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Σελίδα 7, 15

Ο “χρυσός” - στο παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών 

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
Ενα όργανο διαχείρισης παραπόνων του δημότη ή άλλο ένα εργαλείο
καταδυνάστευσης στα χέρια των δημάρχων;  Σελίδα 6

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:
� Τέρμα το παράνομο παρκάρισμα

� Tέρμα τα λύμματα στους δρόμους!
Σελίδα 14

Νηρηίδες τέλος...

Αποκλείστηκε η παραλία
του κάμπινγκ στη Βούλα

Η παραλία του κάμπινγκ αποκλείστηκε με το συρματόπλεγμα που τοποθέτησε η ΕΤΑ Α.Ε. με την παρέμβαση
του Δημάρχου των 3Β. Ο λόγος, όπως ισχυρίστηκε, γιατί έμπαιναν και τη βρώμιζε ο καθένας. Και έμπαινε
ο καθένας και τη βρώμιζε, αλλά είναι λόγος αυτός να καλέσουμε την ΕΤΑ να μας “νοικοκυρέψει”;

Σελίδα 22

“Σπίθες” ανάβουν παντού.
“Σπίθα και στα 3Β

Σελίδες 3, 11

«Τα επόμενα βήματα των Δανειστών μας θα απο-
τελούν επέμβαση στην εθνική μας κυριαρχία, που
«αμετάκλητα και άνευ όρων» υποθηκεύτηκε με
επίσημη υπογραφή». 

Από την Ανακοίνωση του Κινήματος

Μας πλασάρουν 

για πούλημα από καιρό...

...Ο ενδεικτικός στόχος της εξασφάλισης εσόδων

ύψους 50 δις – θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζή-

τηση, από αποκρατικοποιήσεις, αλλά και από αξιοποί-

ηση της περιουσίας του Δημοσίου σε βάθος

πενταετίας και πέρα, είναι καταρχήν μια δική μας πρό-
θεση. Κανείς και καμία «τρόικα» δεν μας υποχρέωσε,

ούτε μπορούσε εξάλλου να θέσει αυτό το στόχο. 

Εμείς τον έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό και θέ-
λουμε να τον υλοποιήσουμε, για να κάνουμε την
οικονομία μας πιο δυνατή, να μειώσουμε το δυ-
σβάσταχτο δημόσιο χρέος, με τις λιγότερες δυνα-
τές θυσίες από τους πολίτες. 
...Η πώληση θα βοηθούσε, προφανώς, σε μία
άμεση προσπάθεια για τη μείωση του χρέους και
του ελλείμματος, όχι όμως μακροπρόθεσμα. 
Γιώργος Α. Παπανδρέου,  Υπουργικό Συμβούλιο 17/2/11

Συνέχεια στη σελ. 2

«Την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρ-
νηση και ο ελληνικός λαός δεν έχει
δώσει εντολή σε κανέναν εκπρόσωπο
της τρόικας να παρεμβαίνει στην πολιτική
ζωή και να του δίνει μαθήματα», 
Γιάννης Ραγκούσης, Υπουργός Εσωτερικών

(Σ.Σ. Μηπως έδωσε στον Γ.Α.Π. και στον Πα-
πακωνσταντίνου «εντολή» να παραιτήσουν τη
χώρα από ‘“κάθε ασυλία” και να αυτοπεριορί-

σουν την εθνική της κυριαρχία).
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Τοπικά Συμβούλια 3Β. Προ-
τάσεις για τεχνικό πρό-
γραμμα
με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 7

Τζιοβάνι Βοκκάκιος
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η Κερατέα δείχνει σε όλους
μας το δρόμο του αγώνα
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Το όχημα της αυτοκτονίας

με τον Ηλία Σταμπολιάδη Σελ.9

Αλήθειες για την Ελλάδα από

Γάλλο ευρωβουλευτή
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Ποιος κοροϊδεύει ποιον για τις

χρήσεις γης στη Βούλα; Σελ. 13

Αναστέλλονται τα έργα της πλα-
τείας Μαρκοπούλου Σελ. 14

Υπερόργανο η Δημοτική
Αστυνομία στα 3Β Σελ. 15

Η Ε.Επιτροπή δεν έχει λάβει
ποτέ αιτήσεις για ενίσχυση της
Ελλάδας Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπογραφόμαστε
κτίρια έως 28/2 πληθυσμός 30/3-13/4

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 13

Απριλίου 2011, θα διεξαχθεί από

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η

γενική απογραφή του πληθυσμού

και των κατοικιών της χώρας, ενώ

θα έχει προηγηθεί – από 1 έως 28

Φεβρουαρίου – η γενική απο-

γραφή των κτιρίων.

Στόχος της γενικής απογραφής πλη-

θυσμού και κατοικιών, είναι να κατα-

γραφούν όλα τα άτομα που

διαμένουν στην ελληνική επικράτεια,

στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Θα γίνει η καταμέτρηση των νοι-

κοκυριών και της σύνθεσής τους,

η καταγραφή των μελών των νοι-

κοκυριών και των δημογραφικών,

κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οι-

κονομικών χαρακτηριστικών τους.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρω-

θούν είναι απαραίτητα για τη χά-

ραξη οικονομικής και κοινωνικής

πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό,

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

την κατανομή κρατικών επιχορη-

γήσεων στους ΟΤΑ… κ.α.

Η πραγματική καταγραφή του πλη-

θυσμού στους δήμου σημαίνει:

πραγματική εικόνα των μαθητών

και άρα των σχολείων που χρει-

άζονται, πραγματική εικόνα των

κοινωνικών παροχών (Παιδικοί

Σταθμοί – Κέντρα Νεότητας –

Κ.Α.Π.Η.), πραγματική εικόνα της

αναγκαίας αθλητικής υποδομής,

συμμετοχή στις εθνικές και ευρω-

παϊκές οικονομικές κατανομές με

βάση τις πραγματικές ανάγκες. 

Μας πουλάνε
από καιρό...

«Η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει
από μόνη της ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα “αξιοποίησης” της δημό-
σιας περιουσίας. Ρόλος του ΔΝΤ
από εκεί και πέρα είναι να παρέχει
την τεχνική και συμβουλευτική
υποστήριξη που απαιτείται» ανέ-

φερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ορ-

γανισμού David Hawley. 

Μετά το πέρας της συνέντευξης

πηγή του ΔΝΤ ανέφερε ότι το

πρόγραμμα των ιδιωτικοποι-

ήσεων και η διαχείριση της δη-

μόσιας περιουσίας έχει

συμφωνηθεί  και απορρέει από

το Μνημόνιο
Αποκάλυψε η Deal News 17/2.

Ο Δήμαρχος των 3Β έκανε γενική αποψίλωση
της παραλιακής ζώνης από την Α πλαζ  μέχρι την
Β’ πλαζ Βούλας. Αποψίλωση που ξεσήκωσε θε-
τικά και αρνητικά σχόλια.
Θετικά από μία μερίδα που βλέπει καθαριότητα
με την “εκκαθάριση” των δέντρων.
Αρνητικά γιατί “ξέκανε” τα δέντρα. Εκοψε αμέ-
τρητα δέντρα από τη ρίζα. «Είναι δυνατόν να
αγαπάει το πράσινο και να ξαπλώνει τα δέντρα
κάτω», ήταν τα λόγια αναγνωστών που τηλεφω-
νούσαν.
Εμείς δεν θα το σχολιάσουμε. Δεν μπορούμε να
φανταστούμε τι έχει στο μυαλό του ο Δήμαρχος.
Απλά περιμένουμε· πιθανόν να φυτέψει άλλα
στη θέση τους. Εμείς πάντως προτιμάμε τις αρ-
μύρες, από τους φοίνικες.
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«Ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας η συμ-
μετοχή πολιτών και ο αγωνιστικός παλ-
μός, στην ιδρυτική συγκέντρωση της
“Σπίθας” Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης
(Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών Μίκη Θε-
οδωράκη)», μας δήλωσε ο Κώστας Βε-

νετσάνος, που είχε την πρωτοβουλία

της ιδρυτικής συγκέντρωσης.

Η Ιδρυτική του Κινήματος Ανεξάρτητων

Πολιτών Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη Κυριακή στην

Πνευματική Εστία Βούλας.

Παρά το γεγονός ότι από τους διοργα-

νωτές της εκδήλωσης, σκόπιμα  δεν

έγινε καμμία ιδιαίτερη κινητοποίηση,

πέρα από δύο ανακοινώσεις που δημο-

σιεύθηκαν στην εβδομαδιαία εφημερίδα

«ΕΒΔΟΜΗ», η αυθόρμητη προσέλευση

των πολιτών στη συνάντηση, έδωσε  αι-

σιόδοξα μηνύματα για την επιτυχία του

εγχειρήματος. 

Ο Δημήτρης Κυπριώτης, στρατηγός ε.α

από τη Βάρη, ο Κώστας Βενετσάνος, ει-

δικός συνεργάτης της εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ από τη Βούλα και ο γνωστός

αρθρογράφος  Γρηγόρης Ρώντας από τη

Βουλιαγμένη, είχαν το συντονισμό της

εκδήλωσης και έβαλαν το πλαίσιο της

παραπέρα πορείας της Κίνησης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δημ. Κυπριώτης,

λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Το ζήτημα
της απειλής της Εθνικής μας κυριαρχίας,
φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι  είναι το
κυρίαρχο μέσα στη δίνη που έχει δημι-

ουργήσει η οικονομική κρίση που βιώ-
νουμε. 
Ο μοναδικός και σίγουρος τρόπος για να
αποτραπεί αυτή η απειλή, είναι η  σθε-
ναρή άρνησή του Λαού να συναινέσει
σε ότι του δρομολογούν ερήμην του.
Ο Μίκης έδειξε και άνοιξε το δρόμο της
αντίστασης και της ανυπακοής με τη
Σπίθα του και κάλεσε τους Έλληνες  να
πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, έξω
από κόμματα και κάθε είδους ποδηγετή-
σεις και να δημιουργήσουν τις δικές
τους Σπίθες». 

Στη συνέχεια ο Κώστας Βενετσάνος

αναφέρθηκε στο σκοπό της δημιουργίας

του κινήματος και εδώ:  

«Σκοπός μας δεν ήταν η κινητοποίηση,
αλλά η αυθόρμητη προσέλευση συνει-
δητοποιημένων και αγανακτησμένων πο-
λιτών, για την κατάντια της χώρας, το
ξεπούλημα της χώρας στους διεθνείς
κερδοσκόπους και στα χρηματοπιστω-
τικα “όρνεα” (vulture funds) και την υπο-
δούλωσή της στη γνωστή τρόικα, με τη
συνθηκολόγηση του Μνημονίου. 
Ανάψαμε κι εμείς μια ΣΠΙΘΑ στις πολλές
δεκάδες που έχουν ανάψει σ’ όλη την
Ελλάδα. Μέχρι που τούτες οι σπίθες
φουντώσουν και πυρπολήσουν τα Μνη-
μόνια της συνθηκολόγησης και τα κά-
νουν στάχτες.
Μέσα απ’ αυτές τις στάχτες και το αίμα
όσων πραγματικά μάτωσαν, μέσα
απ΄την οργή και τον αγώνα τους, τον
αγώνα μας, θα αναγεννηθεί και πάλι η
Ελλάδα: 
Πάλης ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες
ανένδοτοι, μεθοδικοί, πολυμέτωποι. Μα
πάνω απ’ όλα δίκαιοι!»
Στην εκτενή αναφορά του στην οικονο-

μική κατάσταση, το Μνημόνιο και το Κί-

νημα Ανεξάρτητων Πολιτών, που

συνέγειρε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Κώ-

στας Βενετσάνος, μεταξύ άλλων είπε:

«...Οι εξελίξεις μας πρόλαβαν. Οι εκπρό-
σωποι του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ
απαίτησαν αυτό που αναμενόταν: Ν” αρ-

χίσει το ξεπούλημα της Ελλάδας. Ιδιωτι-
κοποιήσεις - “αξιοποιήσεις” βαφτίζει η
κυβέρνηση τις εκποιήσεις 50 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων το Αε-
ροδρόμιο του Ελληνικού και παράλιων
εκτάσεων φιλέτων της περιοχής μας. Η
Ε.Τ.Α. Α.Ε. ξανασυρματόπλεξε το κάμ-
πινγκ, δίπλα στο ΠΙΚΠΑ και απέκοψε την
ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία.
Τυχαίο;

Θεσμική βάση όλων των δεινών που υφι-
στάμεθα κι όσων ακόμη θα υποστούμε
αν δεν αντιδράσουμε είναι το περίφημο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - Συνθηκολόγηση παράδο-
σης της χώρας που υπέγραψε η Κυβέρ-
νηση και υπερψήφισε αντισυνταγματικά
η πλειοψηφία της Βουλής.

Παρέδωσαν άνευ όρων τη χώρα στην
τρόικα για να πάρουν δανεικά για την
μερική αποπληρωμή των τοκογλύφων.
Για το λόγο τούτο σ’ ένα σημείο αιχμής
της συχνής αρθρογραφίας μου, τους χα-
ρακτήρισα δοσίλογους όλους όσους
υπέγραψαν, υπερψήφισαν ή υποστήρι-
ξαν το Μνημόνιο. Πρέπει επιτέλους όλοι
να καταλάβουν ότι η πολιτική ευθύνη
είναι μεγαλύτερη και ουσιωδέστερη από
την ευθύνη μιας τροχαίας παράβασης...»
Καταλήγοντας είπε: «Η πρωτοβουλία

του Μίκη Θεοδωράκη ήταν η προσδοκώ-
μενη σωτήρια παρεμβαση μιας προσωπι-
κότητας διεθνούς κύρους και
αναγνώρισης, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας,
πράγμα που συνάγεται αντικειμενικά. 

Μ’ όλα ταύτα το δήλωσε και ο ίδιος ο
Μίκης: “...δεν αποσκοπώ στο σχημα-
τισμό ενός κόμματος»· το μοναδικό
μου κίνητρο είναι να βοηθήσω να δη-
μιουργηθεί ένα κίνημα και μια ζύ-
μωση ιδεών, ανεξάρτητα και μακριά
από το υπάρχον πολιτικό-κομματικό
κατεστημένο με επίκεντρο τον ανε-
ξάρτητο πολίτη, που αισθάνεται την
ανάγκη ν’ αντιδράσει στο σημερινό
αδιέξοδο και να συμβάλλει με τις
όποιες δυνάμεις του στην έξοδο της
πατρίδας μας από τη βαθειά
κρίση...”»

Ο Κ. Βενετσάνος ολοκλήρωσε την ομι-

λία του με προσκλητήριο συστράτευσης

όσων αισθάνονται υπερήφανοι που είναι

Ελληνες, όσων αισθάνονται προδομένοι

από την πολιτική ηγεσία, όσων αισθά-

νονται οργή και ορμή για αντίδραση

στην υποδούλωση και εκποίηση της

χώρας και υποθήκευση του μέλλοντός

μας. Οσων αισθάνονται το δυναμισμό

για δράση, για την αναγέννηση της

χώρας  μας και την αναστήλωση της κοι-

νωνίας μας.

Ακολούθησε διάλογος με γόνιμες προ-

τάσεις και ο ορισμός Συντονιστικής Επι-

τροπής.

Εκτός της πολιτικής δράσης θεωρείται

σημαντικό η λειτουργία σε επίπεδο κεν-

τρικής οργάνωσης, ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗΣ διαπρεπών νομομαθών για μια

ακλόνητη και ισχυρή νομική τεκμηρίωση

της ακυρότητας του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στη σελίδα 11 θα βρείτε την ανακοίνωση
του Κινήματος για τις τελευταίες εξελίξεις
στην εκποίηση της γης μας.

Αναψε η “ΣΠΙΘΑ” και στο Δήμο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης

Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες...

Σπίθες ανάβουν
παντού!

Σήμερα  από το ένα άκρο της Ελλά-

δας μέχρι το άλλο, πολλές μικρές

σπίθες έχουν ανάψει και δρομολο-

γούν τις κινήσεις τους στην κατεύ-

θυνση που έδειξε ο Μίκης. 

Ετσι την πρώτη μαζική της εκδή-

λωση πραγματοποίησε την περα-

σμένη Κυριακή η νεοσύστατη

επιτροπή της Κίνησης Ανεξάρτητων

Πολιτών “ΣΠΙΘΑ” στο Ελληνικό.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση

ήταν ο οικονομολόγος- αναλυτής

Δημήτρης Καζάκης, μέλος της Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής του Κινήμα-

τος του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος

ανέλυσε τα αίτια της οικονομικής

κρίσης και τις συνέπειές της για την

ελληνική κοινωνία.
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Χοροεσπερίδα με το ΝΟΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Σαρωνίδας (ΝΟΣ) οργανώνει χο-

ροεσπερίδα το Σάββατο 5 Μαρτίου από 21.30 στο

TENNIS CLUB (Ευγένα) στη Σαρωνίδα.

Η τιμή πρόσκλησης 25€ με μουσική φαγητό και ποτά.

Για προσκλήσεις απευθυνθείτε:

Πρόεδρο κ. Βόγγολη τηλ.6944357378

Έφορο κ. Δημητρίου τηλ. 6944172249 & 

ταμία κ. Μανιάδη τηλ. 6944505492.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

ΣΙΝΕ ΕΞΩΣΤΗΣ

- ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 7μ.μ., 

«GERMANIA ANNO ZERO» του Roberto Rosselini. Διάρ-

κεια 74 λεπτά.

Το κλασικό αριστούργημα του Ιταλού σκηνοθέτη. Σε ένα κατε-

στραμμένο Βερολίνο που προσπαθεί να ξεπεράσει το ναζιστικό

εφιάλτη, ένα 15χρονο αγόρι λεηλατεί τα συντρίμμια προκειμέ-

νου να βοηθήσει την οικογένειά του να επιβιώσει, γυρεύοντας

ένα σημάδι ελπίδας σε έναν κόσμο που μοιάζει να μην υπάρχει

μέλλον. Η ταινία έχει γυριστεί στα ερείπια του Βερολίνου αμέ-

σως μετά την λήξη του πολέμου. Στην έναρξη θα προβληθεί η

μικρού μήκους ταινία: «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ» του

Λάκη Παπαστάθη. Διάρκεια 18 λεπτά. Μια ολόκληρη οδυνηρή

εποχή ανασυντίθεται. Η αλληλογραφία ενός μετανάστη από το

Γύθειο που στις αρχές του 20ου αιώνα πήγε στην Αμερική.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 9:15 μ.μ. στο σινε ΑΛΙΚΗ.

«TIME», του Κιμ Κι Ντούκ. Νότιος Κορέα 2008. Διάρκεια:

97 λεπτά.

Ο έρωτας, ο χρόνος, ο φόβος της απώλειας, οι εμμονές και τα

τείχη απέναντι στον άλλο, που μόνοι μας υψώνουμε. Ο Κιμ Κι

Ντούκ μας εισάγει ακόμα μία φορά στον ιδιαίτερό του κόσμο,

των συμβόλων, των βαθύτερων ανθρωποκεντρικών ζητημάτων

και των ενδόμυχων ανασφαλειών, μέσα από μία πολυεπίπεδη

αλλά άμεση φαινομενολογία της καθημερινής ζωής...

«ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2011»
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων 

Δηλώστε συμμετοχή στο Καρναβάλι  και χαρείτε το

ξεφάντωμα της Αποκριάς στα Καλύβια, είτε μέσω

κάποιου φορέα είτε ως απλός πολίτης.

Οι εκδηλώσεις αφορούν μεγάλη παρέλαση θεματι-

κών ομάδων μικρών και μεγάλων που θα πραγμα-

τοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Καλυβίων και

στους γύρω δρόμους στις 27 Φεβρουαρίου ώρα

3:00 μ.μ. 

Για πληροφορίες καλέστε Στουραϊτη Ρίτα, τηλ.

6974353076 -  2299320314.

Αποκριάτικη εκδήλωση

στο Κορωπί
Αποκριάτικη εκδήλωση θα πραγματοποιήσει ο

Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνι-

κού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον πεζόδρομο Γ.Σ

Παπασιδέρη (κεντρική πλατεία Κορωπίου) 11 π.μ.

Αποκριάτικος Χορός με τον
“Λυκούριζα Λαγονησίου”

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα-

Λαγονησίου” θα πραγματοποιήσει τον αποκριάτικο

χορό του το Σάββατο 5 Μαρτιου, από 9μ.μ. στο κέν-

τρο διασκέδασης “Φιλία” (35χλμ. Αθηνών-Σουνίου,

Αγία Μαρίνα, τηλ. 22910 72028).

Ζωντανή μουσική, τιμή πρόσκλησης 22€.

Προσκλήσεις 6977404804, 6943077927, 6932649049.

Εκθεση εικαστικών 

στο Ζάπειο Μέγαρο

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστη-

μών Ελλάδος συνδιοργανώνει με τη στήριξη και χορη-

γία της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Νομού

Αττικής έκθεση εικαστικών μελών του Ομίλου με φιλαν-

θρωπικό σκοπό, στο Ζάππειο Μέγαρο 23-26 Φεβρουα-

ρίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν 23 Φεβρουαρίου 7μ.μ. 

Το 50% των εσόδων από την πώληση των έργων θα

δοθεί αρωγή στο Σύλλογο «Αγάπη και Ελπίδα» που φι-

λοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Κορωπί. 

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής

Επιτροπής για την UNESCO και του Δήμου Καλλιθέας.

ΣΠΙΘΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 11 πμ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
ΧΑΛΔΕΙΑΣ 43 & ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΠΙΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΜΕΝΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Το αίμα προσφέρεται ως δώρο ΖΩΗΣ, ως πράξη ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΗ, ως δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!
Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος..
υποψήφιοι δέκτες είμαστε ΟΛΟΙ!

Πρόγραμμα Αιμοληψιών:

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

08.30-13.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΙΘΑΚΗΣ 12  | 08.30-13.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Πληροφορίες για Αιμοδότες & Διάθεση μονάδων

αίματος. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6604600

e-mail: press@palini.gr ― ιστοσελίδα: www.palini.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

η γυναίκα που κάθεται
του Δημήτρη Καραντζά

Θέατρο Άρτι

Ηπείρου 41  / 210.88.34.002.

Πρεμιέρα 21 Φεβρουαρίου 

για 20 παραστάσεις

Υπό την επίβλεψη ενός άγρυπνου φωτός και κάτω απο

τη συνεχή παρουσία ενός αδιευκρίνιστου ήχου, δύο προ-

σωπα, σε έναν αγνωστό τους χώρο, αναγκάζονται να

εκτελέσουν συγκεκριμένες δράσεις σε απόλυτη σιωπή,

να επινοήσουν μεταξύ τους σχέσεις και με οποιονδήποτε

τρόπο να συνθέσουν μια φαινομενικά ήρεμη και καθόλα

βιώσιμη καθημερινότητα. Η επανάληψη των δράσεων και

η εξάντληση των μοτίβων, τους οδηγεί σταδιακά να αν-

τιδράσουν βίαια στη συνθήκη. 

Το κείμενο (μια σειρά δράσεων για δυο άτομα) κατα τη

διάρκεια των προβών τροποποιήθηκε και ανασυντέθηκε

βάσει των αυτοσχεδιασμών των ηθοποιών και τελικά

προέκυψε ένα νέο έργο - αποτέλεσμα της δουλειάς όλης

της δημιουργικής ομάδας.

με τους  Άννα Μακράκη και Θύμιο Κούκιο

παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15 

τιμές εισιτηρίων: 18 € & 12 € - διάρκεια: 60΄ 

Χοροεσπερίδα με το 
Σύλλογο Αγίας Μαρίνας

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 9.30μ.μ.

Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας

Μαρίνας οργανώνει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό

του στο κέντρο “Η Φιλία” (Λεωφ. Σουνίου 34χλμ.)

το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στις 9.30μ.μ.

Πλούσιο φαγητό - ζωντανή μουσική (τα κρασιά,

τα αναψυκτικά και τα γλυκά είναι δωρεάν).

Για προσκλήσεις Ηλ.Σκριμιζέας 6974484268.

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Τα λαϊκά της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ
Διασκεδάστε με εορταστικό λαϊκό πρόγραμμα και πλού-

σιο κρεατoμπουφέ με άφθονο κρασί και 30€

Πιάνο: Γ. Σαλτάρης Μπουζούκι: Άρης Σιγάλας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ – Special event 
Ο αγαπητός και σημαντικός συνθέτης και κιθαρίστας παρουσιάζει

τη μουσική παράσταση «Ποτάμι ο καιρός».  Θα ερμηνεύουν αγα-

πημένα τραγούδια του συνθέτη, καθώς και καινούργια, ανέκδοτα.

Μαζί του ο ανερχόμενος τραγουδιστής Χρήστος Κωνσταντόπου-

λος, ερμηνεύει τα τραγούδια με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Τον συνθέτη συνοδεύει, o Γιώργος Τοσικιάν, ένας νέος σολίστας

κιθαριστής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης οργανώνει την

εκδήλωση: «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
“ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ”» - ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ

ΦΤΩΧΑ, ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ  την

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00 μμ.

Θα προβληθεί η ταινία ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙ-
ΖΕΣΑΙ (TOCAR  Y  LUCHAR) του Αλμπέρτο Αρβέλο (ΒΕ-

ΝΕΖΟΥΕΛΑ, 2005, έγχρωμη, 70΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους  Ροδρίγο

Οσβάλντο Τσάβες Σαμούδιο (Πρέσβη της Μπολιβαρια-

νής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα) και

Κώστα Ήσυχο (εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων «Σπίτι

της Άλμπα-Casa de Alba»).

Σύντομο μουσικό πρόγραμμα από λατινοαμερικάνικο

συγκρότημα (Μάρθα Μορελεόν, Χέρμαν Μάιρ, Αλεχάν-

τρο Ντίας, Άλκης Κόλλιας).

Έκθεση φωτογραφικού υλικού.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δη-

μοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα γίνει στην  Αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Μα-

ρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη, Λεωφ. 237 από σταθμό

Μετρό Δάφνης, τηλ. 2109941199, 2109914732,

6945405825

www.klh.gr, e-mail: cineclubilioupolis@gmail.com).

H  Santa Milonguita και το τρίο

Bandoneando ενώνουν τις δυνά-

μεις τους, την Παρασκευή 25 Φε-

βρουαρίου, σε μία βραδιά

αργεντίνικου τάνγκο live! 

Χορός και μουσική ζωντανά από

το τρίο Bandoneando για πρώτη

φορά στη Santa Milonguita, τη mi-

longa (βραδιά τάνγκο) που για δεύ-

τερη χρονιά μας υποδέχεται κάθε

Παρασκευή στην ατμοσφαιρική

σκηνή του θεάτρου «δίπυλον».  

To Bandoneando είναι ένα νεοσύ-
στατο trio που «στρέφει τα φώτα»
στον πρωταγωνιστή του tango…
το μπαντονεόν. Μεταγράφοντας
τα γνωστότερα tangos για δύο
μπαντονεόν, δίνει έμφαση στην
τεχνοτροπία του παιξίματος των
οργάνων και στις ιδιαιτερότητες
του ήχου τους.
Αρέσκεται στα «παιχνίδια» των
δύο μπαντονεόν:  στον τρόπο που
συνδιαλέγονται, που μπλέκονται,
που κοντράρονται, που αλληλο-
συμπληρώνονται… ακριβώς όπως

τα δύο σώματα την ώρα που χο-
ρεύουν. Το μόνο όριο - πέρα από
κάποιους κανόνες ύφους και μορ-
φής - είναι τα όρια της φαντασίας
και του πάθους.
Ηρακλής Βαβάτσικας (bandoneon)

Λευτέρης Γρίβας (bandoneon)

Θωμάς Κοντογεώργης (πιάνο)

Η βραδιά ξεκινάει με δωρεάν ει-

σαγωγικό μάθημα αρχαρίων στις

22:30, το οποίο απευθύνεται

στους «πρωτάρηδες» του tango,

ενώ ο χορός συνεχίζεται μέχρι τις

03:00.  

Είσοδος: 10€ (με κρασί ή μπύρα)

Θέατρο «Δίπυλον»: Καλογήρου

Σαμουήλ 2 & Διπύλου, 

Ψυρρή – σταθμός ΗΣΑΠ: Θησείο 

Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο - Santa Milonguita
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Επιλογή θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας 

Αν διαθέτετε τα προσόντα καταθέστε αιτήσεις
Ο Δήμαρχος των 3Β προκηρύσσει την πλήρωση της

θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-

ρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, τα

άρθρα 14 και 93 αυτού, καθώς και την Εγκύκλιο

59/74896/30/12/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Δεν μπορεί να επιλεγεί σαν Συμπαραστάτης του Δη-

μότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέ-

ρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προ-

βλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής τα βιο-

γραφικά που θα συνοδεύσουν τις αιτήσεις - δηλώσεις

προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μπο-

ρούν να κατατεθούν και από 14/02/2011 μέχρι και

25/02/2011 προκειμένου να διαβιβασθούν στο Προ-

εδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό, δη-

λαδή η κατάθεση προ της ημερομηνίας

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την

επιλογή, να αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υπο-

ψηφιότητας.

Κατάθεση αιτήσεων-δηλώσεων καθώς και πληροφο-

ρίες θα κατατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού Συμ-

βουλίου Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 1ος

όροφος, αρμόδια κ. Κούνα Πατρούλα τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από 08,30 π.μ. - 15,00 (πληροφορίες

τηλ 2132020114)

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στις 28-02-2011.

Ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επι-

χείρησης:

• Δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγομένων πολιτών

και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών

του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επι-

χειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επι-

λυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι

υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά

εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

• Μπορεί επίσης να προβαίνει στην διατύπωση προ-

τάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των

σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετή-

σιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών

προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

• Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του

Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύ-

νες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρη-

σης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους

Δημοτικούς Συμβούλους.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία

και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επι-

χείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει

αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν πρόκειται για υπάλ-

ληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης φύσεως

ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ απο-

δοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (άρθρο

93 ν. 3852/2010).

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως Συμπαραστάτες του

Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν

σχετική αίτηση - δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτι-

κού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επι-

λογής.

Η θέση είναι έμμισθη. Η αντιμισθία του Συμπαρα-

στάτη είναι ίση με του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, δηλαδή με το 40% της αντιμισθίας του

Δημάρχου. Τη σχετική απόφαση θα λάβει το Δημο-

τικό Συμβούλιο  με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5

του συνόλου των εδρών.  

Ολα γίνονται για μας, τους
πολίτες, χωρίς εμάς 

Στο Δήμο Σαρωνικού, στο Δήμο Κρωπίας, στο Δήμο

Αχαρνών υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση

που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμ-

βουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Βέβαια δεν σημειώνεται πότε είναι η διαδικασία επι-

λογής! Επομένως άγνωστο πώς θα ενημερωθεί ο εν-

διαφερόμενος για να καταθέσει σχετική αίτηση και

βιογραφικά, που άλλοι Δήμοι ζητούν και άλλοι όχι.

Σ.Σ.: Τελικά επειδή η κυβέρνηση κόπτεται για διαφά-

νεια, αναρωτιέμαι τί είδους διαφάνεια είναι αυτή.

Να καταθέτεις την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος και

να επιλέγεται εκείνη την ώρα. Μία θέση που θα αμοί-

βεται πλουσιοπάροχα και θα είναι στην υπηρεσία του

δημότη(!). 

Μήπως τελικά είναι στην υπηρεσία του Δημάρχου.

Γιατί οι επιλογές που ήδη έγιναν σε κάποιους Δή-

μους, δεν έχουν καλό απόηχο. 

Διαφαίνονται κατάφωρα “ανταποδοτικά”  προεκλογι-

κών εξυπηρετήσεων και όχι μόνο.

Την Πέμπτη 17 Φλεβάρη συνεδρίασε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαραθώνα  με

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης την

εκλογή του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Προφανώς η πλειοψηφία πήγε με τον «Συμ-

παραστάτη στο “τσεπάκι”, αφού οι 8 αιτή-

σεις που είχαν κατατεθεί δεν διαβάστηκαν

καν. Έγινε μια απλή αναφορά των ονομά-

των, χωρίς καν να διαβαστούν οι αιτήσεις

τους, χωρίς καμία αναφορά σε βιογραφικά

ή προσόντα, χωρίς να αναλυθεί ο ρόλος, οι

αρμοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας

του θεσμού. Απλά οι σύμβουλοι κλήθηκαν

να ψηφίσουν “γουρούνι στο σακί”(!).

Ο Γιώργος Κόλλιας καταγράφει τα τεκται-

νόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παίρνοντας τον λόγο ο Ν. Ιωνάς έκανε μια

αναφορά στις αρμοδιότητες του θεσμού, ο

Ν. Καραχάλιος ζήτησε να αναβληθεί η ψη-

φοφορία και να οριστεί πρώτα το πλαίσιο

δράσης του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ και ο Ν. Στε-

φανίδης δήλωσε ότι δεν συμμετέχει η πα-

ράταξή του στην ψηφοφορία, θεωρώντας

ότι ο θεσμός αποβλέπει στην εξυπηρέτηση

των επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι

του δημότη.

Τον λόγο πήραν και από το ακροατήριο και

υποψήφιοι σύμβουλοι και επιχειρηματίες

όπως ο κ. Τόλιας, ο οποίος... "επιβεβαίωσε"

τον Ν. Στεφανίδη μιλώντας για τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε

σχέση με τους δήμους, για αδειοδοτήσεις

και λοιπά.  

Ο ατός μου στην σύντομη παρέμβαση ανα-

φέρθηκα, συμφωνώντας με τον Ν. Καραχά-

λιο, στην αναγκαιότητα καθορισμού

πλαισίου δράσης του Συμπαραστάτη και

αναφέρθηκα στο κύριο χαρακτηριστικό, που

πρέπει να έχει το πρόσωπο που θα επιλεγεί

για την θέση αυτή, το οποίο είναι η ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑ-

ΞΕΙΣ. Στις πράξεις του Συμπαραστάτη θα

πρέπει να υπάρχει ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και

έκλεισα αναφέροντας ότι ο αδύναμος στην

διαδικασία αυτή δεν είναι η επιχείριση,

αλλά ο απλός πολίτης, ο αγρότης, ο εργά-

της, ο μετανάστης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δεν

ήταν έκπληξη για κανέναν. Οι δημοτικές πα-

ρατάξεις απλά ψήφισαν τους "δικούς" τους,

δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως

εννοούν τον - σημαντικό για μας - θεσμό.

Απλά για την πλειοψηφία δεν έπρεπε να

εκλεγεί σ΄ αυτήν την θέση κάποιος "ενο-

χλητικός", ο οποίος θα εννοούσε πραγμα-

τικά τον ρόλο του και θα ασκούσε

ουσιαστικά τις αρμοδιότητές του, αλλά κά-

ποιος ο οποίος θα "τάραζε τα νερά" και θα

κάλυπτε όσα έπρεπε να καλυφθούν.

Για τις παρατάξεις της μειοψηφίας, πλην

της Λαϊκής Συσπείρωσης, δεν έπρεπε να

εκλεγεί κάποιος που θα ήταν αντικειμενι-

κός, που θα στήριζε το δημοτικό έργο, αλλά

κάποιος που παράλληλα θα αναδείκνυε τα

προβλήματα, μέσω του θεσμού και θα

ασκούσε ουσιαστικά αντιπολίτευση στην

πλειοψηφία.

Και φυσικά, για όλους, δεν θα έπρεπε να

εκλεγεί κάποιος που να μην κατοικεί στην

Ν. Μάκρη (άντε και στον Μαραθώνα).

Κι έτσι χάνεται μια ακόμη ευκαιρία για να

αποδείξουν, όλοι, ότι στηρίζουν την διαφά-

νεια, την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα,

την αναλογικότητα και την δυνατότητα

ίσων ευκαιριών για όλους τους δημότες,

όπου κι αν κατοικούν.

Αποτέλεσμα δεν υπήρξε, αφού απαιτείται

πλειοψηφία 2/3  (18 ψήφοι) κι ο εκλεκτός

της πλειοψηφίας έλαβε 14 ψήφους. Η ψη-

φοφορία θα επαναληφθεί μέχρι το τέλος

του μήνα.

Τα πρώτα μηνύματα μας επιβεβαιώνουν 

Δεν εκλέχτηκε Συμπαραστάτης 

του Δημότη και της Επιχείρησης 

στο Δήμο Μαραθώνα
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Θέματα που πρέπει να ενταχθούν στο

τεχνικό πρόγραμμα συζήτησε το Κοι-

νοτικο Συμβούλιο Βουλιαγμένης, που

συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα

14/2. Είχε αρκετό ακροατήριο  και την

παρουσία του Δημάρχου Γρ. Κασιδό-

κωστα και του Αντιδημάρχου Σπ. Πανά.

Τα περισσότερα έργα που προτείνονται

για το τεχνικό πρόγραμμα είναι έργα

συντήρησης και ανάπλασης που δεν

πραγματοποιήθηκαν το 2010 και μετα-

φέρονται στο 2011. Νέο έργο θα μπο-

ρούσαμε να πούμε τη μελέτη για

κατασκευή δημοτικού βρεφονηπιακού

σταθμού που υπήρχε και το 2010 αλλά

δεν εγινε. 

Αντιπλημμυρική προστασία

Τα κυρίως θέματα που απασχόλησαν το

Κοινοτικό Συμβούλιο ήταν η αντιπλημ-

μυρική θωράκιση και η επέκταση του

Νεκροταφείου.

― οι παρεμβάσεις που πρέπει να γί-

νουν για την αντιπλημμυρική θωρά-

κιση, ιδιαίτερα σε ορισμένα σημεία της

πόλης, όπως στην οδό Παναγούλη στο

τελείωμά της με τη Δήμητρας και την

Ιάσωνος, που κατεβάζει με τη βροχή

ορμητικό ποτάμι, που καταλήγει στα

τέννις. Επίσης στον Αστέρα και στο Κα-

βούρι.

Σ.Σ.: Για τα πλημμυρικά φαινόμενα
έχουμε ιδία αντίληψη, γιατί έχουμε
βρεθεί στα σημεία αυτά με δυνατή

βροχή.
Είναι απορίας άξιον πώς ο Δήμαρχος
στο συμβούλιο της περασμένης Τρίτης,
σε ερώτηση του επικεφαλής της μείζο-
νος μειοψηφίας Γρ. Κωνσταντέλλου,
αν έχει πρόβλημα ομβρίων η Βουλιαγ-
μένη, απάντησε ότι η Βουλιαγμένη δεν
έχει προβλήματα με τα όμβρια.

Το Δημοτικο κτήριο Νηρηί-

δων είναι πλέον παρελθόν

Αντιγράφουμε από τα  έργα του 2010

της Βουλιαγμένης  με αύξοντα αριθμό

ΠΕΕ 106/30: “Επισκευές και διαρρυθ-
μίσεις στο Δημοτικό κτίριο όρμου Νη-
ρηίδων»
Σήμερα που γράφουμε, το κτίριο των

Νηρηίδων δεν υπάρχει πλέον. Το κατε-

δάφισε την Τετάρτη 16/2. Υπήρχε πρό-

ταση να γίνει πολιτιστικό κέντρο ή να

στεγαστούν οι τεχνικές υπηρεσίες του

Δήμου, αλλά ο Δήμαρχος είχε αποφα-

σίσει άλλα...

Στα έργα που προτείνονται είναι ακόμη

η ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης

περιοχής Μεγάλου Καβουρίου, η Με-

λέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

της Κοινότητας Βουλιαγμένης και η

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

της ανάπλασης του Μεγάλου Καβου-

ρίου.

� Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέμα-

τος που αφορούσε την κατασκευή τοι-

χίου στήριξης των χωμάτων επί της

οδού Βάκχου στο Καβούρι, τα οποία

υποχωρούν με τη βροχή.

Το Συμβούλιο έκλεισε με ένα “προσφι-

λές” θέμα των συμβουλίων της Βου-

λιαγμένης, η παράταση ταφής, όπως

πολύ ωραία αναφέρθηκε ο πρόεδρος Γ.

Μαυρωτάς, μια που  η συνεδρίαση γι-

νόταν την ημέρα του Βαλεντίνου!!

Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε το Κοινο-

τικό Συμβούλιο της Βούλας, την άδεια

εγκατάστασης καταστήματος επί της

Αγ. Ιωάννου, όπου και γνωμοδότησε

θετικά το Κ.Σ. να δώσει. Παρόντες και

οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Δ. Δαβά-

κης και Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Βάρης δεν

έχει ακουστεί, πέραν της πρώτης πα-

νηγυρικής που έκανε με το κόψιμο της

πίτας.
Αννα Μπουζιάνη

Τοπικά Συμβούλια Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Φωτογραφία αρχείου. Το αδιάβατο σημείο.

Επέκταση Νεκροταφείου Βουλιαγμένης. Πού θα επεκταθεί προς τη Βάρη προς τα δεξιά του;

� Επέκταση Νεκροταφείου
�Αντιπλημμυρική Θωράκιση Βουλιαγμένης

Οι Νηρηίδες πριν γκρεμιστούν.

Η απεικόνιση του νεκροταφείου από το
google earth. Δεξιά είναι η Βάρκιζα.

Επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Να θυμίσουμε εδώ ότι η απόφαση για την επέκταση του Νεκροταφείου Βου-

λιαγμενης είχε παρθεί στις 9 Δεκεμβρίου, με εισήγηση του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος μίλησε για επέκταση προς Βάρη. «Μέχρι τώρα αντιδρούσε η Βάρη

στην επέκταση, τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος αφού είναι ενοποιημένος ο Δήμος»,
είχε πει χαρακτηριστικά.

Το κονδύλι που έχει αναγραφεί είναι 200.000€ και πάει στο τεχνικό πρόγραμμα του

2011.

Οπως είπε ο δήμαρχος στο Δ.Σ. των 3Β (15.2.11) σε ερώτηση του δημ. συμβούλου Ν. Ζυ-

γούρη, τι επέκταση γίνεται στο Νεκροταφείο της Βουλιαγμένης, η επέκταση βρίσκεται

στο στάδιο της μελέτης.

Ενοχλημένος μάλιστα από την ερωτηση απάντησε: «τι θέλετε να πείτε ότι θα κα-
ταργήσουμε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Βουλιαγμένης; Δεν πρόκειται να γυρίσω
πίσω την απόφαση. Οταν γίνει η μελέτη θα δούμε τι επέκταση γίνεται;»
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Περίεργη διγλωσσία στα 3Β!

Περίεργη διγλωσσία παρατηρήθηκε στο Δήμο 3Β σε

θέματα, που αφορούν χρήσεις γης, σε κτιριακά συγ-

κροτήματα της Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Τα κτίρια είχαν καταγγελία για παράνομες χρήσεις

γης, από κατοίκους, που εκδικάστηκαν μέσα στο

πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Στην πρώτη υπόθεση ο νομικός εκπρόσωπος του

Δήμου είπε ότι πρόθεση του Δήμου είναι να τα κλεί-

σει όλα και στη δεύτερη περίπτωση, ο ίδιος, έκανε

στροφή 180 μοιρών και είπε εν ολίγοις ότι καλώς

έχουν.

Ο Δήμαρχος τα έριξε στο νομικό σύμβουλο, που

ενήργησε αυθορμήτως!! και στις δύο περιπτώσεις.

Ρε, μας δουλεύουνε χοντρά.

Υπήρχε περίπτωση ποτέ, να εκπροσωπηθεί ο Δήμος

σε δίκη, χωρίς να έχει γνώση ο Δήμαρχος; 

Δήμαρχε, μην υποτιμάς το θώκο σου και τον εαυτό

σου· αυτά τα πράγματα δεν γίνονται!

Αλλως ο νομικός σύμβουλος έπρεπε ήδη να έχει πάει

στο σπίτι του...

Μας ξεπουλάνε αδέρφια!
Η Ελλάς πωλείται εδώ και χρόνια· δεν αντιλέγει κα-

νείς. Πωλείται από όλους εκείνους τους νεοέλληνες

που μετεγκαταστάθηκαν στο κλεινόν άστυ και πού-

λησαν μπιτ-παρά τις ομορφότερες παραλίες και τα

ωραιότερα κομμάτια της νησιωτικής και παράλιας

χώρας μας.

Αλλά να έρχεται το ίδιο το κράτος να ξεπουλάει, να

αυτοδιαλύεται, αυτό δεν καταπίνεται με τίποτα.

Και θυμάμαι πριν 20 χρόνια που βρέθηκα στην Κάσο,

για διακοπές, μου σύστησαν έναν Γάλλο καθηγητή

που τον φιλοξενούν, όποτε θέλει στο νησί με παροχή

στέγης, γιατί τους βρήκε την πηγή του νερού που

υδρεύεται όλο το νησί. 

Οταν λοιπόν ο καθηγητής τους ζήτησε να αγοράσει

γη, του αρνήθηκαν· «όποτε θέλεις, θα έχεις σπίτι να
μείνεις, αλλά γη δεν πουλάμε».

Ας ρωτήσουν οι ιθύονοτες, όλους αυτούς που έχυ-

σαν το αίμα τους στους πολέμους για να κρατήσουν

αυτό το κομμάτι γης περήφανο και ελεύθερο.

Γιατί η σύγχρονη υποδούλωση των λαών δεν γίνεται

πλέον με όπλα, αλλά με “λύτρα”. Κι ας αναλογιστούν

ότι στην ιστορία όσοι πρόδωσαν για λύτρα, πήραν και

την ανάλογη αμοιβή...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

«Σε αυτές τις ιστορίες  μου, υπάρχουν ευχάρι-

στα  και λυπητερά ερωτικά περιστατικά και άλλα

συναρπαστικά γεγονότα που συνέβησαν στην

εποχή μας ή παλιότερα». Giovanni Boccaccio

Το να γράψω για τον Βοκκάκιο, το θεωρούσα
ανέκαθεν  σαν μια εσωτερική υποχρέωση. Ίσως
γιατί  το κυριότερο έργο του το “Δεκαήμερο” με
τις πονηρές ιστορίες του, έχει δράσει καταλυ-
τικά και έχει παραμερίσει την πραγματική  εικόνα
του άνδρα.   
Ο Βοκκάκιος έρχεται μαζί με τον Δάντη και τον
Πετράρχη, να συνθέσει την τοσκανική τριάδα,
που κράτησε τα ηνία της τέχνης του ιταλικού
λόγου  στη διάρκεια του  14ου αιώνα.
Γεννήθηκε το 1313 στο Παρίσι  όλως τυχαία,
όταν ο πατέρας του καθώς βρέθηκε εκεί για τις
εμπορικές του επιχειρήσεις. Τότε ήταν, που γνώ-
ρισε την μητέρα του  και χωρίς να την παντρευ-
τεί ποτέ, συνήψε δεσμό ερωτικό μαζί της,
συνέπεια του οποίου ήταν ο “νόθος” Τζιοβάννι. 
Ο πατέρας του, ο  οποίος στη συνέχεια είχε συ-
ζευχθεί με μια φλωρεντινή, ήταν σε κάποιο
βαθμό αυταρχικός και δεν έβλεπε με καλό μάτι
την συμπάθεια του γιού του προς  την κλασική
παιδεία.  Γι΄αυτό προτού ακόμη  το παιδί κλείσει
τα δεκαπέντε του χρόνια,   τον έστειλε στη Νά-
πολη  για σπουδές στον επιχειρησιακό τομέα.
Στη Νάπολη  έμεινε  αρχικά έξι χρόνια και μετά
άλλα έξι μελετώντας το Κανονικό Δίκαιο. Αυτά
τα χρόνια ο Βοκκάκιος, τα θεωρεί σαν χαμένα
χρόνια από τη ζωή του. 
Το βέβαιο πάντως  είναι, πως στη  Νάπολη,
όντας   ο πατέρας του σημαντικό πρόσωπο
καθώς  δανειοδοτούσε την βασιλική Αυλή, ο
Βοκκάκιος εύκολα ήλθε κοντά  στον λόγιο κύκλο
της Αυλής των  ντ’  Ανζού,  αλλά  του δόθηκε συ-
νάμα  η ευκαιρία, να γνωρίσει και τον Έλληνα μο-

ναχό Βαρλαάμ*, από τον οποίο, όπως συμπεραί-
νεται, διδάχτηκε  τα πρώτα στοιχεία της ελληνι-
κής γλώσσας.  Εκεί γνώρισε και τον Πετράρχη,
τον οποίο έκτοτε θεωρούσε  δάσκαλό του.  
Όλα αυτά βοήθησαν   τον Βοκκάκιο,  να γίνει
γνωστός και  να ανέβει  γρήγορα στα σκαλοπά-
τια των λογίων της εποχής του. 
Αργότερα το 1345, τον βρίσκουμε στη Ραβέννα,
το 1347 στο Φορλί  και το 1348 να γυρνά πίσω
στη Φλωρεντία. Εκεί   ζεί την μεγάλη τραγωδία
της “μαύρης  Πανούκλας’’, που απλώθηκε σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε ο Βοκκάκιος ήταν
35 ετών. Τον καιρό εκείνο στη Φλωρεντία,  σχε-
δόν τα 4/5 των κατοίκων της, είχαν ξεκληριστεί
από τον λοιμό. Από την ίδια αιτία   πέθανε και ο
πατέρας του. Με αφορμή εκείνα τα γεγονότα
έγραψε  το  “Δεκαήμερο”, το έργο που σφράγισε
τη ζωή του, το οποίο θεωρήθηκε σαν ένα από τα
πλέον  ανήθικα για την εποχή του. Γραμμένο με
λεπτή  ειρωνεία δεν στηλιτεύει, ούτε λοιδωρεί,
ούτε επιζητεί τιμωρία και κάθαρση. Το όλο έργο
κυλά σε ένα πνεύμα αδιαφορίας για το καλό και
το κακό. Με ένα σύνθημα να πλανάται: «η ζωή,
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες έχει δικαιώ-
ματα». Δηλαδή η ζωή είναι μια “Ανθρώπινη Κω-
μωδία” της πλάσης που παίζεται με οποιαδήποτε
ανεκτικότητα και παραδοχή, στην πορεία της να
αμυνθεί στο κακό που έρχεται. 
Την ώρα του μεγάλου κακού,  δηλαδή της πα-
νούκλας, δέκα πρόσωπα της ίδιας κοινωνικής
τάξης,  τρεις νέοι και εφτά νέες τυχαία συναντι-
ούνται και αποφασίζουν να κλεισθούν σε μια
έπαυλη για να σωθούν, αλλά και για να περά-
σουν τις μέρες που τους έμειναν, όσο μπορούν
πιο ευχάριστα. Εκεί λοιπόν, για να απομακρύ-
νουν τις σκέψεις τους από  τη δυστυχία που οσο-
νούπω τους πλησιάζει, ο Βοκκάκιος τους βάζει,
για ένα δεκαήμερο, να λένε  ευχάριστες σκαν-

δαλιστικές ιστορίες, δέκα κάθε μέρα, σε ένα  συ-
νολικό αριθμό 100 γαργαλιστικών ιστοριών.  Αξί-
ζει δε να σημειωθεί,  ότι με τις ιστορίες αυτές
καθιερώθηκε οριστικά ο όρος, ο οποίος  στην ευ-
ρωπαϊκή λογοτεχνία ονομάστηκε “Νουβέλλα”**.
Στο εισαγωγικό σημείωμα  του “Δεκαήμερου”, ο
συγγραφέας κάνει μια ανατριχιαστική περι-
γραφή της συμπτωματολογίας της αρρώστιας,
αλλά και της εξ’ αυτής αθλιότητας των συνθη-
κών της ζωής, που επικρατεί  στη Φλωρεντία.
Ακόμη προσθέτει και την αντίδραση πολλών εκ
των κατοίκων της πόλης, που βλέποντας πως η
ζωή τους τελειώνει, εγκαταλείπουν οικογένειες
συγγενείς και φίλους και αρχίζουν να επιδίδον-
ται σε έκφυλες διασκεδάσεις, για να προλάβουν
να ζήσουν όσα ήθελαν και δεν είχαν μέχρι
εκείνη τη στιγμή  προλάβει,  καταπατώντας κάθε
ηθική αναστολή και νόμο.  Με πρωταρχικό  σύν-
θημα: «οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι
άρρωστοι με τους νεκρούς..»
Στην ομάδα των δέκα  νέων, η Πομπιναία,  η  μια
από τις πρώτες αφηγήτριες  αναφέρεται  στον
κύριο λόγο  αυτής της συγκέντρωσης  δηλαδή:
«στην ανάγκη προστασίας της ζωής». Στο “Δε-
καήμερο”, ο Βοκκάκιος βάζει τον άνθρωπο να πα-
λεύει με την τύχη του, προφητεύοντας την
ανθρωποκεντρική του αναμέτρηση σε μια  ιδεο-
λογία που θέριεψε στα χρόνια της “Αναγέννη-
σης”. Εδώ εξαίρεται το άτομο, χωρίς να
παραβλέπεται και να αγνοείται ο άνθρωπος που
έχει σάρκα και οστά,  μα και λαχτάρα για τη ζωή.
Μετά τα 40 του χρόνια ο Βοκκάκιος  γράφει την
βιογραφία  του Δάντη. Το 1358,  γνωρίζει τον Λέ-
οντα Πιλάτο,  τον Έλληνα – τον τυχοδιώκτη κατά
τον Π. Κανελλόπουλο - που του συνέστησε ο Πε-
τράρχης σαν ελληνιστή. Τον Πιλάτο, ο Βοκκά-
κιος τον προωθεί και του εξασφαλίζει στο Studio,
στο παλαιό πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, την
έδρα της Ελληνικής γλώσσας και Φιλολογίας.
Έτσι χάρις στον Βοκκάκιο, ο Ομηρος για πρώτη
φορά έρχεται ακέραιος και από πρώτο χέρι στην
Ευρώπη, χωρίς την μεσολάβηση αμφίβολης εγ-
κυρότητας προηγούμενων λατινικών κειμένων.   
Στα τελευταία του χρόνια ο Βοκκάκιος, οικονο-
μικά χρεωκοπημένος δυστυχεί. Η Φλωρεντία
όμως, τον τιμά και ιδρύει ειδικά γι’ αυτόν την
“Cathedra Dantessa” την πρώτη  πανεπιστημιακή
έδρα  Μελέτης και Διδασκαλίας της Ιταλικής. Ο
Βοκκάκιος στις 25 Δεκεμβρίου 1375  σε ηλικία
72  ετών, αποδημεί από τον μάταιο κόσμο.  
Στα πρώτα του έργα κυριαρχεί το ερωτικό στοι-
χείο  (“Ελεγεία για την ντόνα Φιαμμέττα’’,  “Φι-

λόστρατος” με τον Τρωΐλο και την Χρησηίδα
κ.τ.λ.) 
Μετά τον άκρατο ρεαλισμό του “Δεκαήμερου”
ακολουθεί το “Κοράκι”, όπου γίνεται ξαφνικά ο
απόλυτα μισογύνης . Συνολικά στη βιβλιογραφία
αναφέρονται 13 περίπου έργα του.         
Η ζωή του Βοκκακίου υπήρξε  αρκετά ασκητική,
τόσον ώστε να του ανατεθεί η “ποιμαντορική θε-
ραπεία των ψυχών” σε μια επισκοπή, δεδομένου
ότι από πολλά χρόνια πρίν, είχε χειροτονηθεί  σε
ένα από τους κατώτερους βαθμούς της ιεροσύ-
νης.  Ίσως  ήταν τότε που προσέβλεπε σε μια εκ-
κλησιαστική σταδιοδρομία. Ο Βοκκάκιος,
θεωρείται αναγεννησιακός με όλη τη σημασία
του όρου και ο ουμανισμός του δεν περιοριζόταν
μόνο στην προσπάθεια του να ζωντανέψει το εν-
διαφέρον  αλλά και επεκτεινόταν στον ουμανι-
σμό της καθομιλουμένης, ταυτιζόμενος με τον
Πετράρχη. Κλείνω αντιγράφοντας πως: «χωρίς
τον Βοκκάκιο, το κορύφωμα της αναγέννησης
θα ήταν ιστορικά ακατανόητο. »***
Συμπερασματικά κανείς σκέφτεται πώς ένας άν-
θρωπος τέτοιου πνευματικού βεληνεκούς
έφτασε στο σημείο να γράψει αφηγήσεις προ-
κλητικές   χαμηλού λαϊκού επιπέδου. 
Κατά την προσωπική μου γνώμη  σε μια κατά-
σταση απόγνωσης, δυστυχίας και άφεσης των
ανθρώπων, που ψυχικά και ουσιαστικά  εγκατα-
λείφθηκαν στη μοίρα τους,  μόνο ένα ισχυρό
ερέθισμα μαζί και κίνητρο, αλλά και προβολή
μιάς εικόνας  ζωής άξιας  να την ζείς, θα μπο-
ρούσε να  επαναφέρει  το θνητό είναι, από την
κατάσταση της ενσυνείδητης αποχαύνωσης  και
της κατάργησης όλων των μηχανισμών αμύνης,
στην ενεργό κοινωνία. Ο Βοκκάκιος, σαν τον
Αριστοφάνη που προσπάθησε ερεθίζοντας χα-
μηλά ένστικτα να αφυπνίσει συνειδησιακούς ηθι-
κούς μηχανισμούς  των λαϊκών  στρωμάτων,
αγωνίστηκε να σβήσει το φάσμα του επικείμενου
θανάτου από τη σκέψη του ανθρώπου και εκεί
πρέπει, χωρίς την αποσιώπηση του όλου πνευ-
ματικού βίου του και της προσφοράς του στα
γράμματα,  να μείνει στη μνήμη μας.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Βαρλαάμ, από Καλαβρία, (1290-1390) μοναχός φιλόσοφος
θεολόγος, αντίπαλος του Γρ. Παλαμά. στην Ησυχαστική Έριδα.
** Νουβέλλα: κατά τον  Werner Soderhjelm  είναι ένα σύντομο
αφήγημα σε πεζό λόγο, που μας παρουσιάζει μια κατάσταση
παρμένη συνήθως από την καθημερινή ζωή.
***από το οικείο λήμμα της Εγκυκλοπαιδείας Πάπυρος.

Βοηθήματα

1) Βοκκάκιος  “ Το Δεκαήμερο’’ Εκδ. Κλασικά Παπύρου

2) Π. Κανελόπουλος ‘’Ιστορία του Ευρωπαίκού Πνεύματος’’

3) Φλαμίνι –Κρεμιέ “Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας’’.

Τζιοβάνι Βοκκάκιος (1313-1375)
Σαν βιογραφικό μνημόσυνο    
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Η καρδιά της αγωνιζόμενης Ελλάδας χτυπά στην Κερα-

τέα.

Όσοι δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό, είμαστε εν

φρονήματι πολίτες της Κερατέας και οφείλουμε να στοι-

χηθούμε στην παράταξη μάχης κατά της κυβέρνησης με-

σαζόντων, που θυσιάζει στον βωμό των εργολάβων ένα

πανέμορφο τοπίο της αττικής γης.

Η κυβερνητική «παρεούλα της χαράς» επείγεται να ξεμ-

περδεύει με την αντίσταση κατά της χωματερής και

προς το παρόν μόνο τον Στρατό, την Αεροπορία και το

Ναυτικό δεν έχει κουβαλήσει στην Κερατέα. Στρέφει

Έλληνες εναντίον Ελλήνων, αστυνομικούς εναντίον πο-

λιτών που υπερασπίζονται το αυτονόητο, στοιχειώδες

δικαίωμά τους να μη μεταβληθούν η γη, ο αέρας και ο

πολιτισμός ΟΛΩΝ ΜΑΣ σε σκουπίδια.

Ω, πόσο εξυπηρετούν αυτοί οι μικροί εμφύλιοι τον

Γιώργο Παπανδρέου! Βούτυρο στο ψωμί του είναι. «Έλ-

ληνες, φταίνε οι Κερατιώτες, που δεν θα ‘χουμε πού να

πάμε τα σκουπίδια της Αττικής. Φταίνε οι εργαζόμενοι

στις αστικές συγκοινωνίες για τα ελλείμματα, φταίνε οι

φορτηγατζήδες για κείνο, οι βενζινοπώλες για τ’ άλλο,

οι πολιτικοί μηχανικοί για το παράλλο» και πάει λέγον-

τας και σπάζοντας μιά-μιά τις βεργούλες, «ο καλός ο

μαθητής» των ακριβοπληρωμένων από την τσέπη μας,

ημεδαπών κι αλλοδαπών δασκάλων του.

Με τις σκληρές βεργούλες της Κερατέας, όμως, «τα

βρήκε μπαστούνια» γιατί είναι ενωμένες σε δεμάτι οι

άτιμες και δεν σπάζουν. Πρέπει, ωστόσο, να τις σπάσει,

του λένε οι «δάσκαλοί» του, για να περάσει σ’ όλη την

Ελλάδα το φιρμάνι, πως όποιες βεργούλες δεν δέχονται

να μπουν στη μηχανή που θα τις βγάζει οδοντογλυφί-

δες, τότε θα σπάζουν. Αλλιώς, αν υποχωρήσει στην Κε-

ρατέα, θα γεμίσει όλη η Ελλάδα με Κερατέες. Και είναι

αυτό ακριβώς το ζητούμενο για όλους μας: ΔΕΝ ΠΡΕ-

ΠΕΙ ΝΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ η αυθαιρεσία κι ο

δεσποτισμός. 

Αντίθετα, οφείλουμε ν’ αγωνιστούμε ως κάτοικοι της Κε-

ρατέας, όλοι όσοι δεν θέλουμε να καταντήσουμε δού-

λοι στον τόπο μας. Ν’ αγωνιστούμε συλλογικά και

ατομικά, από όποιο μετερίζι μπορεί ο καθένας μας. Με

σωστή στόχευση, οργάνωση και περιφρούρηση  του δί-

καιου αγώνα από τις εσαεί ελλοχεύουσες και διεισ-

δύουσες προβοκάτσιες των όποιων επαγγελματιών

«αντιεξουσιαστών». 

Στην πραγματικότητα η Κερατέα είναι ένα πανελλαδικό

crash test με ζητούμενο αν θα σπάσει ο κυβερνητικός

τσαμπουκάς ή η αξιοπρέπειά μας. Κι αλλοίμονο, δεν

φτάνει μόνο να ευχόμαστε: «βάστα καημένη Κερατέα,

βάστα»! Πρέπει να βαστάξουμε όλοι.

Οι υποδυόμενοι την εθνική κυβέρνηση, εντεταλμένοι

της υπερεθνικής Τρόϊκας και των «εθνικών εργολάβων»,

θέλουν βεβαίως, ν’ απαγκιστρωθούν από τα κέρατα του

Κερατιώτικου ταύρου. Πώς να το κάνουν, όμως, δεν ξέ-

ρουν. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι καταδικα-

σμένοι όπως έστρωσαν να κοιμηθούν. Έσπειραν

ανέμους ανομίας και αυταρχισμού και θερίζουν θύελλες

ξεσηκωμού. Είναι καταδικασμένοι να βαδίσουν ως το

τέλος την  οδό της απωλείας τους, προσδοκώντας ότι

στο παρα-πέντε ίσως κάμψουν το φρόνημα των αγωνι-

ζόμενων κατοίκων, με την αστυνομική κατοχή και την οι-

κονομική παράλυση. 

Κλείνω –προς το παρόν- με μία πρόταση στους Ελλή-

νων προμαχούντες Κερατιώτες:

Πλακώστε τους όλους με μηνύσεις και αγωγές. Όλους

τους ενεχόμενους που απροκάλυπτα σας αντιμετωπί-

ζουν σαν σκουπίδια. Τον Πιλάτο πρωθυπουργό, τον

Τσάρο υπουργό των Εσωτερικών, την Φευγάτη υπουργό

Περιβάλλοντος, τον ΜΑΤωμένο υπουργό «Προστασίας»

(!!!) του Πολίτη, που έχει μπερδέψει την προστασία με το

νταβατζηλίκι· όλους. Με μηνύσεις και αγωγές εκατομ-

μυρίων ευρώ, στα ελληνικά και στα κοινοτικά δικαστήρια

και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των.

Ας κατανοήσουμε, επιτέλους, ότι ο καθένας είναι τόσο

μικρός και ανίσχυρος, όσο ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του,

ή τόσο μεγάλος και ισχυρός, όσο οι άλλοι του επιτρέ-

πουν να είναι.

Η Κερατέα δείχνει σε όλους μας τον δρόμο του Αγώνα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ε
μείς δεν παράγουμε αυτοκίνητα, απλά ένας ελάχι-

στος αριθμός συμπολιτών μας απασχολείται με την

εμπορία τους έναντι κάποιας αμοιβής η οποία είναι

σχετικά μικρή σε σχέση με την αξία του αυτοκινήτου.

Προφανώς το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μετα-

ναστεύει στο εξωτερικό τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται

σε κρίση, το χρέος είναι τεράστιο, το εξωτερικό ισοζύγιο

πληρωμών είναι αρνητικό, η παραγωγικότητα πολύ χα-

μηλή, η ανεργία έχει φθάσει στα ύψη και οι μισθοί έχουν

ελαττωθεί. Αυτή ακριβώς τη δύσκολη κατάσταση έρχεται

να επιδεινώσει η εξαγγελθείσα απόσυρση των παλαιών

αυτοκινήτων για την αγορά καινούργιων προς τελικό

όφελος των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών και των

τραπεζών που θα χορηγήσουν τα δάνεια για την αγορά

των καινούργιων αυτοκινήτων.  

Το μέτρο αυτό θα αυξήσει την ανεργία στα συνεργεία

αυτοκινήτων που απασχολούν δικούς μας εργαζομέ-

νους, πολύ περισσότερους από ότι απασχολεί η εμπορία

καινούργιων αυτοκινήτων. Επιπλέον εάν υπάρχουν απο-

ταμιεύσεις αυτές θα μεταναστεύσουν στο εξωτερικό

ενώ θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα για να διατεθούν

σε αναπτυξιακές επενδύσεις ή ακόμη και σε οικοδομές

που δίνουν εργασία σε ντόπια εργατικά χέρια.

Είναι προφανές ότι γίνεται μία συγκροτημένη προσπά-

θεια κατά της πραγματικής οικονομίας της χώρας που

την οδηγεί ακόμη πιο βαθειά στην υποτέλεια και τον εξα-

φανισμό, υπέρ μιας μεθοδικά επιβαλλομένης παγκό-

σμιας διακυβέρνησης εξαρτημένων και αδύναμων κρα-

τών. Δυστυχώς ο λαός έχει εκμαυλιστεί από την συνεχή

προπαγάνδα της ηδονιστικής συμπεριφοράς για κατα-

νάλωση προϊόντων που δεν παράγει ο ίδιος και λίγο πριν

την επερχόμενη καταστροφή έχει την ψευδαίσθηση της

ευδαιμονίας. 

Η διεφθαρμένη κομματική ηγεσία δεν αντιδρά στο μέτρο

αυτό. Η ΝΔ,  ούσα συνένοχος της νεοταξικής πολιτικής

του ΠΑΣΟΚ, είχε και η ίδια εφαρμόσει το ίδιο μέτρο πριν

τις εκλογές του 2009 ενώ τα κόμματα της αριστεράς πα-

γιδευμένα στο δόγμα των αδιάκριτων  παροχών δεν τολ-

μούν να μιλήσουν παρά το γεγονός ότι το μέτρο ευνοεί

εξόφθαλμα τη μετανάστευση του χρήματος προς τα κέν-

τρα του κεφαλαίου, τα οποία υποτίθεται ότι μάχονται. Τε-

λικά το μέτρο της απόσυρσης είναι ένα από τα πολλά

οχήματα  που μας οδηγούν στην αυτοκτονία. 

Από τη μία μας υποχρεώνουν να πουλήσουμε δημόσια

περιουσία για να εξοφλήσουμε μέρος του τοκογλυφικού

χρέους και από την άλλη μας προκαλούν να αγοράσουμε

δικά τους καταναλωτικά αγαθά που δεν θα βοηθήσουν

την ανάπτυξη της δικής μας χώρας αλλά θα αυξήσουν

το ήδη υπέρμετρο χρέος μας. Αλλοίμονο στην Ελλάδα,

αλλοίμονο στα παιδιά μας, αλλοίμονο στα εγγόνια μας. 

του Ηλία Σταμπολιάδη
Καθηγητή  Πολυτεχνείου Κρήτης

Αφιερώνεται σ’ εκείνους
που υπό την ανωνυμία του διαδικτύου
υβρίζουν τον Μίκη Θεοδωράκη
για την «ΣΠΙΘΑ» που άναψε

Ελπίζω η «πολυ-πολιτισμική» κοινωνία σας, στις άκριες

της ανεκτικότητάς της, ν’ αφήσει λίγο τόπο και στη δική

μας «μειονότητα» των κουζουλών,

που μόνο μνημόνιο υπογράψαμε την ομολογία Πίστεως

και Αγάπης στον Χριστό και στην Ελλάδα, 

που μόνο κάτω από τον Ήλιο αυτής της Πατρίδας, 

στη γη και στη θάλασσά της μπορούμε ν’ ανασαίνουμε, 

που βλέπουμε γυναίκες κι ερωτευόμαστε νεράϊδες,

που ετοιμάζουμε τα παιδιά μας, όχι να γίνουν 

αποδεκτοί, αλλ’ ανεπίδεκτοι κάθε προσβολής 

στην Αξιοπρέπειά τους.

Είμαστε νεραϊδοπαρμένοι και δεν το κρύβουμε. 

Ενώ κάποιοι άλλοι, μάταια πασχίζουν 

με τα κουρέλια του ρεαλισμού τους να κρύψουν, 

ότι είναι πανταχόθεν παρμένοι.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το όχημα της αυτοκτονίας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Είναι προφανές ότι εδώ και 4 μήνες αποφεύγουμε να

βρούμε λύσεις, ότι έχουμε κάνει λάθος.

Είναι επίσης προφανές ότι αποφεύγοντας δώσαμε μια δυ-

ναμική στην αγορά και χώρο για κερδοσκοπία”. 

Έτσι ξεκινάει η παραδειγματική ομιλία του Daniel Cohn

Bendit Γάλλου ευρωβουλευτή σε συνάντηση της Κομισιόν.

Μια ομιλία που ζηλεύουν πολλοί Έλληνες και που θα νιώ-

θαμε υπερήφανοι αν την έβγαζε ένας Έλληνας ευρωβου-

λευτής.

Απομαγνητοφώνησα λοιπόν, κομμάτια της ομιλίας του, που

εκτός των άλλων, λένε μεγάλες αλήθεις για την κρίση που

περνάμε. 
“Αυτό που καλείται να κάνει η κυβέρνηση του Παπανδρέου,

είναι κάτι σχεδόν αδύνατο – πόσο χρόνο χρειάζεται η Γαλλία

ή η Γερμανία να αλλάξουν τις νομοθεσίες για τις συντάξεις;

Και τώρα ζητάμε από τον Παπανδρέου μέσα σε 3 μήνες να τα

αλλάξει όλα. Είσαστε τελείως τρελοί, και η απόδειξη είναι όσα

συμβαίνουν στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία ταύτιση του πολίτη με το κρά-

τος. Καθένας για την πάρτη του. 

Μπορεί να μετανιώσουμε που μοιραζόμαστε τόσα χρόνια με

την Ελλάδα,  όλες αυτές τις πολιτικές και τη διαφθορά της,

αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε συνοχή, που δεν είναι κάτι

που απλά θεσπίζεται. Και θα δείτε και στην Ισπανία που υπάρ-

χουν προβλήματα τι θα γίνει, θα δείτε στην Πορτογαλία.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε την αίσθηση της

ευθύνης και δεν πρέπει να ζητάμε το ακατόρθωτο. 

Έχω την εντύπωση πως υπήρχε μια εποχή που ακούγαμε να

λένε: «θέλω τα λεφτά μου πίσω».  Τώρα λέμε, «θέλω να

βγάλω λεφτά στη πλάτη της Ελλάδας». Όταν δανείζουμε σε
κάποιον με 3% και δανείζουμε στην Ελλάδα με 5 και 6%, τότε

βγάζουμε κέρδος στην πλάτη της Ελλάδας. Είναι απαράδε-

κτο. Ας πάρουμε μια κοινή πρωτοβουλία μέσα στο Κοινοβού-

λιο για να υπάρξει επιτέλους ένα Ευρωπαϊκό νομισματικό

ταμείο, που θα μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει την κερ-

δοσκοπία. 

Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με τον έλεγχο των

όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ζητώ από την Επιτροπή να

φτιάξει Γενική Διεύθυνση για τον έλεγχο, για να μπορούμε να

παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ζητώ απ΄το συμ-

βούλιο να πει στο ΔΝΤ, να συσχετίσει την Διεθνή Οργάνωση

Εργασίας (ILO) με τον έλεγχο των όσων συμβαίνουν στην Ελ-

λάδα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, υπάρχουν προβλήματα ερ-

γασίας, μισθών και νομίζω πως δεν πρέπει μόνο οι

χρηματοοικονομικοί φορείς να υπαγορεύουν τι πρέπει να

γίνει, αλλά και ασφαλιστικοί φορείς και η Διεθνής Οργάνωση

Εργασίας. Ή έστω η γενική διεύθυνση για τον έλεγχο, ως ένα

μέτρο για τις παρανοϊκές αποφάσεις εκείνων που αποφασί-
ζουν παρά μόνο με χρηματοοικονομικά κριτήρια. 
Και κάτι τελευταίο.

Υπάρχει μια πιθανότητα να βοηθηθεί ο προϋπολογισμός της

Ελλάδας· είναι απλό. Πρέπει να πάρει η Ε.Ε. μια πρωτοβουλία

να αφοπλιστεί η περιοχή. Μια πολιτική πρωτοβουλία να συμ-

μετέχει η Ελλάδα, η Τουρκία, για τον αφοπλισμό της περιο-

χής. Δηλαδή, μια πρωτοβουλία να φύγουν οι Τούρκοι

στρατιώτες από τη Βόρεια Κύπρο. 

Τον τελευταίο μήνα, είμαστε υποκριτές.

Η Γαλλία πούλησε 6 φρεγάτες στην Ελλάδα για 2μισι δισεκα-

τομμύρια, όπως και ελικόπτερα για πάνω από 400 εκατομμύρια

και Rafale (μαχητικά), ένα Rafale προς 100 εκατομμύρια, κι

έτσι το κόστος ανέρχεται περίπου σε 3 δισεκατομμύρια. Μετά

έχουμε την Γερμανία να έχει πουλήσει 6 υποβρύχια στην Ελ-

λάδα, που μας κάνει 1 δισεκατομμύριο. Είμαστε εντελώς υπο-

κριτές. Τους δίνουμε χρήματα για να αγοράσουν με αυτά
πολεμικό εξοπλισμό από εμάς.
Ζητώ από την Επιτροπή να κάνει εδώ στο Κοινοβούλιο μια

αναφορά με όλα τα όπλα που πουλήθηκαν από Ευρωπαίους
σε Ελλάδα και Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Για να υπάρχει

τουλάχιστον διαφάνεια, για να ξέρουμε!

Οι Έλληνες έχουν 100 χιλιάδες στρατιώτες, την στιγμή που η
Γερμανία έχει 200 χιλιάδες. Είναι αδιανόητο, χώρα με 11 εκα-

τομμύρια πληθυσμό να έχει 100 χιλιάδες στρατιώτες. 

Να τι ζητάω από την Επιτροπή· να είναι λίγο δίκαιη”. 

Αλήθειες για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, από Γάλλο ευρωβουλευτή

Η Εγνατία Οδός

σας ενημερώνει!

Ο τουρισμός είναι ίσως, απ’ τα τελευ-

ταία επιχειρηματικά κομμάτια που αν-

θούν ακόμα στην Ελλάδα. Και σε μια

τέτοια δύσκολη οικονομική περίοδο,

όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό

καλό θα είναι να επενδύσουν σ’ αυτόν

και να συμπορευθούν με τα νέα οικο-

λογικά δεδομένα. 

H Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία -

ΕΛΑΝΕΤ ενημέρωσε με ανακοί-

νωσή της, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα

έχουν τη δυνατότητα  να υποβά-

λουν ηλεκτρονικά προτάσεις για το

Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»,

μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός»

αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων

στον τομέα του τουρισμού από επι-

χειρήσεις που δραστηριοποιούνται

ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουρι-

στικά καταλύματα και λειτουργούν

εντός της Ελληνικής Επικράτειας,

και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις

του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/20061.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής

συνείδησης των εμπλεκόμενων στην

τουριστική διαδικασία και της εταιρι-

κής κοινωνικής ευθύνης των τουρι-

στικών επιχειρήσεων.

• Στην αναβάθμιση των προσφερό-

μενων υπηρεσιών των τουριστικών

μονάδων, τη βελτίωση της ποιότη-

τας των παρεχόμενων υπηρεσιών

και των περιβαλλοντικών τους επι-

δόσεων.

• Στην δημιουργία υποδομών και σχε-

δίων δράσεων που πληρούν τα κριτή-

ρια οικολογικής πιστοποίησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές

μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της

Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» κα-

λούνται να βελτιώσουν τις λειτουργι-

κές τους υποδομές και τις επιχειρη-

σιακές τους διαδικασίες, με

οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποι-

ώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγρα-

φικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά

τους.

Τον Οδηγό του προγράμματος, με

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να αναζητήσουν στους δι-

κτυακούς τόπους: 

www.yppo.gr, www.espa.gr, ή και να

απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλα-

ωρίτου 10, 2ος ορ., 10671 Αθήνα,

τηλ.: 210-3617160,1-2, στις Συνεται-

ριστικές Τράπεζες, Αναπτυξιακούς

Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια

της περιφερείας όπου εδρεύουν, τα

στοιχεία επικοινωνίας των οποίων

αναφέρονται στον Οδηγό του Προ-

γράμματος.

Πρόγραμμα “Πράσινος Τουρισμός”Αυτό που λένε, ότι όποια πέτρα να σηκώσεις θα βρεις Έλ-

ληνα από κάτω, επιβεβαιώνεται και στην πόλη Φαίρμπανκς,

στη μαρκινή Αλάσκα, όπου περπατώντας στον πάγο στους

-30 βαθμούς κελσίου θα βρείτε το “Μπάμπης restaurant”!

Ένα ελληνικό καθ’ όλα restaurant, με ελληνική κουζίνα και

μουσική, που το διευθύνει ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης, ο μο-

ναδικός Έλληνας κάτοικος  της πόλης αυτής. Όπως έχει

δηλώσει ο ίδιος «οι άνθρωποι με αγκάλιασαν και με υπο-

στηρίζουν, με κάθε τρόπο, δοκιμάζουν τις ελληνικές σπε-
σιαλιτέ και ακούν συνεχώς ελληνική μουσική. Μου λείπει,
όμως, η Ελλάδα, και αν μπορούσα να φέρω κάτι εδώ από
την πατρίδα αυτό θα ήταν ο ήλιος της».

“Μπάμπης Restaurant” 

στη μακρινή Αλάσκα
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οι αναγνώστες γράφουν

Η “ΣΠΙΘΑ”, μετά τις ιταμές και προκλητικές αξιώ-

σεις της «Τρόικα», προβαίνει στην ακόλουθη ανα-

κοίνωση: 

1) Τα ψεύδη των επίσημων «εκπροσώπων» του Ελληνικού

Λαού, ότι τάχα τα βάσανα του διαβόητου «Μνημονίου» θα

τελείωναν σε μια τριετία, όχι μόνο αποκαλύπτονται σήμερα

σε όλο τους το μεγαλείο, αλλά και επιβεβαιώνεται με τον

πιο σκληρό και ιταμό τρόπο ότι η υποδούλωσή μας δεν έχει

ορατό τέλος και η πορεία μας προς το μέλλον θα είναι ζο-

φερή. 

2) Σήμερα ήλθε η «Τρόικα», η εκπρόσωπος αυτών που πα-

ρουσιάζονται ως «φρουροί» των αρχών του ευρωπαϊκού

πολιτικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής δημοκρατικής νο-

μιμότητας, να ζητήσει το τρίτο κομμάτι ζωτικής σάρκας της

Ελλάδας για την ικανοποίηση των «εταίρων» Δανειστών

μας, που καθοδηγούν το Βερολίνο και το ΔΝΤ. 

― Το πρώτο κομμάτι ελληνικής ζωτικής σάρκας κόπηκε

απάνθρωπα από το σώμα των εργαζομένων και των συν-

ταξιούχων του ελληνικού κράτους, αμέσως με την υπο-

γραφή της Σύμβασης Δανείου. 

― Το δεύτερο κομμάτι ελληνικής ζωτική σάρκας κόπηκε

από τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Χώρας μας, με την

έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εξάρθρωσης των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμά-

των για «απελευθέρωση» της αγοράς, ώστε να

διευκολυνθεί η άλωσή της από τα μεγάλα δίκτυα επιχειρή-

σεων. 

― Το τρίτο κομμάτι ελληνικής ζωτικής σάρκας είναι το ση-

μερινό: το ξεπούλημα σε μεγάλους επιχειρηματικούς φο-

ρείς ανώνυμου κεφαλαίου: (α) των δημόσιων επιχειρήσεων,

που παράγουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής ση-

μασίας για το κοινωνικό σύνολο και (β) της δημόσιας ακί-

νητης περιουσίας, που περιλαμβάνει και τη δημόσια γη με

πλουτοπαραγωγικές πηγές και γενικά με ιδιότητες κερδο-

φόρας εκμετάλλευσης -ανεξάρτητα αν με την παραχώρηση

αυτή απειλείται η εθνική κυριαρχία. 

― Με τη δεύτερη κατηγορία ξεπουλήματος αρχίζει μαλακά

και σιγανά η εκπλήρωση του σκοπού που υπηρετεί ο όρος

παραίτησης από τις ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας, που

περιέχει η Δανειακή Σύβαση.

3)  Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε κάθε επέμβαση της

«Τρόικα» το μαχαίρι μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη ζωτική

σάρκα της Ελλάδας και της υπόστασής της. Το απάνθρωπο

και άνομο αυτό έργο των Δανειστών μας θα συνεχιστεί με

όλο και πιο βαθιές τομές στο σώμα της Χώρας μας, μέχρι

την εξάντληση και της έσχατης αντοχής της. 

― Το πρόγραμμα οικονομικών μέτρων της Μέρκελ είναι εύ-

γλωττο ως προς το πού οδηγεί. 

― Τα επόμενα βήματα των Δανειστών μας θα αποτελούν

επέμβαση στην εθνική μας κυριαρχία, που «αμετά-

κλητα και άνευ όρων» υποθηκεύτηκε με επίσημη υπο-

γραφή. 

― Εκεί θα έχομε και τις «λύσεις» των εθνικών μας ζητη-

μάτων.     

4) Η υπογραφή από την πολιτική εκπροσώπηση της Χώρας

μας της γνωστής Σύμβασης Δανείου και του Μνημονίου,

με τους πρωτοφανείς στη μεταπολεμική ιστορία του ευ-

ρωπαϊκού πολιτισμού όρους, συνοδεύτηκε με δύο βαρύτα-

τες παραβιάσεις της δημοκρατικής νομιμότητας και των

εθνικών συμφερόντων, ενώ μπορούσαν να αποφευχθούν:

η υποθήκευση της Ελλάδας στο σύνολο της με ταυτόχρονη

καταπάτηση θεμελιωδών  δικαιωμάτων και άρχων και

η παραβίαση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δια-

πράχτηκε με την παράκαμψη του ανώτατου μετά το λαό

οργάνου του, της λαϊκής αντιπροσωπείας.

―  Όλα αυτά έγιναν με την ουσιαστική ανοχή της ευρύτε-

ρης πολιτικής ηγεσίας και με την ένοχη σιωπή των μεγά-

λων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

5) Οι κατάφωρες παραβιάσεις του δημοκρατικού πολιτεύ-

ματος, θεμελιωδών αρχών του δικαίου και δικαιωμάτων του

ανθρώπου και του πολίτη καθιστούν τη Σύμβαση Δανει-

οδότησης και το Μνημόνιο ανυπόστατα. 

― Το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δί-

καιο δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή τους

και ο ιταμός έλεγχος της ελληνικής διοίκησης από την

Τρόικα είναι χωρίς νόμιμη βάση. 

― Η Ελλάδα, ως προς αυτή την εξουσία είναι κάτω από πα-

ράνομη κατοχή. 

― Η πραγματικότητα αυτή δείχνει ότι η πορεία της Ελλά-

δας που ακολουθεί θα είναι τραγική. Η μόνη ελπίδα που

μένει είναι η σοφία του λαού, όπως ο Ελληνισμός το έζησε

πρόσφατα με τη σοφία του Κυπριακού Λαού.

6) Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών κάνει έκκληση προς την

Ελληνική Κυβέρνηση, με βάση τις συνταγματικές της υπο-

χρεώσεις για τις οποίες ορκίστηκε, να ενεργήσει ό,τι χρει-

άζεται για την απάλειψη των όρων που προσβάλλουν την

εθνική κυριαρχία και των άλλων αθέμιτων όρων των Συμ-

βάσεων Δανειοδότησης και Μνημονίου και να τις υποβάλει

στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση. 

― Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών απευθύνει συγχρόνως

έκκληση προς τα όργανα του πολιτεύματος της Ελλάδας,

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα Πολιτικά Κόμματα

της Βουλής των Ελλήνων να ασκήσουν στην Κυβέρνηση

κάθε δυνατή επιρροή που έχουν από το Σύνταγμα, για τον

ίδιο σκοπό. 

7) Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών, μέχρι την αποκατά-

σταση της δημοκρατικής νομιμότητας και την απάλειψη

των επονείδιστων όρων που απειλούν την εθνική κυριαρ-

χία, δε θα παύσει να αγωνίζεται με όλα τα δημοκρατικά

μέσα για τη μη εφαρμογή των παράνομων και «απεχθών»

Συμβάσεων Δανειοδότησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ “ΣΠΙΘΑ”
http://www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr/el/articles/?nid=452

“Ανασφάλιστα τα οχήματα

τη Βάρης”

Αγαπητή “7η”

στις σημερινές σου σελίδες (12.2.11) τόσο ο Δή-

μαρχος, όσο και ο Αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδά-

κης, ρητά δηλώνουν ότι όλα τα οχήματα του τέως

Δημου Βάρης παραμένουν ακινητοποιημένα γιατί,

η προηγούμενη διοίκηση του άφησε ανασφάλιστα

και με χρέη προς την ασφαλιστική εταιρεία, και ότι

οι ίδιοι δεν έχουν την πρόθεση ...να πάνε φυλακή,

δίνοντας εντολή στα οχήματα, να βγουν από τα

αμαξοστάσια.

Δηλώνω ενυπόγραφα ότι ο Δήμαρχος καιο Αντιδή-

μαρχος ή λένε ψέμματα ή είναι “παραπανημένοι”. 

Την περασμένη Πέμπτη 10/02 και από περίπου

16.00 - 18.00, αυτοκίνητο βυτίο “πλύστρα” έπλενε

τους δρόμους της λαϊκής αγοράς ― αλήθεια πότε

θα μετακινηθεί; ― με την μεγάλη επιγραφή στο

πλαϊνό του βυτίου: “ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ”.

Φιλικά

Γ. Γερίμογλου 

Ηλεκτρονικά 
αιτήματα...

Ζ
ήτω ο “νέος” Δήμαρ-

χός μας. Μας

έκλεισε την παραλία,

δίπλα στο ΠΙΚΠΑ.

Τί θα κάνει ο κόσμος;

Μήπς πρέπει να ξεσηκω-

θεί;

Βοηθήστε!!

Γ
ράψτε κάτι. Τα ξέκα-

ναν τα δέντρα στην

παραλία. Εκανε γε-

νική αποψίλωση. Οι αρ-

μύρες ξαπλώθηκαν κάτω.

Μην το αφήσετε να πε-

ράσει έτσι.

Γράψτε κάτι.

Οι Εξωραϊστικοί σύλλο-

γοι πού είναι;

Ηρθα με επιφύλαξη στη “Σπίθα” και ενθουσιάστηκα 

Αγαπητέ κ. Βενετσάνε

διαβάζοντας όσα “φύλλα” αφορούν τη Βούλα μας, αποφάσισα με επιφύλαξη να

παρευρεθώ την περασμένη Κυριακή στο κάλεσμά σας για την “ΣΠΙΘΑ”. Φοβό-

μουν ότι οι Βουλιώτες θα ήταν “επιφυλακτικοί”... Τελικά είχα τη χαρά να δω

εσάς, τον κ. Ρώντα και τον κ. Κυπριώτη στο πάνελ.

Είχα την έκπληξη να ακούσω εξ’ ίσου αξιόλογους επιστήμονες και πολίτες μας

να εκφράζουν απόψεις τους!!!

Με τον Μίκη μας μεγάλωσα, γιατί στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη τίμησε

τη χώρα μας, αγωνίστηκε για την Ελλάδα μας.

Ηρθα λοιπόν, για να τιμήσω  τον κ. Θεοδωράκη.

Διαπίστωσα, με μεγάλη χαρά, ότι υπάρχουν άνθρωποι από όλο το πολιτικό

φάσμα, όλοι πιστεύοντας στο λόγο του Μίκη μας. Ανθρωποι που θέλουμε να

δημιουργήσουμε ένα κίνημα για την Ελλάδα μας. Τιμήσαμε την Ελλάδα μας -

είτε εντός ή εκτός των συνόρων όπως και εγώ. Τίμησα τη χώρα μου χωρίς πο-

λιτικό αντάλλαγμα!!

Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την κίνηση που οργανώσατε.

Παρακαλώ θεωρείστε με μέλος ενεργό και εύχομαι κάθε επιτυχία στους υψη-

λούς στόχους που θέτει ο Μίκης Θεοδωράκης μέσω υμών.

Κάποιοι τον θεωρούν “γραφικό”. Είμαι κι εγώ γραφική και ρομαντική και πι-

στεύω ότι θα πετύχουμε όλοι μαζί σπουδαία πράγματα για την Ελλάδα μας!
Τα στοιχεία της γράφουσας υπάρχουν στην εφημερίδα
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Η παραλία του κάμπινγκ έκτασης 80

στρεμμάτων είχε ανοίξει μετά από

πρωτοβουλία του συνδυασμού του Α.

Κάσδαγλη, τον Ιούνιο 2010  και ήταν

μια πραγματική όαση για τους κατοί-

κους ιδιαίτερα της Κάτω Βούλας που

είχαν τη δυνατότητα να κολυμπούν και

να παίζουν στην ελεύθερη ακτή. 

Οπως προέκυψε από τη συζήτηση του

κλεισίματος της παραλίας του κάμ-

πινγκ, το κλείσιμο έγινε με πρωτοβου-

λία του Δημάρχου μέσω της ΕΤΑ Α.Ε.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Ανδρέας Κάσ-

δαγλης ο οποίος είπε χαρακτηριστικά:  

Το διαμάντι του Σαρωνικού, γιατί είναι
ένα διαμάντι η παραλία του κάμπινγκ
το είχανε καταντήσει 25 χρόνια σκου-
πιδότοπο. Εμείς με πρωτοβουλία δική
μας (5 Ιουνίου) το ανοίξαμε, το καθαρί-
σαμε όσο μπορούσαμε και ήταν ανοι-
χτός χώρος για τους Δημότες μέχρι
προχθές. Ηδη το συρματοπλέξανε. Το
έχετε δει κι εσείς. Τί θα κάνουμε, πώς
θα αντιδράσουμε; Γιατί μιλάτε για
ανοιχτές παραλίες.

Ο Δήμαρχος αναλώθηκε σε μία γενικό-

τερη τοποθέτηση για την παραλία. Θε-

ωρει ότι είναι ντροπή η κατάσταση που

επικρατει στις παραλίες σήμερα τονί-

ζοντας μεταξύ άλλων:

«Οταν επισκέπτομαι τις παραλίες ντρέ-
πομαι. Πώς τις έχουν καταντήσει αυτές

τις ακτές, τόνοι σκουπιδιών, μπάζα, Αλ-
βανοί, Πολωνοί, Εμπόριο χωμάτων. Ρα-
κετίστες παίρνουν τα ολυμπιακά
ακίνητα και τα κάνουν γραφεία. Κι
εσείς θεωρείτε ότι βάλατε μία πινακίδα
και φτιάξατε την κατάσταση. Αμ δε
φτιάχνεται έτσι, πρέπει να δουλέψουμε
σωστά και μεθοδικά. Πρέπει να κά-
νουμε σωστή κίνηση στις παραλίες
μας. 

Τι κάνατε κύριε Πρόεδρε, βάλατε μια
παραλία και λέγατε Δημοτική Παραλία.
Και τί κάνατε; Πείτε ότι αύριο το πρωί
σας τη δίνανε. Τί θα την κάνατε; Δεν
θα είχατε λεφτά να καθαρίσετε ούτε
τα σκουπίδια. 

Τι θα κάνατε λοιπόν; Η πρώτη κίνηση η
δική μου είναι να ξεβρωμίσει το σύμπαν
από κει. Σκοπός μας είναι να τελει-
ώσουμε μ’ αυτή την ιστορία.
Το αίσχος που ήταν κάτω εκεί, ανοίγε-
ται η παραλία και γίνεται πιο όμορφη γι’
αυτό το λόγο γίνονται παρεμβάσεις, να
την επαναφέρουμε στη νομιμότητα.

Το κλείσανε να το καθαρίσουνε και θα
ξαναέρθει να το συζητήσουμε».

Ποιοι το κλείσανε; Ακούγεται από τα

έδρανα.

Δήμαρχος: Αυτός που του ανήκει, εν-
τάξει; Αυτά τον καιρό που τα κάνατε

ήσασταν παράνομοι.
Φασαρία από κάτω από όλη την πτέ-

ρυγα της μειοψηφίας για τον τρόπο

που προεδρεύει ο Δ. Αναστασίου, αφή-

νοντας το Δήμαρχο να ξεφεύγει από το

θέμα, να ειρωνεύεται και να σχολιάζει

με αρνητικό τρόπο τους συμβούλους.

Τέλος ο δήμαρχος, δήλωσε “όσον

αφορά την παραλία, θα γίνει το καλύ-

τερο που έχει γίνει ποτέ”. 

Μήπως διευκολύνετε 

την ΕΤΑ;

Ο Παν. Καπετανέας, ρώτησε το Δήμαρχο

αν έχει καμία επαφή με την ΕΤΑ και αν

σκέφτηκε ότι αυτό θα διευκολύνει την

ΕΤΑ για αξιοποίηση, επένδυση, πώληση.

Επειδή η ΕΤΑ δυσκολευόταν να καθαρί-

σει τα παραλιακά για τα περαιτέρω...

όπως χαρακτηριστικά είπε.

Δήμαρχος: Και φυσικά έχω έρθει σε
επαφή με την ΕΤΑ, αυτή είναι η δουλειά
μου. Εγώ θέλω τις παραλίες φυσικές,
γιατί έχουν κάνει εκατοντάδες μαγαζιά
μέσα στην παραλία. Ηδη φεύγει το
Λούνα Παρκ, οι πινακίδες...

Εχετε ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα για την παραλία;

Ο Γιάννης Σκουμπούρης προσπάθησε

κομψά, να καταλάβει ο Δήμαρχος ότι

δεν μπορεί να αυθαιρετεί και να ενερ-

γεί χωρίς αποφάσεις.

«Ολοι, και οι Δημοτικοί σύμβουλοι και
κυρίως εκείνοι που ασκούν την εξου-
σία, πρέπει να καταλάβουν ότι βρί-
σκονται εδώ γιατί ο λαός τους εξέλεξε
και να τον σέβονται. 
Οταν  λοιπόν αρχίζει ο θόρυβος απο-
κρύπτεται η ουσία. Σέβομαι την καλή
προαίρεση του Δημάρχου, αλλά θα πε-
ρίμενα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα

για την παραλία. Υπάρχει ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα για την παραλία και
ποιο είναι αυτό να το μάθουμε». 
Δήμαρχος: «Εγώ γραπτό πρόγραμμα
για τις παραλίες; Κατ’ αρχήν δεν ειναι
δικές μας. Επομένως σας έχω απαν-
τησει».

Ο Διον. Γεωργουλόπουλος ρώτησε το

Δήμαρχο,  αν θα ακολουθήσει την ίδια

τακτική και στη Βουλιαγμένη, όσον

αφορά την παραλία, για το κλείσιμο

των  και τα ονομάτισε·  το «Μύθο», το

“Ακτή”.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι στη Βου-

λιαγμενη είναι εντάξει, “νοικοκυρε-

μένα”.

Σ.Σ. Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά κύριε Δή-

μαρχε. Η Βουλιαγμένη έχει τα περισσότερα

μαγαζιά μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη. Το

μόνο που της αναγνωρίζω είναι ότι δεν

έχουν μουσική για νυχτερινή διασκέδαση. 

Για να λέμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Συρματόπλεξαν την παραλια του κάμπινγκ
με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου

Πολυπληθής παρουσία κοινού, σοβαρότατα θέματα προ

ημερησίας διάταξης, ερωτήσεις, αντεγκλίσεις και ιδιαί-

τερα σοβαρές αποκαλύψεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο των

3Β την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου.

― Εκλεισε η ελεύθερη παραλία του κάμπινγκ

― Γκρεμίστηκαν οι Νηρηίδες

― Διγλωσσία σε θέματα χρήσεων γης

Συρματοπλεγμένη η είσοδος της παραλίας στο κάμπινγκ Βούλας.
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Ποιος κοροϊδεύει ποιόν;
Δύο δίκες, δύο ίδιες υποθέσεις περί χρήσεων γης, 

ο ίδιος νομικός σύμβουλος του Δήμου, δύο διαφορετικές εισηγήσεις.

“Λαυράκι” έβγαλε ο Διονύσης Κοντονής

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Διον.

Κοντονής έβαλε ένα πολύ σοβαρό ζή-

τημα στο ...τραπέζι.

Δύο δίκες, δύο ίδιες υποθέσεις περί

χρήσεων γης, ο ίδιος νομικός σύμβου-

λος του Δήμου, δύο διαφορετικές ει-

σηγήσεις.

Συγκεκριμένα τις δύο προηγούμενες

εβδομάδες εκδικάστηκαν δύο υποθέ-

σεις, μετά απο προσφυγές κατοίκων

για κτίρια επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης,

που θεωρούνται παράνομα, αφού λει-

τουργούν ως επιχειρήσεις σε περιοχή

χρήσεως “αποκλειστικής” κατοικίας.

Ρωτήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος από τον

Διον. Κοντονή: 

«Την περασμένη εβδομάδα εκδικαζό-
ταν υπόθεση του Δ. Βαμβασάκη, που
διατηρεί κτίριο στη Λεωφ. Βουλιαγμέ-
νης με χρήσεις καταστημάτων και πα-
ραβρέθηκε ο νομικός σύμβουλος του
Δήμου, όπου δήλωσε ότι  πρόθεση της
δημοτικής Αρχής είναι  να κλείσουν τα
μαγαζιά.
Σήμερα το πρωί (15/2) εκδικαζόταν μία
άλλη υπόθεση παρόμοια, του κ. Χατζη-
γιάννη και Μαρτίνου για ένα άλλο κτί-
ριο στη Λ. Βουλιαγμένης, όπου
παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του
Δήμου ο ίδιος νομικός σύμβουλος. Το
περίεργο είναι ότι ήταν τελείως διαφο-
ρετική η εισήγησή του στη σημερινή
παράσταση. Κατέθεσε τις προτάσεις
που είχε καταθέσει η προηγούμενη Δη-
μοτική Αρχή με τον κ. Μάντεση. Εκανε
δηλαδή στροφή 180 μοιρών.
...
Ο κ. Βαμβασάκης, έβγαλε οικοδομική
άδεια νόμιμη, έκτισε νόμιμα και είναι το
μοναδικό θύμα της υπόθεσης».
Η ερώτησή μου είναι απλή κύριε Πρό-
εδρε. Ποια είναι η πολιτική του Δήμου
μας. Εκείνη που κατετέθη στο ΣτΕ για

την υπόθεση Βαμβασάκη ή τα αντίθετα
που κατετέθησαν σήμερα στην υπό-
θεση Χατζηγιάννη - Μαρτίνου;»

«Λειτούργησαν αυθορμή-

τως οι νομικοί σύμβουλοι!»

Η απάντηση του Δημάρχου γεννάει

πολλά ερωτηματικά. Διγλωσσία και

στρατηγική αποκλεισμού των νομικών

συμβούλων;

«Η Νομική υπηρεσία έκανε ό,τι νόμιζε
αυτή η ίδια. Εμένα μου φέρανε ένα έγ-
γραφο να υπογράψω, το οποίο είδα ότι
είναι μία υπόθεση που την κρίνω πολύ
σοβαρή. Και είναι πολύ σοβαρή γιατί
από τη νομική της πλευρά έχει χωρίσει
τη Βούλα σε δύο παρατάξεις. Οι μισοί
κάτοικοι βάλλουν εναντίον των άλλων
μισών. Κατ’ αυτή την έννοια αν μπο-
ρούσα να βρω λύση, θα μας έπαιρνε
καιρό εδώ και θα σεβόμουνα απόλυτα
την απόφαση του Δ.Σ.
Η αλλαγή χρήσης στη Βούλα δεν πρό-
κειται να γίνει, το έχω πει πάγια εδώ.
Οτι υπάρχει όμως αυτή η εκκρεμότητα
μεταξύ των κατοίκων, είναι πολύ σο-
βαρό. Και με κάνει και ανησυχώ γιατί
και οι μεν και οι δε είναι πολίτες της
Βούλας.

Να κάτσουνε να τα βρούνε

Θα μπορούσε να πει κανείς να υπάρξει
δικαιοσύνη και συνεργασία μεταξύ
τους και να κάτσουνε να τα βρούνε.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έδινα
εγώ οδηγία στην νομική υπηρεσία είτε
στη μια περίπτωση είτε στην άλλη.
Μ αυτή την έννοια δεν δέχτηκα να υπο-
γράψω κανένα χαρτί, το κράτησα για
να το εξετάσω νομικά, αλλά με έκ-

πληξή μου διαπίστωσα ότι ο νομικός
σύμβουλος πήγε στο δικαστήριο και
εξέφρασε την άποψή του, την πρώτη.
Οταν ήρθε ο ενδιαφερόμενος εδώ πέρα
πήγαμε στη Νομική υπηρεσία, όπου
εκεί ο νομικός μας είπε ότι στο δικα-
στήριο εξέφρασε την άποψή του, είπε
συγγνώμη δεν αντιλήφθηκα καλά, ήταν
δικό μου το λάθος.
Την ίδια στιγμή  που συζητιόταν το
θέμα πηγαίνοντας προς το δεύτερο νο-
μικό μας σύμβουλο, με ενημέρωσε ότι
δέχτηκε απειλές από τον κ. ... (ανα-
φέρθηκε το όνομα αλλά δεν το κατα-
γράφουμε για λόγους δεοντολογίας),
ακόμα μέχρι τη ζωή του ότι αύριο που
θα πας στο δικαστήριο θα πεις τα ίδια
και για τον Μαρτίνο;
Εγώ πήρα τηλέφωνο και είπα στον
κύριο αυτό ότι αν ξανατολμήσει να
απειλήσει άνθρωπο από το Δήμο θα
πάει στον εισαγγελέα.
Την επόμενη ημέρα η ίδια η νομική μας
υπηρεσία, πήρε μία απόφαση έχοντας
διαφορετικό κείμενο που κατέληγε στο
ίδιο. Από εκεί και πέρα, ενημερώθηκα,
μου δώσανε εξηγήσεις για το θέμα και
οι δύο και  έκλεισε το θέμα· αλλά δεν
μπορώ να εμπιστεύομαι πια ανθρώπους
που πάνε σε ένα δικαστήριο και δεν εκ-
φράζουνε την άποψη του Δήμου αλλά
τη δική τους. Θα ενημερώσω και σε μιά
άλλη συνεδρίαση το ΔΣ. 
Η δεύτερη απόφαση αυτό κάνει, προ-
σπαθεί να μπαλώσει τα πράγματα.
Θα πρέπει να καλεστούν και οι δύο συ-
νεργάτες να εξηγήσουν αν έγινε υπό

το πρίσμα εκβιασμού ή αν το πι-
στεύανε, γιατί αν είναι έτσι θα πρέπει
να κινηθούν οι διαδικασίες».

Ο Α. Κάσδαγλης επεσήμανε ότι «προ-

φανώς δεν έγινε από σκοπιμότητα

αλλά πρέπει να διορθωθεί.  Το δίλημμα

είναι αν πρέπει να ξανακάνεις το ίδιο

λάθος ή αν πρέπει να λειτουργήσεις

σωστά».         

Την πολιτική του Δήμου

την εκφράζει ο Δήμαρχος

Το θέμα θα μπορούσε να θεωρηθεί

λήξαν, αλλά δεν μπορεί να περάσει

απαρατήρητο γιατί έχει σοβαρές αντι-

φάσεις.

― Δεν είναι δυνατόν ούτε μία τοις χι-

λίοις ο νομικός σύμβουλος να ενήρ-

γησε “αυθορμήτως” χωρίς να

ενημερωθεί ο Δήμαρχος.

― Δεν είναι δυνατόν να υπέκυψαν

στους “εκβιασμούς” του πολίτη, όταν

γνώριζαν πολύ καλά ότι αυτό θα είχε

επιπτώσεις στην παραπέρα συνεργασία

τους με το Δήμαρχο.

Εχουν υποχρέωση - οι νομικοί συμβου-

λοι - να βγουν και να απαντήσουν.

Και το ερωτηματικό που πλανάται:

μήπως είναι ένας εύσχημος τρόπος να

τους απομακρύνει από τις υποθέσεις

του Δήμου;

Αννα Μπουζιάνη

Αλλα θέματα της συνεδριασης στη σελ. 15
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Αγαπητοί Συμπολίτες!

Όπως γίνεται κατανοητό, μετά την μέχρι

σήμερα διαμόρφωση της Κεντρικής Πλα-

τείας Μαρκοπούλου και την διακοπή των

περαιτέρω εργασιών (λόγω μη πληρω-

μής του ήδη εκτελεσμένου έργου απ’ το

Υπουργείο Εσωτερικών, στον εργολάβο

κ. Μαργαρίτη), τίθεται θέμα στοιχει-

ώδους λειτουργικότητας στην κυκλοφο-

ρία της, αλλά και αξιοπρεπούς

εμφάνισής της!

Για το δεύτερο θέμα (της εμφάνισης της

Κεντρικής Πλατείας), ο Δήμος Μαρκο-

πούλου σε συμφωνία με το Ίδρυμα της

“Φιλοδασικής”, θα προσπαθήσει όσο

είναι δυνατόν, να ομορφύνει με δέντρα

και λουλούδια, την απωθητική γκρίζα ει-

κόνα που βλέπουμε όλοι μας σήμερα.

Όμως για το παράνομο παρκάρισμα και

το διπλοπαρκάρισμα, εν’ όψει της στε-

νότητας του δρόμου, έχουμε εδώ και

ενάμισυ μήνα, απευθύνει εκατοντάδες

συστάσεις σε κατά σύστημα παραβά-

τες, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και

θετική ανταπόκριση εκ μέρους τους.

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Ζούμε όλοι μας  σε μια δύσκολη εποχή,

που δεν πρέπει να γίνεται ακόμη πιο δύ-

σκολη, από εγωιστικές και αντικοινωνι-

κές συμπεριφορές του τύπου: ¨Έτσι

θέλω εγώ, έτσι θα κάνω και οι υπόλοιποι

να πάνε να πνιγούνε!

Πιστεύουμε ότι έχει  έλθει η χρονική

στιγμή, όλοι μας να συμπεριφερόμαστε

με τρόπο που δεν θα θίγουμε τα δικαιώ-

ματα των άλλων συμπολιτών μας και θα

σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων,

στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλο-

φορία τους.

Κατόπιν αυτών, από την Πέμπτη, 17 Φε-

βρουαρίου, η Δημοτική Αστυνομία, θα

επιβάλει την προβλεπόμενη εκ του

νόμου κύρωση, που είναι η επιβολή

μέσω κλήσης, χρηματικού προστίμου 80

ευρώ, στους παραπάνω παραβάτες!

Οι κλήσεις γι’ αυτούς που λειτουργούν

απαράδεκτα, εμποδίζοντας την ομαλή

κυκλοφορία των υπολοίπων συμπολιτών

μας, θα εισπράττονται κανονικά απ’ τις

Υπηρεσίες του Δήμου μας, χωρίς καμία

απολύτως εξαίρεση και σε αντίθεση με

ό,τι γινόταν έως πρόσφατα.

Επίσης, όποιος υποσχεθεί σε οποιονδή-

ποτε, ότι θα σβήσει την κλήση του,

απλώς θα υποχρεωθεί να την πληρώσει

απ’ την τσέπη του!

Όσες κλήσεις δεν πληρωθούν στο προ-

βλεπόμενο χρονικό διάστημα στον Δήμο

Μαρκοπούλου, θα αποστέλλονται για

βεβαίωση στην αρμόδια Εφορία και δεν

θα εκδίδεται Φορολογική Ενημερότητα

του παραβάτη, μέχρι να πληρωθούν.

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι έχουμε

κάνει σειρά συστάσεων σε δήθεν “έξυ-

πνους συμπολίτες μας”, που λειτουρ-

γώντας όχι απλώς αντικοινωνικά, αλλά

και με τρόπο που διακινδυνεύουν σο-

βαρά την υγεία όλων των άλλων συμπο-

λιτών μας, αδειάζουν τα λύματα των

βόθρων, στους δρόμους της πόλης μας,

ιδίως όταν βρέχει!

Στις περιπτώσεις αυτών, που ρίχνουν τα

λύματα στους δρόμους, προειδοποιούμε

ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι βα-

ρύτατο (300 ευρώ) και σε περίπτωση

υποτροπής, εναντίον των παραβατών,

θα υποβάλουμε και μήνυση, ώστε να

ασκείται ποινική δίωξη εναντίον τους!

Ελπίζω ειλικρινά, οι μέχρι σήμερα παρα-

βάτες, να μη συνεχίσουν την απαράδε-

κτη συμπεριφορά τους, ώστε να μη

χρειαστεί να καταφύγουμε σε τέτοιου

είδους μέτρα!

Με τιμή

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Η ανάπλαση της πλατείας Μαρκοπούλου έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη

Δημοτική αρχή και βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, που μάλλον δεν θα

ολοκληρωθεί ή θα γίνει με κονδύλια που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Δημαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης.

Ο λόγος γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

έστειλε “ραβασάκι” στο Δήμαρχο, ότι αναστέλλονται οι οφειλές του προς τον κα-

τασκευαστή, οι οποίες είναι πολλές.

Επ’ αυτού ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται τα

έργα «λόγω της μεγάλης οφειλής του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον κατα-
σκευαστή: “Κ/Ξ Μαργαρίτη-Χ. Κυριακάκη & ΣΙΑ Ε.Ε- Ι. Πυρίδη”. Δυστυχώς, τα
απαιτούμενα ποσά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν αποδόθηκαν
ποτέ, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση».
Ετσι ο Δήμαρχος ενημερώνει ότι η «νέα Δημοτική Αρχή θα επιχειρήσει κάποιες

παρεμβάσεις, με δικά της μέσα και έξοδα. Κύριο μέλημά μας είναι η ασφαλής διέ-

λευση των πολιτών, η ελεγχόμενη στάθμευση, η προστασία των επιχειρήσεων

κατά μήκος του έργου και η αισθητική εικόνα της πόλης μας». 

Ο Δήμαρχος αναζητεί πόρους για την ολοκλήρωση της πλατείας καθώς και τη

συνδρομή του Ιδρύματος Γεωργικής και Κοινωνικής Πρόνοιας, για την δενδρο-

φύτευση του χώρου.

Αναστέλλονται τα έργα της πλατείας Μαρκοπούλου

χάριν οικονομίας από το Υπουργείο!

Νυχτερινή εικόνα της πλατείας Μαρκοπούλου.

Σκάφες περισυλλογής 

μη οργανικών απορριμάτων

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου τοποθέτησε “σκάφες” για

την περισυλλογή κλαδιών και μη οργανικών απορ-

ριμάτων μεγάλου όγκου (μπάζα, έπιπλα, είδη υγι-

εινής) σε διάφορα σημεία της πόλης, ώστε να

μπορεί ο πολίτης να τα προσεγγίσει και να τα απο-

θέσει.  

Δεν είναι δύσκολο να πάρεις μια  σακούλα μπάζα

να την πας μέχρι τον κάδο, παρά να την πετάξεις

στο διπλανό οικόπεδο. Η ρύπανση του περιβάλ-

λοντος μας αφορά όλους.

Οι θέσεις που τοποθετούνται, όπως ενημερώνει αρ-

μοδίως ο Αντιδήμαρχος Κώστας Μαγγανάς είναι οι

παρακάτω:

•  Θέση Λέκανι,  (πλησίον KWABA).

•  Συνεταιρισμός «ΜΑΡΚΟ», Μαρκόπουλο. 

•  Δημοτικό Στάδιο (βόρεια πλευρά), Μαρκόπουλο.

•  Νεκροταφείο Μαρκοπούλου (βόρεια πλευρά).

•  Περιοχή Χαμολιάς, περίπτερο, Πόρτο - Ράφτη.

•  Περιοχή Χαμολιάς, τροχόσπιτα, Πόρτο - Ράφτη.

•  Οδός Αγίου Γεωργίου (Νταρδέ), Πόρτο Ράφτη.

•  Οδός Αρτέμιδος (πλησίον Goody’s), 

Πόρτο Ράφτη.

•  Παναγίτσα – Δρίβλια, Πόρτο Ράφτη.

•  Οδός Ναρκίσσων (Πρασιές), Πόρτο Ράφτη.

•  Πλαζ Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη.

•  Οικισμός Κορώνης, Αυλάκι,  Πόρτο Ράφτη.

•  Τέρμα Νάτσο, Πόρτο Ράφτη.

•  Μάντρες “Σωτηρίου” (Πρασιές), Πόρτο Ράφτη.

•  Περιοχή Καγκέλια, Πόρτο Ράφτη.

•  Συγκρότημα Απολλώνειο, Άγιος Σπυρίδωνας, 

Πόρτο Ράφτη.

•  Περιοχή Πούσι Καλογέρι, Πόρτο Ράφτη.

Τέρμα το παράνομο παρκάρισμα, 

τέρμα τα λύματα στους δρόμους
Αναγκαία μέτρα παίρνει ο Δήμαρχος Σ. Μεθενίτης

Με την παρακάτω ανακοίνωση ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, ενημερώνει τους

πολίτες για απρεπείς συμπεριφορές και τονίζει ότι οι καθ’ υποτροπήν παραβάτες θα τιμωρουν-

ται αυστηρά. Τη δημοσιεύουμε:



ΕΒΔΟΜΗ  19  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Γιατί πνίγηκε στα 

σκουπίδια η Βάρη;

Ο Ν. Ζυγούρης ρώτησε «γιατί η Βάρη επί δέκα ημέ-
ρες έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Κι επειδή δια-
βάσαμε ότι τα αυτοκίνητα ήταν ανασφάλιστα, γιατί
δεν ενεργήσατε δύο μήνες τώρα;»

«Να πώ για τα σκουπίδια της Βάρης. Καλύτερα να ερ-
χόσαστε να βοηθάγατε. Το λόγο τον ξέρατε. Ολα τα
αυτοκίνητα ήταν ανασφάλιστα, κρίθηκε σκόπιμο να
μην κινηθούν τα οχήματα. 
Η πραγματικότητα ήταν ότι μάλλον από λάθος δεν
πληρώθηκαν τα ασφάλιστρα. Ολοι οι εργάτες της
Βάρης είναι απλήρωτοι», ήταν η απάντηση του Δη-

μάρχου.

«Τι επέκταση Νεκροταφείου ψηφίστηκε στο τελευ-
ταίο Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης;» ρώτησε

στη συνέχεια ο Ν. Ζυγούρης. 

«Οσον αφορά ο Νεκροταφείο, τι θέλετε να πείτε ότι
θα καταργήσουμε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Βου-
λιαγμένης; Δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω την από-
φαση. Οταν γίνει η μελέτη θα δούμε τι επέκταση
γίνεται;» απάντησε ο δήμαρχος.

Για τον νέο Αθλητικό Οργανισμό ρώτησε η μικρότερη

δημοτική σύμβουλος Κατ. Αγαλιώτη.

Δημοτική Αστυνομία με δικαιοδο-

σία για συλλήψεις, ακακρίσεις και

άλλα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος,

αφού του δίνει το δικαίωμα ο

νόμος του Καλλικράτη, όπως είπε.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος δήλωσε

άκρως επιφυλακτικός. Ρώτησε αν

έχει ενοποιηθεί η Δημ. Αστυνομία

και ποιος είναι επικεφαλής.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι είναι ο

ίδιος επικεφαλής.

Ο Π. Καπετανέας επιφυλάχθηκε

και ζήτησε να μην παρθεί από-

φαση προκειμένου να ενημερω-

θούν εκτεταμένως εφ’ όσον θα

έχουν δικαιοδοσία ανακρίσεων.

Ο Διον. Γεωργουλόπουλος ρώ-

τησε αν είναι εκπαιδευμένοι για να

αναλάβουν τέτοια καθήκοντα·

σύλληψης, ανάκρισης κλπ.

Ο Γ. Σκουμπούρης είχε αναφερθεί

σε υπερβάλλοντα ζήλο προ ημε-

ρησίας από όργανο της Δημ.

Αστυνομίας, που έτυχε αυτήκοος

μάρτυρας. Γι’ αυτό τόνισε ότι το

όργανο πρέπει να μείνει φιλικό

προς τον πολίτη. 

Τελικά όλη η μειοψηφία καταψή-

φισε· πέρασε μόνο με την πλει-

οψηφία.

Το θέμα είναι άκρως σοβαρό και

θα επανέλθουμε αφού μελετή-

σουμε το σχετικό νόμο, γιατί η

εξουσία σε ακατάλληλα χέρια γί-

νεται άκρως επικίνδυνο όπλο.

Από τη Δημοτική συνεδρίαση στα 3Β

Πού ανήκει 
η Σκάρπιζα;

Εν’ οψει της απογραφής που θα γίνει τον Μάρτιο, το

Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, μέσω της Αντιδημάρ-

χου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, αναρωτήθηκε πού θα απο-

γραφεί η Σκάρπιζα· στα 3Β ή στο Κορωπί;

Από στοιχεία που προκύπτουν στα χαρτιά της Βάρης,

είπε η Αντιδήμαρχος, η Σκάρπιζα διεκδικείται.

Επομένως η γνώμη της είναι να δηλωθεί στα 3Β

καθώς επίσης και ο οικισμός του Χερώματος που δεν

είναι απογραμμένος· το σώμα συμφώνησε να κατα-

γραφεί η Σκάρπιζα στα 3Β.

Δημοτική Αστυνομία για συλλήψεις και ανακρίσεις!

Διόρθωση απόφασης για

την εκπόνηση μελέτης

χωροταξικού στη Βούλα

ήταν το πρώτο θέμα της ημε-

ρήσιας διάταξης. Ενα θέμα

που απασχολεί για τρίτη

φορά το Δ.Σ. Και την τρίτη

φορά ήρθε με τη διατύπωση

χωροταξικού σχεδιασμού γι’

αυτό και ο Π. Καπετανέας και

Γ. Σκουμπούρης καταψήφι-

σαν με το αιτιολογικό ότι η

απόφαση εμπεριέχει το χω-

ροταξικό το οποίο δεν είναι

αρμοδιότητα του Δήμου. 

Πιθανόν να πέσει στην Πε-

ριφέρεια γιατί καταφανώς

εκείνη είναι αρμόδια για

χωροταξικό (Ν. 3852/2010 §

23-25)

Οπως φαίνεται στη φωτογραφία οι

“Νηρηίδες” έπεσαν θύμα της δαγ-

κάνας του μηχανήματος και του

πείσματος του Δημάρχου να τις

τελειώσει.

Ενας αγώνας και μία αγωνία ενός

επιχειρηματία που κράτησε είκοσι

χρόνια, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια

δραχμές σε δικαστικές διαμάχες

και από τον πολίτη μέχρι πτωχεύ-

σεως και από το Δήμο. Ποσά που

δεν μπορούν να αποτιμηθούν,

είναι η ζημία του Δήμου.

Κι ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα του

2010 αναγραφόταν “επισκευή και

διαρυθμίσεις στο Δημοτικό κτίριο

όρμου Νηρηίδων, ξαφνικά την Τε-

τάρτη το μεσημέρι κατέφθασαν οι

μπουλντόζες και άρχισαννα γκρε-

μίζουν, ενώ ο “Νέρων” αγνάντευε

με σκάφος από τη θάλασσα.

Στις αρχές του Καλοκαιριού είχε

παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. Βου-

λιαγμένης να κατεδαφιστεί και

είχαν προσφύγει κάτοικοι, υποψή-

φιοι δημοτικοί και σήμερα δημοτικοί

σύμβουλοι μαζί και η Αντιδήμαρχος

Ηλέκτρα Τσιριγώτη να μη γίνει κα-

τεδάφιση και να χρησιμοποιηθεί για

τις ανάγκες του Δήμου.

Μάλιστα εξ’ όσων γνωρίζουμε

είχαν προσφύγει και στα δικαστή-

ρια για αναστολή της κατεδάφισης

και ακούγεται βάσιμα ότι είχε κερ-

δηθεί γι’ αυτό έτρεξε ο Δήμαρχος

άρον - άρον να το κατεδαφίσει πριν

προλάβει ο κλητήρας να παραδώ-

σει την αναστολή εκτέλεσης.

Τελείωσαν οι Νηρηίδες

Η εικόνα της λασπουριάς από τις γραμμές του Τραμ, που περιέργως εμφανίζεται
μόνο στο κομμάτι της Βούλας, ελπίζω να το δει ο δήμαρχος και να επιληφθεί, μαζί
με το άλλο “νοικοκύρεμα” της παραλίας.

με την Αννα Μπουζιάνη
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Στην Σκάλα Ωρωπού, σήμερα 14 Φεβρουα-

ρίου 2011 και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Ωρωπού, συνήλθε σε έκτακτη

συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει

την έκδοση ψηφίσματος για το ζήτημα των

διοδίων, ενόψει της συζήτησης που εξελίσ-

σεται στη Βουλή και την υπό ψήφιση τρο-

πολογία που ετοιμάζεται να θεσπίσει ως

παράβαση Κ.Ο.Κ. την άρνηση καταβολής

διοδίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για το

κατεπείγον του θέματος και εξέδωσε το

παρακάτω ψήφισμα κατά πλειοψηφίαν.

1) Αιτούμεθα την άμεση απόσυρση της

τροπολογίας που ποινικοποιεί  την συνει-

δητή και έσχατη άμυνα των πολιτών στην

αδικία που προκύπτει από την μη εφαρμογή

της συμβατικής υποχρέωσης της αναδόχου

εταιρείας, με αποτέλεσμα την οικονομική

μας εξαθλίωση.

2) Καλούμε τους βουλευτές και ιδιαίτερα

τους εκπροσώπους της εκλογικής περιφέ-

ρειας Αττικής να καταψηφίσουν την εν

λόγω τροπολογία.

3) Ζητούμε άμεσα την συνάντηση μας με

τον αρμόδιο Υπουργό για το μείζον θέμα

της κοινωνικής υποβάθμισης και της οικο-

νομικής υπανάπτυξης που επιφέρει η λει-

τουργία των διοδίων στη ΒΑ Αττική.

4) Θεωρούμε αντισυνταγματική την τρο-

πολογία που θεσπίζει ως παράβαση του

Κ.Ο.Κ. την άρνηση καταβολής διοδίων διότι

ο Κ.Ο.Κ. στοχεύει αποκλειστικά στην εξυ-

πηρέτηση της οδικής ασφάλειας και κάθε

άλλη χρήση του αποτελεί κατάχρηση και

απόπειρα πολιτικής δίωξης».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Χρήστος

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού
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Νέο τρόπο εισπρακτικής πολιτικής και νέα

θηλειά στον πολίτη ετοιμάζουν οι ιθύνοντες

στο πλαίσιο της εισπρακτικής πολιτικής τους. 

Πέραν της φορολογικης ενημερότητας λοι-

πόν ετοιμάζουν και  Δημοτική Φορολογική

Ενημερότητα καθώς συζητούν να ενταχθεί

στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με υπόμνημα που έχει στείλει στο Υπουρ-

γείο Οικονομικών η ΚΕΔΚΕ, η καθιέρωση της

Δημοτικής Φορολογικής Ενημερότητας χα-

ρακτηρίζεται «κρίσιμη παράμετρος στην

εφαρμογή μέτρων κατοχύρωσης αποτελε-

σματικών μηχανισμών είσπραξης»

Μ’ αυτό τον τρόπο  θα αυξηθούν τα έσοδα

των δήμων που είναι και ένα από τα βασικά

ζητούμενα της πολιτικής της κυβέρνησης,

τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης

Ραγκούσης. «Είναι ένας στόχος που αποτε-

λεί βασική  επιδίωξη των πολιτικών μας,

μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και ο έλεγ-

χος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όχι μόνο στο

σκέλος των εξόδων  αλλά και στο σκέλος εί-

σπραξης των εσόδων».

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ η Δη-

μοτική Φορολογική Ενημερότητα θα λει-

τουργεί ανάλογα με την φορολογική

ενημερότητα που δίνεται από τις ΔΟΥ και θα

ζητείται σε συναλλαγές όχι μόνο με τους δή-

μους αλλά γενικότερα με το Δημόσιο.

Το θέμα έχει συζητηθεί στις συναντήσεις

των εκπροσώπων της ΚΕΔΚΕ με τους ανώ-

τερους υπηρεσιακούς παράγοντες του Γενι-

κού Λογιστηρίου του Κράτους, αλλά και με

τον υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχι-

νίδη, οι οποίοι έχουν εκφραστεί θετικά για

την ένταξή σχετικής ρύθμισης στο φορολο-

γικό νομοσχέδιο.

Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα

ετοιμάζεται από Ραγκούση!! 
Το ρόλο της οργάνωσης και λειτουργίας

των δομών της Δια Βίου Μάθησης, αναλαμ-

βάνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. 

Η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και

υπεύθυνη για τη Δια Βίου Μάθηση, Φώφη

Γεννηματά, στην πρώτη συνεδρίαση για την

παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος

Δια Βίου Μάθησης, που έγινε παρουσία του

Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου εξή-

γησε ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που θα

στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τα προγράμ-

ματα αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευ-

σης ύψους 2, 2 δις ευρώ.

Οπως αναφέρθηκε στην ομιλία της: «Τα
κέντρα αυτά μπορούν να λειτουργούν σε
χώρο που οι ίδιοι οι δήμοι διαθέτουν ή επι-
θυμούν. Ανοιχτό σχολείο για μικρούς και με-
γάλους, που πρέπει και μπορεί να έχει τη
στήριξη τη πολιτείας, των Δήμων, των πολι-
τών και μπορεί να αναπτύξει ακόμη περισ-
σότερο την εθελοντική προσφορά. 
Ανοιχτό σχολείο, σημείο αναφοράς που θα
συνδέσει τον κοινωνικό ιστό της πόλης, θα

ενεργοποιήσει του πολίτες, θα δώσει τη δυ-
νατότητα στην αυτοδιοίκηση να διαπαιδα-
γωγεί την ελληνική κοινωνία, να περνά
έναν νέο τρόπο αντίληψης». 
Με κέντρο το Ανοιχτό σχολείο δημιουρ-

γούν ένα δίκτυο ανά Δήμο στο οποίο συμ-

μετέχουν ΚΑΠΗ, μουσεία, Κέντρα

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, βιβλιοθή-

κες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτι-

στικοί φορείς που υλοποιούν προγράμματα

ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης.

Προέτρεψε δε τους Δήμους να κάνουν το

όραμα πραγματικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό οι νέοι Δήμοι εντάσσουν

στα αναπτυξιακά προγράμματά τους τοπικά

προγράμματα  που περιλαμβάνουν:  

• Δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων στους το-

μείς υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού, περι-

βάλλοντος, σχολές γονέων, ένταξη

μεταναστών

Το Δήμο Κρωπίας εκπροσώπησε στη συ-

νάντηση αυτή, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Ντούνης. 

Και η δια βίου μάθηση στους ΔΗΜΟΥΣ

Η κυβέρνηση και οι πολιτικοί υπηρέτες των μεγαλοσυμφερόντων και των μεγαλοεργολά-

βων, νομοθετούν και ψηφίζουν την ουσιαστική ποινικοποίηση του κινήματός μας. Ενός κι-

νήματος μαζικού, δίκαιου, ακομμάτιστου, ενός κινήματος που τολμά να τα βάζει με

μεγαλοεργολάβους στοιχειοθετώντας καταγγελίες για το κερδοσκοπικό πάρτι που στή-

νεται σε βάρος των πολιτών και της οικονομίας της χώρας.

Το κίνημά μας θα συνεχίσει να αντιστέκεται στην ύπαρξη διοδίων γιατί πληρώνουμε για

δρόμους υφιστάμενους, τους οποίους έχουμε προπληρώσει και γιατί πληρώνουμε, μέσω

των τελών κυκλοφορίας που είναι πανάκριβα, αλλά και των ενσωματωμένων φόρων  στα

καύσιμα για να γίνονται δημόσια έργα συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης του οδικού

δικτύου.

Το κίνημά μας θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τους πραγματικούς  τζαμπατζήδες, τους

megaλοεργολάβους, που εισπράττουν διόδια τόσο για δρόμους που δεν έχουν κατα-

σκευαστεί, όσο και για εκείνους τους δρόμους που έχουν ήδη εξοφληθεί (Αττική οδός).

Ακόμα και έτσι όμως, οι εν λόγω επενδυτές - τζαμπατζήδες συνεισφέρουν στην κατα-

σκευή των έργων με ίδια κεφάλαια που κυμαίνονται μεταξύ 5-10% του κόστους. Τα υπό-

λοιπα είναι ενισχύσεις  από το δημόσιο, την ΕΕ ή δάνεια από τράπεζες.

Όταν η αδικία γίνεται νόμος του κράτους, τότε η ανυπακοή σε αυτούς τους νόμους είναι

όχι απλά δικαιολογημένη αλλά και αποτελεί και υποχρέωση των πολιτών.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (περιλαμβάνεται η Γέφυρα Ρίου - Αν-

τίρριου και η Αττική Οδός) από τις 14.00 ως τις 18.00

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μαζικοποιώντας και κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες μας και

χρησιμοποιώντας όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους για να πετύχουμε.

Με εγκύκλιο “βόμβα” ο Υφυπουργός Εσωτερι-

κών Γ. Ντόλιος, ανακοινώνει - κατά την έξοδο -

αφού σχεδόν έχει εκπνεύσει ο χρόνος που προ-

βλεπόταν για τους ημιυπαίθριους και ο κόσμος

έχει προχωρήσει σε “τακτοιποιήσεις”, ότι θα γί-

νουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη αναδρομικά

και  με πρόστιμα μέχρι και 5 χρόνια πίσω!

Για άλλη μια φορά αυτοδιαψεύδεται η κυβέρ-

νηση με το νόμο 3843 του 2010 του υπουργείου

Περιβάλλοντος, όταν έλεγε στον κόσμο ότι δεν

θα χρεωθεί πέραν της “τακτοποίησης” 

Το θέμα “βγήκε” στα κανάλια μόλις προχθές και

όπως προβλέπει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με ημε-

ρομηνία 15/2/2011 (αναρτήθηκε στο Διάυγεια»

στις 16/2/2011) ως: Επιβολή τέλους καθαριότη-

τας & φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων και Τ.Α.Π εν όψει των διατάξεων περί

διατήρησης ημιυπαίθριων χώρων και χώρων με

αλλαγή χρήσης».

―  Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (περιλαμβάνονται

στο λογαριασμό της ΔΕΗ), καθώς και τα δυνη-

τικά, ανταποδοτικά τέλη (ανάλογα με τους

όρους που προβλέπονται από την απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου) επιβάλλονται, με συνυ-

πολογισμό της επιφάνειας των δηλούμενων

χώρων (ημιυπαίθριοι, πυλοτές, υπόγειοι χώροι

κλπ), κατά τον προσδιορισμό του ύψους αυτών

(βλ. β.1, 2, 3). Επίσης, τονίζεται ότι είναι δυνατή

η επιβολή ΤΑΠ για τους ημιυπαίθριους χώρους

που έχουν κλειστεί.

Την πήρε πίσω ο Ντόλιος

Κι αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν με τους ημιυ-

παίθριους και τα αναδρομικά τέλη, ο Ντόλιος με

παρέμβαση του Πρωθυπουργού πήρε πίσω την

εγκύκλιο, ζήτησε συγνώμη από τους πολίτες

και; ούτε γάτα ούτε ζημιά; Μάλλον όχι.

Γιατί χάνεται κάθε αξιοπιστία αφ’ ενός και αφ’

ετέρου ποιος διαβεβαιώνει ότι αύριο οι Δήμαρ-

χοι δεν θα “ξυπνήσουν” να ζητάνε αναδρομικά

τέλη; Εκτός και ξαναβγεί εγκύκλιος που θα το

απαγορεύει. 

“Βόμβα” για τους ημιυπαίθριους
Αναδρομική χρέωση τελών και προστίμων!!
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Πιθανή μεταφορά του 

Δασαρχείου στο Κορωπί

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί η έδρα του

Δασαρχείου Υμηττού στο Κορωπί ο Υφυπουργός Εσωτερι-

κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντό-

λιος, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής, Γεώργιος Βλάχος. 

Ο Γ. Βλάχος στην ομιλία του

τόνισε, πως η απόφαση, η

έδρα του Δασαρχείου Υμηττού

να είναι στην Ηλιούπολη, είναι

λανθασμένη και θα δημιουργή-

σει τεράστια γραφειοκρατία

και ταλαιπωρία  στην εξυπηρέ-

τηση των πολιτών που κατοι-

κούν στα Μεσόγεια. 

Συγκεκριμένα  υποστήριξε ότι,

το 90% των υποθέσεων που έφτανε από την περιοχή του

Υμηττού στο Δασαρχείο Πάρνηθας, ήταν από την περιοχή

των Μεσογείων. Προτάσσοντας λόγους πρακτικής και εξυ-

πηρέτησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών,

που θα απευθύνονται στη νέα υπηρεσία, ο Γ. Βλάχος ζή-

τησε από τον αρμόδιο Υφυπουργό να επανεξετάσει το

θέμα για μεταφορά της έδρας του δασαρχείου στο Κορωπί.

Ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας, μι-

λώντας στη Βουλή σχετικά με την

αξιοποίηση της Ακίνητης περιουσίας

του Δημοσίου, μετά από τις πρόσφα-

τες δηλώσεις της Τρόικας και απαν-

τώντας στον κοινοβουλευτικό

εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε

μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να υποτιμήσει

όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και τη νοημο-

σύνη του ελληνικού λαού, όταν προ-

σπαθεί να μας πείσει ότι αξιοποίηση

και εκποίηση είναι το ίδιο πράγμα.

Η ΝΔ και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν μι-

λήσει εδώ και καιρό για επικερδή αξιο-

ποίηση της Δημόσιας περιουσίας,

χωρίς να χάνεται η κυριότητά της.

Εμείς στη ΝΔ, μιλάμε για μετατροπή

μέρους του δυνητικού μας πλούτου σε

ενεργητικό.

Η κακόγουστη θεατρική παράσταση,

που στήθηκε σε κατάσταση πανικού,

με «υπόθεση» τη δήθεν οργή του πρω-

θυπουργού και το «μάλωμα» της Τρόι-

κας, ήταν εξαρχής καταδικασμένη να

μην πείσει κανέναν. 

Η κυβέρνηση μονίμως υποτιμά τη νοη-

μοσύνη των Ελλήνων πολιτών, εκτι-

μώντας ότι με φθηνά επικοινωνιακά

κόλπα αυτοί δεν θα αντιληφθούν την

πραγματικότητα. Τα γεγονότα, όμως,

μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας και

δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Ο ελληνικός λαός κατάλαβε πολύ

καλά την προχθεσινή φαρσοκωμωδία

που παίχτηκε 8 ώρες μετά από τη συ-

νέντευξη της Τρόικας, όταν η Κυβέρ-

νηση είχε αντιληφθεί την καθολική

αντίδραση των ΜΜΕ και την δικαιολο-

γημένη αγανάκτηση του ελληνικού

λαού.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμο-

γής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

δίνει κάθε χρόνο εκατομμύρια

ευρώ για στήριξη  οικονομικών

κλάδων και περιφερειών της ΕΕ

που πλήττονται από φαινόμενα

αποβιομηχάνισης, αλλά και για ερ-

γαζομένους που χάνουν τη δου-

λεία τους εξαιτίας της

χρηματοοικονομικής κρίσης. 

Η Ελλάδα όμως δεν έχει υποβάλ-

λει καμία αίτηση για χρηματοδό-

τηση από το 2007 που ξεκίνησε

αυτό το ταμείο έως και σήμερα.

Αυτό απάντησε ο Επίτροπος για

την Απασχόληση κ. Andor στην

ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νίκου

Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής στην ερώτησή του

ζητούσε να πληροφορηθεί για την

χρήση του ΕΤΠ  από την Ελλάδα

επισημαίνοντας ότι «Το Ευρωπαϊκό
Ταμείο για την Προσαρμογή στην
Παγκοσμιοποίηση, που υιοθετή-
θηκε από την ΕΕ το 2007, έχει ως
στόχο την παροχή “στήριξης στους

εργαζόμενους που απολύονται
λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στη
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου
που οφείλονται στην παγκοσμιο-
ποίηση, στις περιπτώσεις που οι
απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό
ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περι-
φερειακή ή τοπική οικονομία». 

Στην απάντησή του ο Ευρωπαίος

Επίτροπος τονίζει «Από την
έναρξη της ισχύος του το 2007, το
ΕΤΠ δεν έχει λάβει αιτήσεις για
ενίσχυση από την Ελλάδα.» Απαν-
τώντας εξάλλου στην υποθετική

ερώτηση αν γνωρίζει γιατί η Ελ-
λάδα δεν έχει ζητήσει τη συν-
δρομή του ταμείου, απαντά «Η
Επιτροπή δεν προτίθεται να κάνει
υποθέσεις σχετικά με τους λόγους
που θα μπορούσαν να εξηγήσουν
το γεγονός αυτό και συνιστώ στον
κ. βουλευτή να έλθει σε επαφή με
τις ελληνικές αρχές …» !!!

Αποστέλλει δε ο Επίτροπος σχετι-

κούς πίνακες που δείχνουν τις αι-

τήσεις που έχουν υποβληθεί και

έχουν εγκριθεί από άλλες χώρες

της ΕΕ (Ισπανία, Πορτογαλία, Ολ-

λανδία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία,

Βουλγαρία κλπ) οι οποίες πλήττον-

ται  λιγότερο από την κρίση σε

σχέση με την Ελλάδα και πίνακα

ανά κλάδο, όπως κλάδοι για τους

οποίους θα μπορούσε να έχει κα-

ταθέσει αιτήσεις και η Ελλάδα

(μάρμαρα, λιανικό εμπόριο, κλω-

στοϋφαντουργία, οικοδομικές επι-

χειρήσεις, μέταλλα, κεραμικά,

κρύσταλλα κλπ). 

Με αφορμή την αντίδραση των πολιτών στην απαίτηση των ανα-

δόχων εταιριών να πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι τα υπέρογκα

αντίτιμα των διοδίων η κυβέρνηση προχωρά σε μια ακόμη τρο-

πολογία στην Βουλή όπου θέτει την Αστυνομία στην υπηρεσία

των ιδιωτών ποινικοποιώντας την μη καταβολή διοδίων. Η εμ-

μονή υιοθέτησης κατασταλτικών μέσων στην οποία επιδίδεται η

κυβέρνηση προσιδιάζει σε κυβέρνηση που τελεί σε πανικό και

σύγχυση και όχι σε ευνομούμενη χώρα. 

Ο Πρωθυπουργός αλλά και οι Υπουργοί που προσυπογράφουν

την συγκεκριμένη τροπολογία αναγνώρισαν επίσημα και δημό-

σια ότι οι πολίτες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, παρ’ όλα

αυτά αντί να έχουν ως πρώτο μέλημα την άρση των αδικιών που

προκαλούνται,  προχωρούν σε μια εισπρακτική ρύθμιση και δε-

σμεύονται για το αόριστο μέλλον για την αποκατάσταση της δι-

καιοσύνης αφού προηγουμένως διαπραγματευτούν με τις

εταιρίες. Η πρωτοφανής προσήλωση στην εξυπηρέτηση των

συμφερόντων των κατασκευαστικών εταιριών σε βάρος των δι-

καιωμάτων του πολίτη, αλλά και σε βάρος του δημοσίου συμ-

φέροντος αποκαλύπτει και το μέγεθος της ανικανότητας αυτής

της κυβέρνησης να λειτουργήσει προς όφελος του ελληνικού

λαού, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων και να δια-

σφαλίσει ότι αποτελεί περιουσία του ελληνικού κράτους.  

Οι βουλευτές συμπαραστέκονται στο δίκαιο αίτημα των κατοί-

κων, ζητούν την άμεση απόσυρση της τροπολογιίας που ποινι-

κοποιεί τη συνειδητή και έσχατη άμυνα των πολιτών. Θεωρούν

απαράδεκτη την προσπάθεια ένταξης στον ΚΟΚ της άρνησης

καταβολής διοδίων καθώς ο ΚΟΚ στοχεύει αποκλειστικά στην

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας η οποία δεν απειλείται από

την μη καταβολή διοδίων και η χρήση του ΚΟΚ που επιδιώκει η

κυβέρνηση είναι καταχρηστική ενώ υποβόσκει και μια απόπειρα

χρήσης του ως μέτρο πολιτικής δίωξης. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση χάνει εκατομμύρια

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

για την  Παγκοσμιοποίηση 

γιατί δεν έκανε ποτέ αίτηση!
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Ν. Χουντή

«Κακόγουστη θεατρική παράσταση η “οργή” του Πρωθυπουργού»
Θανάσης Μπούρας, βουλευτής

Η Κυβέρνηση ποινικοποιεί

τις αντιδράσεις  των πολιτών

για τα Διόδια!
καταγγέλουν  Δημαράς & Οικονόμου
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Στις 17 Ιανουαρίου ο αρμό-

διος επίτροπος John Dalli

αναγκάστηκε να παραδεχτεί

ότι περίπου 200.000 τόνοι

ζωοτροφές μολυσμένες με

διοξίνες  παραδόθηκαν σε πε-

ρίπου 1.800 κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις στη Γερμανία

και 4.800 στις γειτονικές με

τη Γερμανία χώρες. 

Το σκάνδαλο με τη διοξίνη

είναι το δεύτερο στη Γερμα-

νία και το τέταρτο στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα

μιας δωδεκαετίας. 

Το 1998 διοξίνες είχαν εντο-

πισθεί σε γάλατα στη Γερμα-

νία, το 2004 σε γάλατα στην

Ολλανδία και το 2008 σε χοι-

ροτροφεία στην Ιρλανδία. 

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ τον

τελευταίο χρόνο κανένα από

τα δείγματα ελληνικών (ή ει-

σαγόμενων) προϊόντων που

ελέγχθηκαν στην Ελλάδα δεν

βρέθηκε να περιέχει διοξίνη

πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 

Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Πέρα από τον απόηχο του

διατροφικού σκανδάλου με

τις μολυσμένες ζωοτροφές οι

καταναλωτές πρέπει να ανη-

συχούν και για άλλους λό-

γους:  την ίδια ώρα που η

οικονομική κρίση επανακαθο-

ρίζει επί τα χείρω την αγορα-

στική δύναμη των πολιτών τα

κερδοσκοπικά παιχνίδια των

funds αφήνουν τα χρηματι-

στήρια να «παίζουν» ανεμπό-

διστα με τα εμπορεύματα και

να προκαλούν ντόμινο ανατι-

μήσεων στις τιμές της βενζί-

νης και των αγροτικών

προϊόντων.  Την εικόνα αυτή

έρχεται να προσθέσει η άνο-

δος στην τιμή των σιτηρών,

εξαιτίας ακραίων καιρικών

φαινομένων σε διάφορες πε-

ριοχές του πλανήτη,  που έρ-

χεται να διαταράξει την ήδη

εύθραυστη αγορά. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ

ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ
Μέρα με τη μέρα οι κατανα-

λωτές στρέφονται ολοένα και

περισσότερο σε προϊόντα

ποιοτικά, υγιεινά, παρά το γε-

γονός ότι καθημερινά βομ-

βαρδίζονται από προσφορές

φθηνών προϊόντων μεγάλων

αλυσίδων.   

Οι ενεργοί πολίτες δραστη-

ριοποιούνται τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και την Ευρώπη

σε κινήματα για τη στήριξη

των τοπικών προϊόντων,

ενώ στο διαδίκτυο δημιουρ-

γούνται ομάδες ενημέρω-

σης, δίκτυα στήριξης με

συνθήματα  «καταναλώνω

ελληνικά προϊόντα».

«Καταναλώνω ελληνικά προϊόντα»
Με δελτίο τύπου ο γραμματέας του Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Μιχάλης Καρχιμάκης, αφού μας ενημε-

ρωνει για τις διοξίνες που μας ταϊζει η Γερμανία, μας προτρέπει να καταναλώνουμε ελληνικά.

Κι εμείς συμφωνούμε, αλλά όπως και άλλες φορές έχουμε γράψει πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Γιατί

έτσι και βάλεις και τους 300 της Βουλής στη σειρά, είναι ζήτημα αν θα βρεις 20 που να έχουν ελληνικά προ-

ϊόντα πάνω τους. Απο τσάντα και παπούτσι και...

Ακόμη, τελευταία έχει αρχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο η ετικέττα να αναγράφει “ευρωπαϊκό προϊόν” χωρίς να ση-

μειωνει τη χωρα προέλευσης.  Παρ’ όλα αυτά εμείς λένε ναι στο “καταναλώνω ελληνικά”, γιατί πρέπει να αντι-

σταθούμε στη λαίλαπα των μονοπωλίων, των malls και να στηρίξουμε τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία που

πλήττεται θανάσιμα από την παρούσα οικονομική κρίση.

Δ.Σ. ΤΟΠΙΚΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο της

Κοινότητας  Παλλήνης συ-

νεδρίαζει στο Δημοτικό Κα-

τάστημα Παλλήνης,

(Πλατεία Ελευθερίας), την

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου,

ώρα 19:30. Επιλέγουμε θέ-

ματα:

3. Απόφαση για την κατα-

γραφή και έναρξη διαδικασιών

για απόσυρση εγκαταλειμμέ-

νων  αυτοκινήτων.

4. Απόφαση για μελέτη επού-

λωση επικίνδυνων λακκουβών

των οδοστρωμάτων  στην Δη-

μοτική Κοινότητα Παλλήνης.

5. Απόφασης για εμβαδομέ-

τρηση επαγγελματικών κτιρίων.

6. Απόφαση για μη στάθμευση

αυτοκινήτων επί των πεζο-

δρομίων της Λ. Μαραθώνος.

7. Απόφαση για αίτημα του

προς Δ.Ο.Υ. Παλλήνης για την

αξιοποίηση του οικοπέδου

που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. Παλλή-

νης για χώρο στάθμευσης των

επισκεπτών της.
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ιδιαίτερα Μαθήματα
Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτι-

κού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγι-

κού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τηλ.: 6974-785682

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ 
βρεφοκομικής σχολής με 3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό

(με συστάσεις) αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαβ-

βατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη τους.

Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
Γκαρσονιέρα, υπνοδωμάτιο, livingroom σε μονοκατοι-
κία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσοδος,
επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τη-
λεόραση, αυτόνομη θέρμανση.

Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυραό

Αγίας Παρασκευής 2 γραφεία στον   επί της

λεωφ. Μαραθώνος, 60 και 75 τ.μ. σε πρώτο

όροφο με ανσανσέρ . Τιμή 600 € το καθένα.

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
επί της κεντρικής πλατείας (Βασ. Παύλου 76) Εμ-

πορικό κέντρο, πλησίον του Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ.

ύψος με πατάρι 36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από

Μάρτιο 2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.

Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρμ-

πουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω σε

αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσι-

τικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μαθήματα Πιάνου και Θεωρητικών 

παραδίδονται από την Βάσω Κιούση

Πτυχιούχος Πιάνου και Φούγκας

(ανώτερα θεωρητικά)

με 20ετη εμπειρία σε ωδεία και σχολεία

τηλ. 2106020026-6974380541

vakiousi@otenet.gr

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χη-

μείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οι-

κονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού -

Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και κάτο-

χος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελ-

ληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα πιάνου σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφε-

ρόμενους. Τιμές λογικές. 
ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

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

Τιμές προσιτές στην ευρύτερη  περιοχή των Μεσο-

γείων.  Τηλ. 6974815977

Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία)

σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή γραφείο ή συνοδός σε

σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέ-

ρεται για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελλη-

νικό.  Τηλ. 6976131520 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προσκαλεί σε εκδή-

λωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη λειτουργίας  του Εντευ-

κτηρίου των μελών του.

Οι βασικοί όροι ανάθεσης-ανάληψης περιγράφονται σε έντυπο,

που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη

Γραμματεία του Ν.Ο.Β.

Οι προσφορές, μαζί με εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1.500,00

€ υπέρ του ΝΟΒ, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ν.Ο.Β.

σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 21η Φεβρουα-

ρίου 2011 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες  Ν.Ο.Β.: 210 89 62 416

Από το Δ.Σ.

Λαιμός Βουλιαγμένης, 11/2/2011
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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, 

Διακοπή καπνίσματος

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 Specia-

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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 21, ΠΕΜΠΤΗ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 27/2

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η
πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο του Πει-
ραιά 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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

Το Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μαστίζει ολοένα και

περισσότερους ανθρώπους, όπως διαπιστώθηκε στο

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας.

Πρόκειται για μια περίπλοκη νόσο της σύγχρονης

εποχής, η οποία σχετίζεται τόσο με οργανικούς όσο

και ψυχολογικούς παράγοντες, αλλά οι αιτίες που το

προκαλούν παραμένουν ασαφείς.

Χαρακτηρίζεται από επιμένουσα κόπωση, η οποία

δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη

αιτία, δεν υποχωρεί σημαντικά με την ανάπαυση,

έχει συγκεκριμένη πρόσφατη έναρξη (όχι στη διάρ-

κεια όλης της ζωής) και προκαλεί σημαντική ελάτ-

τωση της δραστηριότητας συγκριτικά με τα

προηγούμενα επίπεδα.

Αυτό μπορεί να συνοδευτεί από μια σειρά από εκδη-

λώσεις όπως: προσβολή της μνήμης ή της ικανότη-

τας συγκέντρωσης της σκέψης, υπερβολική και

παρατεταμένη εξάντληση ύστερα από φυσική προ-

σπάθεια, καθώς και έξαρση των υπόλοιπων συμπτω-

μάτων με τη φυσική ή διανοητική προσπάθεια, ύπνο

που δεν αναζωογονεί, μυϊκό πόνο, πολυαρθραλγίες,

χωρίς οίδημα ή ερυθρότητα των επώδυνων αρθρώ-

σεων, επεισόδια κεφαλαλγίας νέου τύπου ή σοβαρό-

τητας, συχνό ή υποτροπιάζοντα πόνο στο φάρυγγα ή

ευαισθησία στους τραχηλικούς ή μασχαλιαίους λεμ-

φαδένες.

«Προσβάλλει και τα δύο φύλα με προτίμηση στις γυ-
ναίκες, κυρίως της ηλικιακής ομάδας των 40-60 ετών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας το ποσοστό των ατόμων με σύνδρομο
χρόνιας κόπωσης εκτιμάται στο 3-20% των προσερ-
χόμενων ασθενών.

Στο γενικό πληθυσμό η επίπτωση του συνδρόμου
εκτιμάται στο 0,2-2,54%, ανάλογα με τη σύσταση των
μελετηθεισών πληθυσμιακών ομάδων και τη μεθοδο-
λογία της έρευνας.

Το σύνδρομο σχετίστηκε με ψυχιατρικές εκδηλώσεις,
όπως άγχος, δυσθυμία ή κατάθλιψη, με το σύνδρομο
ινομυαλγίας καθώς και το σύνδρομο χαλαρών αρ-
θρώσεων», εξηγεί  ο διευθυντής ρευματολογίας στο

νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Νικόλαος Γαλανό-

πουλος.

Η αντιμετώπιση των ασθενών με σύνδρομο χρόνιας

κόπωσης είναι ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη. Απαι-

τεί συνεργασία του θεράποντα γιατρού με άλλους

επαγγελματίες υγείας (γιατρούς άλλων ειδικοτήτων,

ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, νοση-

λευτή, διαιτολόγο κ.ά), καθώς και με σημαντικά για

τον ασθενή πρόσωπα, όπως την οικογένειά του, φί-

λους, συγγενείς, πρόσωπα που τον φροντίζουν, πρό-

σωπα του χώρου εργασίας ή ψυχαγωγίας, κ.ά.

Όπως ανέφερε ο Ν. Γαλανόπουλος, πρωταρχικής ση-

μασίας είναι να αναλυθεί η φύση του συνδρόμου, η

κλινική του έκφραση και πορεία, καθώς και το ότι η

νοσολογική αυτή οντότητα παρά το γεγονός ότι δεν

συνοδεύεται από χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευ-

ρήματα είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματά του, όπως

πόνο, κόπωση, κ.ά., οδηγώντας σε περιορισμό της

λειτουργικής του ικανότητας και διαταραχή της ψυ-

χολογικής του κατάστασης.

Αναγκαίο είναι επίσης να τονιστεί η ευνοϊκή επίδραση

της άσκησης και η αποφυγή αποχής από φυσική δρα-

στηριότητα (με αποφυγή βέβαια των δραστηριοτήτων

που συνοδεύονται από έξαρση των συμπτωμάτων).

Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη βελ-

τίωση της λειτουργικής κατάστασης των ασθενών συ-

στήνονται μια σειρά θεραπευτικές παρεμβάσεις

όπως:

1. Φάρμακα συνήθως αντικαταθλιπτικά, όπως φλουο-

ξετίνη φενελζίνη, βενλαφαξίνης και μοκλοβεμίδη.

2. Κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο

πρέπει: να εκτιμά την κατάσταση του ασθενούς από

την άποψη της έντασης των συμπτωμάτων και της

επιβάρυνσης της ψυχολογικής του κατάστασης, να

προσαρμόζεται διαρκώς στην εξέλιξη των συμπτω-

μάτων και της ψυχολογικής κατάστασης του ασθε-

νούς, να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καθημερινές

δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του

ασθενούς, να χρησιμοποιεί όλα τα φυσικά μέσα που

ενδείκνυνται, όπως θερμά ή ψυχρά επιθέματα, δια-

θερμίες, υδροθεραπεία, υδροκινησιοθεραπεία, κα-

τάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων κ.ά, να συνδυάζεται η

εφαρμογή του προγράμματος αυτού με την εφαρ-

μογή ψυχοθεραπείας.

3. Ψυχοθεραπεία καθότι έχουν αναφερθεί ευνοϊκά

αποτελέσματα στη βελτίωση των συμπτωμάτων του

συνδρόμου χρόνιας κόπωσης σε μια σειρά μελετών

εφαρμογής προγράμματος γνωσιακής-συμπεριφορι-

κής θεραπείας. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στάση του πάσχοντος

Η πρόληψη είναι ο ιδανικότερος τρόπος αντιμετώπι-

σης του συχνού αυτού φαινομένου και μπορεί να συ-

νεισφέρει σημαντικά όχι μόνο στην θεραπεία του,

αλλά και στη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας

ζωής.

Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος προ-

κειμένου να αποτρέψει την εμφάνιση ή να ελαττώσει

την πρόοδο της ψυχοσωματικής αυτής νόσου, είναι

να δημιουργήσει ένα λειτουργικό προγραμματισμό

των καθημερινών ενεργειών του. Σίγουρα οι ατελεί-

ωτες ώρες στη δουλειά δεν είναι ο καλύτερος σύμ-

μαχος της υγείας, μπορούν όμως να γίνουν πιο

δημιουργικές και αποδοτικές.

Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό βήμα είναι ο καθο-

ρισμός των προτεραιοτήτων. Μπορεί κάτι τέτοιο να

είναι δύσκολο, ιδίως αν η υφή της δουλειάς εξαρτάται

από τη συνεργασία μιας ομάδας ατόμων, ωστόσο δεν

είναι ανέφικτο. Η ιδανική κατανομή του εργασιακού

χρόνου θα πρέπει να δίνει προβάδισμα στις εργασίες

που είναι πιο κοπιαστικές, έτσι ώστε στη συνέχεια τα

πράγματα να είναι πιο εύκολα.

Ο τρίτος παράγοντας είναι η φροντίδα για τη δια-

σφάλιση της σωματικής ακεραιότητας. Οι άνθρωποι

που είναι επιφορτισμένοι με πλήθος δραστηριοτήτων

τείνουν πολύ συχνά να παραμελούν τη σωματική τους

υγεία. Οι ασκήσεις στο γραφείo, είναι μια πολύ καλή

λύση για τη διατήρηση της πνευματικής διαύγειας και

τη μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης μιας παράλ-

ληλης οργανικής νόσου.

Τέλος, η μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει να προσδίδε-

ται στην ψυχική αρμονία. Το να θέτει κάποιος στόχους

και να προσπαθεί να τους επιτύχει αποτελεί σαφώς το

νόημα της ζωής. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν θα πρέπει να

συμβαίνει εις βάρος της πνευματικής υγείας.

Πρέπει να καταστεί σαφές από το σύνολο των ατό-

μων που εργάζονται σκληρά, ότι ακόμη και ο ανθρώ-

πινος οργανισμός είναι μια “μηχανή”, που για να

λειτουργήσει σωστά και μακροχρόνια απαιτεί ξεκού-

ραση. Οι υπερβολικές ώρες μπροστά από μια οθόνη,

οι αδικαιολόγητες υπερωρίες και τα πολυάριθμα ραν-

τεβού εκτός ωραρίου δεν εξυπηρετούν την καλή

υγεία και οδηγούν σε μεγαλύτερα προβλήματα.

Για όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία η επαφή των

ατόμων με άλλες δραστηριότητες. Μια εκδρομή στη

θάλασσα ή το βουνό, μια επίσκεψη σε φίλους, μια

βόλτα στο πάρκο είναι ενέργειες που οι περισσότεροι

από τους ανθρώπους θεωρούν πολυτέλεια. Ωστόσο,

αποτελούν πηγή ζωής και σίγουρα βοηθούν τόσο την

προσωπική, όσο και την επαγγελματική και οικογε-

νειακή ευτυχία.
Βλάσης Γωγούσης 

Δρ Παθολογίας
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Ολοκληρώθηκε στο ΣΕΦ το τοπικό κύ-

πελλο Αττικής της επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης.

Κυπελλούχος στους άνδρες αναδεί-

χτηκε η ομάδα του ΑΣ ΠΕΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

και στις γυναίκες η ομάδα του ΑΣ

Πνευματικού κέντρου Δήμου Ταύρου. 

Η ομάδα του ΠΕΡΑ στους άνδρες επι-

κράτησε στον τελικό επί του ΑΟ ΤΑ-

ΤΑΥΛΑ με σκορ 4-0 και στις γυναίκες η

ομάδα του Ταύρου επικράτησε του

ΠΕΡΑ επίσης με 4-0.

Στους αγώνες μετείχαν τέσσερις ομά-

δες από την Βούλα, την καλύτερη πα-

ρουσία την είχε η γυναικεία ομάδα του

ΑΟ Αρη 2006, η οποία με πολύ καλή

απόδοση επικράτησε με σκορ 4-0 επί

του ΑΟ Καρέα και μπήκε στην 8αδα.

Στην προημιτελική φάση συνάντησε

την πρωταθλήτρια Ελλάδος ομάδα του

ΑΣ Πέρα η οποία επικράτησε φυσιολο-

γικά με 4-0. Μεγάλο κέρδος οι εμπει-

ρίες για τις μικρές αθλήτριες και βέβαια

η πρόκριση στην τελική φάση του κυ-

πέλλου Ελλάδος.

Οι ομάδες ανδρών και γυναικών του

Αρη Βούλας αγωνίστηκαν και πάλι με

πολλές και σημαντικές ελλείψεις.

Η ανδρική ομάδα έχασε με σκορ 4-2

από το ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ με του αθλητές

της Βούλας να προσπαθούν για το

θαύμα. Να σημειωθεί η πολύ σημαντική

νίκη του Χρήστου Τσαρσιταλίδη επί του

Σπύρου Κιούφη σε έναν ιδιαίτερα θεα-

ματικό αγώνα που τράβηξε τα βλέματα

όλων των θεατών.

Η γυναικεία ομάδα του Αρη Βούλας

αγωνίστηκε με πάρα πολλές ελλείψεις

με τον ΑΟ Πεύκης καί έχασε με σκορ 4-

1 σε ένα παιχνίδι που με πλήρη σύν-

θεση το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ

διαφορετικό.

Η ανδρική ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή

έχασε από την Αθηνά Μαγκουφάνας,

με σκορ 4-3. Η ομάδα της Βούλας βρέ-

θηκε να προηγείται με σκορ 3-2, αλλά

τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάποιο

από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια.

Επιτραπέζια αντισφαίριση: Τοπικό κύπελλο Αττικής

Επτά μετάλλια, μεταξύ των οποίων και ένα χρυσό, κατέκτησε ο αθλητικός σύλ-

λογος Tae Kwon Do “Δύναμη Μαρκοπούλου”, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πο-

λεμικών Τεχνών “Athens Challenge Tournament”, που διοργανώθηκε το Σάββατο

5 Φεβρουαρίου στο Μαρούσι. Οι διακριθέντες αθλητές είναι:

Ρούσσος Σπύρος, χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία +64 kg

Ρούσος Κων/νος, ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία -47 kg

Σαρρής Λευτέρης, ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία -74 kg

Παπαγεωργίου Νίκος, χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -74 kg

Ντρένιου Βίκυ, χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία +80 kg

Κουτσομάλλης Νίκος, χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -52 kg

Τσόγια Μαρία, χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -63 kg

Προπονητής του Συλλόγου είναι ο Ηλίας Κολοβός 

Η ομάδα του Αρη 2006 με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ομάδα του ΑΣ ΠΕΡΑ μετά το μεταξύ τους παιχνίδι.

Επτά μετάλλια κατέκτησε ο Σύλλογος

Tae Kwon Do “Δύναμη Μαρκοπούλου
στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών!

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Nea Makri

Tennis Club του Επιμορφωτικού Συλλό-

γου Ν. Μάκρης, κόπηκε για 6η χρονιά, το

απόγευμα της 12 Φεβρουαρίου.

Το Flocafe που προσφέρει αφιλοκερδώς

στις εκδηλώσεις του Ν.Μ.Τ.C. τον

όμορφο χώρο του, γέμισε παίκτες και φί-

λους του τέννις.

Την εκδήλωση άνοιξε η έφορος του

N.M.T.C. Σόνια Γεροδήμου καλωσορί-

ζοντας τους παρευρισκόμενους ανάμεσά

τους και ο αντιδήμαρχος Β. Σωτηρίου

καθώς και  τα μέλη του διοικητικού συμ-

βουλίου του Ε.Σ.Ν.Μ.

Ευχαρίστησε τους χορηγούς που είναι το

άλλο ζωντανό κύτταρο του Συλλόγου,

και επεσήμανε ότι το τμήμα αντισφαίρι-

σης του Ε.Σ.Ν.Μ. συνεχίζει για 6η χρονιά

την ανοδική του πορεία και κάθε χρόνο

προστίθενται νέα τμήματα!

Την πίτα έκοψε ο  προπονητής Μιχάλης

Γεροδήμος μαζι με την προπονήτρια

Πένυ Αλεβιζοπούλου. Νικητής του δια-

γωνισμού ήταν ο Κίμων Κουσούλης και

τα δώρα που παρέλαβε από τον ταμία

του συλλόγου Νίκο Μοριανό ήταν ένα

μήνα δωρεάν συνδρομή και και μία ρα-

κέτα τέννις με την υπογραφή της Bo-

darenko-  Νο 29 στον κόσμο - προσφορά

της Wilson!

To Nea Makri Tennis Club λειτουργεί κα-

θημερινά πρωί – απόγευμα με ξεχωριστά

group παιδιών και ενηλίκων στο Αθλητικό

Πάρκο Ν. Μάκρης. Το πρώτο μάθημα

είναι δωρεάν! Πληροφορίες: 697 2244

897, facebook group: N.M.T.C.

Η γιορτή του Επιμορφωτικού Συλλόγου Ν.

Μάκρης “Nea Makri Tennis Club” 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άλλη μια νίκη για τις γυναίκες, οι οποίες φτάνουν όλο

και πιο κοντά στο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από

την κατάκτηση της κορυφής και παράλληλα την άνοδο

της ομάδας στην Α2. Ένα εύκολο σχετικά ματς είχαν

να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στη Νέα Ερυθραία, αν-

τίπαλες με τις Αμαζόνες. 

Ο αγώνας έληξε με σκορ 3-0 υπέρ της Θέτιδας (15-25,

12-15, 22-25) και η αντίστροφη μέτρηση των αγώνων

έχει ήδη αρχίσει. Απομένουν 6 παιχνίδια. 

Επόμενος αγώνας είναι στη Βούλα, ημέρα Δευτέρα

21/2 και ώρα 21:00, με αντίπαλο τον Αστέρα Αγ. Δη-

μητρίου.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Νίκη και για τις κορασίδες, οι οποίες αντιμετώπισαν το

Γέρακα στην ομώνυμη περιοχή. Ο αγώνας έληξε με

σκορ 3-0 (23-25, 11-25, 15-25). Οι κορασίδες έχουν

κάνει μια σημαντική και εμφανή πρόοδο, την οποία δια-

τηρούν και προσπαθούν ακόμα περισσότερο για να γί-

νουν καλύτερη ομάδα. Ο Παπάγος είναι ο επόμενος

αντίπαλος των κορασίδων το Σάββατο 19/2 και ώρα

18:00 στο γήπεδο της Βούλας, ευκαιρία για τις κορα-

σίδες να ανεβούν υψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα.

ΠΑΙΔΕΣ

Ήττα με σκορ 3-1 για τους παίδες, οι οποίοι παρ' όλο

που ξεκίνησαν δυναμικά στο 1ο σετ, κατακτώντας το

με σκορ 17-25, στην πορεία τα πράγματα ανατράπηκαν

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των 3 επό-

μενων σετ που ακολούθησαν, από την ομάδα της Παλ-

λήνης στην ομώνυμη περιοχή. 

Οι παίδες έχουν να αντιμετωπίσουν την Ένωση Ηρακ.

Τυφών στο Ν. Ηράκλειο το Σάββατο 19/2 και ώρα 20:30,

στοχεύοντας πάντα τη νίκη.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Ξεκίνησε όπως ήταν φυσικό για άλλη μια χρονιά το

πρωτάθλημα των πανκορασίδων και παρ'όλη την προ-

σπάθεια που κατέβαλαν τα νέα μέλη που απαρτίζουν

την ομάδα και συμμετέχουν τα περισσότερα απ' αυτά

πρώτη φορά σε αγώνα, ηττήθηκαν από την ομάδα του

Λαγονησίου με σκορ 3-1. 

Επόμενη ομάδα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παν-

κορασίδες είναι το Κορωπί και ο αγώνας θα διεξαχθεί

την Κυριακή 20/2 στη Βούλα στις 17:00.

Οι γυναίκες πολύ κοντά στη νίκη

Το Πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας δεν θα διεξαχθεί

το τελευταίο Σαββατοκύριακο των αποκριών  5-6/03

και το Σαββατοκύριακο του Ευαγγελισμού 26-27/03.

Τα πρωταθλήματα Α΄και Β΄ κατηγορίας θα διεξαχ-

θούν κανονικά στις παραπάνω ημερομηνίες. Επίσης

τα πρωταθλήματα των Υποδομών δεν θα διεξαχ-

θούν το Σαββατοκύριακο 5-6/03/2011.

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας το

Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α τιμωρεί με 4 αγωνιστικές απο-

κλεισμού διαιτητή, ο οποίος παρακολουθούσε τον

αγώνα από την εξέδρα και στη λήξη του εισήλθε

άνευ αδείας στα αποδυτήρια των διαιτητών πράγμα

που απαγορεύεται από τον κανονισμό.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνε-

δρίασή της, την Τρίτη 15/02/11 αποφάσισε να επι-

βάλλει τις παρακάτω ποινές:  στους ποδοσφαιριστές

πρωταθλήματος.

1. ZACELLARI J. (ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ), 1 Αγωνιστική και χρηματικό

πρόστιμο 10€

2. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. (ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ), 1 Αγωνιστική και χρη-

ματικό πρόστιμο 10€

3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ι. (ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ), 1 Αγωνιστική και πρόστιμο 10€

4. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. (ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ), 4 Αγωνι. και πρόστιμο 40€

5. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Π. (ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ), 4 Αγων. και πρόστιμο 40€

6. ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ Κ. (ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ), 1 Αγων. και χρηματικό 10€

7. MANICH M. (ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ), 1 Αγων. και πρόστιμο 10€

8. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ Γ. (ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ), 1 Αγων. και πρόστιμο 10€

9. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ Μ (ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ), 1 Αγων. και πρόστιμο 10€

10. ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ Ν. (ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ), 1 Αγων. και πρόστιμο 10€

POOL ABOUT SALON
1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & SPA

Στο  1o International POOL about SALON συμμετέχουν οι

μεγαλύτερες εταιρείες στην κατασκευή πισίνας - spa.

Ετσι οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν μια καλή ευκαι-

ρία, να βρουν λύσεις για κάθε χώρο που διαθέτουν, προ-

κειμένου να δημιουργήσουν μια «όαση» χαλάρωσης,

ευεξίας και υγείας. Η έκθεση απευθύνεται και σε όσους

έχουν ήδη αντίστοιχη εγκατάσταση και θέλουν να την

αναβαθμίσουν η να την συντηρήσουν. 

Στόχος της έκθεσης, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές,

είναι να καταρριφτεί η λανθασμένη αντίληψη που συνδέει

την πισίνα και το spa με μία πολυτέλεια... μόνο για λίγους.

Η πισίνα και το Spa δεν είναι πολυτέλεια, είναι Υγεία, Ευε-

ξία, χαλάρωση και αναβάθμιση ποιότητας ζωής. 

Το εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS βρίσκεται στην Αν-

θούσα (Λεωφ. Ντραφίου 2. Αττική Οδός, Έξοδος 14). Η

πρόσβαση στο εκθεσιακό κέντρο είναι πολύ εύκολη είτε

μέσω της Αττικής Οδού, είτε μέσω των Λεωφόρων Αν-

θούσας και Μαραθώνος.    

Διατίθεται τεράστιος χώρος για δωρεάν στάθμευση και

στο εκθεσιακό κέντρο παρέχονται όλες οι υπηρεσίες φι-

λοξενίας. 

Ώρες Λειτουργίας

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, η Έκθεση θα λει-

τουργήσει 10:00-21:00 

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, η Έκθεση θα λειτουργήσει

15:00-21:00 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Στα γραφεία Ε.Ο.ΠΕ. έγινε η παρουσίαση για το All Star

Day Γυναικών 2011  από τον Αντιπρόεδρο της ομο-

σπονδίας Γιάννη Στουραίτη με επίσημους προσκεκλη-

μένους  τον Δήμαρχο Παλλήνης Αθ. Ζούτσο και τον

Γενικό Διευθυντή της Νότιας Ευρώπης και Μέσης Ανα-

τολής, Champion Euro SpΑ, Δημήτρη Ματεμτζή.

Και εφέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η γιορτή

του γυναικείου volley θα πραγματοποιηθεί στον Γέ-

ρακα του Δήμου Παλλήνης, την Κυριακή 20 Φε-

βρουαρίου στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα. Η

διοργάνωση θα κρατήσει όλη μέρα από το πρωί έως

και τη λήξη των αγώνων. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος ευχαρίστησε

τους διοργανωτές που επέλεξαν για άλλη μια φορά

το Γέρακα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Συνεχίζουμε
με την ίδια αισιοδοξία και χαίρομαι που φέτος είναι
βελτιωμένο το πρόγραμμα. Το γεγονός πως θα γίνει
όλη μέρα είναι ένα βήμα προόδου. Επίσης θέλω να
τονίσω ότι πλέον με την Παλλήνη, που έχει σπου-
δαίες ομάδες, συμβάλουμε και ουσιαστικά στο βόλεϊ.
Να ξέρετε πως θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας».

All Star Day Γυναικών 2011 στο Γέρακα
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου
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Ορθολογιστική ανάπτυξη 

του νέου Δήμου Σαρωνικού 

σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.
Συνάντηση είχαν  στις 3 Φεβρουα-

ρίου ο Δήμαρχος Σαρωνικού  Πέ-

τρος Φιλίππου με αντιπροσωπεία

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-

χνείο (ΕΜΠ) προκειμένου να εξε-

τάσουν τη δυνατότητα

συνεργασίας των δύο πλευρών

για την ορθολογιστική ανάπτυξη

του νεοσύστατου δήμου Σαρωνι-

κού. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

στην Ανάβυσσο και συμμετείχαν

από πλευράς Δήμου Σαρωνικού

εκτός από το Δήμαρχο, οι αντιδή-

μαρχοι  Μαν. Τσαλικίδης και Γιώρ-

γος Τζιβίλογλου, ο Πρόεδρος του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινό-

τητας Αναβύσσου Μανώλης Χαρί-

τος και ο  Φίλιππος Τροχίδης –

μέλος του Συμβουλίου της Δημο-

τικής Κοινότητας Αναβύσσος, ενώ

το ΕΜΠ εκπροσώπησαν ο πρώην

πρύτανης και καθηγητής ΕΜΠ

Νίκος Μαρκάτος, η Μαρία Μάρκου

– Επ. Καθηγήτρια Πολεοδομίας –

Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων ΕΜΠ, ο Μιχάλης Χριστό-

λης – Πολιτικός Μηχανικός –

Ερευνητής - Προϊστάμενος Τεχνι-

κής Υπηρεσίας ΕΜΠ και η Ελισά-

βετ Παναγιωτάτου - Καθηγήτρια

Πολεοδομίας – Χωροταξίας της

Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας

του Δήμου Σαρωνικού και του

ΕΜΠ με βασικό στόχο την ήπια

ανάπτυξη του νέου δήμου και

κύριο άξονα την ανάπτυξη του

χώρου των Αλυκών της Αναβύσ-

σου μέσα από ένα πλαίσιο προτά-

σεων για την καλύτερη δυνατή

αξιοποίηση του συγκεκριμένου

χώρου με τρόπο φιλικό προς το

περιβάλλον και τον άνθρωπο και

προς όφελος της τοπικής κοινω-

νίας.

Παράλληλα, τέθηκαν προς συζή-

τηση τα χωροταξικά προβλήματα

του Δήμου Σαρωνικού με ιδιαίτερη

έμφαση στα σχέδια πόλης, τις

νέες εντάξεις και τα ζητήματα δια-

χείρισης των δασών και των παρα-

λίων του νέου δήμου, για το οποίο

ο Δήμαρχος επανέλαβε για ακόμα

μία φορά την πάγια και αδιαπραγ-

μάτευτη θέση του Δήμου ότι όλες

οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύ-

θερες και ανοικτές προς όλους

τους πολίτες. 

Κοινός τόπος συνεννόησης και

από τις δύο πλευρές είναι η ισόρ-

ροπη και ήπια ανάπτυξη του

Δήμου Σαρωνικού. Για το λόγο

αυτό οι δύο αντιπροσωπείες συμ-

φώνησαν να προχωρήσουν στη

σύνταξη και υπογραφή μνημονίου

και προγραμματικής σύμβασης συ-

νεργασίας στους παραπάνω το-

μείς. 

Ένα ακόμα σχολείο συμμετείχε

ενεργά στην προσπάθεια που είχε

ξεκινήσει ο Δήμος Καλυβίων και

συνεχίζει ο Δήμος Σαρωνικού για

την αναδάσωση των καμένων

εκτάσεων στο  Πάνειο Όρος και

την αποκατάσταση του φυσικού

περιβάλλοντος στην πληγείσα από

την πυρκαγιά της 25ης Αυγούστου

2007. 

Ετσι, 72 μαθητές της Ε΄ και Στ΄

τάξης του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Αναβύσσου με επικεφαλής

το Δ/ντη του σχολείου Μανώλη

Χαρίτο και με τη συνοδεία των εκ-

παιδευτικών Μαρίας Λογοθέτη,

Ιωάννας Καρατζά και Βασίλη

Αραμπατζίδη, στο πλαίσιο της πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης που

πραγματοποιεί το σχολείο για να

ενισχύσει την οικολογική συνεί-

δηση των μαθητών και να τους

ευαισθητοποιήσει σε θέματα προ-

στασίας του περιβάλλοντος, ανέ-

βηκαν  16 Φεβρουαρίου στις

πλαγιές του Πάνειου Όρους στη

θέση Τραπουριά και φύτεψαν από

τις 9 π.μ. έως και τις 12 το μεση-

μέρι περισσότερα από 100 δέντρα. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν

συγχαρητηρίων καθώς αναδει-

κνύεται η ευαισθησία και το ενδια-

φέρον των μαθητών και των

δασκάλων τους για την προστασία

του περιβάλλοντος και του οικο-

συστήματος. 

Κρινάκια φύτεψαν στην παραλία της Βουλιαγμένης, στο

Λαιμό, ο Δήμος 3Β, με τον Σκάι και τα “Κηπουρέματα”

καθώς και τη συμμετοχή μαθητών από τα σχολεία του

Δήμου.

Το κρίνο αυτό ζει στα παράλια, ο βολβός του πάει σε βάθος

και αγαπάει την άμμο, γι’ αυτό και το ονομάζουν “κρινάκι

της θάλασσας”.

Ανθίζει μέσα στο Καλοκαίρι και  είναι ιδιαίτερα μυρωδάτο.

Το βρίσκει κανείς αυτοφυές - εν αφθονία - στις παραλίες

της Μήλου και το λένε τοπικά, κρινάκι της Παναγίας,

επειδή ανθίζει κοντά στον Δεκαπενταύγουστο.

Στον τόπο του φυτέματος βρέθηκε και η Βουλιώτισσα

αναπλ. Υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά.

Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Αναβύσσου δεντροφυτεύουν στην Τραπουριά

Στη Βουλιαγμένη 

φύτεψαν κρινάκια

Οι Καρλοβασίτες 

Σαμιώτες έκοψαν

πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την πίτα τους έκοψαν οι Καρλοβασίτες Σαμιώτες της

Αττικής - Σύλλογος “Λυκούργος Λογοθέτης” σε μία

άρτια οργανωμένη εκδήλωση με πολύ μεγάλη παρου-

σιά Σαμιωτών και θεσμικών εκπροσώπων στο ξενοδο-

χείο Μετροπόλιταν στη Λεωφ. Συγγρού.

Ο Σύλλογος είναι πολύ δραστήριος και συγκεντρώνει

πάντα στις εκδηλώσεις του πολύ κόσμο, πράγμα που δεί-

χνει ότι οι Σαμιώτες δεν έχουν χάσει τη συνοχή τους.

Η εθιμοτυπική αυτή εκδήλωση, αποτέλεσε μια ξεχωρι-

στή και πολύ ευχάριστη συνάντηση όχι μόνο των μελών

και φίλων του Συλλόγου Καρλοβασιτών Αττικής, αλλά

και όλης της Σαμιακής παροικίας  της Αττικής· τη μονα-

δική και κορυφαία όλων των Συλλόγων της Σάμου. 

Πρόεδρος ο Νίκος Σεβαστόπουλος -  τηλ. 210 8993.506.


