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Περιφερειακοί Σύμβουλοι

στην Ανατολική Αττική

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
συμπαρίσταται στην Κερατέα

Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΝΙΚΗΣΕ
ο αγώνας συνεχίζεται

Στον αγώνα των 6 ημερών σώμα με σώμα, του λαού της Κερατέας και της κυβερνητικής “πυγμής” των ΜΑΤ

έδωσε τέλος το Ειρηνοδικείο Λαυρίου με την απόφαση της απαγόρευσης έναρξης εργασιών για δημιουρ-

γία ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας.

Εξι ημέρες, οι Δήμαρχοι νυν και νεοεκλεγείς, δημοτικοί σύμβουλοι, γέροι, νέοι, παιδιά βγήκαν από τα σπί-

τια τους και αντιστάθηκαν απέναντι στην πιο ανάγλητη βία και ωμότητα.                        Σελίδες 12, 13

Ελλη ΦίσερΕλλη Φίσερ
το αστεράκι του Αρητο αστεράκι του Αρη

ΒούλαςΒούλας

Σελίδα 23

Σελίδα 7

Εργο πνοής για το Θριάσιο

Πάτρικ Καραντινός
επέστρεψε με 2 χρυσά 

από την Κίνα!

1η στη βαθμολογία της

Α’ ΕΣΠΑΑΑ οι γυναίκες

της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ
Σελίδα 15Σελίδα 23

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων από την ΕΥΔΑΠ

Σελίδα 22
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνάντηση συλλόγων στη Βού-
λα της Αννας Μπουζιάνη Σελ. 6

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Γκιούλιβερ  Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Μη θορυβείτε! Η Θέμις καθεύ-

δει Γ. Ρώντας Σελ. 9

Κίνημα ποδηλάτων διεκδικεί με την

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Αρνητικό δείγμα γραφής “Καλ-

λικρατικής” αντίληψης
Δημήτρης Κυπριώτης Σελ. 14

Για την “ιστορία” της ιστορίας!  
Σελ. 14

Σύσκεψη για το Κέντρο Υγείας
στα Καλύβια  Σελ. 16

Δημοτική Οικολογική Συνεργασία
Παλλήνης  Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 10 Δε-

κεμβρίου, άγνωστοι εισέβαλαν στο Δημαρχιακό

κτίριο του Δήμου Βάρης, διέρρηξαν το Χρηματοκι-

βώτιο και αφαίρεσαν 11.000 ευρώ σε μετρητά και

διάφορα έγγραφα.

Διέρρηξαν το 

Δήμο Βάρης!

Χτυπούσαν τα κουδούνια και ...μπούκαραν

Πρωινές ώρες της 15-12  στην Αργυρούπολη, από Αστυνομικούς της Υποδ/νση Ασφαλείας Δυτικής Αττι-

κής, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας και ένας αλλοδαπός υπήκοος Ρωσίας, κατηγο-

ρούμενοι για «Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», «Διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση» και λοι-

πά αδικήματα.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες μαζί με άλλους δύο συνεργούς τους οι οποίοι αναζητούνται, είχαν συστή-

σει εγκληματική οργάνωση και εισέρχονταν σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είτε από ανα-

σφάλιστες πόρτες και παράθυρα, είτε διαρρηγνύοντας αυτά και αφού ερευνούσαν τους χώρους, αφαι-

ρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα με την αξία

των κλοπιμαίων να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 40.000 Ευρώ. 

Κύπριοι διαρρήκτες, διεθνούς βεληνεκούς...

Απογευματινές ώρες της 13-12  στη Νέα Σμύρνη, από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α/ Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ Τμήμα 2ο ,συ-

νελήφθη 43χρονος άνδρας Κυπριακής καταγωγής, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα

σύλληψης από τις δικαστικές αρχές Κύπρου, καθώς και δύο αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών για

κλοπές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· Κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

· Ένα (1) σακουλάκι με πολύτιμους λίθους.

· Το χρηματικό ποσό των -10.530- ευρώ.

· Ένα (1) πολυτελές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε και μετά από αναζητήσεις, μεσημβρινές ώρες της 14-12-

2010, συνελήφθη ένας  Κύπριος συνεργός του, ηλικίας 35 ετών, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, με τους

οποίους είχε συστήσει εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα, τρά-

πεζες και με ιδιαίτερη ειδίκευση στα κοσμηματοπωλεία. 

«Σύλληψη ατόμου, για πορνογραφία ανηλίκων 

μέσω διαδικτύου κατά συνήθεια»

Από τη Δ.Α.Α./ Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-

ματος, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού, για

την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανη-

λίκων, διενεργήθηκε Αστυνομική Επιχείρηση στη πό-

λη των Ιωαννίνων, όπου και συνελήφθη ημεδαπός

άνδρας, ηλικίας 29 ετών, κατηγορούμενος για «

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑ-

ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ».

Από ψηφιακή έρευνα στο διαδίκτυο, που διενεργήθη-

κε στη περιοχή των Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η

εμπλοκή του προαναφερόμενου, σε διακίνηση και κα-

τοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω Ίντερνετ.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε

στα ηλεκτρονικά του ίχνη, ταυτοποιήθηκε ο κατηγο-

ρούμενος να κατέχει και παράλληλα να έχει διακινή-

σει στο διαδίκτυο, υλικό παιδικής πορνογραφίας, ιδι-

αίτερης σκληρότητας.

Ετσι, ύστερα από προγενέστερη ενημέρωση των Ει-

σαγγελικών Αρχών, κλιμάκιο Αστυνομικών του Τμή-

ματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετέβη

στην πόλη των Ιωαννίνων και σε συνεργασία με την

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, διενήργησαν έρευνα.

Συμβαίνουν γύρω μας
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Σοροπτιμιστικό παζάρι στη Βούλα
Το περασμένο Σάββατο 11/12, άλλο ένα παζάρι στήθηκε στη Βούλα, από τον Σο-

ροπτιμιστικο Ομιλο Γλυφάδας - Βούλας “Νηρηίδες”. Είναι η δεύτερη χρονιά που

οι γυναίκες του Ομίλου οργανώνουν παζάρι στην Πνευματική Εστία της Βούλας

- δύο ημέρες  - για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Οι πάγκοι γεμάτοι με ενδιαφέροντα αντικείμενα, αλλά και τρόφιμα και μαρμε-

λάδες και σε πολύ καλές τιμές.

Πολύ καλή ιδέα και τα μαγνητάκια με τις εικόνες για οικονομία νερού, αλλά και

τα γάντι-σακουλάκι για τους οδηγούς των σκύλων, που πρέπει να μαζεύουν τις

ακαθαρσίες του.

Διεθνής Σοροπτιμισμός

Να πούμε δυο λόγια για τον σοροπτιμισμό, για όσους δεν γνωρίζουν τί είναι και

ποιοι είναι οι σκοποί του.

Διαβάζουμε από το έντυπό τους: «Ο Soroptimisti International είναι μία διεθνής

γυναικεία οργάνωση, απολιτική, που απλώνεται σε κάθε γωνιά της γης και ενώ-

νει τις γυναίκες όλου του κόσμου σε μια αδελφωμένη προσπάθεια για τη βελ-

τίωση του κόσμου που ζούμε σήμερα, που θα ζήσουμε αύριο. Ο τίτλος του προ-

έρχεται από τις λατινικές λέξεις Soror = αδελφή και Optima = άριστη που σημα-

τοδοτεί το ιδεολογικό του περιεχόμενο. 

Οι σκοποί τους είναι: 

― Η τήρηση υψηλού εθνικού φρονήματος στην άσκηση του επαγγέλματος, της

επιστήμης και γενικότερα κάθε δραστηριότητας στη ζώη.

― Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για την ανύψωση της

θέσης της γυναίκας.

― Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αληθινής φιλίας ανάμεσα στις Σοροπτιμίστριες

όλου του κόσμου.

― Η εγρήγορση του πνεύματος της εξυπηρέτησης και της κατανόησης ανάμε-

σα στους ανθρώπους.

― Η αποτελεσματική συμβολή στην παγκόσμια αλληλοκατανόηση και τη διεθνή

φιλία.

Ο πρώτος Σοροπτιμιστικός Ομιλος ιδρύθηκε το 1921 στο Οκλαντ της Καλιφόρ-

νιας. Γρήγορα οι Ομιλοι απλώθηκαν σ’ όλη τη γη και σήμερα βρίσκονται σε 82

χώρες. Στην Ευρώπη ιδρύθηκε από την Dr. Noel πλαστικό χειρουργό.

Η Πρόεδρος Μπριγκίτ Hug, η Ζήνα Αδάση και η Τζένη Φούρλα

Στη Βουλιαγμένη κατεδαφίστηκε το πρώην αναψυκτήριο Lila Biorn.

Ποιος είπε ότι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας δεν έχει κάνει έργο. Προχθές 15/12 κατεδάφι-

σε με τις μπουλντόζες ένα πανέμορφο Δημοτικό κτίριο που βρισκόταν μεταξύ του “Εν

Πλω” και του “Αγνάντι”.

Ενα πέτρινο κτίριο που θα μπο-

ρούσε να γίνει ΚΑΠΗ, Πολιτιστι-

κό Κέντρο και όχι μόνο. Αλλά

προφανώς έκοβε τη θέα, όπως

ακούγεται κατά κόρον, κάποιου

καταστήματος.

Τι να πει κανείς; Είναι ακατανόητο

όχι μόνο για το Δήμαρχο, αλλά και

τους συμβούλους, που ψήφισαν

την κατεδάφισή του.

Σωτήρης Ελευθερίου

πρ. δημοτ. σύμβουλος

Κατεδαφίστηκε το Lila Brion 

στη Βουλιαγμένη

Η κατεδάφιση αρχίζει. Ηδη έχει πέσει το πίσω τμήμα του όμορφου πέτρινου κτιρίου.



Bazaar Athenaeum
έως 31 Δεκεμβρίου 

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν το

Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ προετοιμάζει,

όπως κάθε χρόνο, το Παζάρι του. Με μεράκι, αγάπη και

υψηλή αισθητική στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου του

στην οδό Αδριανού 3, θα στήσει και φέτος ένα ζεστό

χαρούμενο κόσμο με ότι θα μπορούσε να ομορφύνει τις

γιορτές.

Μαρμελάδα βύσσινο και πορτοκάλι, φραμπουάζ και σύ-

κο, αισθαντικό Κρητικό ρακί, πολύχρωμο μυρωδάτο ξύ-

δι, άσπρο και κόκκινο κρασί, παραδοσιακό σπιτικό λικέρ,

και γλυκά του κουταλιού. Και βέβαια πολλά βιβλία, c.d.

και DVD, χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερα χριστουγεν-

νιάτικα στολίδια και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. 

Bazaar Athenaeum, 13-31 Δεκεμβρίου 

Αδριανού 3, Θησείο (απέναντι από το σταθμό του τρέ-

νου) - Τηλ.2103211987-49-55

Ώρες λειτουργίας: 11:00-19:00

Κυριακές και παραμονές Χριστουγέννων  και  

Πρωτοχρονιάς: 11:00 – 16:00

“ΛΟΦΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ -  ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΥΔΡΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Ο Δήμος Κορωπίου και το  Πνευματικό Κέντρο ορ-

γανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου αφιερωμέ-

νου στο λόφο της Δεξαμενής  με τίτλο: “ΛΟΦΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ -  ΙΣΤΟΡΙΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ”, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010, ώρα

20.00 στο Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Κο-

ρωπίου (Βασ. Κωνσταντίνου 47)

«ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΚΑΙ 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΞΥΝΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ραντεβού 21 & 22 Δεκεμβρίου

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑ-

ΣΤΙΩΝ θα βρεθεί στο πλευρό του ΞΕΝΩΝΑ κακοποιημέ-

νων Παιδιών και μητέρων της "ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ", στο Χρι-

στουγεννιάτικο BAZAAR, 21 και 22 Δεκεμβρίου, από τις

9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο κτίριο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ

στην Άνω Γλυφάδας (Αχιλλέως 31-33).

Το Παζάρι θα έχει οικολογικό χαρακτήρα με θέμα «Eco

– Logical Xmas». 

Κατά τη διάρκεια του παζαριού θα διατεθούν σε πολύ

χαμηλή τιμή  διάφορα διακοσμητικά είδη και τα έσοδα

θα διατεθούν στο Ξενώνα Κακοποιημένων Παιδιών και

μητέρων – «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» .   

Πολλές εκπλήξεις υπόσχεται και για τα παιδιά, Ζωγρα-

φική κλπ.

“Καλικάντζαροι και

Καλικάντζαροι”
19 Δεκεμβρίου στη Βάρκιζα

Χριστουγεννιάτικη παιδική παράσταση θα πραγματοποι-

ήσει την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι

στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης, ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Βάρκιζας.

Το έργο είναι “Καλικάντζαροι και Καλικάντζαροι” και

είναι βασισμένο στα “θέλω να μου χαρίσεις κάτι”, της Α.

Δοξιάδη Τριπ και “Φρικαντέλα η Μάγισσα που μισούσε
τα κάλαντα”,  του Ευγένιου Τριβιζά.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά... 
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ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

''ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ''
Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Σεϊτάνη

στο “Θέατρο Νέων”

Το “Ασχημόπαπο” είναι ένα σύνθετο θέαμα που χρησιμο-

ποιεί το θέατρο, τη ζωντανή μουσική, το χορό και τις νέ-

ες τεχνολογίες, για να αφηγηθεί με έναν πρωτότυπο και

εντελώς ξεχωριστό τρόπο την αγαπημένη ιστορία του με-

γάλου Δανού Παραμυθά Χανς Κρίστιαν Αντερσεν.

ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ: ΑΠΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.30π.μ. &  3.00μ.μ. ― εισ. 15€

Παραστάσεις οργανωμένες και για σχολεία 9-11π.μ.

ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΑΔΉΜΕΙΑ",

Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος (κοντά στο αρ-

χαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος).

ΤΗΛ.: 210 51 25 600, FAX: 210 5130049

www.theatroneon.com

www.akademeia.gr, info@akademeia.gr

Μαθήματα για το περιβάλλον

και την τοπική ιστορία

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει δω-

ρεάν μαθήματα με θέμα: “Περιβάλλον - Οικολογία” και “Το-

πική Ιστορία”, σε συνεργασία με την  Γεν. Γραμμ. Δια Βίου

Μάθησης του ΥΠΕΠΘ.

1.Το πρόγραμμα "Περιβάλλον - Οικολογία" σχετίζεται με το

Περιβάλλον, την Οικολογία, τα Νερά, το Έδαφος, την Ατμό-

σφαιρα, τα Αστικά και στερεά Απόβλητα. Βασικό στόχο έχει

την εκπαίδευση των πολιτών  σε σχέση  με το περιβάλλον,

το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο της

επικαιρότητας, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για την

αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και την οικοδόμηση

αξιών, στάσεων και συμπεριφορών ικανών να επηρεάσουν

τις κοινωνικές επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση.

2.Το πρόγραμμα "Τοπική Ιστορία" σχετίζεται με   την οργά-

νωση συλλογικής έρευνας τοπικής ιστορίας, Εργαλεία και

μέθοδοι ιστορικής γνώσης, Γενικά περί ιστορίας, Τοπική

ιστορία, Θεματικά πεδία, Σύνθεση, Παρουσίαση. Βασικός

στόχος είναι η  γνώση της ιστορίας του τόπου των εκπαι-

δευομένων και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην πολι-

τιστική ζωή της περιοχής.

Διάρκεια προγραμμάτων 25 ώρες

Δηλώστε Συμμετοχή στα τηλ. 2106020026-6974380541

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί όλους τους φί-

λους του, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφθούν και φέ-

τος τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια που διοργανώνει

στην Αθήνα, για την ενίσχυση του έργου του Οργανι-

σμού με στόχο πολλά παιδικά Χαμόγελα!

― Από 18 έως 20/12, στο Μετρό, στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»,

ώρες 7.30 π.μ. – 22.00 μ.μ.

Μέσα σε ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα, οι επι-

σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα

σε πολλά είδη του Οργανισμού.

Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, ο Αγιος Βασίλης θα περι-

μένει τα παιδιά για να τα υποδεχτεί στον εορταστικό

χώρο. Επίσης την ίδια μέρα τους μικρούς φίλους θα πε-

ριμένουν πολλές-πολλές εκπλήξεις.

Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου  στο ΜΑΡΟΥΣΙ, στο σταθμό

ΗΣΑΠ, θα υποδεχτεί τους φίλους του στο Χριστουγεν-

νιάτικο Περίπτερό του.

Ωράριο: 1.12-11.12.2010 & 3.1-8.1.2011 ώρες καταστημάτων

13.12.2010-31.12.2010 ώρες 9.00-21.00

Θα Λειτουργούν: ώρες καταστημάτων

1.12-11.12  & 3.1 -8.1  & 13.12 -31.12  ώρες 9.00-21.00

Τα events για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 17/12/2010 και ώρα 18.00

Παρασκευή 24/12/2010 και ώρα 18.00

Πέμπτη 31/12/2010 και ώρα 18.00

Αποκαλυπτήρια γλυπτού

προς τιμήν Κορωπιωτων

Αγωνιστών του 1821
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00

Ο Δήμος Κορωπίου και το Δημοτικό Συμβού-

λιο, οργανώνουν τιμητική εκδήλωση προς τι-

μή των Κορωπιωτών Αγωνιστών της Επανά-

στασης του 1821 με τα αποκαλυπτήρια του

γλυπτού που ολοκληρώθηκε. Η εκδήλωση θα

γίνει την  Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00

στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο (Βασ.

Κωνσταντίνου 47).



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

Ρεβεγιόν Παραμονή

Χριστουγέννων &

Πρωτοχρονιάς
Το παραδοσιακό ελληνικό

γλέντι, το παλιό λαϊκό πάλκο,

οι ρυθμοί της Μακεδονίας,

των Νησιών, της Θράκης, του

Πόντου, της Ηπείρου,  η Κού-

βα, με τον Latin παλμό της,

ξετυλίγονται σε μια παράστα-

ση – απόδειξη πως η μουσική,

δεν είναι κλειστή….
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Ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση του Δήμου, διοργανώνουν μια σειρά

εκδηλώσεων έχοντας ως στόχο τη μετάδο-

ση της μαγικής ατμόσφαιρας των Χριστου-

γέννων και τη δημιουργία ενός γιορτινού

κλίματος σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Χριστουγεννιάτικο τριήμερο με ποικίλα δρώμε-

να που περιλαμβάνουν παραστάσεις, μουσική,

παιχνίδια και εργαστήρια που καλύπτουν όλες

τις ηλικίες. Μικροί - μεγάλοι διασκεδάζουν και

τραγουδούν στο πνεύμα των Χριστουγέννων

μεταφέροντας μήνυμα αγάπης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12, ΩΡΑ:  14.30 – 20.00,

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ        

«Σοκολατο- Χαρές»
Εργαστήρια:  Θεατρικό Παιχνίδι - Ζαχαροπλα-

στική - Μουσικοκινητική - Κατασκευές - Παρα-

στάσεις 

Γλυπτά στον Πάγο - Χιονοπόλεμος και  πολλά
παγωμένα δώρα - Το Σπίτι των «Χάνσελ και

Γκρέτελ»

Δημιουργικό Καφέ Γονέων 
Έναρξη 14:30 Kαλωσόρισμα από ηθοποιούς, 15:00-

16:00 Παράσταση για παιδιά

16:00-16:20 Xωρισμός παιδιών σε ομάδες

16:20-18:00 δραστηριότητες σε 6 δημιουργικά σημεία

18:00-19:00 Kεντρική Σκηνή- Ομαδική δράση 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημείο 1: Γνωριμία με τη Λευκή και τη Μαύρη

Σοκολάτα. 
Θεατρικό παιχνίδι –διαδραστική παράσταση. 
Σημείο 2:Σοκολατένιο Εργαστήρι 
Εικαστικό Εργαστήρι όπου τα παιδιά μπορούν να

εκφραστούν δημιουργικά.    

Σημείο 3: Λιλιπούτειοι Ζαχαροπλάστες. 
Ο κύριος Σήφης Σοκολατάκης τους ταξιδεύει

στα μυστικά της Σοκολάτας...

Σημείο 4: Τα ξωτικά των Χριστουγέννων.
Tί κάνουν τα καλικαντζαράκια στη Χώρα της Σο-

κολάτας; Αρκεί να έχεις μαζί σου ένα άδειο

πλαστικό μπουκαλάκι νερού...

Σημείο 5: “Χάνσελ και Γκρέτελ σε νέες περιπέ-

τεειες...!”

Σημείο 6: Eργαστήρι εικαστικών και ευχών 

Σημείο: 7 Διάρκεια: 60 λεπτά Η εμφάνιση της

κυρίας Δόνας Τερηδόνας 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ 
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Σύλλογοι της Βούλας συνομιλούν  με το νέο

Δήμαρχο για τα προβλήματα της Βούλας
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το σχολείο που χάθηκε, Λεωφορείο στη θέα, 

Ανακύκλωση, οδός Πειραιώς, Πλατεία Πηγαδακίων, Ποδηλατόδρομοι, 

Ενιαίο όνομα Δήμου, Δημαρχείο είναι λίγα από τα προβλήματα που έθιξαν 

στη συζήτηση των Συλλόγων με τον δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα 

που θα αναλάβει καθήκοντα στα 3Β την πρώτη Ιανουαρίου.

Οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι Πανόραμα, Θέμις (Δικηγορικά),

Θέα, Εξοχή, Πολιτεία, Περιβάλλοντος κάλεσαν τον νεοε-

κλεγέντα Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα σε μία επαλή-

θευση των προβλημάτων που κατέθεσαν πριν τις εκλογές

και πήραν την υπόσχεση υλοποίησης.

Στη συζήτηση αυτή αναλύθηκαν από τον κάθε Σύλλογο

χωριστά τα προβλήματα της κάθε συνοικίας.

Φυσικό ήταν ο Δήμαρχος να μη δεσμευθεί για τίποτα,

αφού ακόμη δεν έχει αναλάβει, να μπει στο Δήμο να ανοί-

ξει φακέλους.

Βέβαια, όπως μαθαίνουμε, κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί

στην πόλη και αφ’ ενός τη γνωρίζει, αφ’ ετέρου μαθαίνει

και τα προβλήματα ιδίοις όμμασι.

Πέρα από τους συλλόγους υπήρχε και ακροατήριο στη συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/12 στην

Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας.

Ο Δ. Ιωαννίδης της “Εξοχής” αναφέρθηκε στις κεραίες κι-

νητής τηλεφωνίας, με τις οποίες όπως είπε, έχει ασχολη-

θεί πολλές φορές ο Σύλλογος, αλλά δεν κατάφερε να τις

κατεβάσει. Υπάρχουν 4 στην περιοχή και είναι καμουφλα-

ρισμένες. 

Επίσης την επιβράδυνση της οδού Καλύμνου και άλλα, τη

διάνοιξη της οδού Ηφαίστου.

Η Πολιτεία δια του Βαβούρη αναφέρθηκε στην παραλία

και στα κέντρα που την προσβάλουν και την ηχορυπαί-

νουν.

Ο Αγγελιδάκης (Πανόραμα) εξήγησε «ότι τα προβλήματα
είναι γνωστά και τα έχουμε πει όλα πριν τις εκλογές. Εγώ
θα περιμένω να τους δώ να κάτσουν στις καρέκλες τους.
Είμαι βέβαιος και το έχω δει ότι υπάρχει διάθεση. Εύχομαι
καλό ξεκίνημα και είμαι βέβαιος ότι θα σταθείτε κοντά
μας».
Ο Φιφές (Πηγαδάκια) αφού συνεχάρη για την επιτυχία

του, αναφέρθηκε στην προστασία του δάσους και σε συ-

γκρότημα οικοδομών που χτίζεται αυτή την εποχή στα Πη-

γαδάκια. “Το πάγιο αίτημά μας είναι ώστε με Προεδρικό
Διάταγμα να ξέρουμε ποιο είναι το δάσος”.
Ο δήμαρχος έριξε ευθύνες και στους συλλόγους γιατι δεν

προσταύτεσαν το πράσινο σε διάφορες περιοχές. Οσο για

το συγκρότημα είπε ότι θα το κοιτάξει, αν είναι νόμιμο...

Ολοι ζήτησαν να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλης ως

οικισμού αποκλειστικής κατοικίας, που σήμερα επιτρέπει

στα οριοθετημένα εμπορικά τμήματα διάφορες εμπορικές

χρήσεις και να αποφευχθεί κάθε αλόγιστη αύξηση των

τμημάτων αυτών.

Τέλος μίλησε για τον “Καλλικράτη”, εξηγωντας ότι «για
τρεις μήνες τουλάχιστον δεν μπορούμε να ασχοληθούμε
με τιποτα άλλο πλην του “Καλλικρατη”. Ούτε με τα σκου-
πίδια.

Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Ακόμη τις αρμοδιότητες
που λένε ότι μας έχουν δώσει δεν θα τις έχουμε. Αρμο-
διότητες χωρίς οικονομικά δεν υπάρχουν.
Και η Βούλα και η Βάρη στα οικονομικά ειναι χάος. Δάνεια
τρέχουν και έχουν του κόσμου τα τοκοχρεωλύσια.
Η Βουλιαγμένη έχει χρήματα, αλλά δεν μπορεί να πληρω-
σει για να κάνει έργα στη Βούλα.
Πρέπει να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες. Πού· στο εστιατόριο

που έγινε Δημαρχειο στη Βούλα;» τόνισε και ειπε ότι έχει

ένα όνειρο να χτισει ένα Δημαρχειο στη συμβολή των

οδων Λεωφ. Βάρης και παραλιακής.

Οσο για το πολεοδομικό χάος που επικρατει, τονισε ότι

“όποιοι κάνουν παρανομίες θα πληρώσουν Δεν μπορεί να

καταλαμβάνεις 100τ.μ. και να πληρώνεις για 10! «Δεν ξε-

ρω τι έκαναν οι προηγούμενοι», τόνισε.

Επίσης εξήγησε ότι δεν πρόκειται να βγουν σεργιάνι για

τις παρανομίες, αλλά οι καταγγελίες θα ελέγχονται και αν

δεν κάνει καλά τη δουλειά της η Πολεοδομία, θα πάει στον

εισαγγελέα.

Αναφέρθηκε στα τοπικα συμβούλια και τόνισε το βάρος

που φερουν και τις αρμοδιότητες καθώς και ένα όργανο

γνωμοδοτικό που θα δημιουργηθεί από 50 πολίτες από

όλα τα επαγγέλματα και όλους τους φορεις· το ορίζει ο

“Καλλικρατης”.
Α. Μπουζιάνη

�
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, στην

απόφαση επέκτασης του Κοιμητηρίου Βουλιαγ-

μένης, ότι ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος κατα-

ψήφισε το θέμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος επιφυλάχθηκε όσον αφορά στο

εάν είναι σύννομη η απόφαση.

�
Αιμοδοσία στα Καλύβια το Σάββατο 18/12 από 9

έως 12 το πρωί στο Δημαρχείο.

�
Οσο μακάβροι και αν είναι, ρίξτε μια ματιά στη

σελίδα 18, που έχει την κανονιστική απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης για

τις τιμές των εξυπηρετήσεων στο Νεκροταφείο και το

“σπίτι”, που μπορείς να αγοράσεις για να σε βάλουν μέ-

σα!
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Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συμπαρίσταται στην Κερατέα

διέκοψαν τη συνεδρίαση και βρέθηκαν στα γεγονότα

Ο Νομάρχης αναφέρθηκε εκτενώς στα επεισόδια

που εξελίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κερατέα,

για την κράτηση του Δημάρχου Στ. Ιατρού, για τρο-

πους συμπεριφοράς των σωμάτων ασφαλείας.

Εκανε ειδικότερη αναφορά ότι παρά την απόφαση

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, για αναστολή των εργα-

σιών μέχρις εκδικάσεως των προσφυγών του Δήμου

και των κατοίκων της Κερατέας, η παρουσία των

αστυνομικών δυνάμεων αντί να περιορισθεί συνε-

χώς επεκτείνεται με αποτέλεσμα, λίγο πριν την

έναρξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου τα επεισόδια

να λαμβάνουν χώρα στις παρυφές της Κερατέας.

Με δεδομένες τις επανειλημμένες ομόφωνες απο-

φάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με τις οποίες

απορρίπτεται τεκμηριωμένα ο Περιφερειακός Σχε-

διασμός στην Αττική, ο Νομάρχης τόνισε ότι πέραν

της συμπαράστασης στους Δήμους Κερατέας και

Λαυρίου, που συνενώνονται στο νέο Δήμο Λαυρεω-

τικής, είναι αναγκαία η εκτόνωση των εκρηκτικών

συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να

αποφευχθούν χειρότερες καταστάσεις.

Όσοι επιχειρούν, κατέληξε ο Νομάρχης Λ. Κουρής,

να μετατρέψουν  τα σώματα ασφαλείας από δυνά-

μεις προστασίας των πολιτών σε δυνάμεις προστα-

σίας των εργολάβων καταδικάζονται στην συνείδη-

ση του πολίτη.

Περίεργη τακτική χαρακτήρισε ο Νομάρχης αυτό τον

τρόπο παρουσίας, με μία βιαιότητα ιδίως σε νέα παι-

διά και ιερωμένους! «Πρέπει να σας πω, ότι πέρα
από όποιες ευθύνες που εχουν γι’ αυτη τη συμπερι-
φορά, δίκαια αναρωτιέται ο πολίτης  πως μεταβάλ-
λονται από δυνάμεις προστασίας του, σε δυνάμεις
προστασίας των εργολάβων! Φοβάμαι ότι με την τα-
κτική αυτή μπορεί να έχει και ανθρώπινες απώλει-
ες», κατέληξε.

Ο Νίκος Καντερές επεσήμανε ότι τα γεγονότα της

Κερατέας δεν έχουν καμία σχέση με το Γραμματικό.
Και ότι η Νομαρχία θα τελειώνει τη θητεία της με το
δυσάρεστο γεγονός της Κερατέας, το οποίο μπορεί
να έχει δυσάρεστες εξελίξεις.

“Για εμάς δεν είναι περίεργη ούτε η στάση της Αστυ-
νομίας ούτε της Κυβέρνησης. Θέλουν με την πυγμή
που δείχνουν στην Κερατέα να δείξουν ότι υπάρχει
κράτος. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει κράτος και στις
φωτιές και στις πλημμύρες. Είναι το κράτος που θέ-
λει να ικανοποιήσει τις όποιες επιταγές της Ε.Ε. και
να καθυποτάξει τον πολίτη», τόνισε ο Νίκος Στεφα-

νίδης και κατέληξε ότι η Κερατέα είναι πιο συγκρο-
τημένη, έχει αποφασίσει να αγωνιστεί και έχει απέ-
ναντί της ένα παρακράτος που θέλει να αντισταθεί.

«Εχουμε δηλώσει ότι είμαστε αντιθετοι στον Περι-
φερειακό Σχεδιασμό. Η απόφαση του ΣτΕ απέρριψε
την προσφυγή του Γραμματικού. 
Παρακολουθώντας τα γεγονότα δεν άλλαξε τίποτα.

Γι’ αυτό εμμένουμε στην απόφασή μας απορρίπτο-
ντάς τον για άλλη μια φορά», τόνισε ο Δημοσθένης

Μπαρούτας, ο οποίος εξελέγη και περιφερειακός

σύμβουλος με τον Γιάννη Σγουρό.

Ο Πάρης Ευαγγελίου που βρέθηκε στα γεγονότα,

όπως και άλλοι νομαρχιακοί σύμβουλοι, μίλησε για

“κράτος καταπατητή. Καμία έγκριση από αρχαιολο-
γική υπηρεσία» τόνισε.

Πρόβα εκφοβισμού

Ο Κοκκινόπουλος επεσήμανε ότι «έχει τεράστια ση-

μασία γι’ αυτό που ετοιμάζεται. Είναι μια πρόβα, για

να δείξουν στον κόσμο ότι πρέπει να κάτσει στο κα-

βουκι του».

Ο Αντώνης Γάκης που έχει εκλεγεί κι αυτός περιφε-

ρειακός σύμβουλος με τον Γ. Σγουρό επεσήμανε ότι:

«Εχει αποκλειστεί η περιοχή και το Λαύριο. Δεν μπο-

ρεί ένας εργαζόμενος να πάει στο Λαύριο. Πρέπει
να πάει μέσω Αναβύσσου», και ότι «πρέπει να δεί-
ξουμε ότι στο θέμα αυτό δεν είμαστε ούτε κόκκινοι,
ούτε πράσινοι, ούτε μπλε».

Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Την περασμένη Δευτέρα (13/12) συνεδρίασε το Νομαρχιακό Συμβούλιο

με ιδιαίτερη ανησυχία από όλες τις πτέρυγες για τα γεγονότα που εξε-

λίσσονταν στην Κερατέα, όπου τα ΜΑΤ προσπαθούν να εγκαταστήσουν

τους εργολάβους για δημιουργία ΧΥΤΑ.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής, πρότεινε, εξαιτίας των γεγονότων να

συζητηθεί μόνο το πρώτο θέμα, που αφορούσε οικονομικά θέματα και να

διακόψουν τη συνεδρίαση και σύσσωμο το Ν.Σ. να πάει στην Κερατέα. Η

πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Επίσης η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία είχε καταθέσει αίτημα στο

Προεδρείο, να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας.

Ποιοι εκλέγονται 

στην Αντιπεριφέρεια 

Ανατ. Αττικής

Οπως είναι γνωστό, από 1ης Ιανουαρίου η αιρετές

Νομαρχίες καταργούνται. Τη θέση τους καταλαμ-

βάνουν οι αιρετές Αντιπεριφέρειες(!) με μία Περι-

φέρεια Αττικής και Περιφερειάρχη τον Γιάννη

Σγουρό.

Στην Ανατολική Αττική Αντιπεριφερειάρχης εξε-

λέγη η Χρυσάνθη Κισκήρα και το σύνολο των πε-

ριφερειακών συμβούλων (πλειοψηφίας και μειο-

ψηφίας) είναι έντεκα.

Η πλειοψηφία είναι μειοψηφία!

Βέβαια εδώ παρατηρείται το φαινόμενο η πλειο-

ψηφία να είναι μειοψηφία!! Δηλαδή από τους έντε-

κα συμβούλους, οι πέντε είναι της πλειοψηφίας

και οι υπόλοιποι έξη της μειοψηφίας.

Τους παρουσιάζουμε:

Αφεντούλη Δέσποινα, Αντώνης Γάκης, Γιάννης

Δημόπουλος, Δημοσθένης Μπαρούτας και Γιώρ-

γος Σμέρος της πλειοψηφίας.

Χάρης Δαμάσκος, Αθαν. Αυγερινός, Νάσος Αθα-

νασίου, Γιάννης Γκιόκας Γιώργος Βαρεμένος και

ο Χρήστος Γουδής όλης της μειοψηφίας.

Ομόφωνη απόφασης συμπαράστασης

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα:

― Να συμπαρασταθεί στους πολίτες και τον Δήμο

Κερατέας

― Να απαιτήσει την απομάκρυνση των αστυνομικών

δυνάμεων, μετά την δικαστική απόφαση για αναστο-

λή εργασιών στο χώρο του ΧΥΤΑ 

― Να ζητήσει την παρέμβαση της εισαγγελικής αρ-

χής για τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων

που θα οδηγήσει σε εκτόνωση της εκρηκτικής κατά-

στασης που έχει δημιουργηθεί.
ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι ο Νομάρχης Λεων. Κουρής με τους
Δημάρχους Κερατέας Στ. Ιατρού και Σαρωνίδας Πέτρο Φιλίππου
στο χώρο των γεγονότων.



Ένα  από  τα βιβλία που κοσμούσαν την παι-

δική μου βιβλιοθήκη, ήταν τα Ταξίδια του Γκι-

ούλιβερ, βιβλίο γραμμένο από τον Τζονάθαν

Σουίφτ  (1726).

Περιπέτειες στο χώρο του ονειρικού,  έφερ-

ναν μια έξαψη στην παιδική φαντασία, που

λειτουργούσε ακόμα και μετά το κλείσιμο

του βιβλίου. 

Το ενδιαφέρον μου γι΄ αυτό το ανάγνωσμα

στα κατοπινά χρόνια,  κατείχε απλά τον νο-

σταλγικό χώρο της ψυχής μου και τίποτε άλ-

λο.

Εσχάτως όμως, απόκτησα  και μια ξεχωρι-

στή έκδοση, πιο επιμελημένη που αποτεινό-

ταν, λίγο πιο πέρα από τη σφαίρα του παιδι-

κού μυαλού, αλλά και αυτή είχε μείνει, ξε-

χασμένη στο ράφι -κοιμητήριο της βιβλιοθή-

κης μου. 

Δεν ξέρω, πώς και γιατί, προχθές το ανέσυ-

ρα και το ξεφύλλισα. Στις σελίδες του, η πυ-

κνή ισοπεδωτική γραφή του κειμένου, σε

απέτρεπε για κάποια απόλαυση. Εγώ όμως,

μαζοχιστικά επέμεινα. 

Είχα παλιότερα γνωρίσει τον ήρωα, να επι-

σκέπτεται την χώρα των Λιλιπουτίων, όπου

εκεί, ενώ είχε  βοηθήσει τους μικροσκοπι-

κούς κατοίκους να διώξουν  τον ανεπιθύμη-

το γειτονικό εισβολέα από τη χώρα,  συκο-

φαντήθηκε και εξορίστηκε. Δυστυχώς αυτή

είναι η συνηθισμένη επωδός της όποιας ευ-

εργεσίας. 

Σε δεύτερο ταξίδι,  βρίσκεται και γνωρίζει τη

χώρα  των γιγάντων. Εκεί υπομένει τα πάν-

δεινα, αφού  μάλιστα κάποιος γίγαντας, τον

έχωσε   ολόκληρο, στο στόμα του γιγαντιαί-

ου μωρού του, με σκοπό να σταματήσει το

κλάμα του. 

Σήμερα, το ενδιαφέρον μου σταμάτησε   στο

τρίτο του ταξίδι. 

Σε αυτό, στη χώρα των Λαπουτιανών· βρήκε

τον  βασιλιά  να  κατοικεί σε ένα ιπτάμενο

πλωτό νησί, που είχε την δυνατότητα να

υπερίπταται της λοιπής χώρας.  

Το   βασιλικό νησί, όπως ελέχθη ήταν ιπτά-

μενο, με ανυψωτική και κατά το δοκούν δυ-

νατότητα, γύρω στα 170 μέτρα.    Είχε γεω-

γραφικό σχήμα κυκλικό, με διάμετρο  6 χι-

λιόμετρων και πάχος 270 περίπου μέτρων. Η

κάτω επιφάνειά του, λεία ούσα και γλιστερή,

καλυπτόταν από  μια διαμαντένια πλάκα.

Στην  επάνω του επιφάνεια,  ορυκτές πέτρες

και μαύρο χώμα, σχημάτιζαν μια κοιλάδα,

επικλινή και βαθουλωτή στο κέντρο, για να

συγκεντρώνονται  τα βρόχινα νερά, σε ειδι-

κές δεξαμενές. Ο ήλιος καυτερός από πάνω,

βοηθούσε  στην εξάτμιση των νερών απο-

τρέποντας μια υπερχείλιση.

Ο πονηρός μονάρχης, με το ιπτάμενο νησί

του, όλο γύριζε και επισκοπούσε τη χώρα. 

Αν μάλιστα σε κάποια περιοχή, οι κάτοικοι

δεν ήθελαν να πληρώσουν τους φόρους

τους, ο βασιλιάς  για τιμωρία και εκβιασμό,

ανέβαζε το ιπτάμενο  του και το έφερνε

ανάμεσα στα σύννεφα της βροχής και έτσι

εμπόδιζε  την πτώση της βροχής  στην ανυ-

πάκουη περιοχή. 

Τότε  οι κάτοικοι στερούνταν  την ευεργεσία

της βροχής,  μένανε χωρίς νερό και κατά συ-

νέπεια  χωρίς σπαρτά, χωρίς σοδειές και λι-

μοκτονούσανε. 

Αν πάλι παρ΄όλα ταύτα, αυτοί δεν συμμορ-

φώνονταν, τότε οι υποτακτικοί πραιτωριανοί

και οι μπράβοι του αφέντη, ρίχνανε  τις  πέ-

τρες, εκείνες τις ορυκτές και κατέστρεφαν

μερικώς την πόλη ή το χωριό. 

Για να ανεβοκατεβάζει το εξουσιαστικό νησί

του, είχε καταφέρει,  με τη βοήθεια μιάς

ομάδας αστρονόμων,  να στήσει ένα μεγάλο

φυσικό  μαγνήτη. 

Ο μαγνήτης ήταν έτσι ρυθμισμένος, ώστε

στη μια πλευρά του να έχει δυνάμεις που έλ-

κουν και στην άλλη που απωθούν. 

Όταν λοιπόν ο μαγνήτης στηνόταν ορθός

με τον πόλο έλξης προς τη γη, το νησί κατέ-

βαινε.

Όταν όμως ο άλλος πόλος, ο πόλος της

απώθησης στρεφόταν  προς τα κάτω, το νη-

σί ανυψωνόταν.

Με κάποιο συνδυασμό των θέσεων προσα-

νατολισμού του μαγνήτη, ιδιαίτερα τη λοξή,

το νησί κατάφερνε   να μετακινείται και να

διασχίζει τις κτήσεις του μονάρχη. Και όταν

ο μονάρχης ήθελε να το ακινητοποιήσει κά-

που, τότε διέτασε την  τοποθέτηση του μα-

γνήτη σε παράλληλη θέση με τον ορίζοντα·

οπότε ο ένας πόλος τραβούσε προς τα επά-

νω, ο άλλος προς τα κάτω και έτσι το νησί

στεκόταν.

Το νησί  πάλι εξυπακούεται, ότι δεν μπορού-

σε να μετακινηθεί πέραν των γεωγραφικών

ορίων της έκτασης των κτήσεων του μονάρ-

χη.

Καίτοι αυτό ο μονάρχης πολύ θα το ήθελε.

Πολύ θα  επιθυμούσε να έχει μια  δική του

αυτοκρατορία. 

Η αντίδραση όμως, ερχόταν κυρίως από

τους επιστήμονες – που φαίνεται, όπως και

να έχει το πράγμα, κάτι τους είχε μείνει από

ηθική. 

Αλλά και οι υπουργοί του δεν συμφωνού-

σαν, γιατί ήξεραν πως η γεμάτη  ευκαιριακά

προνόμια θέση τους, ήταν προσωρινή και

δεν ήθελαν να το παρακάνουν και να  δια-

κινδυνεύσουν να τη χάσουν, η ίσως και αρ-

γότερα εξ’ αυτής τους της ενέργειας να κα-

τηγορηθούν σαν προδότες της πατρίδας, και

δεν ξαναεπιλεγούν από τον μονάρχη.  

Τα πράγματα στη Λαπούτα δεν εξελίσσο-

νταν πάντοτε ομαλά.

Οι κάτοικοι δεν ήταν και τόσο χαζοί, μερικές

φορές επαναστατούσαν και δεν πλήρωναν

φόρους, ιδιαίτερα όταν έβλεπαν, πως ο μο-

νάρχης το μόνο που έκανε, ήταν  να  φρο-

ντίζει για την καλοπέρασή του. 

Σε τέτοιες καταστάσεις ανυπακοής, ο ήλιος

σκοτείνιαζε και το φόβητρο, το  τέρας της

Αποκαλύψης υπερίπτατο των “Βωμών και

Εστιών” των υπηκόων. 

Το μοναρχικό θηρίο, άπλωνε τα κέρατα του

και έρριπτε “πυράν και φωτίαν” μαζί με πέ-

τρες ορυκτές, αναμεμιγμένες με αρρώστιες

και…  και  και άλλες τέτοιες βρωμιές, αυτές

που οι εκάστοτε κρατούντες διαφυλάσσουν

για ώρα ανάγκης στα κελάρια τους. 

Αν όμως παρόλα αυτά, οι εν τη πράξει υπό-

δουλοι υπήκοοι, δεν συνετίζονταν, ο μονάρ-

χης μπορούσε, αν ήθελε, να κατεβάσει το

νησί του το ιπτάμενο, επάνω στα κεφάλια

τους, στους βωμούς τους και στις εστίες

τους, να  τους καταπλακώσει και να τους κα-

ταλιώσει.

Αυτό όμως δεν το ήθελε ο άρχοντας, όχι βέ-

βαια από φιλευσπλαχνία και καλωσύνη,  αλ-

λά γιατί αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι και  πολύ

φοβάται. Και να γιατί:

Η πόλη έχει εκκλησίες με τρούλους οξύαιχ-

μους υψηλούς που προεξέχουν  μαζί με

τους εξ ίσου απειλητικούς σταυρούς τους.

Ακόμη, έχει πανύψηλα μυτερά  κτίρια, έτοι-

μα όλα, να διατρήσουν, και να καταστρέ-

ψουν την διαμαντένια πλάκα και τον μαγνή-

τη, αφού αυτός είναι στερεωμένος σε αυτή. 

Γι’ αυτό και ο βασιλιάς, σοφά και υστερό-

βουλα – αλλιώς πως θα ήταν και βασιλιάς –

όταν τα πράγματα σκουρέψουν,  χαμηλώνει

το “πλεούμενό” του και χαμογελαστός με

μια μακιαβελική τρυφερότητα, σαν να μη

συμβαίνει τίποτα,  συμβιβάζεται.  Όχι φυσι-

κά πάλι από αγάπη για το λαό του. Αλίμονο,

μοναχά για να διαιωνίσει την εξουσία του.

Και οι υπήκοοι, χαζοί και καταχαζοί όπως

πάντα, τον καλοδέχονται.

Αυτά για τον “Γκιούλιβερ” τον ίσως καθόλου

παιδικό, αλλά  περισσότερο αλληγορικό. Αρ-

κεί όμως να τον ψάξεις αν θέλεις  και θα

βρείς και άλλες αλήθειες.

γιάννης  κορναράκης του μάνθου 

―――――――

Βοηθήματα

1) Τζ. Σουίφτ: “Ταξίδια του Γκιούλιβερ”, εκδ. Πάπυρος

1996

2)  Εγκυκλ. “Πάπυρος Λαρούς”, Μπριτάννικα

Γκιούλιβερ

Ο Ενας και μοναδικός!

και οι ...κότες

Μέσα στο κύμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

ψηφίστηκαν στη Βουλή (14/12) άρθρα που αφορούν

τις ΔΕΚΟ, τον περιορισμό προσλήψεων, την αύξηση

του ΦΠΑ,  διαδικασίες επίλυσης συλλογικών διαφο-

ρών, προσωρινής απασχόλησης και ...προσφοράς

εργασίας μέχρι θανάτου από τους εργαζόμενους!

Με 156 ναι και 130 όχι. 

Ο μόνος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ που ύψωσε

το ανάστημά του ήταν ο βορειοελλαδίτης βουλευ-

τής  Βαγγέλης Παπαχρήστου, ο οποίος καταψήφισε

το νομοσχέδιο. Ολοι οι άλλοι, ανεξάρτητα αν βρί-

ζουν, καταγγέλουν, καυτηριάζουν στα γυάλινα πα-

ράθυρα και στους πολίτες,

“κάθισαν” γερά πάνω στις

καρέκλες τους σαν κότες.

Μη τυχόν και χάσουν τη

θεσούλα τους και βρεθούν

άνεργοι οι άνθρωποι σ’ αυ-

τη την περίοδο της σκλη-

ρής και ανελέητης αναζή-

τησης εργασίας.

Αμεσα δε, ο “τσοπάνης”

(Παπανδρέου) έβαλε τον

“κακό λύκο” (Πετσάλνικο)

να “φάει” το κριάρι που αποσκίρτησε από το μαντρί! 

Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτές οι μοναδικότητες,

που σηκώνουν ανάστημα σ’ ένα σύστημα τόσο σά-

πιο και αντιδημοκρατικό.

Στο βουνό η Κερατέα
Με την προστασία των ΜΑΤ οι μεγαλοεργολάβοι με

προταγμένα τα μηχανήματα ως ερπύστριες εισέβα-

λαν στο Οβριόκαστρο, στο όμορφο αρχαιολογικό

βουνό της Κερατέας να το μετατρέψουν σε μια

ανοιχτή χωματερη. Οι κάτοικοι της Κερατέας έχουν

βάλει τα στηθη τους και αντιστέκονται. 

Ολόκληρες διμοιρίες, με κουκούλες και χωρίς τα χαρα-

κτηριστικά χτυπούν αλύπητα γέροντες με μαγκούρες,

παιδιά, γυναίκες για να επιβάλλουν την πιο οπισθοδρομι-

κή λύση, που έχει εγκαταλειφθεί σε όλη την Ευρώπη μέ-

σα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, που όπως τον χαρακτη-

ρίζει το έγγραφο της αρχαιολογίας είναι σημαντικής

αξίας και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους!!

Στο μεταξύ η τούρκικη φρεγάτα έφτασε στο Σούνιο!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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Μου επεσήμαναν –ορθώς- αναγνώστες της «7ης» ότι

στο προηγούμενο άρθρο μου για τους φύλακες της Πα-

τρίδας, παρέλειψα ν’ αναφερθώ στον νομικό κόσμο. Σω-

στή η επισήμανση, αλλά δεν τους ξέχασα τους λειτουρ-

γούς της Θέμιδος. Πως θα μπορούσα άλλωστε; Εάν η Δι-

καιοσύνη ήταν πράγματι ανεξάρτητη εξουσία στην Ελ-

λάδα, εάν οι κορυφαίοι θεσμοί της -Άρειος Πάγος, Συμ-

βούλιο Επικρατείας- στέκονταν στο ύψος που όφειλαν,

τότε κάθε εκλεγμένος και μη αρχικατεργάρης θα ήταν

στον πάγκο του. Στον πάγκο συσσιτίου της στενής, στον

πάγκο του κάτεργου να τραβάει κουπί, στον πάγκο του

τελοσπάντων. Ενώ, τώρα, επειδή η Θέμις δεν έχει ούτε

νεύρα, ούτε κέφια –κατά τον αξέχαστο Δημήτρη Ψαθά-

αλλά κάνει «νάνι», οι κάθε λογής κατεργαραίοι έχουν

δέσει στον πάγκο του Προκρούστη την δύστυχη Ελλάδα

και την κομμα-τιάζουν.

Τότε, με την απογραφή του νεο-Καισαρίσκου Γ.Α.Π.

εξοργίσθηκαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των δικαστών

μας: «Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε δημόσι-

οι λειτουργοί», διαμαρτυρήθηκαν. Πρώτο φάουλ: Όλοι οι

δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται και οφείλουν να είναι

δημόσιοι λειτουργοί. Όλοι ανεξαιρέτως, ο δικαστικός, ο

αστυνομικός, ο δάσκαλος, ο εφοριακός, ο στρατιωτικός,

ο εργαζόμενος στην δημοτική καθαριότητα, όλοι είναι

δημόσιοι λειτουργοί και οφείλουν να το συναισθάνονται

και να πορεύονται αναλόγως. Εδώ, λοιπόν, έγκειται το

δεύτερο φάουλ των δικαστικών. Ενώ οι ίδιοι, εδώ και

χρόνια, έχουν επιλέξει να είναι μόνο δημόσιοι υπάλλη-

λοι και όχι λειτουργοί, διαμαρτύρονται για την τιμή των

από μακρού ταπεινωμένων όπλων τους κάθε φορά που

οι εκμαυλιστές τους πολιτικοί, τούς υπενθυμίζουν, άγαρ-

μπα και άπονα, ποιός παίζει τον ρόλο του Μεμφιστοφε-

λή και ποιός του Φάουστ.

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες που δικαίως έχει ο κάθε

ως εγώ «απλός» πολίτης από τους δικαστικούς λειτουρ-

γούς, είναι πιό αυξημένες σε σχέση με τις απαιτήσεις

που έχουμε από τους άλλους μας «φύλακες». Ο πολιτι-

κός κατέχει το μαγικό ραβδάκι να μεταμορφώνει το μαύ-

ρο σε άσπρο κατά το δοκούν. Ο Μαντέλης δεν σούφρω-

σε μίζα, δέχθηκε «χορηγία». Οι Βατοπεδινοί υπουργοί

της Ν.Δ. υπέγραφαν ότι τους έφερναν οι υπηρεσιακοί

παράγοντες. Άρα, ο όφις τους ηπάτησε. Ο «εκσυγχρονι-

στής» δάσκαλος που δίδασκε το πατσαβούρι της Ρεπού-

ση στα παιδιά μας, απλώς εκτελούσε εντολές του σεβα-

στού υπουργείου. Βέβαια δεν δείχνει τον ίδιο ζήλο όταν

καλείται να διδάξει έργα των παλιο-εθνικιστών Σολω-

μού, Παλαμά, Ελύτη και άλλων. Ο αρχιεπίσκοπος Αθη-

νών Ιερώνυμος, εκχωρεί ελαφρά τη συνειδήσει ορθόδο-

ξο ναό, τόπο αυστηρά προορισμένο για λατρεία και προ-

σευχή, για να χρησιμεύσει ως χώρος «διαπολιτισμικής

συναυλίας αγάπης», με την ευγενή παρουσία ευάριθμων

μουσουλμάνων εντός του χριστιανικού ναού, υπό την

αγενή αι-γίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας, Κάρολου Παπούλια, προς τον οποίον οι πέριξ Έλ-

ληνες κάτοικοι του υπό αφγανική κατοχή Αγ. Παντελεή-

μονα αν-έκραξαν ευγνωμόνως «καλώς ήρθες ...Ταγίπ

Ερντογάν». Δεν μπόρεσαν οι δύσμοιροι ν’ αφομοιώσουν

το χριστιανικό μήνυμα αγάπης: «Έλληνες σκάστε»!

Όλοι οι άλλοι, λοιπόν, φύλακες της Πατρίδας και του

Έθνους (λέξεις αφιερωμένες με λατρεία στην κ. Δραγώ-

να), ερμηνεύουν τα καθήκοντά τους κατά το δοκούν και

χαράσσουν ευτυχισμένοι την οδό της απωλείας μας. Οι

δικαστικοί, όμως, λειτουργοί δεν δικαιούνται να ερμη-

νεύουν τα θέσμια κατά τα κέφια τα δικά τους ή άλλων.

Δεν μπορούν να καλυφθούν πίσω από τις large και extra-

large, υποκειμενικές ερμηνείες υποχρεώσεων των άλ-

λων μας φυλάκων. Στον Νόμο ένα κι ένα κάνουν δύο κι

όχι έντεκα. Τα χρώματα είναι άσπρο-μαύρο, άντε να παί-

ζει και το γκρι που και που στην επιείκεια του Νόμου. Ερ-

μηνεία νόμων ροζ με πουά λιλά κι ανταύγειες σομόν, με

μιά πρέζα από λαχανί φωσφοριζέ, δεν νοούνται κατά

την νομική επιστήμη.

Στο «δια ταύτα» και «εν ονόματι του Ελληνικού Λαού»,

το Μνημόνιο είναι αντισυνταγματικό του κερατά. Ο

«Καλλικράτης» επίσης. Η σκανδαλώδους ευνοίας χορή-

γηση ελληνικής ιθαγένειας(!) στους λαθρομετανάστες,

ωσαύτως καταστρατηγεί σειρά άρθρων του συντάγμα-

τος. Η επιδρομή στα εργασιακά δικαιώματα, ομοίως. Ο

Άρειος Πάγος έχει παγώσει για τα καλά και υπερθερμαί-

νεται μέχρις εκρήξεως μόνον όταν απειληθούν μισθοδο-

τικά και συνταξιοδοτικά κεκτημένα των δικαστών, Συ-

νταγματικό Δικαστήριο, φευ, δεν διαθέτουμε, διαθέτου-

με όμως συνταγματολόγους, καθηγητές του Δικαίου και

«μαχόμενους δικηγόρους». Φύλακες με βαρύ οπλισμό,

αν θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν.

Όπα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας! Πως πάει ρε παλλη-

κάρια; Όλα καλά; Εντάξει, καλή για αρχή η προσφυγή

του Δ.Σ.Α. στο Συμβούλιο Επικρατείας για το Μνημόνιο,

αλλά δεν φτάνει λεβέντες μου. Καλά και τα τηλεοπτικά

παραθύρια να λέμε και να κλαίμε τους καημούς μας και

να θαυμάζει ο κάθε εγώ: «Μωρέ, τι ξουράφι δικηγόρος

είναι τούτος, βρε πως τα λέει έτσι, πέστα, πέστα χρυσό-

στομε»! ...αλλά δεν φτάνει ούτε αυτό. Κανενός Γιωργά-

κη τ’ αυτί δεν πρόκειται να ιδρώσει μόνο με ηχογραφη-

μένες κλαγγές ξιφών και άλλα ηχητικά εφέ.

Ας βγάλουν μιά κοινή ανακοίνωση οι Δικηγορικοί Σύλλο-

γοι όλης της χώρας όπου να λένε πάνω-κάτω: «Ο Δικη-

γορικός Σύλλογος σε κάθε πρωτεύουσα νομού έχει ορί-

σει μέλη του που θα δέχονται ομαδικές μηνύσεις –και

αγωγές- θιγομένων από το Μνημόνιο πολιτών, κατά πα-

ντός υπευθύνου και με καταβολή –π.χ.- 20 ευρώ». Με

κοινό το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς για όλους

τους μηνυτές.

Άντε λεβέντες μου να σας χαρούμε και να σας παραδε-

χτούμε. Σηκώστε τα όπλα σας να χαρούν κι οι ψυχές του

Τερτσέτη, του Πολυζωίδη και των αείμνηστων, γιγάντων

Ελλήνων νομομαθών, δασκάλων σας, που τα συγγράμ-

ματά τους διαβάζατε για να πάρετε το πτυχίο σας. Άϊντε

μπρε και χαλάλι σας να μας σφάζετε, όταν ερχόμαστε

στα γραφεία σας «δι’ υπόθεσίν μας». Κάντε στην Πατρί-

δα τούτο το καλό κι ο Θεός να μας κόβει μέρες και να

σας τις δίνει χρόνια.

Μη θορυβείτε! Η Θέμις καθεύδει
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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Πρόσκληση σε συνάντηση γνωριμίας

με τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους

της Ανατολικής Αττικής που υπάγονται

στη Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής, απέστειλε ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής κ.Νικόλαος, επ΄ ευκαιρίας της

ονομαστικής του εορτής. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθη-

κε τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στην Ιερά

Μητρόπολη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι

των νέων Δήμων: Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου, Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος

Λεβαντής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Μεθενίτης, Κρωπίας Δημή-

τρης Κιούσης, Παιανίας Δημήτρης Δά-

βαρης, Ραφήνας – Πικερμίου Γιώργος

Χριστόπουλος, Σπάτων – Αρτέμιδας

Χρήστος Μάρκου και Παλλήνης Θανά-

σης Ζούτσος. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης

ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεω-

νίδας Κουρής, η νεοεκλεγείσα Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Χρυσάνθη Κισκήρα, καθώς και από την

πλευρά της Μητρόπολης ο Γενικός Αρ-

χιερατικός Επίτροπος πατήρ Ανάργυ-

ρος Φακίνος. 

Οι Δήμαρχοι συζήτησαν με τον Μητρο-

πολίτη και αντάλλαξαν απόψεις  πάνω

σε θέματα που αφορούν την πολιτική,

την Εκκλησία αλλά κυρίως ζητήματα

που αφορούν την Ανατολική Αττική και

τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπί-

σουν και να επιλύσουν οι νέοι δήμαρ-

χοι με την έναρξη της θητείας τους. 

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Σεβα-

σμιώτατος ευχήθηκε καλή επιτυχία

στους δημάρχους και την Αντιπεριφε-

ρειάρχη στην άσκηση των καθηκόντων

τους και δεσμεύθηκε ότι θα σταθεί πά-

ντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια για

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών και το καλό του τόπου γενικό-

τερα. 

Ο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος 

σε συνάντηση γνωριμίας με τους νεοεκλεγέντες δημάρχους της Ανατολικής Αττικής
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Οι ποδηλάτες πολλαπλασιάζονται και απαιτούν την είσοδό

τους με ποδήλατα στο μετρό.

Ετσι απέστειλαν επιστολή στο Μετρό με κοινοποίηση στο

Υπ. Μεταφορών (22/11), με κύριο αίτημα  μία συνάντηση

για τη βελτίωση της συνδυασμένης μετακίνησης με ποδή-

λατο και μετρό αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: “Κα-
ταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την απόφαση
σας να επιτραπεί η χρήση ποδηλάτων στους συρμούς σας
που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2010. Κα-
τά γενική ομολογία, η απόφαση σας είχε επιτυχία, αφού
εκείνη την ημέρα βρέθηκαν και χρησιμοποίησαν το Μετρό
πολλοί ποδηλάτες. Σαν άμεσοι ενδιαφερόμενοι, οι Ποδη-
λάτ-ισσ-ες που εκπροσωπούν την ποδηλατική κοινότητα,
θελήσαμε να ενημερωθούμε από τους ίδιους τους εργαζό-

μενους της Μετρό καθώς και από τους συνεπιβάτες μας
για το αν η παρουσία των ποδηλάτων μας στους σταθμούς
του Μετρό καθώς και στους συρμούς, δημιουργούσε κά-
ποιο πρόβλημα. 

Οι εργαζόμενοι που ρωτήσαμε μας διαβεβαίωσαν ότι δεν
υπήρξαν προβλήματα, πολλοί δε από τους συνεπιβάτες
μας έκφρασαν τη μεγάλη τους έκπληξη όταν ενημερώθη-
καν πως η ημέρα αυτή ήταν μια εξαίρεση και ότι υπάρχει
απαγόρευση των ποδηλάτων στο Μετρό. Θα θέλαμε επί-
σης να σας ενημερώσουμε πως όλοι πλέον οι άλλοι οργα-
νισμοί μέσων μαζικής μεταφοράς, επιτρέπουν την χρησι-
μοποίηση των μέσων τους από τα ποδήλατα καθολικά. Πιο
συγκεκριμένα: η Τραμ επιτρέπει την χρήση των συρμών
τους από τα ποδήλατα. Η TΡAINΟΣΕ επιτρέπει την χρήση
χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί κανένα πρόβλημα.
Σε πολύ θετικό κλίμα συζητήσεων και σε συνεργασία με
τον ΟΑΣΑ είμαστε κοντά στην έναρξη πιλοτικού προγράμ-
ματος για την συνδυασμένη μετακίνηση και χρήση των λε-
ωφορείων από τους ποδηλάτες.
Τέλος εδώ και καιρό επιτρέπεται η χρήση των συρμών του
ΗΣΑΠ με μεγάλη συμμετοχή και απροβλημάτιστα όπως και
στα ΚΤΕΛ. Με βάση την επιτυχία της 18ης Σεπτεμβρίου
2010, οι Ποδηλάτ-ισσ-ες ζητούμε: 
1. Την άρση της απαγόρευσης της χρήσης του Μετρό για
τα ποδήλατα τις ώρες μη αιχμής. 
2. Την αναβάθμιση των υποδομών στάθμευσης ποδηλάτων
σε όλους τους σταθμούς Μετρό. 

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να επισημάνουμε τις πολλα-
πλές καταγγελίες που έχουν αναφερθεί στην ιστοσελίδα
μας για κλοπές ποδηλάτων, είτε λόγω έλλειψης είτε λόγω
των λανθασμένων υποδομών στάθμευσης ποδηλάτων. 
3. Την συνάντηση μας με τους εκπροσώπους σας ώστε να
διευθετηθούν τα παραπάνω με τον πιο αποτελεσματικό
αλλά και βιώσιμο τρόπο. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι η όλη σας στάση προς το ποδήλατο δεν
συμβαδίζει με την άποψη του ίδιου του Πρωθυπουργού!
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο blog του κ. Γιώρ-
γου Παπανδρέου, το όλο ζήτημα της απαγόρευσης των
ποδηλάτων στο μετρό «έχει πλέον καταντήσει κοροϊδία».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποδήλατο είναι ενα κα-

λό μέσο μεταφοράς, με πολλά πλεονεκτήματα. Και θα

πρέπει να το δέχονται τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, γιατι

αλλιώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Ασε που κλέβονται κα-

τά κόρον. Δύο ποδήλατα μου έχουν κλέψει μέσα από την

αυλή μου.

Η Ελλάδα  έχει και το μεγάλο προβλημα της έλλειψης πο-

δηλατοδρόμων, ιδιαίτερα σε κεντρικούς δρόμους. Αλλά ο

τρόπος που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη πο-

δηλατοδρόμων  είναι τουλάχιστον ανέκδοτο για τον Τοτό.

Αντί να πιάσει τους μεγάλους δρομους, με τις μεγάλες τα-

χύτητες, που εκεί κινδυνεύει ο ποδηλάτης, έπιασε τα στε-

νάκια - για παραδειγμα στη Βούλα, της Ιριδός και κάτι άλ-

λα - για να  φτιάξει ποδηλατόδρομους!!

Σε ένα δρόμο που κάθε 4-5 μέτρα έχει είσοδο γκαράζ και

τον σηκώνει πάνω από το οδόστρωμα του δρομου!

Σύμφωνα με μια ανάλυση της κυκλοφορίας στο Σικάγο, το

1980!!, η συνδυασμένη χρήση, ποδηλάτου και μέσων μαζι-

κής μεταφοράς είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να μει-

ωθούν αποτελεσματικά οι εκπομπές υδρογονανθράκων

και μονοξειδίου του άνθρακα.

Μια μελέτη του John Pucher για τα συστήματα μεταφορών

σε δώδεκα βορειοαμερικάνικες και ευρωπαϊκές χώρες επι-

βεβαιώνει ότι οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις επιλογές

των ανθρώπων, σχετικά με τις μετακινήσεις τους, δεν επη-

ρεάζονται κατά κύριο λόγο από το επίπεδο του εισοδήμα-

τος, την τεχνολογία ή το βαθμό αστικοποίησης. Η διαφο-

ρά έγκειται στην φωτισμένη κρατική πολιτική και στην

ισχυρή κυβερνητικά υποστήριξη.

Κίνημα ποδηλάτων διεκδικεί την είσοδό τους στο metro!
Αλλη μια προχειρότητα στους ελληνικούς ποδηλατόδρομους

Κατήργησαν την επιτροπή

για το κλίμα στις Η.Π.Α.

Σπατάλη τη λειτουργία της Επιτροπής για τις κλιματικές

αλλαγές, θεώρησαν οι Ρεπουμπλικάνοι μέλη της Βου-

λής των αντιπροσώπων και την καταργούν. Έντονη ήταν

η αντίδραση των Δημοκρατικών για την απόφαση και δή-

λωσαν ότι θα ζητήσουν την επανασύσταση της επιτρο-

πής άμεσα.  

«Είχαμε  δεσμευτεί να εξοικονομήσουμε χρήματα των
φορολογούμενων μειώνοντας τη σπατάλη στο Κογκρέ-
σο», ανέφερε σε μήνυμά του ο εκπρόσωπος του εκλεγ-

μένου προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ

Στιλ.

Είδατε από πού ξεκινούν οι διάφοροι ηγέτες τις περικο-

πές! Παράδειγμα και στη χώρα μας που ξεκίνησαν από

τα χαμηλότερα στρώματα. Παράδειγμα μειώνουν τους

μισθούς των εργαζομένων στις διάφορες ΔΕΚΟ, αλλά

δεν αγγίζουν τους μισθούς των Προέδρων και Γεν. Γραμ-

ματέων τους!!!

«Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης»

στον ιστότοπο της Google Earth!!

Προσπαθουν συνεχώς 

να μας μικραίνουν!!

Οπως μας ενημέρωσε το γραφείο τύπου της Νέας Δη-

μοκρατίας, στον διαδικτυακό ιστότοπο Google Earth η

περιοχή της Δυτικής Θράκης αναφέρεται ως «Δημοκρα-

τία της Δυτικής Θράκης». Επ’ αυτού η Ν.Δ. εξέδωσε

ανακοίνωση όπου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι: «στο
διαδικτυακό ιστότοπο Google Earth, όπου αναρτώνται
παγκόσμιοι χάρτες, η γεωγραφική περιοχή της Δυτικής
Θράκης, τμήμα της ευρύτερης Ελληνικής Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αναφέρεται ως “Δη-
μοκρατία της Δυτικής Θράκης”. Δηλαδή ως ανεξάρτητο
κράτος ή αυτόνομη περιοχή!
Καλούν δε το Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί σε άμε-

σες ενέργειες, «για  να αποκατασταθεί η επίσημη ονο-
μασία της περιοχής αυτής της Ελληνικής επικράτειας
και να διερευνήσει ποιοί και με ποια στόχευση είναι
υπεύθυνοι για την κατάφωρη αυτή διαστρέβλωση της
αλήθειας, που αποτελεί ευθεία απειλή στην εδαφική κυ-
ριαρχία και ακεραιότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας».  

Ποδηλατόδρομος σε ευρωπαϊκή χώρα, 
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“ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ” 

Ο Δημοτικός Συνδυασμός “ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη

του, στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Κερατέας, για την αποτροπή της κατασκευής του Χώρου Υγει-

ονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στην περιοχή του Οβριόκαστρου!

Ταυτόχρονα, καταδικάζει απερίφραστα την έλλειψη διαλόγου της Κυβέρνησης με τους Δημότες και την

Δημοτική Αρχή, η οποία δυστυχώς έχει “αντικατασταθεί” από την ωμή χρήση  βίας απ’ τα ΜΑΤ και τον

απαράδεκτο τραυματισμό, δεκάδων ενεργών πολιτών και του Δημάρχου Κερατέας.

Δηλώνουν ότι σήμερα ως Δημοτική Παράταξη, αύριο ως Δημοτική Αρχή, θα είναι πάντα δίπλα στους αγω-

νιζόμενους πολίτες της Κερατέας και θα συνδράμουν τον δίκαιο και έντιμο αγώνα τους, με κάθε δυνατό

τρόπο και μέσο!

“ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ” - Σωτήρης Μεθενίτης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Χθες, προεκλογικά των εθνικών εκλογών του 2009 έστει-

λαν τα ΜΑΤ στο Γραμματικό οι Μπλε. Σήμερα, μετεκλογικά

των περιφερειακών εκλογών του 2010 έστειλαν τα ΜΑΤ

στην Κερατέα οι Πράσινοι. Η κυβέρνηση ψευδώς ομιλεί για

ΧΥΤΥ, αφού από τις κατασκευές του Γραμματικού φαίνεται

ότι ετοιμάζουν απλά μια «συμμαζεμένη» χωματερή (ΧΥ-

ΤΑ). Η κυβέρνηση επιμένει στην δια της βίας επιβολή μέ-

τρων αντί να υιοθετεί πολιτικές μείωσης του όγκου των

απορριμμάτων  και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Εάν δείχναμε τέτοια αποφασιστικότητα για την καθιέρωση

της ανακύκλωσης ως μέθοδο διαχείρισης των απορριμμά-

των θα ήμασταν πρότυπο σε όλο τον κόσμο... 

Καταδικάζω την ωμή βία που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση

για την επιβολή ξεπερασμένων και αποτυχημένων μοντέ-

λων της περασμένης δεκαετίας για την διαχείριση των

απορριμμάτων.

...

Καλώ τους Βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Ε. Χριστοφιλο-

πούλου, Π. Ασπραδάκη και Ντ Βρεττό, οι οποίοι μέχρι τις

εκλογές του 2009 ήταν αντίθετοι στην δημιουργία των ΧΥΤΑ,

να δηλώσουν την αντίθεσή τους εκ νέου και να καταγγείλουν

αυτή την πολιτική. (Δεν απευθύνομαι στον κ Πάγκαλο γιατί

ήταν ο μόνος που συμφώνησε με αυτή την πολιτική).

Καλώ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε οποιοδήποτε επίπεδο

(Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη Το-

πικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων, Περιφερειακού ή

Εθνικού Συμβουλίου) που λειτουργούν στην Αττική να πά-

ρουν θέση, επιβεβαιώνοντας τις προεκλογικές τους δε-

σμεύσεις, καταγγέλλοντας την πολιτική που συνεχίζει την

τραγική πορεία της ΝΔ, για τον τόπο μας.

Βασίλης Οικονόμου
Ανεξάρτητος Βουλευτής

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΟΒΡΙΟΚΑΤΣΡΟ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, του Συλλόγου

των Επιστημόνων της Λαυρεωτικής σε έκτακτη συνεδρίασή

του, σήμερα 13-12-2010: 

1. Εκφράζει ομόφωνα τη συμπαράστασή του στον αγώνα του

λαού της Κερατέας και του Λαυρείου για να μην γίνει η

Λαυρεωτική ο σκουπιδότοπος της Αττικής.

2. Θεωρεί ότι ο ιστορικός-αρχαιολογικός κηρυγμένος τόπος

του Οβριοκάστρου και ευρύτερα της Λαυρεωτικής, υπό

ένταξη στον κατάλογο των ιστορικών τόπων και μνημείων

της Ουνέσκο, πρέπει να παραμείνει με τα φυσικά και πο-

λιτιστικά του χαρακτηριστικά.

3. Απαιτεί να προστατευθεί το περιβάλλον και ο υδροφόρος

ορίζοντας. Η μόλυνσή τους θα έχει απρόβλεπτες συνέ-

πειες, όταν μάλιστα η πρακτική των ΧΥΤΑ είναι επιστημο-

νικά και τεχνολογικά ξεπερασμένη.

4. Θεωρούμε παράνομη την παρουσία των ΜΑΤ και τη στάση

της Κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Κα-

ταδικάζουμε τη βάρβαρη συμπεριφορά των ΜΑΤ, που

αντιμετωπίζουν τον λαό της περιοχής μας ως εχθρό. Αντί-

θετα ο εχθρός είναι τα παράνομα μεγάλα συμφέροντα,

που προσπαθούν να υλοποιήσουν το έργο του ΧΥΤΑ της

Λαυρεωτικής.

5. Καλούμε τα μέλη μας, όλους τους φορείς και τους πολίτες

της περιοχής μας να συμπαρασταθούν στον αγώνα για

την προστασία της υγείας των παιδιών μας.

To  Δ. Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Τηλέψωνα Επικοινωνίας:

Πρόεδρος Τάσος Βλάδος, 6974114071

Γενικός Γραμματέας Κώστας Μάνθος, 6977248845

Μηνύματα συμπαράστασης στον αγώνα της
Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ

Μετατίθεται η ορκωμοσία του νέου 

Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου ώρα 7μ.μ

Λόγω της τεράστιας καθυστέρησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα

των εκλογών του Δήμου Μαρκοπούλου, μόλις σήμερα, δηλαδή ένα μήνα(!) μετά τις εκλογές, είμα-

στε εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι, λόγω της πενθήμερης προθεσμίας για άσκηση ένστασης, που

ξεκινάει από σήμερα, να αναβάλουμε την Τελετή Ορκωμοσίας, για την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου και

ώρα 7μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Μέγαρο.

Ο νέος Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης 

καλεί τον νυν Δήμαρχο Φώτη Μαγουλά

να ολοκληρώσει τη θητεία του ενεργά 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου!

Καλούμε την σημερινή Δημοτική Αρχή, να σταματήσει την πλήρη

απραξία της και να συνεχίσει να ασκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου,

όπως ο Νόμος επιβάλλει, κανονικά τα καθήκοντά της!

Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, μετά από δεκάδες καταγγελίες και

παράπονα δημοτών, παρακαλούμε όπως:

α) Συνεχιστεί με κανονικούς ρυθμούς, η αποκομιδή των σκουπιδιών

στο Πόρτο – Ράφτη και στο Μαρκό-

πουλο, που κοντεύουν να μας πνίξουν.

β) Να προγραμματιστεί άμεσα η επι-

διόρθωση της βλάβης της ύδρευσης

στην είσοδο του Μαρκοπούλου, που

χρειάζεται σχετική μελέτη και 

γ) Να αλλαχθούν οι λάμπες φωτισμού, που έχουν καεί στις κολώνες

φωτισμού, στην Λεωφόρο Σουνίου, μέχρι και στο Ντάγλα!

Για Δημοτικό Συνδυασμό “ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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Οι προσπάθειες της Κερατέας βρήκαν ανταπόκριση

Αυτές τις ημέρες στην Κερατέα, είδαμε ένα κράτος

- τρομοκράτη, ένα κράτος που δείχνει την πυγμή του

σε γέρους, παιδιά, γυναίκες με χτυπήματα που τους

στέλνουν στο Νοσοκομείο. Κι αυτό προκειμένου να

επιβάλλει μία λύση απαρχαιωμένη και καταδικασμέ-

νη πριν ξεκινήσει από την ίδια την εποχή της. Που-

θενά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ανοιχτές οργανω-

μένες χωματερές, όπως αυτή που επιχειρείται στην

Κερατέα.

Και όσοι ισχυρίζονται ότι θα γίνει ΧΥΤΥ (δηλαδή πιο

προχωρημένη τεχνολογία) κάνουν λάθος.

Η ίδια η μελέτη του έργου γράφει: 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!

(1896, 1929, 1980, 2010)
ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (περίπου 4 π.μ.) τεράστιος αριθμός από διμοιρίες ΜΑΤ και αυτοκίνητα της

αστυνομίας πέρασαν μηχανήματα χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας (καλύπτοντας μεθοδευμένα την παρανο-

μία) στον αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου στην Κερατέα.

Βρισκόμαστε σε μια καινούργια κατοχή! Το κράτος το έχουν παραδώσει στα συμφέροντα και το ΔΝΤ. Οι

κυβερνήσεις «μπλε και πράσινες» υποταγμένες στα συμφέροντα και την Τρόικα πνίγουν στο αίμα τους

αγανακτισμένους πολίτες που αντιστέκονται! Μας κυβερνούν οι εργολάβοι!
Προφασίζονται ότι το κάνουν

για να γλιτώσει η χώρα τα

πρόστιμα! Η αλήθεια είναι ότι

προσπαθούν για άλλη μια φο-

ρά να φορτώσουν στο λαό

ένα θνησιγενές έργο (το

οποίο για πολλοστή φορά το-

νίζουμε είναι ΧΥΤΑ και όχι

ΧΥΤΥ, όπως ψευδώς δηλώ-

νουν), μόνο και μόνο για να

εισπράξουν οι εργολάβοι!

Ζητάμε να αποχωρήσουν

άμεσα οι εργολάβοι και τα

ΜΑΤ! Να αποκατασταθεί η νο-

μιμότητα!

➢ Η Λαυρεωτική βρίσκεται

σε πόλεμο!

➢ Το κράτος της δικτατορίας

δείχνει το πρόσωπό του!

➢ Το Υπουργείο Προστα-

σίας…των εργολάβων επι-

βάλλει την ανομία με ωμή

βία!

➢ Βρισκόμαστε σε μια καινούργια κατοχή!

➢ Η κατάσταση είναι εκρηκτική!

Μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση να δείτε που πάνε να φτιάξουν χωματερή!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Δήλωση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου για τα γεγονότα

Η πρόχειρη και ευκαιριακή αντιμετώπιση του σημαντικού θέματος της διαχείρισης

των στερεών αποβλήτων το 1994, από την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώ-

θηκε με την επιπόλαιη, χωρίς κανόνες και τεκμηρίωση χωροθέτηση των μονάδων

διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική και κυρίως με τις ξεπερασμένες μεθό-

δους λειτουργίας τους, το 2003 και πάλι από Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, πληρώνει ως σήμερα η Αττική και κυρίως η

Κερατέα, το Γραμματικό και η Φυλή, που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, για να εξυ-

πηρετηθούν συμφέροντα κυρίως και όχι για να λυθεί το πρόβλημα.

Η πολιτεία και σήμερα και χθες, βρέθηκε δέσμια παλαιότερων αποφάσεων οι οποίες

μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει λύση στο πρόβλημα. Και δεν πρόκειται να δώσουν,

όσο η πολιτεία κινείται χωρίς διάλογο, χωρίς συναίνεση για την επίλυση ενός θέμα-

τος που αφορά όλους μας. Η Κυβέρνηση οφείλει έστω και τώρα, να ξεφύγει από την

αδιέξοδη πορεία της αστυνόμευσης, αναλαμβάνοντας πρώτη το μερίδιο ευθύνης

της, να ξεκαθαρίσει το τοπίο προκειμένου στην συνέχεια όλοι μας να πάρουμε υπεύθυνη θέση.

Η νυκτερινή επιδρομή στην Κερατέα, επιβεβαιώνει τη λαϊκή παροιμία: «της νύκτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και

γελά». Θα ήταν πράγματι για γέλια, αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας των ακραί-

ων μεθόδων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 

Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο τόπος δεν κυβερνιέται για πολύ με φόβο και με τρόμο.

Αρχαιολογικός χώρος 

με σημαντικότατα ευρήματα

Ο αρχαιολογικός χώρος Οβριόκαστρο του Δήμου  κηρύχτηκε

ως Α’ ζώνη απολύτου προστασίας λόγω αρχαιολογικού εν-

διαφέροντος (ΦΕΚ/1070/29-12-1995) με υπογραφή του τότε

Υπουργού Πολιτισμού Θάνου Μικρούτσικου. Την ίδια ακρι-

βώς ημέρα(!!!) 29-12-1995 με το έγγραφο 81/96 του Ενιαίου

Συνδέσμου Δήμων Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΚΔΝΑ) υποδει-

κνύεται ως χώρος για ίδρυση ΧΥΤΑ!. Ενώ δηλαδή ο Υπουρ-

γός Πολιτισμού της χώρας καταξιώνει τον χώρο, την ίδια μέ-

ρα κάποιοι άλλοι τον απαξιώνουν πλήρως. 

Στην συνέχεια η Πολιτεία αγνοεί την πρώτη σωστή απόφαση

κι ακολουθεί την δεύτερη που οδηγεί στην «ταπείνωση» και

καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου. 

Με δύο διαδοχικά έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού απα-

γορεύεται η ίδρυση ΧΥΤΑ σ’ αυτό τον χώρο (2676/6-6-1996,

1867/17-4-1997), ενώ με νέο έγγραφο το οποίο υπογράφει ο

ίδιος προιστάμενος (7095/3-10-2003) επιτρέπεται(!!!). 
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Το ειρηνοδικείο Λαυρίου απαγόρευσε την έναρξη εργασιών
Μεγάλη νίκη και κύριο χτύπημα στον αυταρχισμό

της κυβέρνησης ήταν η απόφαση του Ειρηνοδικείου

Λαυρίου, που απαγόρευσε την έναρξη του έργου δη-

μιουργίας ΧΥΤΑ στη περιοχή της Κερατέας.

Συγκεκριμένα σε μια αποκαλυπτική διαδικασία που

ξεσκεπάζει όλη τη προχειρότητα, την ανικανότητα

αλλά κυρίως την επιπολαιότητα(;) των υπουργικών

ενεργειών, η δικαιοσύνη αποφάσισε πως διατηρεί

την προσωρινή διαταγή και δεν επιτρέπει καμία

εκτέλεση εργασιών μέχρι την ανακοίνωση των τελι-

κών αποφάσεων που αναμένονται μετά τις γιορτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ακροα-

ματικής διαδικασίας η πλευρά των εργολάβων έπε-

φτε σε αντιφάσεις και αρκετές φορές συμφώνησε

στο γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών στερείται

νομιμότητας.

Ο Δήμαρχος Κερατέας μετά την μεγάλη αυτή νίκη δή-

λωσε ότι «ξέρουμε ότι υπερασπιζόμαστε τη νομιμότη-

τα. Και αυτό ήταν σήμερα ξεκάθαρο σε όλη τη διαδικα-

σία. Καταγγέλλουμε την εισβολή που έχει γίνει στο τό-

πο μας και αδιαφορεί για τα υπουργικά διατάγματα που

χαρακτηρίζουν το Οβριόκαστρο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ. 

Καλούμε σήμερα το κο Ραγκούση, το κο Γερουλάνο,
τη κα Μπιρμπίλη και το κο Παπουτσή όπως συμμορ-

φωθούν με τους νόμους του κράτους και τα διατάγ-
ματα, και σταματήσουν αυτές τις αιματηρές και πα-
ράνομες επιθέσεις. ΤΑ ΜΑΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΉ-
ΣΟΥΝ ΤΩΡΑ. Το έργο είναι παράνομο και πρέπει να
σταματήσει πριν θρηνήσουμε θύματα και οι δυο
πλευρές. Θα είναι υπεύθυνοι.»

Από τη πλευρά τους οι δικαιωμένοι και με τη σημε-

ρινή απόφαση κάτοικοι δηλώνουν ότι ο αγώνας θα

συνεχιστεί μέχρι την οριστική αποχώρηση των ΜΑΤ

από τον τόπο τους. 

Παράλληλα καταγγέλλουν την Υφυπουργό Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου που ενώ όλα αυτά τα χρόνια που

ήταν στην αντιπολίτευση ήταν στη πρώτη γραμμή

κατά του έργου, σήμερα με την ιδιότητα της υπουρ-

γού επιτρέπει να ξυλοκοπούνται βάναυσα οι συντο-

πίτες της. 

Ο δήμαρχος Σταύρος Ιατρού βρίσκεται αιμόφυρτος στο έδαφος.

Η Υφ. Εύη Χριστοφιλλοπούλου στον αγώνα κατά της δημιουρ-
γίας ΧΥΤΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση!

ΣΑΜΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟ 2011

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές στον

ενιαίο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγένης,

οι Δημότες με τη ψήφο τους έδωσαν πλει-

οψηφία στο Συνδυασμό του κ. Κασιδόκω-

στα.

Αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα, εκφράστηκε

ιδιαίτερα εκτός από τη Βουλιαγμένη και

στη Βάρη και έτσι αποδείχτηκε  ότι το μή-

νυμα της ελπίδας, «η Βάρη θα γίνει σαν τη

Βουλιαγμένη» που εξέπεμψε ο Δήμαρχος

Βουλιαγμένης, είχε καταλυτικό αποτέλε-

σμα.

Βέβαια για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό

το «θαύμα», κατά την άποψή μας, πρώτι-

στο καθήκον του νέου Δήμαρχου θα πρέπει

να είναι η διαμόρφωση μιας «Καλλικρατι-

κής» αντίληψης. Δηλαδή και οι τρεις πρώ-

ην Δήμοι, να αντιμετωπιστούν ισότιμα και

σύμφωνα με τις ανάγκες τους, από τη νέα

Διοίκηση του ενιαίου Δήμου.

Δυστυχώς όμως, έφτασαν μόνο λίγες ημέ-

ρες στον κ. Κασιδόκωστα για να μας απο-

δείξει έμπρακτα, το πώς ο ίδιος αντιλαμβά-

νεται τη θεσμική του λειτουργία  ως κοινός

Δήμαρχος των τριών πόλεων Βάρης-Βού-

λας- Βουλιαγμένης, έστω και αν ακόμη δεν

έχει αναλάβει επίσημα τα νέα του καθήκο-

ντα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης της

9/12, με δική του εισήγηση αποφασίστηκε

κατά πλειοψηφία, η επέκταση του Νεκρο-

ταφείου Βουλιαγμένης προς την πλευρά

της Βάρης, για τις ανάγκες όμως της Βου-

λιαγμένης! 

Η παραπάνω ενέργεια, όπως μπορεί να

αντιληφθεί ο καθένας, είναι παράτυπη,

αφού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Βουλιαγμένης, πήρε μία τόσο σοβαρή από-

φαση για θέμα που αφορά τους Δημότες

του Δήμου Βάρης και μάλιστα χωρίς να

έχει υπάρξει η παραμικρή συνεννόηση με-

ταξύ των δύο Δήμων.

Μια τέτοια εισήγηση από πλευράς Δημάρ-

χου Βουλιαγμένης, θα μπορούσε κάλλιστα

να γίνει από την 1η Ιανουαρίου και μετά,

αφού θα έχει αναλάβει τη Διοίκηση του ενι-

αίου Δήμου.

Επιλέχθηκε όμως από τον κ. Κασιδόκωστα

να κλείσει το θέμα  τώρα, «στο δικό του γή-

πεδο» και πριν από τη συγκρότηση και τη

συζήτηση της πρότασης στο πλαίσιο του

ενιαίου Δημοτικού Συμβουλίου, για να προ-

καταλάβει ενδεχόμενες διαφορετικές εξε-

λίξεις από αυτές που ο ίδιος είχε σχεδιά-

σει.

Ενεργώντας όμως με αυτόν τον αιφνιδια-

στικό και παράτυπο τρόπο και χωρίς καμία

απολύτως διαβούλευση με κανέναν, ευνοεί

εξοργιστικά το Δήμο Βουλιαγμένης, δηλα-

δή το Δήμο του, σε βάρος των κατοίκων

της Βάρης,. 

Τέτοιες όμως μεθοδεύσεις, όχι μόνο την

ισότητα των Πόλεων και τη «Καλλικρατι-

κή» αντίληψη  δεν εξυπηρετούν, αλλά ούτε

μπορούν ποτέ να «μετατρέψουν τη Βάρη

σε Βουλιαγμένη». 

Εκείνο όμως που στην κυριολεξία έχει

εξοργίσει όσους από τους Δημότες της

Βάρης έχουν πληροφορηθεί το συγκεκρι-

μένο γεγονός, είναι οι τρεις(3)  λόγοι που

επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

στην εισήγησή του, για να ληφθεί η υπόψη

απόφαση: 

1ος. «Το Νεκροταφείο της Βουλιαγμένης

έχει «μπουκώσει»!

2ος. «Είναι ευκαιρία με την επέκταση, να

δώσουμε άδειες οικογενειακών τάφων

και σε μη Δημότες, γιατί αυτοί πληρώ-

νουν καλά»! 

3ος. «Μετά την ενοποίηση των Δήμων, η

Βάρη που τόσα χρόνια αντιδρούσε

στην επέκταση, δεν έχει λόγους τώρα

να αντιδρά, αφού είμαστε πλέον ένας

Δήμος»!

Ο αντίλογος όμως είναι εντελώς διαφορε-

τικός και απέναντι του, τα επιχειρήματα

του Δήμαρχου Βουλιαγμένης φαντάζουν

εντελώς «σαθρά».

1ος. Αν το Νεκροταφείο της Βουλιαγμένης

έχει «μπουκώσει», τι να πουν οι Δημό-

τες της Βάρης που το δικό τους έχει

«ξεχειλίσει» στην κυριολεξία, για να

μεταχειριστούμε και εμείς την ίδια

φρασεολογία.

Ενδεχομένως αυτό να μην  το έχει διαπι-

στώσει ακόμη μέχρι σήμερα ο κ. Κασιδόκω-

στας, γι’ αυτό καλό θα ήταν ή να πάει μέχρι

εκεί ή να ρωτήσει τους συνεργάτες του

στη Βάρη.

Ακόμη καλλίτερα θα ήταν να ζητήσει να

ενημερωθεί και για την πρόταση  που έχει

κατατεθεί, με ΟΜΟΦΩΝΗ συμφωνία του

ΔΣ Βάρης στο πλαίσιο της αναθεώρησης

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ)

και η οποία προβλέπει τη  μεταφορά του

υπάρχοντος Νεκροταφείου, στο χώρο δί-

πλα από το Νεκροταφείο Βουλιαγμένης.

Εκτός βέβαια και αν θέλει να ακυρώσει αυ-

τήν την πρόταση ως νέος Δήμαρχος,  με

ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται για την τύχη

του  ΓΠΣ.

2ος.  Σε όλους τους Δήμους, είναι πάγια η

τακτική στα θέματα χρήσης των Νε-

κροταφείων να έχουν προτεραιότητα

οι Δημότες. Επομένως:

Σε ποια λογική στηρίζεται η πρόταση

εμπορευματοποίησης της ταφής; 

Ποιος μπορεί να ανατρέψει τα κεκτημένα

δικαιώματα των Δημοτών για να μετατρα-

πεί ένα Δημοτικό Νεκροταφείο σε αντί-

στοιχο VIP; 

Φυσικά και μπορεί ο Δήμος να δίνει άδειες

οικογενειακών τάφων ακόμη και σε μη Δη-

μότες, αρκεί προηγουμένως να έχει εξα-

σφαλίσει τη δυνατότητα ταφής πρώτα των

Δημοτών του. Στην προκειμένη περίπτωση

όμως, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει.

3ος. Η απαγόρευση για την επέκταση του

Νεκροταφείου της Βουλιαγμένης σε έκτα-

ση του Δήμου Βάρης για πολλά χρόνια,

προέρχεται από το Δήμο Βουλιαγμένης.

Η ατολμία όμως των εκάστοτε Διοικήσεων

του Δήμου Βάρης, να αντιμετωπίσουν και

να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά

του Δήμου, έφερε το σημερινό αποτέλε-

σμα..

Μετά από όλα τα παραπάνω, είναι προφα-

νές ότι, η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Βουλιαγμένης, για

την επέκταση του Νεκροταφείου προς την

πλευρά της Βάρης είναι παράτυπη και με

κανέναν τρόπο δε μπορεί να χαρακτηριστεί

ως τελεσίδικη.

Αυτή η απόφαση δεν πρόκειται να γίνει

αποδεκτή ποτέ από τους κατοίκους της Βά-

ρης, αν δεν ικανοποιεί και τις δικές τους

ανάγκες.

Το θέμα όμως που δημιουργήθηκε, έγινε η

αφορμή για να φανούν πολύ πρόωρα προ-

θέσεις, που δεν έχουν όμως καμία  σχέση

με αυτό που αναμένουν οι κάτοικοι της Βά-

ρης από τη νέα τους Δημοτική Αρχή:

«Να δουν την Πόλη τους να γίνεται Βου-

λιαγμένη». 

Αρνητικό δείγμα γραφής “Καλλικρατικής” αντίληψης 

του νέου Δήμαρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

Μη διαμαρτύρεστε για τα “μαρτύρια” που τραβάει η

διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. ΟΛΑ ΕΊΝΑΙ

...”νόμιμα”(!) κατά τη γνωστή πλέον έκφραση - κλι-

σέ.

Ούτε η κυρία Ρεπούση φταίει, ούτε η κυρία Δραγώ-

να. Ενήργησαν και ενεργούν, με υπεβάλοντα, ίσως,

ζήλο, στα πλαίσια της συμφωνίας(!) που συνήφθη

μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας “για την πολι-
τιστική συνεργασία” το 2000 μεταξύ των Υπουργών

Εξωτερικών, τότε George A. Papandreou, του ση-

μερινού Πρωθυπουργού και του Τούρκου Ismaeil

Cem, επί προεδρίας Κων. Στεφανόπουλου και τον

σχετικό επικυρωτικό Νόμο (2929/2001, ΦΕΚ

142Α’/2001 - 4 Φεβρουαρίου 2000) έχουν συνυπο-

γράψει ο Ευάγγ. Βενιζέλος, ως Υπ. Πολιτισμού, Π.

Ευθυμίου, Παιδείας και Δ. Ρέππας, Τύπου και ΜΜΕ.

Ετσι, για την ιστορία! 

Τι λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων η Συμφωνία αυτή, που

έχει «στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας

{...} και προάγοντας την ειρήνη(!)»:

Θέλετε τίποτε άλλο; Τις “διορθώσεις των ανακριβει-
ών” τις είδαμε. Λες και οι μαθητές θ’ αποκτήσουν αι-

σθήματα φιλίας ή έχθρας απ’ τον ...Ομερ Βριώνη, τη

Μικρασιατική καταστροφή, τις διώξεις σε Σμύνη και

Κωνσταντινούπολη του 1956 κι όχι από την εισβολή

και κατοχή της Βόρειας Κύπρου,  τις καθημερνές

προκλητικότατες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου

χώρου, και επαπειλούμενης επίθεσης με το casus

belli που μας κοστίζει τεράστια ποσά και είναι η κύ-

ρια αιτία της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Αναρωτιέμαι η Τουρκία “πετσέκοψε” την ιστορία της

για να μην αποκτήσουν τα τέκνα της αρνητικά αι-

σθήματα για τους “φίλους” Ελληνες;

Για την ... “ιστορία” της ιστορίας!
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Δε-

κεμβρίου 2010 στο Δημαρχείο Ελευσί-

νας εκδήλωση της εταιρείας ΕΥΔΑΠ

Α.Ε.  με θέμα «Εργα Ζωής για τον Άν-

θρωπο και το Περιβάλλον» με αφορμή

την ολοκλήρωση και σταδιακή έναρξη

λειτουργίας του έργου «Bασικοί Συλ-

λεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξερ-

γασίας Και Διάθεσης Λυμάτων στο

Θριάσιο Πεδίο».

Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκε και

μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνη-

σης  και βουλευτής της περιφέρειας

Αττικής Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποί-

ος μίλησε γι’ αυτό το έργο ζωής, για

τους περίπου 110.000 κατοίκους της

ευρύτερης περιοχής και συγχρόνως

απέδωσε τα εύσημα  στην ΕΥΔΑΠ

Α.Ε., στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής

και τους Δήμους της περιοχής που

προώθησαν την υλοποίηση αυτού του

έργου.

Το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική

παραγωγική επένδυση, αφού το νερό

που θα παράγεται θα μπορεί να επα-

ναχρησιμοποιηθεί για άρδρευση και

βιομηχανικές χρήσεις.

Σύντομες ομιλίες απεύθυναν επίσης ο

Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Θεμιστοκλής

Λέκκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νι-

κόλαος Μπάρδης και ο Γενικός Δ/ντής

Μεγάλων Έργων και Εγκαταστάσεων

Ιωάννης Πάσσιος, οι οποίοι με την

σειρά τους τόνισαν την σημασία του

έργου για τους κατοίκους της περιο-

χής και την μεγάλη προσπάθεια και

τον συντονισμό των ενεργειών  που

απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση αυ-

τού του έργου. Την συμβολή της Νο-

μαρχίας Δυτικής Αττικής  στην πραγ-

ματοποίηση του έργου τόνισε με την

σειρά του και ο Νομάρχης Δυτικής Ατ-

τικής  Αριστείδης Αρκουδάρης, καθώς

και ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος

Αμπατζόγλου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθησαν επίσης

οι βουλευτές της περιοχής Γ. Βλάχος

και   Αθ. Μπούρας.

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σημαντικό αυτό έργο  δημοπρατή-

θηκε το 2006  και οι σχετικές συμβά-

σεις  υπογράφησαν στις  3/8/2007.   Η

μελέτη και ο  σχεδιασμός του έργου

έγινε από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τόσο για το

κέντρο λυμάτων όσο και για τους βα-

σικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων του

Δυτικού και Ανατολικού τομέα του

Θριάσιου Πεδίου (Πρωτεύον δίκτυο).

Το κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του

Θριάσιου Πεδίου είναι συνολικού προ-

ϋπολογισμού  67,8  εκατομμυρίων ευ-

ρώ και εδράζεται σε μια έκταση 63

στρεμμάτων  στην Χαλυβουργική η

οποία έκταση σύμφωνα με το ΦΕΚ

627/Δ/2005  έχει χαρακτηριστεί σαν

χώρος κατασκευής Βιολογικού καθαρι-

σμού.

Το έργο αυτό θα εξυπηρετεί  περίπου

ένα ισοδύναμο κατοίκων  110.000 με

μέση ημερήσια παροχή και επεξεργα-

σία λυμάτων  21.000μ3 / ημέρα.

Οι κάτοικοι που θα εξυπηρετηθούν

ανήκουν στους Δήμους:  Ασπροπύρ-

γου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγού-

λας (Μάνδρας-Ειδυλλίας).  

Tα  επεξεργασμένα λύματα θα απορρί-

πτονται στην θάλασσα απαλλαγμένα

πλήρως από τα ρυπαντικά τους φορτία

και σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Συγκεκριμένα το μήκος των αγωγών

θα είναι στα 1.620  μέτρα μακριά από

τις ακτές  με διαχυτήρα  63 μέτρων και

σε βάθος 14 μέτρα.    

Το έργο θα ξεκινήσει πιλοτικά στις αρ-

χές του 2011 και θα δώσει μια ολοκλη-

ρωμένη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

της περιοχής ικανοποιώντας μια ζωτι-

κή ανάγκη των κατοίκων και των επαγ-

γελματιών που ζουν και δραστηριοποι-

ούνται στην ευρύτερη περιοχή του

θριάσιου Πεδίου.   

Με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου,

προάγεται η αναβάθμιση της ποιότη-

τας ζωής των κατοίκων, αποκαθίστα-

ται η ισορροπία του οικοσυστήματος

στην θάλασσα της Ελευσίνας και γενι-

κότερα επιτυγχάνεται η αειφόρος ανά-

πτυξη της περιοχής και του φυσικού

περιβάλλοντος.   

Σήμερα τα λύματα απορρέουν ανεπε-

ξέργαστα στον κόλπο της Ελευσίνας ή

συλλέγονται σε απορροφητικούς βό-

θρους, κάτι που συνεπάγεται μεγάλο

κόστος εκκένωσης, συντήρησης και

απόρριψης των βοθρολυμάτων, καθι-

στώντας την περιοχή του Θριασίου Πε-

δίου μια από τις πιο επιβαρυμένες με

ρύπανση περιοχές. 

Να τονιστεί ότι το έργο Συγχρηματοδο-

τείται κατά 45%  από το Ταμείο Συνο-

χής, κατά 15% από Εθνικούς πόρους και

κατά 40% από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

* ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ LOGIS-

TICS ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Mέλος της Επιτροπής παρα-

λαβής του έργου: Δράσεις Πληροφόρησης και

Δημοσιότητας  «Bασικοί Συλλεκτήρες και Εγκα-

ταστάσεις Επεξεργασίας Και Διάθεσης Λυμάτων

στο Θριάσιο Πεδίο».

Εργο πνοής για το Θριάσιο

«Bασικοί Συλλεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

και Διάθεσης Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο»

Από τον αναγνώστη μας και Βουλιαγμενιώτη Νικόλαο Νανούρη*, Ανα-
πληρωτή Διευθυντή Προμηθειών & LOGISTICS της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λάβαμε
το παρακάτω κείμενο για το θαυμάσιο έργο, το οποίο θα δώσει ξανά ανά-
σα στο  Θριάσιο και θα ξαναδώσει ζωή στη θάλασσά του!

Ο Νίκος είναι φανατικός στη δουλειά του και η προσήλωση και η αγάπη
πάντα δίνει σπουδαία επιτεύγματα.

Φυσική Δόμηση τώρα!

Tο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού (Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί) οργανώνει
Ημερίδα με θέμα τη Φυσική Δόμηση σε
μια παρουσίαση από το Οικολογικό Ινστι-
τούτο και το Ecoart.gr την Κυριακή 6 Φε-
βρουαρίου 10.00 π.μ.-14.00μμ
Πρόγραμμα Ημερίδας
10.00-10.30  προσέλευση 

10.30 Έναρξη

10.30-12.00  α΄ μέρος Η φυσική δόμηση ανά

τον κόσμο. 

12.00-12.30 διάλειμμα 

12.30-14.00  β΄ μέρος Φυσική δόμηση τώρα-

Ανακαλύπτοντας ξανά τον τροχό.

Συμμετοχή 10 Ε  το άτομο Δηλώσεις συμμετο-

χής μέχρι 20 /1/2010 στα τηλ. 2106020026-

6974380541.
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Την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και

τον προγραμματικό δράσης της Δημοτικής Οικολογι-

κής Συνεργασίας συζήτησαν τα μέλη και οι φίλοι της

παράταξης την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στην πρώτη

ανοικτή μετεκλογική τους συνάντηση στον πολιτι-

στικό χώρο του οινοποιείου Πέτρου της Παλλήνης

Θετικά αποτιμήθηκε τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα

όσο και η εκλογή δημοτικού συμβούλου στο νέο Δή-

μο Παλλήνης. 

Η συνέλευση αποφάσισε τη συγκρότηση οκταμε-

λούς Δημοτικής Ομάδας καθώς και θεματικών επι-

τροπών έτσι ώστε οι παρεμβάσεις του εκπροσώπου

της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας Γιώργου

Μπουλμπασάκου στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι

αποτελεσματικές και να στηρίζονται στο συλλογικό

έργο και στις αποφάσεις της δημοτικής παράταξης

(μελών και φίλων). 

Στις άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής παράτα-

ξης είναι η δημιουργία θεματικών και τοπικών επι-

τροπών για την επεξεργασία θέσεων και συγκεκρι-

μένων δράσεων και εκδηλώσεων στη βάση του

εμπλουτισμού του προγράμματός της. Οι επιτροπές

αυτές μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές και φι-

λοδοξούμε να πλαισιωθούν με ευρεία συμμετοχή

πολιτών.

Τα προβλήματα του νέου Δήμου Παλλήνης απαιτούν

σχεδιασμό – αποφάσεις – δράσεις και εκτέλεση έρ-

γων . Η Δημοτική Οικολογική Συνεργασία θα συμ-

βάλλει με προτάσεις σε όλα αυτά τα «μικρά» και

«μεγάλα» προβλήματα του Δήμου. 

Η εθελοντική προσφορά και η ενεργητική παρουσία

των μελών, των φίλων και των κατοίκων ελπίζουμε

και θέλουμε να είναι εκείνος ο παράγοντας που θα

βάλει τη σφραγίδα του στις από εδώ και πέρα εξελί-

ξεις. 

Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας ΝΕΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σύσκεψη για να συζητηθούν τα προβλή-

ματα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κα-

λυβίων και να προγραμματιστούν κινητο-

ποιήσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 στο Δη-

μαρχείο Καλυβίων με τη συμμετοχή του

Δημάρχου Καλυβίων κ. Πέτρου Φιλίππου,

των Αντιδήμαρχων, του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, μελών των λοιπών δημοτικών

παρατάξεων, του Διευθυντή και εργαζο-

μένων του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, εκ-

προσώπων φορέων και συλλόγων της πε-

ριοχής, καθώς και πολλών κατοίκων που

αγωνιούν για την τύχη του Κέντρου και

επιθυμούν να βελτιωθεί η ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Στη συνάντηση αναπτύχθηκε συζήτηση

για τη δυσχερή θέση στην οποία έχει πε-

ριέλθει το Κέντρο Υγείας Καλυβίων τον

τελευταίο χρόνο με τη συνεχή αποψίλω-

ση του ιατρικού προσωπικού καθώς ενώ

μέχρι πέρυσι, το Κέντρο Υγείας λειτουρ-

γούσε με 14 ιατρούς σε καθημερινή βάση

και 6 επισκέπτες, σήμερα έχουν απομείνει

μόνο ένας μόνιμος, δύο επικουρικοί και

ένας ειδικευόμενος.

Ο Δήμος Καλυβίων καθώς και οι σύλλογοι

και φορείς της περιοχής όλο αυτό το διά-

στημα έχουν επανειλημμένα υποβάλλει

υπομνήματα διαμαρτυρίας, ενώ και βου-

λευτές της Περιφέρειας Αττικής έχουν

καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή,

χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση ούτε

από το Υπουργείο Υγείας ούτε και από τη

Διοίκηση του Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Αυτή η κατάσταση έχει ως φυσικό επακό-

λουθο την υποβάθμιση της λειτουργίας

του Κέντρου Υγείας και την πλημμελή

εξυπηρέτηση των πολιτών – ασθενών. Για

το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες στη συνά-

ντηση αποφάσισαν να προβούν σε μια σει-

ρά από ενέργειες και δράσεις προκειμέ-

νου να διασφαλίσουν το μέλλον του Κέ-

ντρου. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν: 

1. Να καταγγελθούν με τον πλέον κατη-

γορηματικό τρόπο όσες πράξεις, ενέρ-

γειες ή αποφάσεις κατατείνουν στην

περαιτέρω υποβάθμιση-διάλυση της

λειτουργίας του Κέντρου Υγείας

2. Να ζητηθεί η στελέχωση του Κέντρου

Υγείας κατόπιν προκήρυξης θέσεων με

μόνιμους ιατρούς: 3 Γενικούς, 1 Παιδία-

τρο, 1 Καρδιολόγο, 1 Ακτινολόγο, 1

Οδοντίατρο, 1 Μικροβιολόγο καθώς

και Διοικητικούς Υπαλλήλους 

3. Να ζητηθεί τη στελέχωση του Κέντρου

Υγείας με ελεγκτές για τα Ταμεία

4. Να ζητηθεί η άμεση λειτουργία του Κέ-

ντρου Υγείας σε 24ωρη βάση γιατί οι

ανάγκες της περιοχής στο πλαίσιο της

νέας διοικητικής μεταρρύθμισης με το

πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι τερά-

στιες

5. Να ζητηθεί η στελέχωση και η λειτουρ-

γία σε καθημερινή βάση των Περιφε-

ρειακών Ιατρείων Αναβύσσου, Παλαιάς

Φωκαίας και Σαρωνίδας 

6. Να ζητηθεί η εγκατάσταση μόνιμης κι-

νητής μονάδας ΕΚΑΒ επανδρωμένης

με το απαραίτητο προσωπικό.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν

να παραστεί άμεσα αντιπροσωπεία στον

Υπουργό Υγείας, προκειμένου να τον ενη-

μερώσει για τα προβλήματα του Κέντρου

Υγείας και αμέσως μετά τις γιορτές να

κλιμακώσουν τις ενέργειές τους προβαί-

νοντας σε κινητοποίηση – διαμαρτυρία

στο Υπουργείο Υγείας ή με οποιονδήποτε

άλλον τρόπο εκτιμήσουν, με την ελπίδα

να καταφέρουν να αναστρέψουν την κα-

τάσταση που επικρατεί και να αναβαθμι-

στούν εκ νέου οι υπηρεσίες υγείας που

παρέχονται στους κατοίκους των Καλυ-

βίων και του Λαγονησίου αλλά και της ευ-

ρύτερης περιοχής του νέου Δήμου Σαρω-

νικού. 

Σύσκεψη για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας

Καλυβίων και προγραμματισμός κινητοποιήσεων

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε

η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο προπηλακισμός κάθε προσώπου, οποτεδήποτε και αν

γίνει,  είναι απαράδεκτος και καταδικαστέος. 

Σήμερα όμως,  ο προπηλακισμός Βουλευτή της  Νέας

Δημοκρατίας είναι κάτι παραπάνω. Υπηρετεί ύποπτες και

προβοκατόρικες σκοπιμότητες.

Φαίνεται πως το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει

πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά της οικονομικής πολι-

τικής της κυβέρνησης και έχει καταγγείλει ότι το πρό-

σφατο νομοθέτημά της  οδηγεί σε «εργασιακό Μεσαίω-

να», έχει ενοχλήσει πολλούς.   

Όσοι πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει έστω και

ένα χιλιοστό πίσω από τη γραμμή αυτή, κάνουν μεγάλο

λάθος.

Παραμένουμε αμετακίνητοι κατά του Μνημονίου και επι-

μένουμε, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στην προ-

ώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών».

Εργασιακό μεσαίωνα δεν πρόκειται να
δεχθούμε!
Δεν θα συναινέσουμε σε μία πορεία,
όπως αυτή που ακολουθεί η κυβέρνη-
ση, που οδηγεί σε άδικες και μάταιες
θυσίες χωρίς ελπίδα. Σε αυτή την πολι-
τική, συναίνεση δεν δίνω. Γιατί θα ήταν
συνενοχή.
Η δημιουργική σύμπραξη της αντιπολί-
τευσης ένα και μοναδικό σκοπό μπορεί
να υπηρετεί.
Τη στήριξη των συμφερόντων της Πα-
τρίδας και του λαού. Δεν χρωστάμε
στην κυβέρνηση. Χρωστάμε στην Ελ-
λάδα και τους Έλληνες».
...
Έθεσα στον κ. Παπανδρέου και το θέμα
της εξωτερικής πολιτικής. 

Οι εξωφρενικές απόψεις του ΥΠΕΞ κ.
Δρούτσα για την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας στην Ε.Ε., κινήσεις και δηλώ-
σεις αξιωματούχων της Άγκυρας και
των Σκοπίων -αλλά και άλλων ξένων
παραγόντων- για την Κύπρο, το καθε-
στώς του Αιγαίου, την Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη, τα χωρικά ύδατα, το
όνομα των Σκοπίων, μας δίνουν την αί-
σθηση ότι η Κυβέρνηση κινείται στη
σφαίρα της μυστικής διπλωματίας.
Για εμάς η έννοια της σωτηρίας της
Πατρίδας δεν έχει μόνον οικονομική
διάσταση».

Αντώνης Σαμαράς



Το προωθούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνη-

σης με την ψήφιση και τη μετατροπή του  σε

νόμο του ελληνικού Κράτους, με τη σύμφωνη

γνώμη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μέσα από

πλήρως αντιδημοκρατικού χαρακτήρα διαδι-

κασίες για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, θα

αποτελέσει έναν πραγματικό «οδοστρωτή-

ρα» που θα ισοπεδώσει τους μισθούς, τα κοι-

νωνικά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις

και θα επιστρέψει την ελληνική αγορά εργα-

σίας στα προ του 1910 δεδομένα, όπως ορθά

έχει επισημάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της

ΓΣΕΕ. Μέσα από μια σειρά νομοθετικών πρω-

τοβουλιών, από τη στιγμή που ανέλαβε τα κα-

θήκοντα της η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέχρι

σήμερα, οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης δίνουν απλόχερα «γη και

ύδωρ» στα μεγάλα συμφέροντα, ανοίγοντας

το δρόμο για τα ξένα funds που σύντομα θα

μπορούν να εξαγοράσουν τα πάντα αντί «πι-

νακίου φακής».

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν εξυπηρε-

τεί κανέναν παρά μόνο τους μεγαλοκαρχα-

ρίες. Ο εν δυνάμει νόμος αποδεικνύει ότι για

την κυβέρνηση «νόμος είναι μόνο οι παράλο-
γες απαιτήσεις του μεγαλοεργοδότη». Το

σχέδιο νόμου Κατσέλη απορυθμίζει πλήρως

την αγορά εργασίας και μετατρέπει τους ερ-

γαζομένους σε φτωχούς και τους ευέλικτα

απασχολουμένους σε εξαθλιωμένους. Κα-

ταργεί τα μισθολογικά όρια των κλαδικών

συμβάσεων, ενώ μέσα από την ουσιαστική

επιβολή της επέκτασης του θεσμού της μερι-

κής απασχόλησης ανοίγει «παράθυρο» για

μισθούς πολύ κάτω από τα 739,5 ευρώ της

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας, που από βασικός μισθός γίνεται «ταβά-

νι» για τις αποδοχές χιλιάδων εργαζόμενων.

Ταυτόχρονα αυξάνει το περιθώριο της εκ πε-

ριτροπής εργασίας και των διαθεσιμοτήτων

έως και 9 μήνες το χρόνο και δίνει δικαίωμα

στις επιχειρήσεις να «ενοικιάζουν» προσωπι-

κό για 3 χρόνια, παρατείνοντας και επιδεινώ-

νοντας απαράδεκτα φαινόμενα εργασιακής

ομηρίας.  

Παράλληλα οδηγεί στην καταστροφή τους μι-

κρομεσαίους (η συντριπτική πλειοψηφία των

οποίων στην πραγματικότητα αποτελείται από

εργαζομένους -  εργοδότες μικρών καταστημά-

των ή επιχειρήσεων) ενισχύοντας τους ανταγω-

νιστές – «μεγαθήρια». Η αύξηση του χαμηλού

συντελεστή ΦΠΑ σε 13%  θα πυροδοτήσει νέο

κύμα ανατιμήσεων σε δεκάδες αγαθά, υπηρε-

σίες, τιμολόγια ρεύματος, νερού και φυσικού

αερίου, μετατρέποντας είδη πρώτης ανάγκης

σε πολυτέλεια.  Δεν αποτελεί εκτίμηση παρά

αναπότρεπτα δεδομένη εξέλιξη το γεγονός ότι

μέσα σε ελάχιστους μήνες το ποσοστό φτώχει-

ας στην Ελλάδα θα υπερβεί ακόμη και τα δεδο-

μένα της Λετονίας, ξεπερνώντας το 26% επί

του συνολικού πληθυσμού.

Ακόμη και τώρα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

πρέπει να βρει την ψυχραιμία και να αποσύ-

ρει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Να προ-

χωρήσει άμεσα σε διάλογο με τους κοινωνι-

κούς εταίρους και να πάρει εκείνες τις απο-

φάσεις, που θα διευκολύνουν την άμεση ανά-

καμψη των δεικτών ανταγωνιστικότητας της

ελληνικής οικονομίας και θα εγγυώνται την

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, δια-

σφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές επίπεδο δια-

βίωσης για όλους. Σε κάθε άλλη περίπτωση,

η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογι-

στεί ότι από τους ιστορικούς του άμεσου

μέλλοντος θα χαρακτηριστεί μια «κυβέρνηση
οπισθοδρόμησης και ακραίας νεοφιλελεύθε-
ρης λογικής» η οποία κατάφερε μέσα σε λί-

γους μήνες να γυρίσει μια χώρα 50 χρόνια πί-

σω.

Πραγματικός «οδοστρωτήρας» 

το νομοσχέδιο για τα εργασιακά
δηλώνει ο ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης
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Ο βουλευτής Γιώργος Ανατολάκης

προωθεί τα αθλητικά θέματα στην

Βουλή, με ερωτήσεις που κατέθεσε

επί συγκεκριμένων προβλημάτων. 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Το Υπουρ-

γείο Παιδείας έχει διακόψει την επι-

χορήγηση για την μεταφορά τους

προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Εκτός αυτού το Υπουργείο ζητά από

τους γονείς να δηλώσουν  αν επιθυ-

μούν τη συνέχιση της φοίτησης των

παιδιών τους σε αυτά..! Πέρα από την

οικονομική επιβάρυνση που υφίστα-

νται οι γονείς, απαξιώνονται πλήρως

τα αθλητικά σχολεία. 

Και ερωτά:  Είναι τελικά στις προθέ-

σεις σας η κατάργηση των αθλητικών

σχολείων;

2. ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ. Κλεί-

νουν σε όλη τη χώρα τα Κλειστά Κο-

λυμβητήρια, το ένα μετά το άλλο, λό-

γω έλλειψης πετρελαίου. 

Συγκεκριμένα, λόγω οφειλών προς

τους προμηθευτές πετρελαίου, το Κο-

λυμβητήριο Πύργου έκλεισε εξ’ ολο-

κλήρου, ενώ στο Κολυμβητήριο Χα-

νίων έκλεισε η μεγάλη πισίνα, δημι-

ουργώντας πρόβλημα σε 600 αθλητές

και στην διοργάνωση επίσημων αγώ-

νων. Παρόμοια περιστατικά έχουν ση-

μειωθεί και σε κολυμβητήρια της Θεσ-

σαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.

Έτσι, χιλιάδες κολυμβητές, στερού-

νται το δημόσιο αγαθό της άθλησης

λόγω έλλειψης υποδομών. 

α) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε

έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι όποιες

εκκρεμότητες και τα κολυμβητήρια να

επαναλειτουργήσουν κανονικά;

3. Ο ορατός κίνδυνος να χαθούν οι

Μεσογειακοί Αγώνες, λόγω έλλειψης

κονδυλίων για την κατασκευή των Με-

σογειακών Χωριών. Η καθυστέρηση

στην χρηματοδότηση της κατασκευής

των Μεσογειακών Χωριών, θέτει σε

κίνδυνο τη διεξαγωγή της κορυφαίας

διοργάνωσης, καθώς στις 14 Δεκεμ-

βρίου πρέπει να δοθεί η οριστική απά-

ντηση στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογει-

ακών Αγώνων. Ο πρόεδρος της Επι-

τροπής έχει κατά επανάληψη δηλώσει

ότι οι Αγώνες χωρίς Μεσογειακά Χω-

ριά δε γίνονται, ενώ έχει υπονοήσει

την πρόθεση του να αναθέσει τη διε-

ξαγωγή των Αγώνων σε άλλη χώρα. 

Παράταση προθεσμίας αναστολής

πλειστηριασμών
ζητάει με ερώτησή του 

ο Βουλευτής Γιώργος Βλάχος

Ο βουλευτής Γεώργιος Βλάχος, με ερώτησή του που

κατέθεσε στη Βουλή επισημαίνει πως υπάρχει ορατός

πλέον ο κίνδυνος, να χάσουν την προθεσμία αναστο-

λής πλειστηριασμών χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικο-

κυριά, που επιχειρούν να διακανονίσουν τα χρέη τους

με τις τράπεζες. 

Σημειώνει δε πως στην συγκεκριμένη κατάσταση,

έχει οδηγήσει η στάση των τραπεζών, οι οποίες ζη-

τούν σωρεία δικαιολογητικών από αυτούς που επι-

διώκουν εξωδικαστικό διακανονισμό με αποτέλεσμα

να χάνεται πολύτιμος χρόνος και χιλιάδες αιτήσεις

να μπαίνουν σε λίστα αναμονής, που μπορεί να κρα-

τήσει περισσότερο από δύο ή και τρεις μήνες, καθι-

στώντας βέβαιη την υπέρβαση της προθεσμίας των

πλειστηριασμών. 

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, προκύπτει ότι από τις περίπου 1000 αιτήσεις εξω-

δικαστικού διαγωνισμού χρεών καταναλωτών, έχουν απαντηθεί μόνο οι 234.

Από αυτές, στις 197 ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά από τους καταναλω-

τές, οι 30 συνιστούν αντιπρόταση των τραπεζών, οι 3 είναι θετικές και οι 4 αρ-

νητικές. 

Τέλος, στην ερώτηση του ο Γ. Βλάχος, ζητά να ενημερωθεί, αν είναι στα σχέδια

της Κυβέρνησης, να δώσει παράταση στην προθεσμία αναστολής πλειστηρια-

σμών και εάν προτίθεται να υποχρεώσει τις τράπεζες, να μην μπορούν να κα-

ταφύγουν στον πλειστηριασμό ενός ακινήτου, εφόσον εκκρεμεί απάντηση σε

αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Καίριες ερωτήσεις σε αθλητικά ζητήματα κατέθεσε 

ο βουλευτής Γιώργος Ανατολάκης



-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
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Νέο Δ.Σ. απέκτησε ο 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

του 2ου Λυκείου Βούλας

Μετά την πραγματοποιηθείσα γενική εκλογική συνέλευση

-28.11.2010, ο  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου

Λυκείου Βούλας απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με

την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μαρία Μαδιά-Μαυροειδάκου

Αντιπρόεδρος: Γιώτα Μαρκαντωνάκη

Γεν.Γραμμ.: Λίνα Ματαράγκα

Ταμίας: Γεώργιος Αλικαμπιώτης

Μέλη: Βαρβάρα Μαλεύρη, Μαρία Κατεβαίνη και Μιχαήλ

Αναστασάκης.

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Ενωση Γονέων εξελέγη

ο Χαράλαμπος Ζωγράφος και στη Σχολική Επιτροπή η

Αναστασία Παππά-Δράκου.

Με αναφορά σε 

προηγούμενο δημοσίευμα

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο - με υπο-

γραφή της Α. Μπουζιάνη - για τα αρχαία που βρέθη-

καν σε οικόπεδο στη Βούλα και ο τρόπος αντιμετώ-

πισης από τη Δημοτική Αρχή.

Σημειώναμε δε ότι δεν έχουν την ίδια τύχη άλλα ακί-

νητα με αρχαία μέσα και φέρναμε παράδειγμα το κτή-

μα Καλαμπόκα, που βρίσκεται πάνω από είκοσι χρόνια

εγκαταλειμένο. Το παράδειγμα το φέραμε για να κα-

ταδείξουμε ότι υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθ-

μά. Γιατί σκεφθείτε ότι στην προκειμένη περίπτωση

που αναφερθήκαμε, στον παράδρομο της Βουλιαγμέ-

νης, προτάθηκε αλλαγή της ρυμοτομικής γραμμής!!

προκειμένου να οικοδομηθεί το κτίσμα και βέβαια η γι-

γάντια οικοδομή δίπλα δεν θέλω να φανταστώ τι μπο-

ρεί να κρύβει.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Εξοχή” ενημερώνει

Για το θέμα αυτό μας απέστειλε επιστολή ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος “Εξοχή”, όπου σημειώνει ότι  «στον
Αρχαιολογικό  Χώρο της οδού Καλύμνου, που περι-
λαμβάνει σημαντικότατο τμήμα του Αρχαίου Δήμου
των Αιξωνίδων Αλών οι αρχαιότητες καλύπτουν όλο
το χώρο, μη αφήνοντας χώρο οικοδομήσιμο. Τούτο
καταδεικνύεται  από έγγραφο σχεδιάγραμμα της Αρ-
χαιολογικής Υπηρεσίας το οποίο προσκομίστηκε στο
ΣτΕ κατά την εκδίκαση της υποθέσεως για τη σωτη-
ρία του ως άνω Χώρου. Το ΣτΕ με την απόφαση του
της 12,12,1996 αποφάσισε να εξασφαλίσει τη διηνε-
κή προστασία του μνημείου, ζητώντας την απαλλο-
τρίωση ολοκλήρου του οικοδομικού τετραγώνου 153
για τη διατήρησή και ανάδειξη των σημαντικών αυ-
τών αρχαιολογικών ευρημάτων». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από Πρακτικό της με αριθ. 22/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου Βουλιαγμένης, αριθ. πρωτ. 208/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα τέλη

καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου χώρου

καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2011.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Δε-

κεμβρίου του έτους 2010, ημέρα ης εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10419/3.12.10 έγ-

γραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα

από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Παρόντες: Δ. Κοντονής*, Π. Κουλουβάρης, Σ. Πανάς, Μ. Κακογιαννάκη,

Γ. Τρόντζος, Ε. Σκουλάξενου, Α. Λώλος, Π. Σκουζής, Ε. Παναγοπούλου,

Δ. Γεωργουλόπουλος.

* ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Απόντες: Α. Φαρμακίδη, Ι. Κυριακόπουλος, Δ. Τζιώτης, Γ. Καμπάνης, Κ.

Καραγεώργος, Θ. Σταμάτης & Μ. Χόβρη-Σίνα.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Γεωργουλόπουλος ει-

σάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπό-

ψη του σώματος, το από 18/11/2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονο-

μικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα τέλη

Καθαριότητας & Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου,

καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2011.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει

σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 18/11/10 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Το με αρ. πρωτ. 9949/16.11.10 έγγραφο της ΔΕΗ

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 25/75 όπως αντικαταστάθη-

καν από το Ν. 429/76 και τροποποιήθηκαν με την υπαρ. 4 του αρθ. 7 του

Ν. 2307/95 και το Ν. 1080/80.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοιντήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμες χωρίς καμία αύξηση, στα

ισχύοντα τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρη-

στου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2011, σύμφωνα με

το από 18.11.10 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως

ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2,20€/τ.μ.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6,52€/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

0,17€/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους, 

0,09 €/τ.μ. για μη εστεγασμένους

Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλε-

κτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,001 - 0,07€/τ.μ. Ο συντελεστής

αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για κάθε

οικονομικό έτος.

Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΕΠΖΟ-

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο πο-

σό των 124,36€/τ.μ. ετησίως.

Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο πο-

σό των 54,05€/τ.μ. μηνιαίως σε όλες τις περιοχές του Δήμου Βουλιαγ-

μένης.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο

ποσό των 22,83€/τ.μ. ετησίως.

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/95 απόφαση του Δ.Σ.Β. ο συντελεστής

του τέλους Ακίνητης Περιουσίας είναι σε ποσοστό 0,35% σύμφωνα με

τον Ν.2130 αρθ. 24 παρ. 2

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 208/10 και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΝΑΣ, Α. ΛΩΛΟΣ, Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑ-

ΡΗΣ, Π. ΣΚΟΥΖΗΣ, Γ. ΤΡΟΝΤΖΟΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑ-

ΚΟΥ, Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από Πρακτικό της με αριθ. 22/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου Βουλιαγμένης, αριθ. πρωτ. 209/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βου-

λιαγμένης (Δ.Ν.Β.).

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Δε-

κεμβρίου του έτους 2010, ημέρα ης εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10419/3.12.10 έγ-

γραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα

από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Παρόντες: Δ. Κοντονής*, Π. Κουλουβάρης, Σ. Πανάς, Μ. Κακογιαννάκη,

Ε. Σκουλάξενου, Δ. Γεωργουλόπουλος, Ε. Παναγοπούλου, Π. Σκουζής,

Γ. Τρόντζος, Α. Λώλος.

* ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Απόντες: Μ. Χόβρη-Σίνα, Ι. Κυριακόπουλος, Α. Φαρμακίδη, Κ. Καραγε-

ώργος, Θ. Σταμάτης, Δ. Τζιώτης, Γ. Καμπάνης, 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Γεωργουλόπουλος ει-

σάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπό-

ψη του σώματος, το από 18/11/2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονο-

μικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δη-

μοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.).

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει

σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 18/11/10 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμες χωρίς καμία αύξηση, στα

ισχύοντα τέλη  που ισχύουν για το Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης

(Δ.Ν.Β.) για το έτος 2011, σύμφωνα με το από 18.11.10 υπηρεσιακό ση-

μείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

― Δημότες 257,43€

― Ετεροδημότες 3.677,57€/

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

― Κηδείες: Δημότες 95,55€

Ετεροδημότες 183,89€

― Μνημόσυνα: Δημότες 64,34€

Ετεροδημότες 147,08€

ΕΚΤΑΦΗ

― Δημότες 32,19€

― Ετεροδημότες 44,18€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ

Δημότες 43,54€ και Ετεροδημότες 49,75€

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ετησίως, δημότες 19,31€ και ετεροδημότες 22,07€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και 60,09% για τους ετε-

ροδημότες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α’ εξάμηνο Δημότες 77,24€

Ετεροδημότες 88,62€

Β’ εξάμηνο Δημότες 154,47€

Ετεροδημότες 176,53€

Γ’ εξάμηνο Δημότες 386,15€

Ετεροδημότες 441,31€

Δ’ εξάμηνο Δημότες 463,38€

Ετεροδημότες 529,57€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97€ και ετεροδημότες 6,80€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας 48,30€

Α’ κατηγορίας 36,10€

Β’ κατηγορίας 18,20€

Γ’ κατηγορίας 12,13€

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

― Δημότες 6.435,82€

― Ετεροδημότες 51.486,33€

Επίσης χρέωση (Δημότες 1287,35€ Ετεροδημότες 1472,15€) για την κα-

τασκευή του τάφου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 209/10 και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΝΑΣ, Α. ΛΩΛΟΣ, Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑ-

ΡΗΣ, Π. ΣΚΟΥΖΗΣ, Γ. ΤΡΟΝΤΖΟΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑ-

ΚΟΥ, Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό (με συστάσεις) ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύρια-

κα) καθώς και τη μελέτη τους.

Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00 

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά, για όλες τις εξε-

τάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα επί της κεντρικής πλατείας (Βασ.

Παύλου 76) Εμπορικό κένρο, πλησίον του

Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ. ύψος με πατάρι

36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από Μάρτιο

2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.

Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΙΤΑΛΙΚΑ
όλων των επιπέδων. Πο-

λύ λογικές τιμές. ΠΟΡΤΟ

ΡΑΦΤΗ.  � 6945897273

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία

στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδι-

κές εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε

μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

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

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με

τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας 15351 Παλλήνη

Πληροφρίες Β. Παπαϊωάννου

τηλ. 210 6600711 Fax 210 6667.870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-

λότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση με-

ταφορικών μέσων αξίας ευρώ 59.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 23% για το 1ο τρίμηνο έτους 2011.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν δια-

θέτει δικές του δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα

εφοδιάζονται καύσιμα στο πρατήριο).

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 50% της συνολικά προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 27 Δεκεμβρί-

ου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όρ.) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμεες ώρες και ημέρες από το γραφείο τεχνικής

υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ



τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 20, ΠΕΜΠΤΗ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 26/12

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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Ρευματολογικά νοσήματα 

και βιολογικη θεραπεία

. . . γ ια την υγειά μας

Περισσότεροι από 400 ειδικοί ρευμα-

τολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό αλλά και ιατροί άλλων ειδικοτή-

των και φοιτητές παρακολουθήσουν το

22ο Πανελλήνιο Ρευματολογικό Συνέ-

δριο, που διοργανώθηκε από την Ελ-

ληνική Ρευματολογική Εταιρεία (1-

4/12) στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθή-

να.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν περι-

που 70 ελληνικές ερευνητικές εργα-

σίες συζητήθηκαν πολλά επίκαιρα θέ-

ματα αναφορικά με τη θεραπεία των

ρευματικών παθήσεων, πάνω στη θε-

ραπεία των οποίων όπως διαφάνηκε,

υπάρχουν θεαματικές εξελίξεις.

Νοσήματα και Σύνδρομα

Οι ρευματικές παθήσεις (νοσήματα και

σύνδρομα) που παρουσιάζονται με πόνους

στις αρθρώσεις, το σκελετό και τους μυς,

είναι περισσότερες από 200. Ένας στους 4

ενήλικες ταλαιπωρείται, άλλοτε λίγο-άλλο-

τε πολύ, από κάποια ρευματική πάθηση. Οι

περισσότεροι έχουν εκφυλιστική αρθρίτι-

δα, οστεοπόρωση, οσφυαλγία, αυχεναλγία,

και ρευματισμούς μαλακών μορίων. Ωστό-

σο, σύμφωνα με την ελληνική επιδημιολο-

γική μελέτη ESORDIG, περίπου 200.000

Έλληνες πάσχουν από φλεγμονώδη ρευ-

ματικά νοσήματα που είναι αυτοάνοσα. Αν

και κάποιοι ασθενείς αρχικά προσφεύγουν

σε ορθοπεδικό ιατρό, όμως με τα νοσήμα-

τα αυτά ασχολείται αποκλειστικά η ρευμα-

τολογία (για τη διάγνωση και θεραπεία των

οποίων υπεύθυνος είναι ο ρευματολόγος).

Τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα είναι

συχνότερα στις γυναίκες (οι ορμόνες του

φύλου παίζουν κάποιο ρόλο), και αρχίζουν

σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και στην παι-

δική. Είναι βέβαιο ότι κληρονομικοί παρά-

γοντες επηρεάζουν την εμφάνιση τους,

ωστόσο ο φύση των παραγόντων αυτών, ή

του τρόπου της κληρονομικότητας δεν εί-

ναι γνωστή ακόμη. Ο τρόπος ζωής (άσκη-

ση, διατροφή, κάπνισμα, επάγγελμα, τόπος

διαμονής) και οι κλιματολογικές συνθήκες

δεν σχετίζονται με την αιτιολογία, όμως

κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς φαί-

νεται να επηρεάζουν σημαντικά την έκ-

φραση και εξέλιξη των νοσημάτων αυτών.

Το συχνότερο νόσημα είναι η ρευματοει-

δής αρθρίτιδα από την οποία πάσχουν πε-

ρίπου 70.000 Έλληνες. Άλλα νοσήματα

που μπορεί να εκδηλώνονται με παρόμοιο

τρόπο είναι οι λεγόμενες οροαρνητικές

σπονδυλαρθροπάθειες, με συχνότερη την

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και την ψω-

ριασική αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθη-

ματώδης λύκος, η σκληροδερμία, η φλεγ-

μονώδης μυοπάθεια, η ρευματική πολυ-

μυαλγία, και οι συστηματικές αγγειίτιδες

με συχνότερη την κροταφική αρτηρίτιδα

που κυρίως προσβάλλει ηλικιωμένα άτομα.

Οι πόνοι συνήθως οφείλονται σε φλεγμονή

των αρθρώσεων (αρθρίτιδα), αλλά μπορεί

να συνυπάρχουν διάφορα ενοχλήματα από

φλεγμονή άλλων οργάνων διότι σε ορισμέ-

νους ασθενείς προσβάλλονται επίσης οι

πνεύμονες, η καρδιά, τα μάτια, το δέρμα,

το έντερο, οι νεφροί και το νευρικό σύστη-

μα (εγκέφαλος και περιφερικά νεύρα).

Μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμετώ-

πιση των αυτοανόσων ρευματικών νοση-

μάτων έχει η έγκαιρη διάγνωση. Εν συνε-

χεία, η θεραπευτική αγωγή πρέπει να αρχί-

σει άμεσα, ώστε η φλεγμονή να υποχωρή-

σει, αλλά και να διατηρηθεί σε μακροχρό-

νια ύφεση. Έτσι, με την κατάλληλη σε κάθε

περίπτωση θεραπεία, η πλειονότητα των

ασθενών έχει φυσιολογική ζωή, παρά το

γεγονός ότι τα νοσήματα αυτά είναι χρό-

νια. Σε αντίθετη περίπτωση, η φλεγμονώ-

δης ρευματική πάθηση εξελίσσεται και

μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην

υγεία των ασθενών, να οδηγήσει σε αδυνα-

μία εργασίας, κινητική αναπηρία, αλλά και

να απειλήσει ακόμη και τη ζωή.

Βιολογικές Θεραπείες

Η επανάσταση στην αντιμετώπιση

των ρευματικών παθήσεων ήρθε την

τελευταία δεκαετία με τις λεγόμενες

βιολογικές θεραπείες. Σήμερα υπάρ-

χουν 9 διαφορετικά τέτοια φάρμακα

που χορηγούνται με επιτυχία σε πε-

ρισσότερους από 3.000.000 ασθε-

νείς παγκοσμίως. Τα φάρμακα αυτά

εμποδίζουν την δράση συγκεκριμέ-

νων ορμονών του ανοσολογικού συ-

στήματος, των κυταροκινών. Οι κυτ-

ταροκίνες υπερπαράγονται στους

ασθενείς και ευθύνονται για τη χρό-

νια φλεγμονή και την καταστροφή

των αρθρώσεων.

Φάρμακα που αναστέλλουν την κυττα-

ροκίνη TNF είναι τα Infliximab, Etaner-

cept, Adalimumab, Golimumab, Cer-

tolizumab, τις κυτταροκίνες Ιντερλευκί-

νη -1 και Ιντερλευκίνη-6 τα Anakinra

και Tocilizumab, αντίστοιχα, ενώ 2 άλ-

λα βιολογικά φάρμακα τα Rituximab

και Abatacept λειτουργούν με πιο πο-

λύπλοκο μηχανισμό. Σε σύγκριση με

τα παλαιότερα φάρμακα οι βιολογικές

θεραπείες είναι αποτελεσματικότερες

και ασφαλέστερες, αλλά το πότε, για

πόσο και σε ποιόν θα χορηγηθούν

εξαρτάται από την απόφαση έμπειρου

ρευματολόγου.

Πρόκειται για ακριβά φάρμακα, αλλά

κάθε Έλληνας όταν χρειάζεται έχει

δωρεάν πρόσβαση σε αυτά (μέχρι σή-

μερα). Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις

των βιολογικών φαρμάκων τροποποι-

ούνται συνεχώς καθώς με τις τρέχου-

σες μελέτες όλο και περισσότερη

εμπειρία συσσωρεύεται. Αν και οι πα-

ρενέργειές τους είναι σχεδόν πάντα

αντιμετωπίσιμες, ακριβώς επειδή πρό-

κειται για νέα φάρμακα, οι προφυλά-

ξεις και οι προϋποθέσεις με τις οποίες

πρέπει να χορηγούνται, είναι αποκλει-

στική αρμοδιότητα του ειδικού ρευμα-

τολόγου και μπορεί να διαφέρουν στα

διάφορα νοσήματα, αλλά και από

ασθενή σε ασθενή με το ίδιο νόσημα.

Γενικά, οι προοπτικές για ακόμη καλύ-

τερη θεραπευτική αντιμετώπιση των

φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων

είναι πλέον μεγάλες και πολλά ακόμη

φάρμακα δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή

ερευνητικά. Η αισιοδοξία για οριστική

θεραπεία των νοσημάτων αυτών τα

επόμενα χρόνια φαίνεται σήμερα να

είναι δικαιολογημένη.
Πηγή: http://e-hospital.gr
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Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριά-

ζει εξ’ αναβολής, λόγω των γεγονό-

των στην Κερατέα, όπου με απόφα-

σή τους διέκοψαν την συνεδρίαση

για να μεταβούν επιτόπου στα γεγο-

νότα.

Ετσι η συνεδρίαση της προηγούμε-

νης Δευτέρας 11/12 θα συνεχιστεί

την προσεχή Δευτέρα 20/12, ώρα

6μ.μ.

Το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12

Το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνε-

δριάζει την προσεχή Δευτέρα 20/12,

ώρα 7.30μ.μ. 30 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. 

Ολα είναι εκκρεμότητες προς τακτο-

ποίηση και 13 θέματα αφορούν επα-

νεξέταση χρεώσεων τελών σε τά-

φους, ονομαστικά στον θανόντα!

Με ευχάριστο θέμα λήγει το Δ.Σ. και

η θητεία της παρούσας ΔΗΜ. Αρχής!
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Επέστρεψε με 2 χρυσά - στις πολεμικές τέχνες

από την Κίνα ο Πάτρικ Καραντινός

Πάτρικ, πότε και πώς ξεκίνησες να ασχο-
λείσαι με τις πολεμικές τέχνες και ποιό
ήταν το κίνητρό σου;

Ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία 5, 6 χρονών

με tae kwon do. Όπως όλα τα πιτσιρίκια,

έβλεπα κι εγώ ταινίες με τον Brush Lee και

ζήτησα απ’ τους γονείς μου να με γράψουν.

Συνέχισα για 5 χρόνια και σταμάτησα λίγο

πριν την μαύρη ζώνη.  Μετά από μερικά

χρόνια ξεκίνησα tang soo do και στα 18 μου

ασχολήθηκα με το ninzutsu, ενώ παράλλη-

λα έκανα chi kung με τον Sifu Γιαννούλη,

στη Βούλα. Σιγά-σιγά ξεκίνησα και την

ενασχόλησή μου με το tai chi, pacua και

hsing yi μέχρι και σήμερα. Τα κίνητρά μου

βέβαια άλλαζαν καιρό με τον καιρό.  Στην

αρχή, πιτσιρικάς βέβαια, ξεκίνησα, για την

πλάκα μου. Μεγαλώνοντας και μπαίνοντας

λίγο λίγο στη φιλοσοφια των πολεμικων

τεχνών, το έκαναν για τον εαυτό μου, για

το σώμα μου, για το πνεύμα μου, αλλά και

για την ψυχολογική μου κατάσταση. 

Λένε ότι οι πολεμικές τέχνες, εκτός από
την σωματική άσκηση, ασκούν και το
πνεύμα. Πώς σ’ έχουν επηρεάσει στο χα-
ρακτήρα σου και κατ’ επέκταση στην κα-
θημερινότητά σου;

Κοίταξε, το καλό με τις παραδοσιακές πο-

λεμικές τέχνες είναι ότι δεν σου λένε απλά

«παίξει ξύλο με κάποιον ή μάθε να δέρ-
νεις».  Υπάρχει κι αυτό βέβαια, αλλά κυ-

ρίως σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον εαυτό

σου. Προσέχεις εσύ τι κάνεις, εσύ πώς νιώ-

θεις, τι σκέφτεσαι, όλα αυτά μέσα στην

προπόνηση,  και σιγά-σιγά επεκτείνεται και

στη ζωή σου.  Αυτό που κυρίως μου έχουν

δώσει είναι μια συνεχής αντίληψη του πα-

ρόντος και το να αναλύω τί συμβαίνει στον

εαυτό μου.  Βγάζεις συναισθήματα που

έχεις πιθανώς καταπιέσει. Φυσικά, σου

φτιάχνει και ένα χαρακτήρα, σου δίνει θέ-

ληση. Μαθαίνεις να προπονείσαι κι ας είσαι

κουρασμένος, κι ας βαριέσαι. Προϋπόθεση

βέβαια για να στα δώσει όλα αυτά πρέπει

να υπάρχει ένας κατάλληλος δάσκαλος,

που θα σε κατευθύνει προς τα εκεί. Γιατί

πολλοί δίνουν έμφαση σε ένα μόνο μέρος

των πολεμικών τεχνών, είτε αυτό είναι το

φιλοσοφικό κομμάτι είτε το μαχητικό. Για

μένα δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, πρέ-

πει να υπάρχουν και τα δύο σε μια ισορρο-

πία. 

Για τον κόσμο που δεν ασχολείται με τις
πολεμικές τέχνες, μπορείς να μας περι-
γράψεις αυτά τα ...κινέζικα στυλ που μας
ονόμασες παραπάνω;

Να τα πάρω απ’ την αρχή: το Ninjutsu είναι

ένα γιαπωνέζικο στυλ, το οποίο αποτελεί-

ται από εννέα σχολές. Φανταστείτε, ότι η

σχολή στην Ιαπωνία ήταν μία οικογένεια·

κάθε οικογένεια είχε το δικό της μαχητικό

σύστημα το οποίο το δίδασκε από γενιά σε

γενιά. Αυτός ο οποίος δημιούργησε το

ninjutsu, ο Takamatsu, ένωσε στυλ πολλών

διαφορετικών σχολών και έβγαλε αυτό το

οποίο μαθαίνουμε εμείς σήμερα. Έχει στοι-

χεία από χτυπήματα καράτε, έχει λαβές

από το jiujitsu, απ’ το judo, έχει όπλα παρα-

δοσιακά, έχει πολλά πράγματα. 

― Έχω ακούσει να το λένε, «η τέχνη των
νίντζα»; 

― Ναι, λαϊκά έτσι το λένε.

Τα υπόλοιπα τρια στυλ που κάνω, pacua,

hsing yi, και tai chi, θεωρούνται εσωτερικά

στυλ. Δηλαδή δεν βασίζονται τόσο πολύ

στην μυική δύναμη, όπως τα σκληρά kung

fu, καράτε κλπ. Βασίζονται στην κινησιολο-

γία του σώματος – στο να κινείται όλο το

σώμα αρμονικά – και η δύναμη προέρχεται

από την κίνηση της μέσης και το βηματι-

σμό. Στο yang tai chi, οι κινήσεις σου είναι

αργές και χαμηλές και πρέπει να χαλαρώ-

νεις τελείως το σώμα. Το pacua είναι λίγο

πιο δυναμικό,  είναι πολύ καλό για γυμνα-

στική αλλά είναι κι απ’ τα πιο δύσκολα. Το

hsing yi, το τρίτο στυλ που κάνω, βασίζεται

κυρίως στην ευθεία κίνηση, κινησιολογικά

είναι το πιο εύκολο και είναι το πιο γρήγο-

ρα εφαρμόσιμο σε μάχη.

Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει κατ’ ευθείαν
με αυτά τα στυλ;

Βέβαια μπορεί, αλλά είναι πολύ σημαντικός

ο ρόλος του δασκάλου· γιατί αυτά τα στυλ

είναι πιο δύσκολα απ’ τα κλασικά εξωτερι-

κά και πέρα απ’ τη σωματική ικανότητα που

χρειάζεται κάποιος, θέλει και πνευματική

άσκηση. Να συνειδητοποιείς τί κάνεις.

Οπότε είναι πολύ σημαντικό πώς θα σε

«βάλει» ο δάσκαλος μέσα σε αυτό το κλί-

μα. Το μόνο ίσως ανασταλτικό στο να ξεκι-

νήσει κάποιος σε πολυ μικρή ηλικία αυτά τα

στυλ, είναι ότι μπορεί να μην τα εκτιμήσει

λόγω του ότι είναι πολύ αργή η προπόνηση

και μπορεί να βαριέται, αλλά και εδώ εξαρ-

τάται από το δάσκαλο. 

Πόσες ώρες αφιερώνεις απ’ το χρόνο σου
στις προπονήσεις;

Κοιτάω να κάνω κάθε μέρα, αν συνδυάζε-

ται κιόλας με μαθήματα, ασχολούμαι γύρω

στις 2 με 3 ώρες. 

Ποιά είναι για εσένα η πιο σημαντική διά-
κριση που έχεις πάρει μέχρι σήμερα;

Μπορεί η Ελληνική κουλτούρα να είναι πολύ διαφορετική από την Κινέζικη, όμως ο Βουλιώτης Πάτρικ Κα-

ραντινός, κατάφερε μετά από 10 χρόνια εκπαίδευσης να αφομιώσει τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της

Κίνας και να κατακτήσει το 4ο νταν στους διενθείς αγώνες Γου Σου Κουνγκ Φου στο Χονγκ Κονγκ, δίνοντας

απαιτητικές εξετάσεις σε επιτροπή των μεγαλύτερων Κινέζων δασκάλων της τέχνης.

Ο Πάτρικ Καραντινός, - καθηγητής αγγλικών παράλληλα και - λάτρης των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών,

στους  παραπάνω διεθνείς αγώνες κέρδισε 2 χρυσά μετάλια στην κατηγορία του, τιμώντας έτσι, όχι μόνο τον

προπονητή και δάσκαλό του, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. 

Εμείς θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για τον ίδιο, αλλά και για τις πολεμικές τέχνες, γι’ αυτό και σας

τον παρουσιάζουμε σε μια αναλυτική συνέντευξη που έδωσε στην Ηλέκτρα Βενετσάνου. 

Η Ελληνική αποστολή, με 24 αθλητές και προπονητή τον master Tang Tung Wing, διέπρεψε αφού
όλοι οι αθλητές βραβεύτηκαν με χρυσό μετάλλιο σε όλες τις κατηγορίες που έλαβαν μέρος, με
αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδος να ψηφιστεί ως ο καλύτερος της διοργάνωσης.

Ο δάσκαλος παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα σε “βάλει” μέσα στο κλίμα.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη
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ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Άλλη μια νίκη πρόσθεσαν οι κορασίδες και έκα-

ναν το 8 στα 8. Αυτή τη φορά “θύμα” τους ήταν

το Λαύριο, το οποιο δεν μπόρεσε να αντισταθεί

και υπέκυψε κι αυτό σε λιγότερο από 1 ώρα χά-

νοντας με 3-0 (25-9, 25-12, 25-16). Με αυτή τη

νίκη οι κορασίδες έφτασαν τις 8 νίκες σε ισάριθ-

μους αγώνες και κατέκτησαν και μαθηματικά την

1η  θέση. Μια θέση, που πραγματικά τους αξίζει

γιατί με βάση τα αποτελέσματα και όχι μόνο,

ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα από τις 10 του

ομίλου. 

Απομένει ένας αγώνας την Κυριακή 19/12 με

αντίπαλο το δυνατό Λαγονήσι· ένας αγώνας το

αποτέλεσμα του οποιου δε θα διαφοροποιήσει

τίποτα σε ο,τι αφορά την 1η θέση η οποια έχει

ήδη κατακτηθεί.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Όλος ο κόσμος περίμενε να δει ένα ντέρμπι τη

Δευτέρα 13/12 στη Βούλα και αντί γι' αυτό είδε

την ομάδα της Θέτιδας, να κάνει έναν υγειινό

περίπατο με αντίπαλο τη Νίκη Αμαρουσίου, η

οποια ήρθε στη Βούλα επίσης ως αήττητη και με

στόχο τη νίκη. Αλλά αντί γι' αυτό διεσύρθη με

σκορ 3-0 (25-20, 25-14, 25-12). Αυτή ήταν η 9η

σερί νίκη για την ομάδα της Θέτιδας και απομέ-

νουν 2 αγώνες με το Χαλάνδρι και τον Κτησιφώ-

ντα για να ολοκληρωθεί ο 1ος γύρος. Αυτή τη

στιγμή η Θέτιδα βρίσκεται μόνη, 1η στη βαθμο-

λογία της Α' ΕΣΠΑΑΑ γυναικών και εκεί ελπί-

ζουν να μείνει ως το τέλος.

Ήρθε η ώρα, η Θέτιδα να τιμηθεί δίνοντας αθλή-

τρια στην εθνική ομάδα. Ο λόγος για την Αλε-

ξάνδρα Ψωμά, η οποια κλήθηκε από την ομο-

σπονδιακή προπονήτρια Καρολίνα Μπαρζούκα

στην Εθνική ομάδα κορασίδων, για τους αγώνες

που θα γίνουν στη Σερβία 6-10 Ιανουαρίου. Ο

στόχος της Θέτιδας εκτός από τις νίκες και το να

οδηγεί τα παιδιά σε δρόμους δημιουργικούς με

προοπτική, αποφεύγοντας τους σοβαρούς κινδύ-

νους αυτής της ηλικίας, είναι και να δημιουργεί

αθλητές και αθλήτριες ποιότητας και υψηλού

επιπέδου, οι οποιοι θα βρίσκονται στο χώρο του

αθλητισμού τα επόμενα χρόνια και όλοι θα μι-

λούν γι' αυτούς. Εκτός από την Ψωμά υπάρχει

μια πολύ αξιόλογη φουρνιά παιδιών, που αυτή τη

στιγμή βρίσκονται στην ομάδα των κορασίδων

και σε πολύ λίγο καιρό θα απαρτίζουν τη γυναι-

κεία ομάδα, ελπίζουμε στις μεγάλες κατηγορίες.

Συνεχίζει τις νίκες η ΘΕΤΙΔΑ 8 στα 8!

Ενα αστεράκι του “ΑΡΗ” Βούλας στο Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο του ελληνικού Πινγκ-Πονγκ

Οι καλύτεροι οκτώ αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας, για κά-

θε ηλικιακή κατηγορία συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας, προκειμένου από τους μεταξύ τους αγώνες να ξεχωρί-

σουν οι πρώτοι των πρώτων!

Ετσι η Ελλη Φίσερ, του Α.Ο. Αρη Βούλας, σε ηλικία μόλις δέκα

ετών αντιμετώπισε επτά αθλήτριες 12 ετών η καθεμία και κα-

τάφερε να τερματίσει στην 3η θέση κατακτώντας το χάλκινο

μετάλλιο.

Οσοι ασχολουνται με τον αθλητισμό γνωρίζουν πολύ καλά ότι

δύα χρόνια διαφορά στις ηλικίες αυτές είναι στην πραγματικό-

τητα τεράστια και οι ελπίδες για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις

είναι μεγάλες.

Για άλλη μια χρονιά η Φιλία Εμίρη έδειξε το μεγάλο ταλέντο

της και κατέκτησε την 2η θέση στις κορασίδες. Εχασε στον τε-

λικό ύστερα από έναν θαυμάσιο αγώνα στον οποίο και οι δύο

αθλήτριες καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.

Η Στέλλα Πατεράκη πέτυχε μία εξαιρετική νίκη επί της Θ. Κορ-

δούλη, αλλά στη συνέχεια έχασε στις λεπτομέρειες τους υπό-

λοιπους αγώνες και έτσι τεμάτισε 8η.

Το άλλο αστεράκι της Βούλας, η Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου δεν

αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

Από αγώνες εννοείς; Να σου πώ την αλή-

θεια δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα...

Γενικά, ποιά ήταν η στιγμή που θυμάσαι
εντονότερα από την διαδρομή σου μέχρι
σήμερα;

Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν ανα-

γνωρίζει ο δάσκαλός μου ή ο δάσκαλος

του δασκάλου μου, ο Master tang την προ-

οδό μου. Για παράδειγμα, είχα πάρει μέρος

σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και πήρα

την πρώτη θέση κάνοντας μια φόρμα καλά,

και ήρθε ο Master Tang με αγκάλιασε και

μου είπε μπράβο· αυτό για μένα ήταν εκ-

πληκτικό!

Πάνω από μετάλιο; 

Ναι, ναι, μετάλια και διακρίσεις δεν με συ-

γκινούν τόσο πολύ. Συμμετέχω σε αγώνες

πιο πολύ σαν μια δοκιμασία για τον εαυτό

μου και ως μια καλή δικαιολογία για να κά-

νω παραπάνω προπόνηση.

Τι στόχους έχεις για το μέλλον;

Με δυο φίλους μου τους τελευταίους 2-3

μήνες ξεκινήσαμε σ’ ένα κέντρο στην οδο

Κατεχάκη και διδάσκουμε ninjutsu και tai

chi. Θέλω να το αναπτύξω, να δώσω λίγο

περσσότερο χρόνο και ενέργεια στη διδα-

σκαλία. Και φυσικά να συνεχίσω να προπο-

νούμαι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να

μπορέσω να μοιραστώ με τους ανθρώ-

πους, αυτό το οποίο ένιωσα εγώ κάνοντας

πολεμικές τέχνες. Και το ωραίο είναι ότι

βλέπεις αλλαγή στους ανθρώπους, με τους

οποίους ασχολείσαι, αυτό από μόνο του

σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις. 

Τον Αύγουστο ήταν η πρώτη φορά που
συμμετείχες σε διεθνείς αγώνες Γου Σου
Κουνγκ Φου στο Χονκ Κονγκ. Η διάκρισή
σου εκει, σε έφερε ως έναν απ’ τους κο-
ρυφαίους γνώστες των παραδοσιακών πο-
λεμικών τεχνών στην Ελλάδα. Τι εμπει-
ρίες αποκόμισες από την συμμετοχή σου
και πώς σκέφτεσαι να τις χρησιμοποιή-
σεις στην Ελλάδα; 

Και μόνο το ότι πήγα στην Κίνα, που είναι

η χώρα που προέρχονται οι πολεμικές τέ-

χνες που κάνω, είναι για μένα καταπληκτι-

κή εμπειρία. Το ότι πήγα σε αγώνες τέτοι-

ου βεληνεκούς είχε το θετικό ότι είδα συ-

ναθλητές – συνασκούμενους από πάρα

πολλές χώρες και είδα το επίπεδο που

υπάρχει παγκοσμίως.  Αυτό που μου έκανε

εντύπωση και μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι

ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός με την κακή

έννοια. Υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα μετα-

ξύ των αθλητών και αυτό είναι πολύ σπά-

νιο. Αυτό το οποίο μ’ άρεσε επείσης, είναι

ότι είχα την ευκαιρία να δω μεγάλους δα-

σκάλους να ασκούνται. Όταν βλέπεις έναν

άνθρωπο 70 και 80 χρονών να κινείται σαν

να είναι 20χρονος, σου δίνει δύναμη να συ-

νεχίσεις.  

Τώρα, πώς θα το χρησιμοποιήσω εγώ εδώ,

δεν το είχα στο μυαλό μου, όταν πήγα εκεί.

Αλλά βλέπω ότι θα με βοηθήσει ως δάσκαλο.

Πίστευες ότι θα διακριθείς;
Ναι, είχα εμπιστοσύνη και στον εαυτό μου

και στον προπονητή μου, τον Master Tang

γιατί είναι πάρα πολύ καλός σ’ αυτό που

κάνει. 

Έχει τύχη ποτέ να χρησιμοποιήσεις τις
πολεμικές σου γνώσεις για άμυνα;
Ευτυχώς όχι. Δεν έχει τύχη επειδή προ-

σπαθώ να αποφεύγω τις συγκρούσεις γενι-

κά. Αυτό που κατανοώ, είναι ότι όσο πιο

πολύ μαθαίνεις το πώς μπορείς να κάνεις

κακό σε κάποιον και πώς μπορεί κάποιος

να σου κάνει κακό, τόσο προσπαθείς να το

αποφεύγεις. 
Ηλέκτρα Βενετσάνου
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