η αύξηση του πλη-

θυσμού είναι αλματώδης. Στη συνέ-

χεια επεσήμανε ότι σε συνεργασία

με τον Δήμο Γέρακα δρομολογείται

η ανέγερση ενός ακόμη βρεφονη-

πιακού σταθμού σε δημοτικό οικόπε-

δο. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετι-

σμό του ο Νομάρχης  αναφέρθηκε

και στα άλλα έργα υποδομής που

κατασκευάζονται με συγχρηματοδό-

τηση Νομαρχίας και Δήμου για την

αντιπλημμυρική προστασία του Γέ-

ρακα και την διαμόρφωση του ρέμα-

τος Παναγίτσας, στα όρια των Δή-

μων Γέρακα και Γλυκών Νερών.

Το διώροφο κτήριο εκτείνεται σε

επιφάνεια 650 τ.μ. και διαθέτει πλή-

ρεις και σύγχρονες εγκαταστάσεις,

ώστε να μπορεί φιλοξενεί και να σι-

τίζει περίπου 70 βρέφη και νήπια,

ενώ παράλληλα πληροί όλες τις

προδιαγραφές ασφαλείας. Ο βρεφο-

νηπιακός σταθμός διαθέτει αύλειο

χώρο 600 τ.μ. περίπου, μέρος του

οποίου έχει διαμορφωθεί σε παιδική

χαρά με σύγχρονες προδιαγραφές

ασφαλείας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του

έργου, που περιλαμβάνει τόσο την

ανέγερση του κτηρίου όσο και τον

πλήρη εξοπλισμό, ανήλθε στα

995.000€ και χρηματοδοτήθηκε κα-

τά 60% από την Νομαρχία και 40%

από τον Δήμο Γέρακα. 

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Γέρακα

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Νίκος Ψαλλίδας χαιρετίζει την εκδήλωση.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών

Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων

Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων

Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες

Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων

Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές

Εκτοξευμένα σκυροδέματα

- Βασ. Παύλου 38, Βούλα

- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές

- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι

τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από Αριστούχο Απόφοιτο

της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛ. 6974-806089 

210-8991597

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.

Σε πανηγυρικό κλίμα ο συνδυασμός ΔΑΔΑ

με ΟΡΑΜΑ πραγματοποίησε την κοπή της

πρωτοχρονιάτικης  βασιλόπιτας την περα-

σμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο Divani, στο

Καβούρι, ανάμεσα σε ένα πολυπληθές κοινό.

Ο αρχηγός του συνδυασμού και πρώην δήμ-

ρχος, Αγγελος Αποστολάτος, καλωσόρισε

τους παρευρισκόμενους, ανακοίνωσε μηνύ-

ματα ευχών που έλαβε ο Συνδυασμός και

τους θεσμικούς εκροσώπους που παρευρί-

σκοντο στην αίθουσα, τους οποίους ευχαρί-

στησε για τη συμμετοχή τους.

Τα δύο μεγάλα τραπέζια με τους υποψηφίους

του συνδυασμού, έδειχναν τη μεγάλη αποδο-

χή του συνδυασμού στην τοπική κοινωνία.

Ο Αγγελος Αποστολάτος στην ολιγόλεπτη

ομιλία του είπε μεταξύ άλλων: 

Όλοι εμείς, εδώ ζούμε σ’ αυτό το μέρος του

χάρτη και ξέρουμε να το αγαπάμε. Και όλοι

εμείς ελπίζουμε η νέα χρονιά που ξεκινάει να

σηματοδοτήσει γι’ αυτό το τόπο μια νέα αρχή

γεμάτη δουλειά και δημιουργικότητα. 

...Είμαστε σίγουροι πως το 2010 θα είναι η

χρονιά που θα δώσει στη πόλη μας την ευ-

καιρία με τις εκλογές, να την κάνουμε μια

όμορφη κηπούπολη, όπως όλοι την φανταζό-

μαστε. Γιατί μπορούμε να ξανακάνουμε αυτό

τον τόπο φιλικό στους κατοίκους του, πρότυ-

πο λειτουργίας για όλη την Αττική.

Συμπληρώνουμε ένα χρόνο από την πανηγυ-

ρική ίδρυση του συνδυασμού μας «Δ.Α.Δ.Α.

με ΟΡΑΜΑ».

Στο χρόνο που πέρασε συνέβησαν γεγονότα

που επηρέασαν και θα επηρεάσουν για χρό-

νια την πορεία της χώρας μας και της πόλης

μας.

...

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αναδύθηκε εί-

ναι η εισβολή της οικονομικής κρίσης, με συ-

νέπεια την ανάγκη για νοικοκυρεμένη και

αποτελεσματική διαχείριση, για διαφάνεια,

για αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ. Για

μας αυτό δείχνει περίτρανα, πόσο δίκιο είχα-

με σαν «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ», όταν φωνάζα-

με και καταγγέλλαμε την κατασπατάληση,

και μας απαντούσαν «τι σας νοιάζει, αυτά τα

πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση», και έτσι,

αντί για μια πόλη πλούσια σε έργα, έχουμε
μόνο πλούσιους εργολάβους και πόλη χωρίς

υποδομές.

...Στα χρόνια που πέρασαν, τα προβλήματα

στην πόλη μας οξύνθηκαν, η εγκατάλειψη εί-
ναι πλήρης και ορατή από παντού. Ζούμε σε
μια ακυβέρνητη πόλη.

Οι ένοχοι, και οι συνένοχοι αυτής της κατά-

στασης, από τη μια μεριά νέμονται την εξου-

σία, και από την άλλη παριστάνουν τους σω-

τήρες υποσχόμενοι Αλλαγή και Εξυγίανση.

Θα πρέπει να μας θεωρούν όλους, τουλάχι-

στον, αφελείς, αν όχι κάτι χειρότερο.

Φεύγουν, παραδίδοντας ένα Δήμο,

• Με άδεια ταμεία
• Καταχρεωμένο
• Διαλυμένο
Και το κυριότερο, μετά από 12 χρόνια, με

σχεδόν μηδενικό έργο σε υποδομές, Σχο-

λεία, Γυμναστήρια, Κέντρα Πολιτισμού, με

ξεπουλημένη την Παραλία μέχρι το 2030, με

την ασυδοσία και την τσιμεντοποίηση των

πάντων να ονομάζεται «προστασία της Κη-

πούπολης» και να αποδεικνύεται πολύ «κερ-

δοφόρα» για τους προστάτες της.

Την ίδια στιγμή, όμως έχουμε, όπως όλοι ξέ-

ρετε, τον «Καλλικράτη», που θα φέρει μεγά-

λες αλλαγές στη λειτουργία, στην χρηματο-

δότηση και στο μέγεθος των Δήμων, μέσα

από τις συνενώσεις τους.

Πριν, να οριστικοποιηθεί το σχέδιο και ψηφι-

στεί ο νόμος, δεν είναι φρόνιμο να κάνει κα-

νείς οριστικές δηλώσεις. Όλοι γνωρίζουμε

όμως ότι σαν πιο πιθανό ενδεχόμενο ακούγε-

ται η συνένωση Βούλα- Βουλιαγμένης- Βάρη
(Βάρκιζα). Αυτόν τον τόπο, τον ενοποιημένο,

τον αγαπάμε όλοι μας και τον πονάμε και θα

δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας γι’ αυτόν. 

Οι εκλογές που έρχονται θα δώσουν τη λύση.

Η συγκυρία είναι μοναδική. Ας μετατρέψου-
με την κρίση σε ευκαιρία, και ας κάνουμε το

μεγάλο βήμα, οργανώνοντας μια πόλη που

σκέφτεται τα παιδιά, τους νέους, τους ηλι-

κιωμένους. Μια πόλη που ενδιαφέρεται να

εξοστρακίσει την μοναξιά και την απομόνωση

των κατοίκων της.

Νέος 

νομαρχιακός

σύμβουλος 

ο Αθ. Ζηρογιάννης

Ενώπιον του Νομάρχη

Λ. Κουρή ορκίστηκε ο

νέος Νομαρχιακός

Σύμβουλος Αθ. Ζηρο-

γιάννης, ο οποίος κα-

ταλαμβάνει την θέση

του παραιτηθέντος Πα-

ντελή Ασπραδάκη, με-

τά την εκλογή του ως

βουλευτή της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

Αν θέλετε να διακοσμήσετε

το σπίτι σας ή πουλάτε ένα

ακίνητο και θέλετε να αυξή-

σετε την αξία του, είμαστε η

ιδανική επιλογή.

Προσφέρουμε επαγγελματι-

κή εσωτερική και εξωτερική

διακόσμηση, που βασίζεται

τόσο στην εξαιρετική αίσθη-

ση του design όσο και στην

πολυετή μας πείρα. 

Τηλ. 211-0123381

6946-300414

Πανηγυρική πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Συνδυασμού

Ο Αγγελος Αποστολάτος ανάμεσα στους συμβούλους του Νανά Καραγιάν,
Τζούλια Γερακιού και της συμπράτουσας από το “Οραμα” Ηλέκτρας Τσι-
ριγώτη καθώς και του νέου υποψηφίου Θέμη Κοσσίδα.
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ο Καλλικράτης και οι Ιδιαιτερότη-
τες της Ανατολικής Αττικής»

Η Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής στα πλαίσια της δια-

βούλευσης για το Σχέδιο Καλλικράτης θα πραγμα-

τοποιήσει την Δευτέρα 08/02/2010 και ώρα 18.30

στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δη-

μαρχείου Γέρακα  συζήτηση η οποία θα έχει ως

θέμα : «Ο Καλλικράτης και οι Ιδιαιτερότητες της
Ανατολικής Αττικής»

Σήμερα στην φτωχή και παραπαίουσα οικονομικώς Ελλάδα, όπου

δεν υπάρχουν βαριές βιομηχανίες, δεν υπάρχει η ναυτιλία του άλ-

λοτε, δεν υπάρχουν ξένες επενδύσεις, όπου ακόμη κι ο μέχρι

πρότινος κραταιός τουρισμός μας, κλυδωνίζεται από τον ανταγω-

νισμό των φθηνών καταλυμάτων και υπηρεσιών της γειτονικής

παραλιακής Τουρκίας, υπάρχει και ευδοκιμεί, πέραν της ανεργίας

και της φτώχειας,  και μια νέα τάξη προσώπων  και πραγμάτων. Η

τάξη των πολιτικών,  υπουργών και βουλευτών, που αν και δεν

γεννήθηκε χθες, έχει ωστόσο μετεξελιχθεί, σε τάξη των σύγχρο-

νων ηγεμόνων της χώρας μας.

Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, εν ονόματι της Δημοκρατίας (την

οποίαν οι περισσότεροι δεν υπηρετούν και δεν σέβονται, δυστυ-

χώς), απολαμβάνουν προνομίων υπό μορφήν παροχών, ατελειών

και φορολογικών  απαλλαγών, που μόνον ως σκάνδαλο και πρό-

κληση της κοινής γνώμης, θα μπορούσαν να εκληφθούν.

Ειδικότερα ως προς τους βουλευτές, όπως είνα λίγο-πολύ γνω-

στό,  η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση (χορηγία, όπως αρέσκο-

νται ως άλλοι βασιλείς να την αποκαλούν), ανέρχεται στις 7000

ευρώ περίπου και προσαυξάνεται κατά 500 έως 5000 ευρώ μηνι-

αίως, για κάθε συμμετοχή τους σε επιτροπές της Βουλής, στην

ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, αντιστοίχως. Η αποζημίωση αυτή δεν

προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα των βουλευτών  κατά την φο-

ρολογική εκκαθάριση και φορολογείται αυτοτελώς με συντελε-

στή 5%(!),  προνόμιο, που παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης,

δεν πρόκειται να καταργηθεί, σε αντίθεση με άλλες επαγγελματι-

κές ομάδες, στις οποίες καταργείται.

Οπως  και οι κοινοί εργαζόμενοι, παίρνουν δώρο Χριστουγέννων,

που αποτελεί το 100% των μηνιαίων τους αποδοχών, παίρνουν

δώρο Πάσχα και  επίδομα καλοκαιρινής άδειας. Λαμβάνουν επί-

σης οικογενειακό επίδομα 10% ο έγγαμος και 5% για κάθε παιδί.

Εχουν ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια –δικαιούνται να

έχουν επτά συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και η Βουλή πληρώ-

νει ετησίως για τον καθένα απ’ αυτούς 13.500 ευρώ. Δικαιούνται

να έχουν κι ένα κινητό, στο οποίο δίδουν ατέλεια μέχρι 250 ευρώ

το μήνα, έχουν δωρεάν εισιτήρια στα τρένα, στα λεωφορεία, στα

πλοία και οι εκτός Αθηνών, πέραν των  200 χλμ., δικαιούνται και

52 αεροπορικά εισιτήρια, μετ’ επιστροφής.

Εκτός των άλλων, οι αναξιοπαθούντες αυτοί εκπρόσωποι του Λα-

ού, παίρνουν:

– επίδομα οργάνωσης γραφείου, που κυμαίνεται μεταξύ 1500 έως

2000 ευρώ μηνιαίως, 

– οδοιπορικά από 450 έως 750 ευρώ μηνιαίως ,αναλόγως της

απόστασης της εκλογικής τους περιφέρειας από την πρωτεύου-

σα, 

– φυλάσσονται από αστυνομικό και έχουν δικαίωμα 

– να αποσπάσουν τρεις υπαλλήλους από το Δημόσιο ή από τον

ευρύτερο δημόσιο τομέα και να τους τοποθετήσουν στο πολιτικό

τους γραφείο.

– επί πλέον δικαιούνται να προσλάβουν έναν επιστημονικό συ-

νεργάτη, τον οποίο βεβαίως πληρώνει  και πάλι η Βουλή, με χρή-

ματα του ελληνικού λαού, όπως πληρώνει και τις ασφαλιστικές

τους εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική και κλάδο υγείας,

στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονταν πριν εκλεγούν βουλευ-

τές και εφ’ όσον δεν ασκούν το κύριό τους επάγγελμα.

Επιστέγασμα όλων αυτών των εξωφρενικών προνομίων, είναι το

προνόμιό τους να κυκλοφορούν με πανάκριβα αυτοκίνητα, τα

οποία πληρώνει με leasing το Κοινοβούλιο και τα οποία μπορούν

να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να μη πα-

λιώνουν... και φυσικά μπορούν να μάθουν κι όποια ξένη γλώσσα

επιθυμούν. Άλλος πληρώνει τον λογαριασμό!......

Οι υπουργοί, πέραν των αναφερομένων προνομίων, αποκομίζουν

ως είναι ευνόητον περισσότερα ωφέλη, αν αναλογισθεί κανείς τις

προμήθειες, τις κουμπαριές, τα σκάνδαλα!....... (σ.σ. κατά την κοι-

νή πεποίθηση βεβαίως - και όχι φανταζόμαστε - καθολικά).

Ομως το κακό δεν σταματά εδώ!   Η  ήδη καθεστηκυία αυτή τάξη

των πολιτικών, τους οποίους δυστυχώς εκλέγουμε για να μας

«υπηρετούν», ενώ στην πραγματικότητα μας χρησιμοποιούν για

να λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους, με τον καλύτερο γι’ αυ-

τούς τρόπο, έχει  το αποκλειστικό  και αναφαίρετο, όπως αποδεί-

χθηκε, δικαίωμα να διορίζει ως υπαλλήλους στην Βουλή, άτομα

από το οικογενειακό ή φιλικό της περιβάλλον, παρακάμπτοντας

κάθε νόμιμη διαδικασία. Ετσι, χωρίς να προκηρύσσονται οι θέσεις

από τον ΑΣΕΠ και χωρίς να διενεργούνται εξετάσεις, διορίζονται

ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι οι γιοί, οι κόρες, οι σύζυγοι, οι

εραστές, οι ερωμένες των πολιτικών με μόνον προσόν την προ-

σωπική τους σχέση με αυτούς, εντελώς δηλ.... αξιοκρατικώς!

Αρκεί μόνον η υπογραφή του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής για

τον αιτούμενο διορισμό, τα δε ονόματα των προσλαμβανομένων

δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προϋπό-

θεση απαραίτητη, εκ των ων ουκ άνευ, για την απόκτηση της δη-

μοσιοϋπαλληλικής ιδιότητος!

Κι όμως, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και μάλιστα πλέον ευνοημένοι

από τούς λοιπούς, αφού λαμβάνουν 16 μισθούς (όπως κι οι βου-

λευτές). Κι έτσι οι μηνιαίες αποδοχές τους ανέρχονται στα 2000

-2500 ευρώ, έναντι 1200-1500 ευρώ των λοιπών. Μπορούν να

χρησιμοποιούν δωρεάν το πάρκινγκ και το γυμναστήριο της Βου-

λής, να έχουν φθηνό καφέ και φαγητό στο καφενείο και στο

εστιατόριο της Βουλής, να αφήνουν τα παιδιά τους στον βρεφο-

νηπιακό σταθμό του Κοινοβουλίου και να έχουν δωρεάν υπηρε-

σίες υγείας στο εκεί υφιστάμενο Ιατρείο. Ολα αυτά τα προνόμια

είναι αποτέλεσμα της όσμωσης, λόγω  της οιασδήποτε σχέσης

τους  με την εξουσία και φυσικά προϊόν αδιαφάνειας και ακραίας

ρουσφετολογίας και εξυπηρέτησης ημετέρων, απ’ όλες τις κομ-

ματικές παρατάξεις! Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η άρνηση του

Προέδρου του Κοινοβουλίου να δώσει στη δημοσιότητα, τα ονό-

ματα των περίπου 1600 υπαλλήλων, για τους οποίους έχει προϋ-

πολογισθεί το ποσόν των 240.000 ευρώ για την προμήθεια καρε-

κλών, αφού οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, μολονότι οι περισσότε-

ροι απ’ αυτούς απουσιάζουν συνεχώς, υπό το πρόσχημα της με-

τακλήσεώς τους σε κόμματα κλπ.

Και όσοι πολιτικοί δεν έχουν τοποθετήσει παιδιά τους ως υπαλ-

λήλους στην Βουλή, σχεδιάζουν  σε πολλές περιπτώσεις,  με το

επερχόμενο νομοσχέδιο για την λίστα των υποψηφίων των κομ-

μάτων, να τα τοποθετήσουν αντ’ εαυτών, στα έδρανα του Κοινο-

βουλίου, κληρονομικώ πλέον δικαιώματι, όπως άλλοτε λειτουρ-

γούσε ο θεσμός της επάρατης βασιλείας!  Το νομοσχέδιο είναι

ήδη έτοιμο, μένει ακόμη η κύρωσή του. Είναι θέμα χρόνου! (τώρα

που γράφεται το παρόν, μπορεί ήδη να έχει κυρωθεί)....

Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι πέραν κάθε έννοιας λογικής και πέ-

ραν κάθε έννοιας ισότητος, όπως αυτή θεσμοθετείται και επιβάλ-

λεται  από την Δημοκρατία. Σε μια χώρα που δοκιμάζεται σκληρά

από την οικονομική κρίση, δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούν να

απολαμβάνουν αυτά τα τερατωδώς σκανδαλώδη ωφελήματα, ως

οιωνεί ηγεμόνες μας, αυτοί που είναι οι αρχιτέκτονες της κατα-

στροφής του ελληνικού κράτους!  Διότι για την οικονομική κρίση

στην Ελλάδα δεν ευθύνεται  το ντόμινο, που προκάλεσε η

Lehman Brothers, αλλά κυρίως η κακοδιαχείριση του δημοσίου

χρήματος απ’ αυτούς τους ίδιους τους πολιτικούς, που μας κυ-

βέρνησαν μεταπολεμικώς και δυστυχώς, εναλλασσόμενοι στην

εξουσία, μας κυβερνούν ακόμη, είτε ως γαλάζιοι, είτε ως πράσι-

νοι! 

Οταν, σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν στρατιές ανέργων, που

στριμώχνονται στις ουρές του ΟΑΕΔ (έφ’ όσον ακόμη το προ-

σπαθούν και δεν  έχουν απογοητευθεί και εγκαταλείψει), όταν

υπάρχουν συνταξιούχοι, που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 300,

τα 400 και τα 500 ευρώ (που είναι και οι περισσότεροι ),  όταν οι

φτωχοί στην Ελλάδα  αποτελούν πλέον το ¼ του  πληθυσμού,

όταν δεν υπάρχει σωστή υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση και

ασφάλεια  από την εγκληματικότητα, όταν δεν υπάρχουν ευκαι-

ρίες για τους νέους και όταν όλη η Ελλάδα είναι υπερχρεωμένη

στους   Ελληνες και διεθνείς τραπεζικούς τοκογλύφους,  είναι

εντροπή για τον πολιτισμό μας και για τη μνήμη των ανθρώπων,

που έπεσαν στον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη, να εξακο-

λουθεί να διατηρείται η επαίσχυντη αυτή ευνοϊκή μεταχείριση,

υπέρ των Εθνοπατέρων οικονομισάριων! Και οι οποίοι  αρνούνται

πεισματικώς να συνεισφέρουν έστω, στη μείωση των ελλειμμά-

των που δημιούργησαν οι ίδιοι, ζητώντας πάλι από τον ταλαίπω-

ρο ελληνικό λαό, να «ξαναπληρώσει το μάρμαρο». Ντροπή τους!!

––––––––––
* Η Γεωργία Γρηγοροπούλου –Μουγιάκου είναι π. Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας και

Νομική-Οικονομική Αναλύτρια -Λογοτέχνις

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ  

“ΑΠΕΘΑΝΕ”

ΖΗΤΩ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ!    
γράφει η Γεωργία 

Γρηγοροπούλου –Μουγιάκου*

Ο Δήμος Βάρης διοργανώνει Ημερίδα

για την παρουσίαση των νέων Ευρυζω-

νικών Υπηρεσιών Ελεύθερης Πρόσβα-

σης στο Διαδίκτυο και το νέο ψηφιακό

περιβάλλον που δημιουργείται στην πε-

ριοχή.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τε-

τάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010, στις 6.30

το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Βά-

ρης (Άττιδος 7, Βάρη).

Σκοπός της Ημερίδας είναι να δοθεί η

δυνατότητα, σε όλους και ιδιαίτερα

στους ενδιαφερόμενους χρήστες να

αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση σχετι-

κά με τις νέες υπηρεσίες και τον τρόπο

λειτουργίας και χρήσης του ευρυζωνι-

κού δικτύου, αλλά και τις ωφέλειες που

θα αποκομίσουν οι δημότες.

Η πρόσβαση στη χρήση των νέων ευρυ-

ζωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται,

με βάση το πρόσφατο έργο της εγκατά-

στασης ευρυζωνικού δικτύου του Δή-

μου Βάρης, είναι ελεύθερη για κάθε εν-

διαφερόμενο που βρίσκεται εντός της

εμβέλειας του ασύρματου δικτύου

(wireless network), το οποίο αποτελείται

από τα wi-fi hot spots που βρίσκονται

εγκατεστημένα στα σημεία του Πνευ-

ματικού Κέντρου Βάρης, στην Ανατολι-

κή Ακτή της Βάρκιζας (ΝΑ.Ο.Β.Β.) και

στο Λιμάνι της Βάρκιζας.

Επιδίωξη και βασική προτεραιότητα του

Δήμου Βάρης είναι η ψηφιακή ανάπτυ-

ξη, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη,

ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των

δημοτών στη χρήση των ευρυζωνικών

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, αξιοποίη-

σε τις ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ε.Π.

Κοινωνία της Πληροφορίας και με επι-

δοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου

Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης, επένδυσε επιτυ-

χώς και απέκτησε νέο τεχνολογικό εξο-

πλισμό και ευρυζωνική υποδομή.

Με τη Δωρεάν Ασύρματη Πρόσβαση

προσφέρονται νέες εξελιγμένες υπηρε-

σίες Internet σε Επαγγελματίες, Επιστή-

μονες, μαθητές, παραθεριστές και διερ-

χόμενους, οι οποίες έχουν ουσιαστική

επίδραση στην εξυπηρέτηση κάθε πολί-

τη του Δήμου μας στην υγεία, στην εκ-

παίδευση, στην επιχειρηματικότητα και

τον πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο, από

απλοί θεατές, γίνονται όλοι κοινωνοί

των τεχνολογικών εξελίξεων και λαμ-

βάνουν ενεργά μέρος, στην προσπά-

θεια του Δήμου μας για μια ποιοτικότε-

ρη καθημερινότητα.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες 
Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Ημερίδα στο Δήμο Βάρης, Τετάρτη 10/2
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Οι Φίλοι και τα Μέλη του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, βρεθηκαν

την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στον φιλόξενο χώρο του

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γλυκών Νερών και

πραγματοποίησαν την 1η τους εκδήλωση για εφέ-

τος. 

Κοπή της πίτας με ταυτόχρονη παρουσίαση του έρ-

γου του νεοσύστατου Συλλόγου, στην διευρυμένη

του βάση από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, καθώς και

την ανακοίνωση των προγραμματισμένων του εκδη-

λώσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2010. 

Η παρουσίαση των θεμάτων με τα οποία ασχολήθη-

καν τα μέλη του Δ.Σ. το τελευταίο τρίμηνο καθώς και

ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων του Συλλόγου έγινε από τον Κ. Ρίπη - Αν. Πρόεδρο του

Συνδέσμου. 

Μετά την πραγματοποίηση (5/11) των αρχαιρεσιών

του διευρυμένου Συλλόγου, η οποία προέκυψε από

τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. συγκρο-

τήθηκε σε σώμα στις 24/11/2009. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

3 ΜΑΪΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

(Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας μάς υπενθυμίζει τη

σπουδαιότητα της προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμά-

των της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του

Τύπου) 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε

χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ

από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού

για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.)

Η φετινή εκδήλωση αποτελεί την 4η και θα είναι διημερίδα.

1η ΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ανατ. Αττικής

Να ευχηθούμε Καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους. 

«Η Εκκλησία στους δρόμους»

Συγκλονισμένος απ’ όσα είδε και έζησε κατά την επίσκεψη του

στα συσσίτια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Μ.Κ.Ο.

«Αλληλεγγύη» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-

μαίος. Ο Παναγιώτατος έφθασε στο χώρο διανομής των συσσι-

τίων, όπου τον υποδέχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-

σης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, ο Γενικός Διευθυντής της

Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» Κωνσταντίνος Δήμτσας καθώς και ο Δή-

μαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους επωφε-

λούμενους του προγράμματος «Η Εκκλησία στους δρόμους»

ακούγοντας προσωπικές τους μαρτυρίες, μένοντας κοντά τους

αρκετή ώρα.

Σημειωτέον ότι καθημερινά μοιράζονται 1.600 μερίδες φαγητού

σε αστέγους, αλλοδαπούς, εξαρτημένους από ουσίες και από-

ρους.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

ο οποίος οδήγησε τα βήματα μου προκειμένου να δω το θαυμά-

σιο και τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελείται από την Εκκλη-

σία της Ελλάδος. Είδα στα μάτια των ανθρώπων τον πόνο αλλά

και την ανακούφιση από την θαλπωρή της Εκκλησίας. Εκφράζω

τα συγχαρητήρια μου στον Αρχιεπίσκοπο γι’ αυτήν την χριστια-

νική πρωτοβουλία, να περιθάλψει τους ενδεείς αδελφούς μας». 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ευχαρίστησε με

δήλωσή του τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την επίσκεψη λέγο-

ντας ότι η Εκκλησία εφαρμόζει το λόγο του Κυρίου: «επείνασα

γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος

ήμην και συνηγάγετέ με». Και πρόσθεσε: «είναι άλλο πράγμα να

κρίνει και να κατακρίνει κανείς από τον καναπέ του σπιτιού του

και άλλο να βρίσκεται εδώ, να βλέπει τον ανθρώπινο πόνο και να

αποφασίζει ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής».

Ο Δήμος Καλυβίων στο πλαίσιο της

εκπαίδευσης των μελών της Εθελο-

ντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου, προχώρησε στη διοργά-

νωση ενός νέου σεμιναρίου με θέμα

«Πρώτες Βοήθειες για πολίτες»

(διάρκειας 20 ωρών), σε συνεργασία

με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών

Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού (Τμήμα Νέας Σμύρνης). 

Ουσιαστικά είναι επανάληψη του

Προγράμματος που υλοποίησε ο Δή-

μος Καλυβίων τον περασμένο Νοέμ-

βριο και αφορά τις Βασικές Γνώσεις

Πρώτων Βοηθειών για πολίτες. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πα-

ροχή θεωρητικών γνώσεων και πρα-

κτικών δεξιοτήτων ώστε σε ένα έκτα-

κτο συμβάν, όπως ένα ατύχημα, να

μπορεί ο καθένας από εμάς να προ-

στατευτεί και να βοηθήσει αποτελε-

σματικά το συνάνθρωπό του. 

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν γνώση

για θέματα όπως: 

• κινηματική ατυχήματος, ασφάλεια

σκηνής, κλήση στις υπηρεσίες έκτα-

κτης ανάγκης, τροχαίο ατύχημα, λα-

βές μεταφοράς, επείγων απεγκλωβι-

σμός.

• Κυκλοφορικό σύστημα, καρδιά, πίε-

ση και σφυγμομέτρηση, αιμορραγίες,

καρδιοαγγειακά νοσήματα, περιποίη-

ση τραύματος.

• Λιποθυμικό επεισόδιο, θέση ανάνη-

ψης, καρδιοαναπνευστική αναζωογό-

νηση σε ενήλικα- παιδί – βρέφος,

πνιγμονή.

• Κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρ-

θρήματα, επιδεσμολογία, νάρθηκες,

νευρολογικά και αναπνευστικά προ-

βλήματα.

• Θερμικά τραύματα, δηλητηριάσεις. 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμμα-

τος, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν Πι-

στοποιητικό Εκπαίδευσης, Κάρτα Μέ-

λους Πρώτων Βοηθειών, καθώς και

την ειδικότητα «Βοηθού Πρώτων Βοη-

θειών», τα οποία έχουν ισχύ για πέ-

ντε χρόνια. 

Η εκπαίδευση όλων των πολιτών στην

βασική παροχή Πρώτων Βοηθειών εί-

ναι κλειδί στην αύξηση της αποτελε-

σματικής αντίδρασης των πολιτών σε

περιστατικά που η γνώση μπορεί να

σώσει μια ανθρώπινη ζωή ή να διατη-

ρήσει έναν τραυματία μέχρι να φτά-

σει η εξειδικευμένη βοήθεια.

Τα προγράμματα αυτά ακολουθούν

πολλοί Δήμοι και καλό θα είναι - ο κά-

θε πολίτης - να μπορούσε να τα πα-

ρακολουθήσει.

«Πρώτες Βοήθειες για πολίτες» στα Καλύβια

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158
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Το ότι η ελληνική οικονομία μπήκε σε επιτήρηση

από την Ευρωπαϊκή Ένωση φανερώνει την ανικανότητα των

οικονομικών στελεχών των κομμάτων εξουσίας τα τελευ-

ταία τριάντα χρόνια να συντάξουν και να εφαρμόσουν μια

υγιή οικονομική πολιτική. Τα στατιστικά στοιχεία, που

έστελναν τα εκάστοτε Υπουργεία Οικονομικών στην Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποδείχθηκαν αναληθή και παρα-

ποιημένα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πλέον εντελώς

αναξιόπιστη στα μάτια των Ευρωπαίων. Τα πραγματικά ελ-

λείμματα της οικονομίας μας ήταν τέσσερις φορές μεγαλύ-

τερα από αυτά που δηλώναμε, έτσι ώστε να δημιουργούμε

κινδύνους ακόμη και για την αξιοπιστία του ευρώ. Για να

αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι, οι Ευρωπαίοι στέλνουν και

θα στέλνουν ελεγκτές για να βεβαιωθούν ότι τα οικονομικά

μας στοιχεία δεν είναι προϊόντα παραποίησης και απάτης,

ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί μας, που

οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεωκοπίας, θα πρέπει

να πάρουν μόνοι τους μέτρα για έξοδο από την κρίση, χω-

ρίς να περιμένουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που

επιχείρησαν να εξαπατήσουν. 

Τα τεράστια ελλείμματα της οικονομίας μας οφεί-

λονται στον υπερβολικό δανεισμό, στον οποίο προχώρησαν

οι κυβερνήσεις των κομμάτων εξουσίας, για να παρουσιά-

σουν στον κόσμο μια ψεύτικη εικόνα ευημερίας και να ικα-

νοποιήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις φορτώνοντας το

δημόσιο με στρατιές άχρηστων και αντιπαραγωγικών υπαλ-

λήλων. Επειδή όμως η Ελλάδα ανήκει στη ζώνη του ευρώ

και τυχόν χρεωκοπία της Ελλάδας θα είχε αντίκτυπο στο

νόμισμα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έβαλαν υπό επιτήρηση,

ώστε να σταματήσουν οι καταστροφικές οικονομικές πρα-

κτικές, όπως η χορήγηση συντάξεων χωρίς προϋποθέσεις.

Η επιτήρηση και η ευρωζώνη στριμώχνουν τους απατεώνες

πολιτικούς, που δεν μπορούν πια να τυπώνουν χωρίς αντί-

κρυσμα χαρτονόμισμα για να ικανοποιούν απεργιακά αιτή-

ματα, με επακόλουθο την υποτίμηση του εθνικού νομίσμα-

τος. Η εγκληματική πρακτική του αλόγιστου δανεισμού με

την ελπίδα ότι η βόμβα του τεράστιου δημόσιου χρέους θα

έσκαζε στα χέρια του αντιπάλου κόμματος εξουσίας, εν-

θάρρυνε με τη σειρά της νέες πηγές οικονομικής αιμορρα-

γίας, όπως οι σκανδαλωδώς υψηλές τιμές των κρατικών

προμηθειών φαρμάκων και η ανεξέλεγκτη συνταγογράφη-

ση.

Τα κόμματα εξουσίας λοιπόν είναι υπόλογα απέ-

ναντι στους πολίτες γα τα χάλια της οικονομίας μας και για

να ανακτήσουν οποιαδήποτε αξιοπιστία θα πρέπει να απο-

κηρύξουν δημόσια τις συγκεκριμένες  πρακτικές  δανει-

σμού, που υποθήκευσαν το μέλλον του τόπου. Η επιτήρηση

ευνοεί τους Έλληνες πολίτες, αφού υποχρεώνει τους υπεύ-

θυνους της οικονομίας να παρουσιάζουν τόσο στην Ευρω-

παϊκή Ένωση όσο και στον ελληνικό λαό μελέτες με χρονο-

διαγράμματα απόδοσης των οικονομικών μέτρων και όχι

ψεύτικα συνθήματα για να υφαρπάσουν την ψήφο του απλη-

ροφόρητου κόσμου. Ο καταλογισμός ευθύνης στα κόμματα

εξουσίας δεν υπονοεί ότι τα μικρά κόμματα έχουν καλύτε-

ρους προγραμματισμούς, ιδιαίτερα όταν επικαλούνται το

σύνθημα «όχι στην επιτήρηση», που φανερώνει ψηφοθηρία,

παραγνώριση δημοσιονομικών κινδύνων και εμμονή σε χρε-

ωκοπημένες μεθοδεύσεις. Η επιτήρηση είναι ευπρόσδεκτη

από την κοινωνία των πολιτών, γιατί όχι μόνο στερεί από τα

στελέχη των κομμάτων εξουσίας τη δυνατότητα να αναδει-

χθούν πολιτικά επαναλαμβάνοντας την κακοδιαχείριση, αλ-

λά και προφυλάσσει την ελληνική οικονομία από τυχόν νέ-

ους ανεύθυνους καιροσκοπισμούς. 

Ν. Δημητρίου 

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τι σημαίνει η επιτήρηση

της ελληνικής οικονομίας

Προς υποβάθμιση του Δημόσιου

Πανεπιστήμιου
Από τη Νεολαία του Συνασπισμού

λάβαμε δελτίο τύπου, που αναφέρε-

ται στην απόφαση του Διοικητικού

Εφετείου για τα Κολέγια, που ουσια-

στικά φέρνει προ των πυλών την

αναγνώρισή  τους ως ακαδημαϊκά

ισότιμα με τα Πανεπιστήμια. Η από-

φαση αυτή συνιστά πλήρη παράκαμ-

ψη του άρθρου 16 του Συντάγματος

και των αγώνων του εκπαιδευτικού

κινήματος.

H απόφαση αποτελεί τη χαριστική

βολή για την υποβάθμιση και την αλ-

λοίωση του δημόσιου χαρακτήρα της

εκπαίδευσης, τονίζουν και ακόμη:

Το ουσιαστικό θέμα, είναι ότι η από-

φαση του Διοικητικού Εφετείου,

όπως τουλάχιστον δημοσιοποιείται,

οδηγεί σε ευθεία υποβάθμιση τα πα-

νεπιστήμια και τους αποφοίτους

τους. Πέρα από την εξίσωση  των

επαγγελματικών  δικαιωμάτων, επι-

σφραγίζεται  η αναγνώριση τους ως

τίτλων ακαδημαϊκά ισότιμων με αυτά

των ΑΕΙ.

Η κυβέρνηση και η Αννα Διαμαντο-

πούλου έχουν κάνει σαφείς τις προ-

θέσεις τους, παρά το επικοινωνιακό

κρυφτούλι στο οποίο επιδίδονται κα-

τά καιρούς, φοβούμενοι τα εκπαιδευ-

τικό κίνημα. Η κατάταξη της εκπαί-

δευσης στην ελεύθερη αγορά υπηρε-

σιών και εμπορευμάτων, το εμπόριο

γνώσης στο οποίο επιδίδονται τα

ΚΕΣ, η εξίσωση προς τα κάτω και ο

κατακερματισμός των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων  των πτυχιούχων εί-

ναι το σχέδιο της κυβέρνησης, πιστό

στο δόγμα της νεοφιλελεύθερης

επέλασης για την τριτοβάθμια εκπαί-

δευση.

Ως Νεολαία Συνασπισμού αγωνιζό-

μαστε για το κλείσιμο  των κολεγίων,

για πραγματικά δημόσια και δωρεάν

εκπαίδευση και για ελεύθερη πρό-

σβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκ-

παίδευσης. Όταν το Υπουργείο Παι-

δείας εντείνει  την επίθεση σε όλες

τις βαθμίδες της παιδείας,  εμείς συ-

νεχίζουμε τους αγώνες μας για την

απόκρουση της αντιεκπαιδευτικής

αναδιάρθρωσης και για τη δημόσια

και δωρεάν εκπαίδευση.

«Ζωγράφισε μου ένα δικαίωμα!»
4ος διαγωνισμός αφίσας

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή Έκφραση”,

αναλαμβάνει και φέτος τον εθνικό συντονισμό του 4ου

Διαγωνισμού Αφίσας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, γιορτάζοντας τα  20 χρόνα από την υπογραφή της

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του

παιδιού. Στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι η ενημέρω-

ση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και δι-

καιωμάτων του παιδιού. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί νέους και νέες (10 έως 18 ετών) από

όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν αφίσες,  εμπνεόμενοι από

το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια αφίσα που

να προβάλει ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμ-

βαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι συμμετέχοντες χωρίζο-

νται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες (10-14 και 15-18) και πρέπει να

εργασθούν μαζί σε ομάδες των 4  ατόμων, ετοιμάζοντας μία αφί-

σα που να απεικονίζει την προσωπική τους άποψη στο θέμα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κριθούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο,

ενώ οι 3 πρώτες που θα διακριθούν θα βραβευθούν σε εθνική τε-

λετή στην χώρα τους την εβδομάδα της 10ης Απριλίου 2010. Οι

νικητές των πρώτων βραβείων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα

κριθούν στην συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 3 πρώτες ομά-

δες πανευρωπαϊκά, από κάθε ηλικιακή κατηγορία, θα ταξιδέ-

ψουν στις Βρυξέλλες από τις 8-10 Μαΐου του 2010 για να επι-

σκεφθούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να παρευρεθούν στην

ευρωπαϊκή τελετή βράβευσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον

Αντιπρόεδρο Barrot. Οι καλύτερες αφίσες θα προβληθούν διαδι-

κτυακά από της εθνικές αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής και από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες την ιστοσελίδα  www.evroneolea.eu ή επι-

κοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Έκφραση: 210 3643224.

“Ελπίδα...”
3ος πανελλήνιος διαγωνισμός Ζωγραφικής

To κολέγιο ΒΟΡΓΙΑΣ θέλοντας ν’αναδείξει την δημιουργικότητα

και το ταλέντο δόκιμων ή νέων καλλιτεχνών, που δεν είχαν έως

τώρα την ευκαιρία να φανεί η δημιουργικότητα και το ταλέντο

τους, προκηρύσσει τον 3ο πανελλήνιο διαγωνισμό Ζωγραφικής

με τίτλο “Ελπίδα...”

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για κάθε σπουδαστή ή Καλλιτέχνη

18 ετών & άνω.

Υλικά: Ακρυλικό, Λάδι, Τέμπερα, Μικτή τεχνική.

Διαστάσεις:  60Χ80, 60Χ90, 70Χ100, 80Χ100, 80Χ120, 90Χ120.

Επιφάνεια:   Καμβάς ή ξύλο.

Τα έργα θα παραδοθούν στο Κολέγιο Εικαστικών Τεχνών ΒΟΡ-

ΓΙΑΣ – FINE ART & DESIGN έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.

Θα αξιολογηθούν, κατά την κρίση της 7μελούς επιτροπής των

καθηγητών του Κολεγίου, έως 50 έργα, τα οποία θα εκτεθούν

στο πολιτιστικό κέντρο του Παλαιού Φαλήρου.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, η επιτροπή θα επιλέξει τους 3 πρώ-

τους νικητές.

Πληροφορίες Τηλ.: 210 988 2866        www.borgias.gr

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΤΟΝ ΦΡΕΑΡΡΙΟ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Σύμφωνα με αρκετούς αρχαιολόγους και μελετητές ο

Θεμιστοκλής κατάγεται από τον αρχαίο Δήμο Φρεαρ-

ρίων που τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή της

Λαυρεωτικής και ειδικά στο Δήμο Κερατέας (Αρί ή

Μαρκάτι). 

Εξ’ αυτού του λόγου λοιπόν ο

Δήμος Κερατέας θα οργανώ-

σει στο Πολιτιστικό του Κέ-

ντρου ένα Συμπόσιο με θέμα

την προσωπικότητα, το βίο και

την ιστορία του Θεμιστοκλή

του Φρεάρριου (525 π. Χ – 460

π.Χ), το Σάββατο & Κυριακή 13

– 14 Μαρτίου 2010 (εκτός

απροόπτου). 

Όσοι και όσες θέλουν να λά-

βουν μέρος στο Συμπόσιο θα

πρέπει να απευθυνθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας με τον τίτλο

της ομιλίας – ανακοίνωσής τους μέχρι τις 10/2  στα

τηλ. 22990 42869, 6932531510.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
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Δεν δικαιούνται προσφυγής

ως επικεφαλείς παρατάξεων 

ή σύμβουλοι των ΟΤΑ!

ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη

Σύμφωνα με την υπ΄αριθρ. 484/2008 γνωμοδότηση του

Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι

επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων

ή οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν

δικαίωμα άσκησης προσφυγών που

προβλέπονται από τις διατάξεις των

άρθρων 150 και 151 του Κ.Δ.Κ. με μό-

νη την επίκληση των προαναφερομέ-

νων ιδιοτήτων.

Οι ανωτέρω, σύμφωνα με την ίδια

γνωμοδότηση, δεν κωλύονται προς άσκηση των προ-

σφυγών αυτών «εφόσον αποδείξουν τη συνδρομή προ-
σωπικού, άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέρο-
ντος, απεξαρτημένου από τις προειρημένες ιδιότη-
τες».
Κατά τα προαναφερόμενα όμως, περιορίζεται ή και

ακυρώνεται ο ουσιαστικός διοικητικός έλεγχος των

αποφάσεων της διοίκησης των Ο.Τ.Α. και ο ενεργός

ρόλος και η ελεγκτική λειτουργία των δημοτικών πα-

ρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων και κυρίως

της αντιπολίτευσης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

• Προτίθεται να προωθήσει ρύθμιση ώστε να εξασφαλι-

σθεί η δυνατότητα προσφυγής, κατά τα άρθρα 150 και

151 του Κ.Δ.Κ., των δημοτικών παρατάξεων ή δημοτι-

κού συμβούλου, με μόνη την επίκληση αυτών - των

ιδιοτήτων;

σ.σ. Ο Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων του Παυλό-
πουλου τελικά, προσπάθησε να απονευρώσει κάθε
ενεργό στοιχείο που θα  μπορούσε να έχει μία πα-
ρέμβαση στα τεκταινόμενα των αρχόντων της Τ.Α.

Αγαπητέ κ. Βενετσάνο,

Απαντώντας στο ερώτημα σας, (Αρ. Φύλλου 617/ 23-01-2010, σελ 17, Στήλη «Από τα έδρα-

να του Κοινοβουλίου») γιατί δεν προέβην στην μηχανοργάνωση στον τομέα των φαρμάκων

όσο ήμουν αρμόδιος Υπουργός, πρέπει να σας εξηγήσω ότι, αυτό δεν ήταν ευθύνη του τότε

Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα όσα διατύπωσα στην Βουλή, αφορούν στο Υπουργείο Υγείας και

στο Υπουργείο Απασχόλησης.

Δική μας αρμοδιότητα ήταν, η τιμολόγηση των φαρμάκων, που αλλάζοντας ότι ίσχυε μέχρι

τότε, νομοθετήσαμε ως τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων τον μέσο όρο των τριών χαμη-

λότερων τιμών των 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία

ήταν απόρροια προσωπικής μου απόφασης, υιοθετήθηκε και από την νέα ηγεσία του Υπουρ-

γείου και συγκεκριμένα από την κα. Κατσέλη. 

Θα ήταν πέρα από κάθε ηθική συμπεριφορά, να ζητώ και κυρίως να κατηγορώ την σημερινή

Κυβέρνηση, για δικές μου ευθύνες. Και αυτό το ήθος κ. Βενετσάνο, – πέρα από κατά καιρούς

επιμέρους διαφωνίες – είμαι σίγουρος ότι και εσείς, που κάνετε παρόμοιο αγώνα, μου το ανα-

γνωρίζετε.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Βλάχος

Ανταπάντηση της “7ης”

H ΕΒΔΟΜΗ, στο φύλλο της 23/1, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του βουλευτή και τ. Υφυ-

πουργού Ανάπτυξης Γ. Βλάχου, στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά την επαναφορά

της λίστας φαρμάκων, έκανε μια ερώτηση μιας αράδας: «Γιατί δεν το έκανε αυτός ενόσω
ήταν αρμόδιος Υπουργός;». 
Ο Γιώργος Βλάχος είχε την ευαισθησία να μας απαντήσει με την παραπάνω επιστολή του, η

οποία αποκαθιστά σε μεγάλο μέρος και την αλήθεια. Δεν λέμε «απόλυτα», διότι με την απά-

ντησή του αποσείει μεν μεγάλο μέρος της ευθύνης παράλειψης και διαγράφει από την ερώ-

τησή μας το «αρμόδιος». Το ότι ήταν όμως βουλευτής και κυρίως μέλος της Κυβέρνησης εί-

ναι εκείνο που διατηρεί, κατά τη γνώμη μας, την απόσταση από το «μεγάλο μέρος», μέχρι το

«απόλυτα».

Στην τελευταία παράγραφο της επιστολή του, συμφωνούμε απόλυτα.

Όπως και να ‘χει, τιμά το βουλευτή η ευαισθησία του και η επιμέλειά του να διαβάζει τον το-

πικό Τύπο ή  να ενημερώνεται σχετικά από τους συνεργάτες του.  

Η επιμελής αυτή ενημέρωσή του, και η ευαισθησία του είναι βέβαιο ότι θα τον ωθήσει ν’ απαντή-

σει και στα γενικότερα θέματα που θέτουμε για τον πολιτικό κόσμο και ιδίως για τους βουλευτές. 

Αναμένουμε, με την ίδια εκτίμηση στο πρόσωπό του.

Κ.Βενετσάνος

«Πρώτοι εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα»

“Ολοι καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα των περιστάσεων”, τόνισε σε συνέντευξή της

στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ την Πέμπτη 3/2/10, η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης & Θρησκευμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου και ανέφερε ότι η δέσμη μέτρων που

εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στοχεύει στη δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών βα-

ρών, προσθέτοντας ότι “όλοι κατανοούμε την κρισιμότητα των περιστάσεων”. 

Η Υφυπουργός, αναφερόμενη μάλιστα στο θέμα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

δήλωσε ότι «έχουμε 18.000 εκπαιδευτικούς αποσπασμένους, εκτός τάξης». 
Σ.Σ. πράγμα που σημαίνει προφανώς ότι αποτελεί ένα πεδίο περιστολής δημοσίων δα-
πανών.

Επίσης, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι και θα συνεχίσει να είναι το ευνοη-

μένο Υπουργείο, παρά τις όποιες μειώσεις «διότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει 1δις ευ-

ρώ, όπως είχε προεκλογικά δεσμευθεί», για την παιδεία.

Επιπροσθέτως, η Υφυπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει και υλοποι-

εί με προτεραιότητα τον μαθητή-  «πρώτα ο μαθητής»- και ξεκαθάρισε ότι άμεσο στό-

χο αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου προς την επίτευξη της οποίας απαιτείται «εξοικονόμηση πόρων και

ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού» 

Τέλος, η Υφυπουργός επισήμανε ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης «πρώτοι εμείς πρέπει να δώσουμε το παρά-
δειγμα» με περικοπές και μειώσεις εξόδων, αλλά τόνισε ταυτόχρονα ότι η «Παιδεία είναι η πρώτη επένδυση» για την

ανάκαμψη από την οικονομική κρίση. 

Απάντηση του βουλευτή Γ. Βλάχου σε δημοσίευμα και ανταπάντηση

Ο Βουλευτής και Πρόεδρος της Επι-

τροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου, της Βουλής,

Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε μεταξύ

άλλων για την  Παγκόσμια Ημέρα

Προστασίας των Προσωπικών Δεδο-

μένων (28/1).

Στην εποχή μας η

προστασία των προ-

σωπικών δεδομένων

πρέπει να ενταχθεί σε

ένα νέο πλαίσιο κα-

θώς «απειλούνται»

πολλαπλώς είτε λόγω

νέων τεχνολογικών

εφαρμογών (πχ διαδί-

κτυο) που δεν έχουν

ρυθμιστεί νομικά, είτε νέων επιστημονικών

επιτευγμάτων (πχ γενετικό υλικό) που επί-

σης δεν έχουν ρυθμιστεί πλήρως νομικά, εί-

τε λόγω της «νέας τάξης πραγμάτων» και

της τρομοφοβίας που επικρατεί στην παγκό-

σμια κοινότητα μετά τα γεγονότα της 11ης

Σεπτεμβρίου του 2001. 

Πολύ πρόσφατη είναι η απόφαση των ΗΠΑ

να χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος

προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη

δυνατή ασφάλεια στις πτήσεις που διέρχο-

νται τον αμερικανικό εναέριο χώρο. Η αντι-

παράθεση σε σχέση με την χρήση του διαδι-

κτύου και την άνευ αδείας ανάρτηση περιε-

χομένου προσωπικών δεδομένων διεξάγε-

ται εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βεβαίως

απασχολήσει και την χώρα μας. Σε πολλές

χώρες της Ε.Ε. διεξάγεται πολλά χρόνια

τώρα μεγάλη συζήτηση για τις έρευνες που

γίνονται σε γενετικό υλικό, για τα διαγνω-

στικά τεστ DNA και για το ποιοι δικαιούνται

να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αφού φαίνεται

να ενδιαφέρουν πολύ τις ασφαλιστικές

εταιρείες και τους εργοδότες. Στη χώρα μας

διεξάγονται επίσης ανάλογες συζητήσεις,

ίσως όχι με την ένταση που παρατηρείται σ’

άλλες χώρες, αλλά η επιστημονική κοινότη-

τα ασχολείται ενδελεχώς με αυτά τα ζητή-

ματα όπως άλλωστε και πολλές Μη Κυβερ-

νητικές Οργανώσεις. Σε πολιτικό επίπεδο

κάποια θέματα έχουν ρυθμιστεί, πολλά

όμως ακόμα δεν έχουν απασχολήσει στο

βαθμό που θα θέλαμε την επίσημη πολιτεία

και τις εκφάνσεις της. 

...

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής

Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου θεωρώ ότι είναι ευθύνη μας να

ανοίξουμε την δημόσια διαβούλευση γύρω

από αυτά τα ζητήματα με την συνδρομή της

επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας

των πολιτών προκειμένου να εντοπίσουμε

τα προβλήματα που υπάρχουν στην χώρα

μας, να προβλέψουμε αυτά που θα προκύ-

ψουν στο μέλλον λόγω της επιστημονικής

εξέλιξης και να εισηγηθούμε προς τα αρμό-

δια Υπουργεία μέτρα για την καλύτερη δυ-

νατή προστασία των προσωπικών δεδομέ-

νων με την παράλληλη υπεράσπιση όλων

των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανθούσα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Πλ. 25ης Μαρτίου Τ.Κ. 153 49, Ανθούσα

Τηλ.: 210-6031384 – 6666211 (εσωτ. 120)

Fax: 210-6031069

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α.Π.Η. ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Ανθούσας υπέβαλε σχέδιο προϋπολογισμού

για το οικον. Έτος 2010, το οποίο αναγνώστηκε και συζητήθηκε στο Δι-

οικητικό συμβούλιο της 27ης Ιανουαρίου 2010 και στην συνέχεια εγκρί-

θηκε ομόφωνα, ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα (Τακτικά) 10.800,00€

Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α. 512 3.000,00€

Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α. 511 10.449,36€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24.249,36€

ΕΞΟΔΑ

Σύνολο εξόδων 23.735,36€

Αποθεματικό 514,36€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24.249,36€

Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Ανθούσας

Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΗΣ

Μετά τη μαζική Γενική Συνέλευση που πραγματο-

ποίησε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Οικοπέδων εκτός

σχεδίου στο Δήμο Βάρης, 31/1 εξέλεξε νέα διοίκη-

ση με την παρακάτω σύσταση:

Παύλος Ζουλάκης πρόεδρος

Γρηγόρης Τσάλτας Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Πάσχος Ταμίας

Βασίλης Λαναρής και Βασίλης Μιχαλόπουλος

Νέα Διοίκηση 

στον “Ψηλορείτη”

Ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων “Ο Ψηλορείτης”,

μετά τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες εξέ-

λεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΨΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΗ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΥΣΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΨΑ-

ΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ο Σύλλογος και το Δ.Σ. ευχαριστούν τα μέλη που
προσήλθαν στις εκλογές.

Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η Εθελοντική Ομάδα

Δασοπροστασίας – Πυρασφάλειας του Δήμου Βάρης με

μεγάλη συμμετοχή εθελοντών της περιοχής (24/1).

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Δήμαρχος

Βάρης  Παναγιώτης Καπετανέας, η Αντιδήμαρχος  Δήμη-

τρα Σουτόγλου και Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι εθελοντές

και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τον απολογισμό και το προ-

γραμματισμό δράσης της Ομάδας για το έτος 2010, ενέ-

κρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και εξέ-

λεξε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή η οποία συγκροτήθη-

κε σε σώμα ως εξής:

Γιώργος Γραμματικός Επικεφαλής και μέλη οι: 

Ευγενία Δήμα, Λεβαντή, Αντώνης Νικολάου, Στέλιος Σα-

μαράς, Θόδωρος Τσίλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 02/02/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1745

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη - Τηλ.: 210-6625682, fax:210-6624963

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση

που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την “Προμήθεια

γάλακτος 2010”, ήτοι 41.500 λίτρα γάλα φρέσκο αγελάδος, πλήρες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Φεβρουα-

ρίου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ.  και ώρα

λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των

49.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 9%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του

Δήμου.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: καθημερινά στο αμαξοστάσιο

του Δήμου. Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορω-

πί, Τ.Κ. 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,

ορίζεται η Ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

- Συνεταιρισμοί

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία πα-

ρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο

έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προ-

σφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της

ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρε-

ωτικά από την εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η

εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρό-

νου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα του

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Οργανώνεται η Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας Βάρης
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Σύμφωνα με εγκυρότατες και

πλήρως επιβεβαιωμένες πληρο-

φορίες μας, ανατέθηκε από τον

Υπουργό Οικονομικών στην αρμό-

δια διεύθυνση «διενέργεια έρευ-

νας στο Δήμο Βούλας», μετά από

σχετική καταγγελία – αναφορά

του αρχηγού της μείζονος μειο-

ψηφίας Αγγελου Αποστολάτου.

Η έρευνα αφορά οικονομικής φύ-

σεως παραβάσεις, στον τρόπο σύ-

νταξης του ισολογισμού του Δή-

μου Βούλας, του έτους 2008.

Και για τη Δημοτική

Επιχείρηση

Ανάπτυξης 

Βούλας (Δ.Ε.Α.Β.)

Τα σχετικά έγγραφα κοινοποιήθη-

καν και στον Γενικό Γραμματέα

Περιφέρειας Αττικής, προκειμέ-

νου να ενεργήσει κι εκείνος ανα-

φορά με τη Δημοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης Βούλας.

Τα παραπάνω ερευνήθηκαν από

την «7η», μετά από σχετικά ανα-

φορά που έκανε ο Α. Αποστολά-

τος, κατά την κοπή της πίτας του

συνδυασμού «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ»,

την περασμένη Κυριακή.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα είχε

ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώ-

βριο όταν συζητιόταν το θέμα στο

Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας.

(κοίτα «7η» φ. 603 της 17/10/10).

Κατά τη συνεδρίαση εκείνη ο ορ-

κωτός λογιστής είχε παραδεχθεί

ότι «η εικόνα του ισολογισμού

δεν ήταν ικανοποιητική».

Διαπίστωνε επίσης στην έκθεσή

του ότι ναι μεν όλα έγιναν «νόμι-

μα», αλλά εξέφραζε τον προβλη-

ματισμό του, για την ορθότητα

των πράξεων. Προβληματισμό

που τον ανέλυε ακολούθως.

Οι συμπράττοντες συνδυασμοί

ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ απεχώρησαν

και κατήγγειλαν τα γεγονότα κα-

θώς και την άρνηση επίδοσης

στοιχείων που είχε ζητήσει ο

Αποστολάτος από την ΔΕΑΒ.

Ανάγκη στελέχωσης 

ΙΚΑ Ωρωπού

Με επείγουσα επιστολή του προς την διοίκηση

του ΙΚΑ ο Νομάρχης Λ. Κουρής επισημαίνει την

ανάγκη στελέχωσης των Ιατρείων του ΙΚΑ Ωρω-

πού, με τις ιατρικές ειδικότητες που λείπουν, προ-

κειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία πολλών ασφα-

λισμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήμα-

τα υγείας.

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι κατ΄επανάληψη

παραστάσεις των τοπικών φορέων για την ενί-

σχυση του ιατρικού προσωπικού δεν είχαν αποτέ-

λεσμα δημιουργώντας  έτσι εύλογα παράπονα

στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ιδίως στα άτομα

τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με-

τακίνησης σε άλλες περιοχές προκειμένου να

εξετασθούν από ιατρούς ειδικοτήτων που δεν

υπάρχουν στα ιατρεία του ΙΚΑ Ωρωπού.

Ανάγκη προώθησης 

των μελετών και των έργων 

αποχέτευσης 

στην Ανατολική Αττική

επισημαίνει ο Νομάρχης

Μετά τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Γενι-

κό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Ηλ. Λιακόπου-

λο και τον Ειδικό Γραμματέα Κεντρικής Υπηρεσίας

Υδάτων Ανδρ. Ανδρεαδάκη, ο Νομάρχης Λ. Κουρής

με επιστολή του επισημαίνει την ανάγκη άμεσης

προώθησης των μελετών και των έργων αποχέτευ-

σης στην Ανατολική Αττική, προκειμένου να αντι-

μετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με

την επιβάρυνση της ρύπανσης του εδάφους και

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και να προστα-

τευτεί η δημόσια υγεία, αφού το 90% σχεδόν της

περιοχής στερείται αποχετευτικού δικτύου.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης αναφέρεται διεξοδι-

κά στην επείγουσα ανάγκη για την προώθηση ενός

τόσο σημαντικού έργου για την ποιότητα ζωής των

κατοίκων της περιοχής, επισημαίνει όμως ότι η ΕΥ-

ΔΑΠ η οποία είχε αναλάβει την προώθηση των με-

λετών και των έργων αποχέτευσης έχει επιδείξει,

επί σειρά ετών, περίεργη ολιγωρία καθώς περιορίζε-

ται σε συζητήσεις με τους Δήμους και τις Κοινότη-

τες της Ανατολικής Αττικής για τους όρους πιθανής

εκχώρησης των τοπικών δικτύων ύδρευσης. Αποτέ-

λεσμα αυτής της τακτικής είναι να μην έχει προω-

θηθεί σχεδόν κανένα έργο ενώ και οι μελέτες είναι

βέβαιο ότι χρειάζονται επικαιροποίηση.

Καταλήγοντας στην επιστολή του ο Λ. Κουρής τονί-

ζει ότι: «Τους χαλαρούς ρυθμούς με τους οποίους

έχει προσεγγίσει η ΕΥΔΑΠ το σοβαρό αυτό θέμα

πρέπει να τους διαδεχθούν ταχύτατες ενέργειες,

ώστε να ολοκληρωθούν με γοργούς ρυθμούς οι με-

λέτες και να ξεκινήσουν άμεσα τα απαραίτητα έργα.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, με

τα αιρετά της όργανα και τα υπηρεσιακά της στελέ-

χη, είναι έτοιμη να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή,

που αποτελεί αίτημα όλων των συμπολιτών μας.»

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κωνσταντίνος

Καβάφης

Η Αλεξάνδρεια, η πόλη που ενέ-

πνευσε τον Κωνσταντίνο Καβά-

φη, τον τιμά και πάλι. Έτσι, στις

10 Φεβρουαρίου, θα πραγματο-

ποιηθεί με κάθε επισημότητα η

μετονομασία του δρόμου μπρο-

στά από το σπίτι του ποιητή στην

Αλεξάνδρεια, από οδό Σαρμ Ελ

Σέιχ, σε οδό Κ. Καβάφη.

Τα εγκαίνια αναμένεται να πραγ-

ματοποιηθούν από κοινού από

τον δήμαρχο Αθηναίων Νικήτα

Κακλαμάνη και τον Κυβερνήτη

της Αλεξάνδρειας Άντελ Λαμπί-

μπ, παρουσία του πατριάρχη Αλε-

ξανδρείας Θεοδώρου Β΄και του

προέδρου της Ελληνικής Κοινό-

τητας Αλεξανδρείας (ΕΚΑ) Γιάν-

νη Σιόκα.

Την ίδια ημέρα, θα διαβαστούν

έργα του μεγάλου ποιητή, στο

σπίτι όπου έζησε, από μαθητές

και φοιτητές, στα ελληνικά και τα

αραβικά, ενώ ο Διευθυντής του

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

παραρτήματος Αλεξανδρείας

Μανόλης Μαραγκούλης θα ξενα-

γήσει τους παρισταμένους στο

σπίτι του Καβάφη.

Μάλιστα, για το θέμα συζήτησε

και ο πρόεδρος της Ελληνικής

Κοινότητας σε συνάντησή του

στην Αθήνα με την αντιδήμαρχο

Διεθνών Σχέσεων του Δήμου

Αθηναίων, Σόφη Δασκαλάκη- Μυ-

τιληναίου. Οι εκδηλώσεις θα γί-

νουν υπό την αιγίδα του Δήμου

Αθηναίων και της ΕΚΑ, σε συνερ-

γασία με τις τοπικές αρχές της

Αλεξάνδρειας.

Ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας

Άντελ Λαμπίμπ ανακοίνωσε την

απόφασή του να μετανομαστεί η

οδός Σαρμ ελ Σέιχ σε οδό Καβά-

φη, στις 27 Οκτωβρίου 2009, στο

Στάδιο της Ελληνικής Κοινότη-

τας, κατά τη διάρκεια των εορτα-

σμών που πραγματοποιήθηκαν

για τα 100 χρόνια του Ζερβουδα-

κείου Μεγάρου, στο Ελληνικό Τε-

τράγωνο του Σάτμπι.

Οικονομικός έλεγχος 

στο Δήμο Βουλας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με την εκπροσώπηση των ΝΠΔΔ ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρ-

κοπούλου, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, Σχολικές Επιτροπές κλπ.

Ακόμη:

– εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ-

μίσθωση του Κυλικείου του Κοιμητηρίου.

– ορίστηκε εκπρόσωπος του Δήμου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων.

– ορίστηκε εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή Χορήγησης αδειών Εκμί-

σθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής θερινής περιόδου 2010.

– εγκρίθηκε η 24ωρη λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητος και Ύδρευ-

σης του Δήμου για το 2010.

– ορίστηκαν δικηγόροι που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο προς το Συμβούλιο

της Επικρατείας (ΣτΕ) προκειμένου να παρέμβουν στις αιτήσεις ακύρω-

σης κατά του Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την Εγκριση Πολε-

οδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος  των πολεοδομικών ενοτήτων 1 &

2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη και καθορισμός

οριογραμμών ρεμμάτων  (Φ.Ε.Κ. 446/09 Τεύχος ΑΑΠΘ).

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου συνεδριάζει και πάλι, τη Δευτέρα 8/2 στις 8 μ.μ.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 1/02,  8μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 8/02,  6μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδρίαζει τη Δευτέρα

8/2 στις 6 μ.μ. με 12 θέματα στην ημερήσια διάτα-

ξη. 

Σοβαρότατο θέμα είναι η “Λήψη απόφασης – γνω-

μοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων για την διαμόρφωση (κατασκευή και λει-

τουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υπο-

δομής) της ελεύθερης πλαζ Βάρκιζας.  

Το Δ.Σ. του Μαρκοπούλου συνεδριαζει τη Δευτέρα

8 Φερουαρίου σις 8μ.μ. με 32 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη, όπως:

Εγκρίσεις πιστώσεων για επιχορηγήσεις των

ΝΠΔΔ., των αθλητικών Συλλόγων, των Σχολικών

Επιτροπών, Μισθώσεις κτιρίων, προϋπολογισμοί

ΝΠΔΔ.

και το τελευταίο θέμα είναι : Συζήτηση και λήψη

απόφασης για το πρόγραμμα διοικητικής μεταρ-

ρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι αλλεργίες επηρεάζουν περισσότερο από το 20% του παγκό-
σμιου πληθυσμού ενώ οι τροφικές αλλεργίες περίπου το 6% των
παιδιών και 2-3% των ενηλίκων. Τα τελευταία 20 χρόνια μάλιστα
έχει αυξηθεί η επικράτηση των αλλεργιών στα πιο ανεπτυγμένα
κράτη, ενώ παρουσιάζεται αντίστοιχη αύξηση και στα περιστατι-
κά άσθματος. Κατά πόσο ένα άτομο θα εμφανίσει συμπτώματα
αλλεργίας εξαρτάται από τις συνδυασμένες επιδράσεις γενετι-
κών, περιβαλλοντικών, λοιμογόνων, φυσικών ή και ορμονικών πα-
ραγόντων. Η συνέργεια και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών
των παραγόντων δεν είναι πλήρως κατανοητές, ενώ πρόσφατες
πληροφορίες οδηγούν στην ανάπτυξη νέων υποθέσεων όπως η
υπόθεση υγιεινής. 
Η γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση αλλεργιών καλείται
ατοπία. Αν ένας γονέας είναι αλλεργικός τότε ο απόγονος έχει
48% πιθανότητα να εμφανίσει αλλεργίες ενώ το ποσοστό φτάνει
στο 70% εάν και οι δυο γονείς είναι αλλεργικοί. 

Τα κλινικά σημεία των αλλεργιών συνήθως εμφανίζονται σε πε-
ριοχές του σώματος οι οποίες είναι άμεσα εκτεθειμένες στο πε-
ριβάλλον όπως είναι το δέρμα, το γαστρεντερικό σύστημα καθώς
οι ανώτερες και κατώτερες αναπνευστικοί οδοί. Εξωγενείς εκκι-
νητές αλλεργικών αντιδράσεων μπορεί να είναι είτε περιβαντολ-
λογικοί παράγοντες, είτε ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα.
Στα βρέφη, για παράδειγμα, το πρώτο και μεγαλύτερο αλλεργικό
φορτίο προέρχεται από την τροφή, η οποία γενικά μπορεί να
προκαλέσει δερματικές  και γαστρεντερικές εκδηλώσεις. 
Ο επιπολασμός των ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τρόφιμα και
των τροφικών αλλεργιών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εξαιτίας της
φύσης των διαταραχών που προκαλούν. 
Σχεδόν όλα τα συστατικά των τροφών μπορούν να προκαλέσουν
αλλεργίες σε ασθενείς με τροφική υπερευαισθησία, αλλά το 90%
αυτών προκαλούνται από οκτώ τρόφιμα. Τα περισσότερα τροφι-
κά αλλεργιογόνα είναι πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες, ενώ πολλά
τρόφιμα περιέχουν πολλαπλές πρωτεΐνες που προκαλούν αλ-
λεργία. Τα αλλεργιογόνα μπορούν να ταξινομηθούν σε ανώτερα
και κατώτερα αλλεργιογόνα. Για παράδειγμα μια πρωτεΐνη που
προκαλεί αλλεργίες στο 50% ή στους περισσότερους από τους
αλλεργικούς ασθενείς, αποτελεί ένα ανώτερο αλλεργιογόνο. 
Οι 8 μεγαλύτερες ομάδες που προκαλούν συχνά αλλεργία  είναι: 
Αυγό 73% Ψάρι 55% Γάλα 50%
Φιστίκια 49% Σόγια 28% Σιτάρι 22%
Καρποί δένδρων Οστρακοειδή 

Άλλα τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία είναι:
Ρύζι Ακτινίδιο Μπανάνα
Μήλο Καρυκεύματα Τεχνητά γλυκαντικά         Σέλινο

Πιο αναλυτικά: 
Αυγό: Η αλλεργία από αυγά είναι η πιο συνήθης σε άτομα που
πάσχουν από τροφικές αλλεργίες (73%) (Sampson and Ho, 1997 j.

Allergy Clin Immun). Ο κρόκος του αυγού δεν είναι γενικά τόσο αλ-
λεργιογόνος όσο είναι το ασπράδι.
Φιστίκια: Μέχρι πρόσφατα η αλλεργία στα φιστίκια εθεωρείτο ως
μια από τις λίγες τροφικές αλλεργίες που παραμένουν καθ' όλη
την διάρκεια της ζωής. Παρ’ όλα αυτά, μια πρόσφατη μελέτη
έδειξε ότι περισσότερα από το 20% των αλλεργικών ατόμων στα
φιστίκια ξεπερνούν την αλλεργία μετά από μερικά χρόνια
(Hurrihane 2002  Curr Opin Allergy Clini Immunol). H αλλεργία στα φι-
στίκια πιθανόν να εξελιχτεί σε πολύ επικίνδυνη, με εκδηλώσεις
όπως το αγγειοοίδημα και η κνίδωση καθώς και δυσκολία στην
κατάποση. Οι αλλεργίες στα φιστίκια αυξάνονται στο δυτικό κό-
σμο, αφού η εμφάνιση τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί, γεγονός

που έχει αποδοθεί στην αύξηση του αριθμού των  χορτοφάγων
ατόμων.
Σίτος: Η αλλεργία στα δημητριακά είναι αρκετά συνήθης. Το σι-
τάρι αποτελεί το συχνότερο αλλεργιογόνο στην ομάδα των δη-
μητριακών. Το κύριο αλλεργιογόνο συστατικό του σίτου φαίνεται
πως είναι ένας αναστολέας της α-αμυλάσης, πρωτεΐνη που ίσως
είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση μιας επαγγελματικής μορφής
άσθματος: το άσθμα του αρτοποιού.
Ψάρι: Τα αλλεργικά άτομα στο ψάρι παρουσιάζουν συνήθως αλ-
λεργία σε πολλαπλά είδη ψαριών. Το αλλεργιογόνο του ψαριού
φαίνεται πως είναι πιο ευπαθές στις διαφορές ομάδες επεξεργα-
σίας: κάποια άτομα αλλεργικά στο μαγειρεμένο ψάρι μπορούν να
ανεχθούν κονσερβοποιημένο ψάρι του ίδιου είδους. Κάποια άτο-
μα είναι αλλεργικά σε ένα μόνο είδος ψαριού. Για τα άτομα αυτά
οι τρέχουσες διατροφικές συστάσεις δεν απαιτούν τον πλήρη
αποκλεισμό όλων των ειδών ψαριού. 
Σόγια: Αποτελεί ένα τρόφιμο εναλλακτικό του αγελαδινού γά-
λακτος για τα βρέφη και τα παιδιά που εμφανίζουν  αλλεργία σ’
αυτό. Η αλλεργία στη σόγια είναι αρκετά συχνή. Περισσότερο
από 15 πρωτεϊνικά συστατικά της σόγιας είναι αλλεργιογόνα. 

Άλλα τρόφιμα
Άλλες συχνά προκαλούμενες από τρόφιμα, αλλεργίες σχετίζο-
νται με τα φρούτα, τα λαχανικά, τις γαρίδες και αλλά οστρακοει-
δή, καθώς και με πρόσθετα τροφίμων. Οι αλλεργιογόνες πρω-
τεΐνες μπορεί να είναι δομικές, αποθηκευτικές, μεταφορικές
πρωτεΐνες ή ένζυμα. Η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες ενός συ-
γκεκριμένου τροφίμου, όπως το ρύζι στις χώρες της Ασίας, μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά ευαισθητοποίησης 

Διασταυρούμενες τροφικές και περιβαλλοντικές αλλεργίες
Η ομολογία στη δομή των πρωτεϊνών που υπάρχουν στην φύση
μπορεί να προκαλέσουν διασταυρούμενες αντιδράσεις ανάμεσα
σε ποικίλα τρόφιμα και αλλεργιογόνα της γύρης. 
Για παράδειγμα οι αλλεργικοί στη σημύδα, μπορεί να εμφανίζουν
αλλεργία και στις ωμές πατάτες, στα καρότα, στα μήλα, στα φου-
ντούκια και στο σέλινο, ενώ οι αλλεργικοί στη γύρη της αμβρο-
σίας μπορεί να εμφανίζουν σημάδια αλλεργίας στο πεπόνι και
στη μπανάνα. Αυτές οι κατηγορίες διασταυρούμενων αντιδράσε-
ων σχετίζονται με την εκδήλωση πολλών συνδρόμων όπως το
σύνδρομο της στοματικής αλλεργίας, το σύνδρομο latex-φρού-
των και το σύνδρομο tree-nut 

Οι επιδράσεις της προετοιμασίας της τροφής στην
εμφάνιση αλλεργίας 
Τα περισσότερα τροφικά αλλεργιογόνα τείνουν να παραμένουν στα-

θερά στη διάρκεια της προετοιμασίας και της επεξεργασίας της τρο-

φής. Κάποια είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην θερμότητα, για παρά-

δειγμα οι γαρίδες, ενώ αλλά μετουσιώνονται κατά το μαγείρεμα. Για

να καταστούν αλλεργιογόνα, τα τρόφιμα θα πρέπει επίσης να επι-

βιώσουν στη διαδικασία πέψης. Η απορρόφηση της τροφής επηρεά-

ζεται και από αλλά συστατικά, όπως η αιθανόλη και το κάπνισμα. Η

άσκηση επίσης οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. 

Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τις τροφικές αλλεργίες από τις μη

αλλεργικές τροφικές δυσανεξίες που μπορεί να προκύψουν είτε από

ενζυμικές ελλείψεις, όπως για παράδειγμα η δυσανεξία στο γάλα

λόγω έλλειψης δισακχαριδάσης, είτε από φαρμακολογική αντίδραση

από συστατικά της τροφής, για παράδειγμα η τυραμίνη στο τυρί, το

αλκοόλ αλλά και από απελευθέρωση ισταμίνης που πυροδοτείται

από ορισμένα τρόφιμα όπως το κρασί και το τυρί. 

Για τη διάγνωση περίπλοκων περιπτώσεων  είναι απαραίτητες κάποι-

ες δοκιμές οι οποίες πρέπει είναι να γίνονται υπό την κατάλληλη ια-

τρική και διαιτολογική επιτήρηση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων

σοβαρών συστηματικών αναφυλακτικών αντιδράσεων. 

Δέσποινα Μαρσέλου
Διαιτολόγος /Διατροφολόγος (Bsc), Ειδίκευση στην κλινική διατροφή

και ανοσολογία (Msc) – dmarselou@hotmail.com 

Πηγές: Εγχειρίδιο διατροφής και ανοσίας, 2008, Τμήμα ανοσολογίας του πανεπι-

στημιακού νοσοκομείου του Newcastle medNutrition

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Ποια τρόφιμα μας προκαλούν αλλεργία;

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.        

Τηλέφωνο: 6989427922

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών, για

όλα τα επίπεδα inicial, basico, superior, σε ενήλι-

κες και παιδιά, από ισπανόφωνη πτυχιούχο.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE.

Τηλ. 6976157337

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.      Τηλέφωνο: 6936513341

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά, 

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρτητη

συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Μερική

ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυ-

ξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com



22 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Η οικογένεια του αθλητισμού

στη Βουλιαγμένη έκοψε πίτα

Ο Ν.Α.Ο.Β.Β. συμμετείχε στο διασυλλογικό αγώνα της Γλυφάδας από 30 εώς

31/1/2010 με δέκα αθλητές optimist και τέσσερις αθλητές laser. Oι καιρικές συν-

θήκες ήταν ακραίες με απο-

τέλεσμα οι αθλητές μας να

αγωνιστούν σε τέσσερις

από τις έξι προγραμματι-

σμένες ιστιοδρομίες που

περιελάμβαναν από άπνοια

μέχρι και μπουρίνι. Στην κα-

τηγορία optimist διακριθή-

καμε με τον Ιωάννη Γεωρ-

γάκη ο οποίος κατετάγη

δεύτερος στους παίδες ενώ

πολύ καλή εμφάνιση πα-

ρουσίασε και ο Ευάγγελος

Νταφώτης ο οποίος κατετά-

γη 27ος στη γενική μεταξύ

145 αθλητών. 

1   ΠΡΩΤΕΑΣ 29

2   ΑΜΑΡΙΛΛΙΣ 28

3   ΠΑΓΚΡΑΤΙ 26

4   ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 25

5   ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 25

6   ΠΑΙΑΝΙΑ 25

7   ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24

8   ΣΠΟΡΤΙΓΚ 22

9   ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21

10  ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21

11  ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 20

12  ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 18

13 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16

14  ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ 14 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 15 ΑΓΩΝΕΣ

Επιτυχίες του Ν.Α.Ο.Β.Β. 

στους διασυλλογικούς αγώνες

Την περασμένη Δευτέρα 25 Ιανου-

αρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλω-

ση με κοπή της βασιλόπιτας του

Αθλητικού Οργανισμού Βουλιαγμέ-

νης καθώς και του Αθλητικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης στο χώρο του

«Εν πλω».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο

Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγό-

ρης Κασιδόκωστας, ο Αντιδήμαρ-

χος Παν. Σκουζής και η δημοτική

σύμβουλος Μαρία Σίνα η οποία

ασχολείται ιδιαίτερα με τους φο-

ρείς της πόλης βοηθώντας όπου χρειάζεται.

Όπως ήταν φυσικό στην

εκδήλωση παρευρέθη όλη

η διοίκηση των δύο ομί-

λων οι προπονητές και οι

αθλητές τους.

Κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης τιμήθηκε για την

προσφορά του ο Δήμαρ-

χος και ο πρόεδρος του

Α.Ο.Β. Γ. Προκοπίου και ο

Αντιπρόεδρος Β. Σταθο-

κωστόπουλος με αναμνη-

στικές πλακέτες.

Ο Πρωτέας σταθερός για μια ακόμη φορά απέ-

δειξε σε μία δύσκολη και φανατισμένη έδρα

ότι αξίζει την πρώτη θέση αφού υπέταξε τον

σκληροτράχηλο Σπόρτιγκ με σκορ 70-56.

Οι αθλήτριες του Πρωτέα έκλεισαν τα αυτιά

τους και τα στόματα των αντιπάλων στις εξέ-

δρες του κλειστού των Πατησίων και αφού

ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, ξεδίπλωσαν το τα-

λέντο τους στο παρκέ και ανάγκασαν στο τέ-

λος τους ανθρώπους της αντιπάλου ομάδας

να δώσουν τα συγχαρητήριά τους.

Στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του

Αργύρη Παπαπέτρου είχε εκπληκτική ευστο-

χία στα τρίποντα, (Αστραντίνη 5 ) και στις

ελεύθερες βολές,καθώς πήρε και όλα τα ρι-

μπάουντ.

Η ομάδα επωφελούμε-

νη την διακοπή του

πρωταθλήματος μέ-

χρι τις 21/10 όπου θα

αντιμετωπίσει στην έδρα της το Παγκράτι θα

ανασυνταχθεί και θα ξεκουραστεί για την τε-

λική ευθεία του πρωταθλήματος.

Η γυναικεία ομάδα του ΠΡΩΤΕΑ - με προπο-

νητές τους Παπαπέτρου, Βαρβούνη - αποτε-

λείται από τις:  Γριμπαβιώτη, Βαλέτα 20(1),

Παναγιωτοπούλου19(1),Μπαρμπερίδου 6,

Κασάπογλου 8(1), Αστραντίνη 15(5) Μικεδά-

κη, Χατζόγλου ,Τσουμάνη 2 , Μπότσαρη.

Κέρδισε τον σεβασμό 

ο Πρωτέας Βούλας στα Πατήσια
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΡΩΤΕΑΣ 56-70

Πάνω από τη Σχολή Ευελπίδων, Τηλ. 210 8975.222 - www.aquadome.gr
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Με νίκες συνέχισαν Ιωνικός και ΧΑΝΘ και την 13η αγω-

νιστική της Α2 Ανδρών στο Hanball και παραμένουν το

αχώριστο δίδυμο της κορυφής. Και οι δύο πέρασαν νι-

κηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους σε Πάτρα

και Κέρκυρα. Στο ντέρμπι της τετράδας ο Ποσειδώνας

επικράτησε στο Λουτράκι του Φοίβου και του πήρε την

τρίτη θέση.

Ο Γ.Σ. Κορωπίου επέστρεψε στις νίκες και διατηρήθη-

κε στην πεντάδα της βαθμολογιας αφού επιβληθηκε

του Παραδείσου Αμαρουσίου με 24-22. 

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Ποσειδών Λ.-Φοίβος 28-23, Άρης Ν.Αλέξανδρος Αξ.26-

19, Ελπίδες Π.-Ιωνικός ΝΦ 15-29, Πανσερραϊκός-Ανα-

γέννηση Β.28-27, Φαίακας Κ.-ΧΑΝΘ 17-28, Γ.Σ Κορωπί-

ου -Παράδεισος Αμαρ. 24-22.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 13 αγώνες)

Ομάδα                       Βαθμοί

1.Ιωνικός ΝΦ 22

2.ΧΑΝΘ 22

3.Ποσειδών Λ. 18

4.Φοίβος Σ. 17

5.Κορωπί 15 

6.Πανσερραϊκός 14

7.Παράδεισος Αμ. 10

9.Αρης Ν. 10

8.Φαίκας Κ. 9

10.Αναγέννηση Β. 8

11.Αλέξανδρος Αξ. 7

12.Ελπίδες Π. 0

*Οι Ελπίδες Πάτρας έχουν ένα μηδενισμό και –1 βαθμό

Αμετάβλητη 

η κορυφή της Α2

Η Ελληνική Ιππασία καλωσόρισε, την περασμένη εβδομά-

δα, το 2010, που είναι χρονιά ορόσημο για την  Ελληνική

Ομοσπονδία Ιππασίας, αφού γιορτάζει τα 20 χρόνια ζωής

και παρουσίας της στον Ελληνικό αθλητισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί επί-

σημοι, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, που

ήταν και ο τυχερός της βραδιάς, αφού κέρδισε το φλουρί,

προσφορά του Οίκου Λαλαούνη.

Ο Ισ. Κούβελος, Πρόεδρος της ΕΟΙ, στον χαιρετισμό του,

συνεχάρη όλους τους αθλητές που διακρίθηκαν την περα-

σμένη χρονιά, ευχαρίστησε τους χορηγούς που ήρθαν

αρωγοί στις διοργανώσεις της ΕΟΙ και ευχήθηκε η Ελληνι-

κή Ιππασία να έχει φέτος μεγαλύτερες επιτυχίες.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ΕΟΙ βράβευσε την

Εθνική Ομάδα Ενηλίκων, που χάρισε στην Ιππασία το

πρώτο της χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώ-

νες  της Πεσκάρα. Τον Αντώνη Πετρή, την Ελίνα Δενδρι-

νού, τον Αλέξανδρο Φουρλή και το Γιώργο Κερμέντι. Ακό-

μη βράβευσε τους αθλητές που κέρδισαν χρυσά μετάλλια

στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας και

Υπερπήδησης Εμποδίων και τους Πρωταθλητές του 2009.

Επιπλέον, τίμησε το Νομάρχη Πιερίας και το Δήμαρχο Κα-

τερίνης για την πολύτιμη στήριξή τους στη διοργάνωση

του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων,

που έγινε στον Ιππικό Όμιλο Πιερίας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Σεμινάριο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής

Ιππασίας Ελλάδας στην Θεραπευτική Εκπαιδευτική

Ιππασία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 29 -

31 Μαρτίου (Δευτέρα-Τετάρτη) με εισηγήτριες τις

Marietta Schulz (Dipl.Paed/Riding and Vaulting

Instructor FN Germany) και  Andrea Pleuser-

Bultmann (Dipl.Physical Education/Vaulting Instructor

FN Germany) που επισκέπτονται για τέταρτη χρο-

νιά την χώρα μας.

Τίτλος του Σεμιναρίου είναι:

«Διάλογος σε Κίνηση.  Θεραπευτικές Εφαρμογές

της Ίππευσης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. 

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τη-

ρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:

Τηλ/Fax: 210-7488566 (ώρες επικοινωνίας 10.00-

14.00) e-mail: triding@otenet.gr

Η ΕΠΣΑΝΑ βραβευσε τα σωματεία

H Ελληνική Ιππασία έκλεισε τα 20

Αήττητη η ομάδα κοριτσιών του ΑΡΗ συνεχίζει τις αγωνιστικές της υπο-

χρεώσεις στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής.

Το περασμένο Σάββατο κέρδισε εκτός έδρας το ΡΟΥΦ 80 και έτσι παρα-

μένει το αδιαμφισβήτητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

και την άνοδο στην Β’ εθνική κατηγορία.

Η βαθμολογία (μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου) ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΡΗΣ 2006 7 7 0 14

2. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 6 2 14

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 8 5 3 13

4. ΚΑΡΕΑΣ 8 4 4 12

5. ΕΣΠΕΡΟΣ 7 4 3 11

6. ΡΟΥΦ 80 8 3 5 11

7. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 8 2 6 10

8. ΒΑΡΝΑΛΗΣ 8 0 8 8

Αντίθετα με την ομάδα των κοριτσιών, η ομάδα των αγοριών προσέθεσε

άλλες δύο ήττες στο παθητικό της και έτσι βρίσκεται στην προ τελευταία

θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 αγώνες, 2 νίκες και 8 ήττες.

Η ομάδα των αγοριών έχασε το περασμένο Σαββατοκύριακο με 4-1 από

την ΚΑΝΤΖΑ και 4-0 από τον Α.Σ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ.

Η παραμονή στην Β’ κατηγορία ΑΤΤΙΚΗΣ φαντάζει δύσκολη αλλά η ελπί-

δα πεθαίνει τελευταία. 

Καλπάζει προς την Β’

εθνική κατηγορία η ομάδα

κοριτσιών του ΑΡΗΚλήρωση Κυπέλλου 

προημιτελικής φάσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα ζευγάρια που προέκυψαν κα-

τά την σημερινή κλήρωση της ημιτελικής φάσης Κυ-

πέλλου είναι τα εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΕΣ

ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΩΡΟΠΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ–ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου

θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10/2/2010 και ώρα 15:00.

Ο αγώνας της επαναληπτικής φάσης θα διεξαχθεί

24/2/2010 και ώρα 15:00. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή

ημερομηνίας των αγώνων σε περίπτωση που η ΕΠΟ

ορίσει αγώνες των Μικτών μας ομάδων στις ημερο-

μηνίες που όρισε η Επιτροπή.

Το πρόγραμμα διεξάγεται καθημερινά από τις 16:00 -

19:00 και τα πρωινά Σάββατου και Κυριακής, στις εγκατα-

στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και περιλαμ-

βάνει τα αθλήματα: 

• Κολύμβηση (για παιδιά 3 έως 8 ετών)

• Πόλο αγοριών και κοριτσιών (7 έως 10 ετών)

• Συγχρονισμένη Κολύμβηση (κορίτσια 7 έως 12 ετών)

• Τεχνική Κολύμβηση (9 έως 16 ετών)

• Ιστιοπλοΐα (6 έως 12 ετών)

• Ιστιοσανίδα (8 ετών και άνω)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την

Γραμματεία των Αθλητικών Σχολών του Ν.Ο.Β. (καθημερι-

νές 16:00-19:00 ή στο τηλέφωνο 210-8962142). 

Οι εγγραφές αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. 

Τη Δευτέρα 15/2 αρχί-

ζουν στον Ναυτικό

Όμιλο Βουλιαγμένης οι

Εαρινές Αθλητικές Σχολές,

που θα δώσουν την ευκαιρία

σε εκατοντάδες παι-

διά να γυμναστούν

και να γνωρίσουν τα

αθλήματα της πισίνας και

της θάλασσας.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώ-

σεων για τις Πανκορασίδες, με αντί-

παλο την ομάδα της Ραφήνας και νίκη

με 3-0σετ το Σάββατο 30/1 στη Βού-

λα. Καλό ξεκίνημα λοιπόν για τις Παν-

κορασίδες οι οποίες ξεπέρασαν το

εμπόδιο του Δ.Α.Σ ΑΡΑΦΗΝΟΝ σχετι-

κά εύκολα αφού νίκησαν με 3-0 σετ

(25-17, 25-16, 25-18). Την επόμενη

βδομάδα η ομάδα δεν έχει να αντιμε-

τωπίσει κάποιον αντίπαλο, εφ' όσον

έχει ρεπό με βάση το πρόγραμμα.

ΠΑΙΔΕΣ

Οι απουσίες του Χρυσοχόου και του Πα-

σπαράκη ήταν περισσότερο από εμφα-

νείς. Έτσι η ομάδα των παίδων δεν κα-

τάφερε να κατακτήσει τη νίκη παρ' όλο

που έφτασε πολύ κοντά σ'αυτή. Ηττή-

θηκε με 2-3 σετ (22-25, 25-18, 22-25,

25-13, 13-15) από το Κουκάκι, στο γή-

πεδο της Βούλας, ένας αντίπαλο που

δεν φαινόταν ικανός να απειλήσει τους

Παίδες υπό κανονικές συνθήκες. Την

επόμενη Κυριακή 7/2, 17:00, η ομάδα

των παίδων αντιμετωπίζει το Γαλάτσι

στη Βούλα και ελπίζουν να επιστρέ-

ψουν στις νίκες.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Με το αγαπημένο τους σκορ οι γυναί-

κες κατέκτησαν την ένατή τους νίκη

στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι

στην Χαλκίδα με 3-2. Ο αγώνας διε-

ξήχθη στη Βούλα και εξαρχής όλοι

γνώριζαν ότι θα είναι δύσκολος, δε-

δομένου  ότι στον 1ο γύρο οι γυναί-

κες της Θέτιδας είχαν ηττηθεί με 3-2

σετ. Μ' αυτή τους τη νίκη η ομάδα

έφτασε τους 22 βαθμούς στο πρωτά-

θλημα της Α' Γυναικών της ΕΣ.ΠΑΑΑ.

Η επόμενη αγωνιστική βρίσκει τη Θέτι-

δα να φιλοξενείται στο γήπεδο της Ρι-

ζούπολης από τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗ-

ΝΩΝ, σε έναν αγώνα όπου φιλοδοξεί

να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της κα-

τακτώντας την τέταρτη νίκη της στη

σειρά. Ο αγώνας θα γίνει τη  Δευτέρα

8/2  και ώρα 20:30 στη Ριζούπολη. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη

Καράμπαλη
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Την τιμητική της είχε  η

Παλλήνη, την περασμένη

εβδομάδα, αφού γιόρταζε ο

πολιούχος της Αγιος Τρύ-

φωνας (31/1-1/2). 

Ετσι το διήμερο αυτό πέραν

από τη θρησκευτική κατά-

νυξη (μέγας εσπερινός,

αγρυπνία, όρθρος και λιτά-

νευση των ιερών λειψάνων

και της ιερής εικόνας), ο

Δήμος Παλλήνης έκοψε τη

βασιλόπιτα με την παρου-

σία εκπροσώπων του Κοι-

νοβουλίου, της Νομαρχίας,

του Δήμου και όλων των

θεσμικών οργάνων.

Τη βασιλόπιτα έκοψαν στο

Δημοτικό κατάστημα, πα-

ρουσία του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτη Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής κ. Νικολά-

ου ο οποίος απηύθυνε ευ-

χές, όπως πάντα, με ουσία

και χιούμορ. 

Από τους βουλευτές παρα-

βρέθηκαν οι Βασ. Οικονό-

μου, Ντίνος Βρεττός, Παντ.

Ασπραδάκης, Γ.  Βλάχος

και Θαν. Μπούρας. 

Ακόμη ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής και ο Δήμαρχος Γέρακα

Θαν. Ζούτσος.

Ολοι τους απηύθυναν τις

θερμότερες ευχές τους για

υγεία και έργο σε μια δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία

για την ελληνική κοινωνία. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπ.

Κωνσταντάς ευχήθηκε

υγεία, ευτυχία και οικογε-

νειακή γαλήνη σε όλους

του δημότες της πόλης και

βράβευσε τους επιχειρημα-

τίες κ. Βασίλη Κάτσο και

Έλενα Κάτσου (PHARMA-

TEN), τον  κ. Παπαδόπουλο

(FORUM), τον κ. Αντωνίου

(KARTLAND), για τη σημα-

ντική και σταθερή υποστή-

ριξη τους στις πρωτοβου-

λίες του Δήμου σε ότι αφο-

ρά - κυρίως - την κοινωνική

πολιτική.

Επίσης βραβεύθηκε ο διευ-

θυντής του 1ου Γυμνασίου

Παλλήνης κ. Μπαξεβάνης,

για την ενεργό συμπαρά-

σταση και συμμετοχή των

μαθητών του σχολείου στις

δραστηριότητες των Κοινω-

νικών Υπηρεσιών του Δή-

μου.

ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ

Με κοινή εκδήλωση στο Κέ-

ντρο Εικαστικών και Εφαρ-

μοσμένων Τεχνών έκοψαν

την  πρωτοχρονιάτικη πίτα

όλων των ΝΠΔΔ του Δή-

μου.

Ο  δήμαρχος Σπ. Κωνστα-

ντάς ευχήθηκε σε όλους

και το  φλουρί έτυχε στον

καλλιτεχνικό Διευθυντή

του Εργαστηρίου Εικαστι-

κών Τεχνών κ. Μανίνη.

Σύσκεψη εκπροσώπων Τ.Α. Ανατολικής Ατ-

τικής πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό

Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊ-

δη (26 Ιανουαρίου). Στη σύσκεψη συμμετεί-

χαν ο Νομάρχης  Λεωνίδας Κουρής καθώς

και 27 Δήμαρχοι και 17 Πρόεδροι Κοινοτή-

των της περιοχής. 

Στη σύσκεψη ο Υπουργός παρουσίασε τη

νέα αντεγκληματική πολιτική του Υπουρ-

γείου Προστασίας του Πολίτη και τόνισε

την ανάγκη συμμετοχικής δράσης για την

αντιμετώπιση των φαινομένων εγκληματι-

κότητας, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για

μία τυπική συνάντηση χωρίς συνέχεια, για

λόγους επικοινωνιακής ανάγκης. Δεν ήρ-

θαμε εδώ για να παρακολουθήσουμε τα

προβλήματα, αλλά για να εφαρμόσουμε

πολιτικές, να εφαρμόσουμε τους νόμους». 

Στη συνέχεια τόσο ο Νομάρχης, όσο και οι

Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες της Ανατολι-

κής Αττικής αναφέρθηκαν στα προβλήματα

εγκληματικότητας στην περιοχή και κυρίως

στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που

έχουν όλα τα Αστυνομικά Τμήματα.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου

στην τοποθέτησή του έδωσε ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στην αποκέντρωση των υπηρεσιών

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση τονίζοντας

ότι: «Ειδικά το τελευταίο διάστημα που γί-

νεται τόσο έντονη συζήτηση στην κοινωνία

για το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την

αποκέντρωση του κεντρικού κράτους προς

τις περιφέρειες, θα πρέπει να βρεθούν τρό-

ποι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη, συνοδευόμενες από

τους αντίστοιχους πόρους να μεταφερθούν

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί σίγουρα η

Αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει πολλά

για την ασφάλεια του πολίτη».

Νέα αντεγκληματική πολιτική του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ο Δήμος Βάρης έχει προγραμματίσει

ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, με

την συνεργασία του Σ.Π.Α.Υ., της

Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστα-

σίας-Πυρασφάλειας του Δήμου, των

σχολείων και πολιτών, καθώς και

εθελοντικών οργανώσεων του περι-

βάλλοντος, για τις 7 Φεβρουαρίου,

ώρα 11:00 π.μ. Η συγκέντρωση θα

γίνει στην είσοδο του ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ

(παιδικό χωριό SOS).

Ο Δήμος Βάρης καλεί όλους του ευ-

αισθητοποιημένους πολίτες καθώς

και όλους τους φορείς  να ανταπο-

κριθούν στο κάλεσμα για την σπορο-

φύτευση της περιοχής. 

Το μόνο που θα  χρειαστεί να έχετε

μαζί σας είναι ένα χοντρό κατσαβίδι

ή ένα σκαλιστήρι.

Με το πρόγραμμα αυτό, η Βάρη συμ-

μετέχει στην αναδάσωση και τον

εμπλουτισμό του δάσους του Υμητ-

τού με σπόρους βελανιδιάς (δρυός). 

Το σημαντικό σ’ αυτή την σποροφύ-

τευση είναι ότι οι σπόροι δεν χρειά-

ζονται πότισμα ή άλλη υποστήριξη

καθώς και το γεγονός ότι η βελανι-

διά συντηρεί πολλά είδη ζώων κα-

θώς βρίσκουν σ’ αυτή τροφή και κα-

τάλληλες θέσεις για τις φωλιές

τους.  

ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ  ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Τα σκαλιστήρια και στο Χέρωμα, 7 Φεβρουαρίου

Λαμπρή εκδήλωση του Πολιούχου Αγ. Τρύφωνα στην Παλλήνη

Στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις
από το Δήμαρχο και το Νομάρχη.


