
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 672 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2626

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
της δημόσιας περιουσίας

Για ποιά περιουσία μιλάμε;
Πανικός μετά τις ιταμές  “εντολές” των

υπαλλήλων της Τρόικα, προς την ελλη-

νική κυβέρνηση και τους εργαζόμενους,

με τη συνέντευξη Τύπου της 11.2.2011.

Και βέβαια οι εργαζόμενοι και οι συντα-

ξιούχοι, που δεν έχουν υπογράψει κα-

νένα Μνημόνιο έδωσαν την απάντηση

με την προχθεσινή διαδήλωση της 23ης

Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, αλλά η Κυ-

βέρνηση - με τα όσα απαξιωτικά επιθε-

τικά προθέματα θα μπορούσα να την περιγράψω - η οποία

έχει υπογράψει και ξαναϋπογράφει τα Μνημόνια συνθη-

κολόγησης, παράδοσης και εκποίησης της χώρας, χωρίς

εξουσιοδότηση, πανικοβλήθηκε. 

Να μην τα επαναλάβω γιατί και γνωστά είναι και θα κου-

ράσουν. Μέχρι νόμους και άρθρα του Συντάγματος υπο-

σχέθηκε και διακήρυξε ο Πρωθυπουργός ν’ αλλάξει ότι

“απαγορεύεται η πώληση δημόσιας περιουσίας”, όταν

ο ίδιος και ο Υπουργός του, αλλά και οι πειθήνιοι βου-

λευτές του έχουν υπογράψει και ψηφίσει αντισυνταγμα-

τικά ότι παραιτείται η χώρα από ασυλία εθνικής

κυριαρχίας, επί παντός περιουσιακού στοιχείου ήθελαν

επιλέξει οι δανειστές μας!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Κάλεσμα 5 Δήμων

εναντίον της 

κατασκευής ΧΥΤΑ

Κερατέας
Κυριακή 13 Μαρτιου - Σελ. 24 Σελίδα 23

Η συνιδιοκτησία του Δήμου

και η απάντηση της 

Δημοτικής αρχής Κορωπίου
Σελίδα 14

“Κόντρες” με ανταλλαγή

πυρών στο Δήμο Μαρκοπούλου
Σελίδα 7

Δριμύ κατηγορώ Κωνσταντέλλου
Σελίδα 24

«Αυτό που βλέπετε εσείς σαν ξεπούλημα εμείς μπορεί να το δούμε ανάπτυξη»

Οι μάσκες ...πέφτουν
αν και Απόκριες

Ηταν η απάντηση του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα στην πρό-

ταση του δημοτικού συμβούλου Κώστα Πασακυριάκου, όταν ειση-

γήθηκε στο Δ.Σ. των 3Β 24/2, να συζητήσουν προ ημερησίας

ψήφισμα κατά της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, που προωθεί

η κυβέρνηση και ανάμεσα σ’ αυτήν είναι και οι παραλίες. Σελίδα 13

Λίγα λεπτά πριν οι πραιτωριανοί ρίξουν τα χημικά τους. Σε μια ειρηνική διαδήλωση. Στόχος να τρομο-
κρατήσουν και να διώξουν τον κόσμο και να μην επιτρέψουν στους υπόλοιπους να φτάσουν στο Σύν-
ταγμα, ενώ ακόμα βρίσκονταν στην Ομόνοια!         Σελίδα 3

Με πάθος

έπαιξε η

“Θέτις”
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Δημοτική Επιτροπή Δια-
βούλευσης
με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 7

Πολύβιος (200-118)
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ψέματα, ψέματα, ψέματα
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η ανατροπή χρειάζεται σχέδιο

αναδόμησης Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ.9

Οταν χτυπάει η καμπάνα μη

ρωτάς για ποιον
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Τα μαγαζιά της πλαζ Βάρκιζας

θα ακολουθούν το ωράριό της
Σελ. 13

Νέοι Ορίζοντες Φιλίας Σελ. 12

Επικούρια φιλοσοφία στο 
Γέρακα Σελ. 15

Αναγνωρίζονται δικαιώματα 
επιβατών σε λεωφορεία Σελ. 17

Εξώδικος διαμαρτυρία - Πρό-
σκλησις - Δήλωσις Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πανικός όμως και στους διάφορους

λιβανιστές, “ρεαλιστές” και αμοραλι-

στές.

Χαρακτηριστικό μοτίβο των διαμορφω-

τών της κοινής γνώμης είναι η παρα-

μόρφωση των πραγματικών επιδιώξεων

των διεθνών τοκογλύφων:

Ιδού πώς παραποιούνται τα πραγμα-

τικά γεγονότα, πως εκλογικεύονται

και ωραιοποιούνται:

«Αναρωτιέμαι - γράφει γνωστός οικο-

νομικός αναλυτής - γιατί άραγε το ΙΚΑ,

που είναι 100% δημόσιο, θα πρέπει να

μη μπορεί να πωλήσει ένα κτίριο ή κά-

ποιο άλλο ακίνητό του σε ιδιώτη;»1

Αναρωτιέται εκείνος, αλλά αναρωτιέ-

μαι κι εγώ: ξεχνάει τι ανέφεραν ως

προτεραιότητα πώλησης στις υποδεί-

ξεις τους οι τροϊκανοί; Το αεροδρόμιο

του Ελληνικού, τη ΔΕΗ (και τη δημό-

σια γη που εκμεταλλεύεται δηλαδή)

και άλλα παρόμοια φιλέτα.  Κι αυτά

ήταν μόνο η προθήκη. Εκείνα που

πραγματικά επωφθαλμιούν είναι οι

πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. Κάτι

“βραχονησίδες” και νησάκια που δεν

προορίζονται απλά να παίξουν το

ρόλο του “Σκορπιού”, αλλά του Κα-

στελόριζου (αχ, κυρά της Ρω2, υπάρ-

χει τάχα τώρα κάποιος να σηκώνει τη

σημαία;). Και Καστελόριζο, μόνο σαν

παράδειγμα, σημαίνει σχετική αντί-

στοιχη ΑΟΖ  με εκατομμύρια λίτρα

φυσικού αερίου και πιθανότατα πε-

τρελαίου.

Σύγχυση, παρανόηση, παραπληροφό-

ρηση, ιδεοληπτικό νεοφιλελεύθερο

ντελίριο από πολιτικούς, οικονομολό-

γους, αναλυτές, καθηγητές και λοι-

πούς ρεαλιστές, αλλά και απλούς

αναγνώστες, που έσπευσαν να προ-

σφέρουν, εκόντες-άκοντες, τις υπη-

ρεσίες τους στην “ιδέα” της

εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Αλλά...

Ποιά είναι η δημόσια

περιουσία;

Και δεν αναφέρομαι εδώ στην ταξι-

νόμησή της και την καταγραφή της.

Αν έχει γίνει δήθεν απογραφή από

την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

(ΚΕΔ), “δεν ξέρουμε τι έχουμε”, “το
40% είναι καταπατημένο” κ.λπ.

Αναφέρομαι στο είδος της δημόσιας

περιουσίας, όπως επανειλημμένα

έχουμε διασαφηνίσει σε άρθρα μας3.

Η Δημόσια κτήση διαχωρίζεται από

τον ίδιο το νόμο σε κοινόκτητη εκτός

συναλλαγής δημόσια κτηση4 (domain

public de l’etat) την οποία το κράτος

έχει υποχρέωση να προστατεύει και

να διαφυλάσσει ως κοινόκτητο εκτός

συναλλαγής αγαθό και η οποία απο-

τελεί το ένα εκ των δύο βασικών συ-

στατικών στοιχείων της υπάρξεως και

αναγωρίσεως του κράτους - το άλλο

είναι ο Λαός, που δεν εκποιείται μεν

στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά εξα-

πατάται και απομυζάται.

Το δεύτερο είδος δημόσιας περιου-

σίας είναι η “ιδιωτικής” φύσης περι-

ουσία του η fiscus4.

Είναι εκείνη που έχει χαρακτήρα ιδιω-

τικής περιουσίας. Αυτή η ιδιοκτησία

γαιών και κτιρίων κυρίως που προέρ-

χεται από δωρεές, κατασχέσεις, σχο-

λάζουσες κληρονομίες και αγορές, το

αντικείμενο των οποίων από τη φύση

τους δεν αποτελεί συστατικό στοι-

χείο της υπάρξεως του κράτους,

αλλά τούτο, - το κράτος δηλαδή - έχει

επεισέλθει ως ιδιώτης.

Παράδειγμα: εργοστάσια, σπίτια, ξε-

νοδοχεία, οικόπεδα, κτήματα. Ε, αυτά

μπορεί να τ’ αξιοποιήσει, όπως κρίνει

- ακόμα και να τα πουλήσει - το δημό-

σιο, με διαφάνεια και προς κοινό όφε-

λος, βεβαίως.

Οχι όμως και χίλιες φορές όχι την

κοινόκτητη εκτός συναλλαγής περι-

ουσία - τη δημόσια κτήση όπως το

έδαφος μεγάλης εκτάσεως σε ορια-

κές κυρίως περιοχές, παραλίες, συ-

νοριακές εκτάσεις, η θάλασσα, η

υφαλοκρηπίδα καθώς και η υπεράνω

αυτών στήλη ατμοσφαίρας, το υπέ-

δαφος (εκτός ορισμένων περιορισμέ-

νων χρονικώς και ελεγχόμενων

ορυχείων ή ενεργειακών πόρων, για

τις οποίες περιπτώσεις επιβάλλεται

στο κάτω-κάτω κοινή εκμετάλλευση.

Σε καμία περίπτωση αυτά τα κοινό-

κτητα κτήματα δεν εκποιούνται και

δεν παραχωρούνται ανεξέλεγκτα.

Το αντίθετο στοιχειοθετεί κατάχρηση

και υπέρβαση εξουσίας και πιθανό-

τατα εθνική προδοσία.

Τώρα που ξεκαθαρίσαμε τι πουλιέται

και τί είναι εκτός συναλλαγής ας είναι

ο καθένας πιο προσεκτικός στις ιδεο-

ληψίες του και στις πρακτικές του.

Θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο το 1993

με τις “βραχονησίδες” που ήθελε να

πουλήσει, να λέει: «τί κάνει ένας
καλός νοικοκύρης  όταν τα φέρνει δύ-
σκολα; Εχει ας πούμε τέσσερα -
πέντε οικόπεδα, πουλάει το ένα!..»
Ε, όχι κύριε Μάνο, ήξερα κάποιον που

κληρονόμησε 13 σπίτια και με την τα-

κτική τη δική σου, τώρα έχει ένα και

“κουτσό”· αυτό που μένει και που δεν

μπορεί να το πουλήσει, γιατί είναι πα-

ράνομο!

―――――――
1. “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 20.2.2011

Κ. Καλλίτσης.

2. Η γνωστή λαϊκή αρχόντισα, που σήκωνε,

μέχρι που πέθανε, κάθε ημέρα τη ση-

μαία στη νησίδα “Ρω” και που βραβεύ-

θηκε γι’ αυτό από την Ακαδημία Αθηνών.

3. Μιχ. Δεκλερής επίτ. Αντιπρόεδρος ΣτΕ, “7η”

11.1.2003 σ.1&8 “ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ”.

4. Εισήγηση στο άρθρο 15 του από

21.6.1937 νόμου “περί διακρίσεως των

κτημάτων”. Ο ίδιος ορισμός αποδίδεται

και στο Βυζαντινό -Ρωμαϊκό Δίκαιο

(Πρακτικά Βουλής: Περίοδος Ι, Σύνοδος

Β’ ΛΓ’ 15.11.2001).

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της δημόσιας περιουσίας

Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 

στη ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στο ισόγειο της ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών,

λειτουργεί υπηρεσία για την έγκυρη ενημέρωση – πληροφόρηση των

φορολογουμένων, για την ορθή συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορο-

λογίας Εισοδήματος οικ. έτους 2011.

Το γραφείο θα λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής

Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δευτέρα έως και Παρασκευή

από τις 08.00 έως τη 13.30. 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο μπορείτε να καλέσετε για πλη-

ροφορίες είναι το 210-6030891.



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Ραντεβού μπροστά στο ΜΙΝΙΟΝ. Η Κϊνηση Ανεξάρτητων

Πολιτών “Σπίθα” του Μίκη Θεοδωράκη, της Βούλας, Βάρης,

Βυλιαγμένης, μαζί με τη “Σπίθα” Αργυρούπολης, Ελληνικού,

Γλυφάδας, κι άλλες “Σπίθες” έδωσαν το παρών στη μεγάλη

απεργία, ειρηνική διαδήλωση και πορεία στο Σύνταγμα, της

23ης Φεβρουαρίου 2011.

Δεν θέλω να εκφραστώ δημοσιογραφικά. Θα σας μιλήσω

μέσ’ απ’ την καρδιά μου. Συχωρείστε μου τη συναισθημα-

τική φόρτιση.

Τα ευχάριστα νέα: η αφύπνιση του κόσμου, το ξανα-

ζωντάνεμα, η συντροφικότητα, το πηγαίο “μαζί”· πάλης
ξεκίνημα,νέοι αγώνες... Ναι, αλλά για τις ίδιες επιδιώ-

ξεις;”ψωμί - παιδεία - ελευθερία!” 
Ελευθερια όμως έχουμε! Εχουμε; θα το δούμε παρα-

κάτω...

Φλεβάρης ήταν και τότε το ‘73 στη Νομική, που ούρ-

λιαζαν οι φοιτήτριες στην ταράτσα, κυνηγημένες από

«τα όργανα της τάξης». Σίγουρα κάποιες θα περπα-

τούσαν και πάλι δίπλα μου.

Αρχίσαμε ν’ ανηφορίζουμε την οδό Σταδίου φωνάζον-

τας συνθήματα κατά του Μνημονίου και της κυβέρνη-

σης. Μπροστά μας ήταν το ΠΑΜΕ. Κάποιες ομάδες από

τα πεζοδρόμια μάς ρώταγαν “ποιοί είμαστε”. “Της Σπί-

θας του Θεοδωράκη” τους απαντούσαμε· κι έμπαιναν

στην ομάδα μας.

Ημουνα μαζί με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Είχαμε

σκεφθεί, εγώ να μην πάω, γιατί πρέπει να προσέχω την

υγεία μου· συμφώνησα. Το πρωί όμως με ξύπνησαν οι “σάλ-

πιγγες”, που βαρούσαν μέσα μου προσκλητήριο· και πήγα!

Εγινα 38 χρόνια νεότερος! Τόσα πέρασαν απ’ όταν έζησα

τη Νομική με τους Αστυνομικούς με τα γκλομπς και την

τσάκιση στη σκελέα και το πηλίκιο, το Πολυτεχνείο με τους

ίδιους αστυνομικούς στην αρχή και τα τανκς του στρατού

τα μεσάνυχτα της Παρασκευής...

Τι τα θυμάσαι αυτά τώρα; Στην αρχή δεν τα θυμόμουν· απλά

ξαναζούσα τα νειάτα μου. 

Δεν βλέπαμε αστυνομικούς και κάποιοι ανησύχησαν. “Μας

παρακολουθούν διακριτικά”, είπα.

Φτάσαμε στην πλατεία Συντάγματος, ανεβήκαμε την Οθω-

νος και σταθήκαμε στο πεζοδρόμιο μπροστά στον Αγνωστό

Στρατιώτη. Η λεωφόρος γέμιζε ασφυκτικά σιγά σιγά από

τα γκρουπ που ακολουθούσαν· ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

και άλλα.

Εκεί τα ΜΑΤ είχαν κάνει τείχος για να προστατεύσουν τη

Βουλή απ’ τους βανδάλους, απ’ τους γνωστούς- άγνωστους

αναρχικούς, ίσως! Καλώς. Γιατί όμως φορούσαν αντιασφυ-

ξιογόνες μάσκες; Θα κάνουν τελικά χρήση χημικών; σκέ-

φθηκα, αλλά δεν έβλεπα το λόγο. Η διαδήλωση ήταν

άκρως ειρηνική. Μόνο συνθήματα και πανό

Κάποιοι κράταγαν έναν φραπέ στο πλαστικό να ξεδιψά-

σουν. «Μετά την πορτοκαλί επανάσταση» και κάτι τέτοια,

σκέφθηκα, «η επανάσταση του φραπέ;», και χαμογέλασα!

Το χαμόγελο πέτρωσε στα χείλη μου. Κάτω στην πλατεία -

κάτω από τα πόδια μου - ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη κι

ακολούθησε κι άλλη κι άλλη κι άρχισε να γεμίζει η πλατεία

άσπρους και μαύρους καπνούς. Καπνογόνα, δακρυγόνα,

χημικά, βομβίδες, “κρότου-λάμψης”... Πάμε προς του Μα-

κρυγιάννη, είπα.

Στην Οθωνος αντικρύζω τους πραιτωριανούς ν’ ανεβαίνουν.

Κράνη, μάσκες, απσίδες, μπότες... σταμάτησα μπροστά στους

“Ρόμποκοπ”· θα σεβαστούν την ηλικία μου σίγουρα! «Γιατί το

κάνετε αυτό», τους είπα. Είσαστε παιδιά μας. Είσαστε σαν κι
εμάς. Η διαδήλωση είναι ειρηνική. Επρεπε ν’ αρνηθείτε την
ετκέλεση τέτοιων εντολών». Εδειχναν να με “σέβονται” ή να

με αγνοούν. Μα ξάφνου μέσα απ’ τις φωτιές και τους καπνούς

πετιέται ο “Ράμπο”, που δεν ανέχτηκε “το θράσος μου”, και μας

πετάει ένα “κέρατο” με χημικά πάνω μας. Πήγα να προφυλα-

χτώ αλλά τα πνευμόνια μου πήραν μια γερή δόση. Δεν αισθα-

νόμουν καλά, μα επιτάχυνα και συνάντησα πιο κάτω τους

δικούς μου. Ευτυχώς υπάρχουν και τα κινητά.

Την άλλη φορά, αν χρειαστεί, θα φορέσω αντιασφυ-

ξιογόνα μάσκα, γιατί θα ξαναπάω!

Σε σας το λέω φίλοι του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Τα λέω

ιδιαίτερα στους φίλους και στις φίλες Υπουργούς και

βουλευτές, που στηρίζουν ένα τέτοιο καθεστώς που

μας θύμισε τη χούντα.  Αυτή την ελευθερία έχουμε·

φτιασιδωμένη! και ξέρω πως και τις μάσκες της και τα

φτιασιδώματα θα ρίξει, σαν δει η κυβέρνησή σας πως

ο Λαός δεν τρομοκρατείται με τις στρακατρούκες.

Και για να φύγω απ’ τα συναισθηματικά και να ξανα-

θυμηθώ το γνήσιο δημοσιοράφο, ένα σας λέω, αγαπη-

τοί αναγνώστες. Αυτή τη φορά τουλάχιστον, που

ήμουν εκεί παρών, αυτήκοος και αυτόπτης μάρτυρας,

και, πιστεύω αξιόπιστος, οι πραιτωριανές δυνάμεις κα-

ταστολής επιτέθηκαν στους διαδηλωτές απρόκλητα.

Κι αν ακόμη έπεσε μια μολότωφ από τους γνωστούς -

άγνωστους, κι αν ακόμη δεν ήταν προβοκάτορες, αλλά ξα-

ναμένοι θερμοκέφαλοι αναρχικοί, ήταν τόσο λίγοι και οι

αστυομικοί τόσο πολλοί που άνετα μπροούσαν να τους κυ-

κλώσουν και να τους συλλάβουν. Δεν το έκαναν, αλλά βά-

δισαν κατά των νοικοκυραίων και ειρηνικών διαδηλωτών

για να τους τρομοκρατήσουν και να τους διαλύσουν. Κατά

τα άλλα το αρμόδιο Υπουργειο λέγεται κατ’ ευφημισμόν

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη!

Να το χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε και τους κατευθυνόμε-

νους δημοσιογράφους των διαπλεκόμενων ΜΜΕ, που σας

λένε ό,τι τους υπαγορεύουν: ψέματα!

Κώστας Βενετσάνος

Ξανάζησα τη Χούντα
η ΣΠΙΘΑ Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης ήταν εκεί!

ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗΤΩΝ ΜΑΤ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. 

Τηλέφωνο: 22940 98500

«Ο ΦΡΙΞΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗ» 
παιδική παράσταση - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 & ΚΥΡΙΑΚΗ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 12 το μεσημέρι με την ομάδα

«ΚΟΥ-ΚΛΟ» και οι «LOST CIRCUS».

«Ο ΦΡΙΞΟΣ και Η ΕΛΛΗ».  Ένας αρχαίος μύθος ζωντανεύει

πάνω στην κούκλο – θεατρική σκηνή με ήρωες την θεά Νεφέλη,

τον βασιλιά Αθάμα, την μάγισσα Ινώ και φυσικά τον Φρίξο και

την Έλλη. Δώδεκα διαφορετικές κούκλες - προσωπικότητες

μέσα από την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου κι όχι μόνο, θα μας

μεταφέρουν σε έναν κόσμο μαγικό όπου μάγια θα λυθούν, παι-

διά θα ελευθερωθούν και νέοι βασιλιάδες θα αναδειχθούν! Η

παράσταση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Όλα τα στοιχεία

της παράστασης (κούκλες, σκηνικά, μουσική) έχουν μελετηθεί

και κατασκευαστεί ειδικά γι αυτή την παράσταση. Στους φωτι-

σμούς αξιοποιούνται τεχνικές του Μαύρου Θεάτρου. Η πρωτό-

τυπη ΜΟΥΣΙΚΗ εκτελείται ζωντανά επί σκηνής. 

Συμμετέχουν: Άννα Δαμίγου (κουκλοπαίκτρια), Γιώργος Κα-

τσάνος (μουσικός, κουκλοπαίκτης), Ηλίας Αναγνωστάκης (κα-

τασκευαστής κούκλας και σκηνικών, κουκλοπαίκτης), Μιλτιάδης

Ζέρβας (επεξεργασία κειμένου και στίχων).

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
- ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 9:00 το βράδυ

«ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ»

Με αφορμή τα ποιήματα της

Κικής Δημουλά γεννιέται ένα

δραματοποιημένο δρώμενο

αφιερωμένο στην μνήμη, τον

έρωτα, τον φόβο, και σε όλα

όσα ο λόγος της γεννά μέσα

μας.
Επιμέλεια: Μαρία Ρούση. Συμμετέ-

χουν: Έφη Αϊτινίδη, Νάνσυ Βαρβι-

τσιώτη, Ντίνα Ζαγάρη, Ορέστης

Ζακυνθινός, Σπύρος Βελούδος,

Πηγή Κεφάλα, Κατερίνα Μπέκα, Δημήτρης Παππάς, Μαρία

Σιάκα, Δήμητρα Χαλκιοπούλου.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 9:15 στο σινε ΑΛΙΚΗ.

«ΚΕΛΙ 211», Ντανιέλ Μονζόν. Ισπανία  2009. -  110 λ. 
Με ρεαλισμό που τρυπάει κόκαλα, με διάθεση ντοκιμαντέρ στην
κάμερα η οποία είναι στραμμένη μόνιμα στους χαρακτήρες.
Πρωτότυπη ιστορία, καλοί ηθοποιοί και δυναμική σκηνοθεσία.  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Θέμα: «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ»

- ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 9:00μ.μ. 
Αισιοδοξία, κέφι, χορός, τραγούδι, δώρα και πολλά ξεχωριστά
χειροποίητα εδέσματα. Με παρασύνθημα εισόδου και ενδυμα-
σίας « ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ».  
Το εδεσματολόγιο και τα δώρα της βραδιάς είναι δημιουργία

και προσφορά φίλων και μελών του Συλλόγου.

Οδοντιατρικός Ελεγχος 

στο 3ο Δημοτικό Βούλας

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επιδίωξης για κοινωνική προ-

σφορά, το Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράμα-

τος Βούλας σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου με τη συνδρομή της παι-

δοδοντιάτρου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Υπσ-

γος (ΥΟ) Κολεβέντης Αικατερίνη ομιλία αγωγής στοματικής

υγείας στους μαθητές του σχολείου.

Θα διενεργηθούν δύο παρουσιάσεις την ίδια ημέρα, διάρ-

κειας περίπου 35 λεπτών εκάστη. Η πρώτη θα απευθύνε-

ται σε μαθητές των τάξεων 1ης έως και 3ης Δημοτικού

και η δεύτερη σε μαθητές των τάξεων 4ης έως και 6ης

Δημοτικού. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τη χρήση Η/Υ,

ενώ θα μοιραστεί και έντυπο υλικό

Σε όλες τις περιπτώσεις οι μαθητές θα ενημερωθούν να

φέρουν μαζί τους μία οδοντόβουρτσα.

Πληροφορίες εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων ο Πρόεδρος  ο Πέτρος Γεωργιλάς, και εκ μέρους

του Εξωρ.  Συλλόγου  οι Ιωάννης Μάρκου και Διονύσιος

Φύτρος, μέλη του ΔΣ.

Σεμινάριο εκπαιδευτών

ενηλίκων μεταναστών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο

πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Grundtvig, «Adult Multicultural Education and European Iden-

tity (AMEDEi)», διοργανώνει  σεμινάριο εκπαιδευτών ενη-

λίκων με θέμα: «Coping with the society, as an immigrant»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουα-

ρίου  από 17.00 έως 20.00 στο κτήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ (Τριπόδων 28, Πλάκα-Αθήνα) και απευθύνεται σε

μετανάστες και άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οι-

κονομικά προβλήματα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν, ενώ ο μέγιστος

αριθμός συμμετοχών είναι 20.  Στους συμμετέχοντες θα χο-

ρηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 210-3225245   ή επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα μας www.ellet.gr

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

για εκπαιδευτικούς
Την Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 14:15 – 15:45 θα πραγ-

ματοποιθεί επιμορφωτικό σεμινάριο στους εκπαιδευτι-

κούς αποκλειστικά  με θέμα:

Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς:
Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών. Νέες προσεγγί-
σεις και προκλήσεις στη διδασκαλία.
Εισηγήτρια είναι η ειδικευμένη εκπαιδευτικός-ψυχολόγος

Ελένη Λιβανίου, επιστημονική σύμβουλος της Ελληνικής

εταιρίας Δυσλεξίας και υπεύθυνη της εκπαιδευτικής δια-

γνωστκής ομάδας για τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα

και προβλήματα συμπεριφοράς στην Διαγνωστική, Θερα-

πευτική και Ερευνητική Μονάδα “Σπ. Δοξιάδης”.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

– ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη 1η Μαρτίου 2011 ώρα 09:30 - 18:00

Ημερίδα με θέμα «Για μια νέα Δημόσια Διοίκηση: Δια-
φάνεια - αποτελεσματικότητα - αξιοκρατία» θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τρίτη 1 Μαρτίου στις 9.30 το πρωί στο

Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Φραγκούδη 11, δίπλα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9098258

1η Ενότητα: «Θεωρητικές όψεις και σύγχρονες προκλήσεις»
με συντονιστή τον Κ. Μαυροειδή,

2η Ενότητα: «Διοικητική πραγματικότητα και διαφάνεια: Θε-
σμικές εγγυήσεις» με συντονιστή τον Αθ. Ράντο, Αντιπρόεδρο

του Συμβουλίου της Επικρατείας

3η Ενότητα: «Στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης: Η περί-
πτωση της ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ» με συντονιστή  Απ. Παπακωνσταντί-

νου, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου – Δικηγόρος

4η Ενότητα: «Προς ένα νέο διοικητικό μοντέλο» με συντονιστή

τον Γ. Σταυρόπουλο, Αντ. του ΣτΕ

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: «Είναι εφικτό σήμερα ένα νέο
μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης;» με συντονιστή τον Γ. Καπό-

πουλο, Δημοσιογράφο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

www.icp-forum.gr / www.nspa.gr / www.ompop.gr 

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

χώρος ανάσας και πολιτισμού

όχι σκουπιδιών
χώρος γεμάτος μεταλλευτικές στοές

χώρος με ελληνιστικό οικισμό
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art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Dimitri Vassilakis quartet 

"Across The Universe" Trip
Ο διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας θα είναι και πάλι κοντά μας για

μια ζεστή βραδιά "Αcross the

Universe" την  Παρασκευή 4

Μαρτίου

Ο Δημήτρης Βασιλάκης παίζει

σαξόφωνο και τραγουδά κομμά-

τια των Beatles, Doors, Nina Si-

mone, Chet Baker, και πολλά

jazz standars.

Line up- Μάνος Σαριδάκης

πιάνο, Μάνος Λούτας μπάσο, 

Γ. Πολυχρονάκος τύμπανα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Έκθεση ζωγραφικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΜΑ 

Εγκαίνια την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 8.00μμ
Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου 2011.

Kαθημερινά 0900 - 1400 & 1900 - 2200

ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

Στις 10μμ θα ακολουθήσει μου-

σικό ταξίδι μεσ’τον χρόνο 60’s

– 70’s

Ασπασία Ζωναρά κιθάρα, τρα-

γούδι – 

Δημήτρης Κατακουζηνός key-

boards, τραγούδι

Το Θέατρο της Δευτέρας
«ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ»

Μουσικοθεατρική παράσταση

κάθε Δευτέρα το ΜΑΡΤΙΟ στις 9.00μμ 

Κάθε Δευτέρα μπορείτε να ταξιδέψετε στο κόσμο της μουσικής

και των τραγουδιών που γράφτηκαν για το θέατρο και τον κινημα-

τογράφο.

Πρόκειται για μια μουσικό-θεατρική παράσταση που με αφετηρία

την «Οδό Ονείρων» του

Μάνου Χατζιδάκι, θα

κάνει στάσεις στην

«Αυλή των θαυμάτων»
του Ιάκωβου Καμπανέλη

στη «Γειτονιά των Αγγέ-
λων» του Μίκη Θεοδω-

ράκη, στον «Παράδεισο»

της Στέλλας του Μιχάλη

Κακογιάννη και όχι

μόνο.

Θα συνταξιδέψετε με

την Έλλη Λαμπέτη και

τον Δημήτρη Χορν, την

Αλίκη Βουγιουκλάκη και

τον Δημήτρη Παπαμι-

χαήλ, την Λόλα, την

Μαίρη Χρονοπούλου,

την Μελίνα Μερκούρη

και άλλους για να τερματίσετε στον γλυκό σταθμό των αναμνή-

σεων και των συναισθημάτων που χάρισαν τα έργα τους.

Σταθμάρχης σ’αυτό το ταξίδι θα είναι ο ηθοποιός Δημήτρης Αγο-

ράς και οδηγός του τρένου η τραγουδίστρια Κατερίνα Κουρεντζή.

Μηχανικοί οι Γιώργος Σαλτάρης (πιάνο) & Τάσος Ανυφαντής

(μπουζούκι).

«Η κρίση στην Ελλάδα,
όπως τη βλέπουν 

οι άνθρωποι της Επιστήμης»

Τρίτη 1 Μαρτίου, 7μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Μητρόπου-

λος. Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότη-

τας, από τις 5.30μ.μ.
Ιωάν. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών

στην École Normale Supérieure στο Παρίσι

Χαρ. Μουτσόπουλος, Καθηγητής της Παθολογικής Φυσιολογίας

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και Δ/ντής

Κέντρου Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economics.

Χρ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολο-

γιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley

Χοροεσπερίδα με το ΝΟΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Σαρωνίδας (ΝΟΣ) οργανώνει χοροε-

σπερίδα 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.

«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 Ελ-

ληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προ-

σκόπων 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.

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις Απόκριες!

Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα έθιμα για τον εορτασμό των

Απόκρεω, περιμένουν μικρούς και μεγάλους για ένα συ-

ναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο... με τη “Χρυσαλίδα” (16ο

χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο).

Η μουσική ξεκίνησε να παίζει· όλοι μαζί φοράμε τις παρα-

δοσιακές αυθεντικές αποκριάτικες φορεσιές από πολλά

μακρινά μέρη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας -

όπως η Σκύρος, η Νάξος, η Θήβα κ.ά. 

Εως και 4 Μάρτη το "Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας"

που βρίσκεται εντός του "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ" διορ-

γανώνει το δημοφιλές Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρό-

γραμμα "Απόκριες σαν μια φορά..." πρόγραμμα που

επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 10.000 μαθητές σχο-

λείων από όλη την Ελλάδα και φοιτητές Πανεπιστημίων

από όλον τον κόσμο.

“Χρυσαλίδα” 16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Επικοινωνία: (0030) 22990 - 47999 / 67999 / 67770

E-mail: wellcome@politistikoparko.gr

Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα έθιμα για τον εορτασμό 

των Απόκρεω στην “Χρυσαλίδα”
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Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  στους

δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από  10.000 κατοίκους

συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η

οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των  2/3 των μελών του

και εκδίδεται εντός  2 μηνών από την εγκατάσταση των δη-

μοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Ειαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.)

ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβού-

λευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή

διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους

δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημο-

τική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώ-

πους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και

οργανώσεων

β) επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) αθλητικών - πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημοτών.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής

διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπο-

ρεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. 

Σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπρο-

σώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλή-

ρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς

καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ει-

δικούς εκλογικούς καταλόγους. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δή-

μαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με από-

φασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά

περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκ-

πρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργα-

νώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των

δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό

συμβούλιο.

Αρμοδιότητες της Δ.Ε.Δ.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

1.α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα

αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης

του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό

πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέ-

ροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμ-

βούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές

δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επί-

λυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτή-

των αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχο-

μένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη Δ.Ε.Δ. δεν αποκλείει την πα-

ράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω

διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης

συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμό-

διες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρό-

εδρο της Δ.Ε.Δ. κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

2.Η Δ.Ε.Δ. συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του

προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από

τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του

ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά

κάθε 3 μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζή-

τηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρό-

σφορο μέσο 7 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και

περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερο-

μηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από

εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση

έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε

περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υπο-

στήριξη της Δ.Ε.Δ. γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και

τηρούνται πρακτικά. Η Δ.Ε.Δ. διατυπώνει τη γνώμη της

μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγρά-

φονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανο-

νισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα

σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή

φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση

των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο

του δήμου.

Οι φορείς λοιπόν της Τοπικής Κοινωνίας που επιθυμούν να

συμμετέχουν στην Δ.Ε.Δ.πρέπει να ορίσουν εκπροσώπους

τους, υποβάλλοντας αιτήσεις, το συντομότερο δυνατόν και

βέβαια μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, που έχουν υποχρέωση

να οριστούν.

Στο Δήμο 3Β
Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Γραφείο Δη-

μοτικού  Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

Βούλα (1ος όροφος). Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περι-

λαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς

και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail). Η

ημερομηνία της συνεδρίασης για την επιλογή δεν έχουν ορι-

στεί ακόμη, αλλά πιθανολογείται ότι θα είναι η 28η Φεβρουα-

ριου, όπου θα γίνει και η επιλογή για τον Συμπαραστάτη του

δημότη και του επιχειρηματία.

Στο Δήμο Σαρωνικού
Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμ-

βούλιο Σαρωνικού με θέμα την Επιλογή του Συμπαραστάτη

του Δημότη και της Επιχείρησης και τη συγκρότηση της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στο Δήμο Παλλήνης
Στο Δήμο Παλλήνης έχει κοινοποιηθεί η ανακοίνωση για

την ΔΕΔ και οι αιτήσεις γίνονταν δεκτές μέχρι χθές Παρα-

σκευή 25/2. Η επιλογή θα γίνει στη συνεδρίαση της 28ης

Φεβρουαρίου, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη και περιλαμβά-

νεται στην ημερήσια διάταξη.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στους Δήμους

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα

28/3 ώρα 6μ.μ. με 5 θέματα:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

3. Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας

(Δ.Ε.Α.Β) και ορισμό εκκαθαριστή.

4. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής

Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Βάρης (Κ.Α.Π.Η).

5. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής

Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Βούλας.

Ο Δήμος Σαρωνικού 

συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 28/3 ώρα 5μ.μ. με 14 θέματα. Επιλέγουμε:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

3. Απόφαση για συγχώνευση Νομικών Προσώπων.

4. Ορισμός νέου ΝΠΔΔ.

5-13. Απολογισμοί ΝΠΔΔ των συνενούμενων ΟΤΑ.

Το Δ.Σ. Κρωπίας συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 28/3 ώρα 7μ.μ. με 15 θέματα. Επιλέγουμε:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης.

2. Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-

καίου σε ένα ΝΠΔΔ.

3. Ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του

νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΟΣ».

4. Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών 

5. Ορισμός Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  για «Κατασκευή οδών στους

οικισμούς 2009».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Φε-

βρουαρίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου με

17 θέματα. Επιλέγουμε: 

1. Απόφαση για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων

έκτακτου εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου ως

και προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2. Απόφαση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δια-

βούλευσης.

3,4,5. Απόφαση για συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης

Μεταναστών, Επιτροπής Παιδείας, Επιτροπής Παραλα-

βής Προμηθειών.

11. Απόφαση  για παύση λειτουργίας των ανενεργών ΧΑΔΑ

στη θέση ΧΩΝΙ – ΝΤΑΓΛΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

13. Απόφαση για γνωμοδότηση μελέτης οριοθέτησης ρέ-

ματος Αγίου Γεωργίου.

14. Απόφαση για γνωμοδότηση της μελέτης οριοθέτη-

σης ρέματος ΜΑΛΕΞΙ. 

Υποχρέωση του κάθε Δήμου είναι να δημιουργήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που θα αποτελείται

από εκπροσώπους φορέων και επαγγελματιών της πόλης και θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα οι αποφάσεις του.

Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν προγραμματίσει Δημοτικά Συμβούλια την καταληκτική ημερομηνία 28/2 για την επι-

λογή της ΔΕΒ καθώς και του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης που γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο.
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“Δύναμη Ελπίδας” 

Μαρκοπούλου 
“Δεν κληθήκαμε στη σύσκεψη”

Αναφέρθηκαν στην ανακοίνωσή τους σε

μια σειρά προβλήματα της πόλης και

πώς μπορούν να επιλυθούν όπως:

― Για την άρση απαλλοτρίωσης σε κοι-

νόχρηστο χώρο της ΠΕ 3 γειτονιάς του

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

―  Σχετικά  με τα έργα στη Λεωφόρο

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ,  αφού επισήμανε ότι «η

κίνηση μας δεν κλήθηκε στη σύσκεψη
που έγινε, είπε ότι εμείς είχαμε επιση-
μάνει από την πρώτη στιγμή το πρό-
βλημα με τα νερά, πράγμα που
αρνούνταν επίμονα άλλοι από αυτούς
που συμμετείχαν στην σύσκεψη, τώρα
όμως τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμά-
ζευτα». Τόνισε δε παράλληλα ότι πρέπει

ταυτόχρονα να αντιμετωπισθούν:

α) Το ζήτημα της τοποθέτησης των

κάδων απορριμμάτων, που σήμερα είτε

κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο οδό-

στρωμα, είτε δυσκολεύουν αφάνταστα

την αποκομιδή, διότι βρίσκονται πίσω

από τα κράσπεδα. 

β) Να επανασχεδιασθούν οι κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις, δίνοντας έμφαση στις

ασφαλείς αναστροφές με τη δημιουργία

κόμβων και τη διάνοιξη των παρόδιων

δρόμων.

γ) Να τοποθετηθούν κολονάκια στις δια-

βάσεις πεζών, έτσι ώστε να μην κινδυ-

νεύουν οι πεζοί από ασυνείδητους

οδηγούς, που κάνουν αναστροφές πάνω

από αυτές.

― Αλλαγή μορφής ιστοσελίδας του

Δήμου

― για τους απασχολούμενους στο Δήμο

με διάφορες μορφές συμβάσεων. Εμείς

πιστεύουμε ότι συμβάσεις που ανανεώ-

νονται συνέχεια έχουν σαν μόνο στόχο

να κρατούν ομήρους τους εργαζόμε-

νους, να δημιουργούν παραταξιακούς

στρατούς και να αυξάνουν την εκλογική

πελατεία της κάθε εξουσίας. 

Ο Δήμαρχος 

Σωτήρης Μεθενίτης απαντά:
«Από “τζάμπα  μάγκες” έχουμε χορ-
τάσει!» 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου απαντώντας

στον επικεφαλής της παράταξης “Δύ-

ναμη Ελπίδας” Ν. Αδάμο σημειώνει με-

ταξύ άλλων ότι  

α) Είναι προφανές, ότι η σύσκεψη είχε

υπηρεσιακό και τεχνοκρατικό χαρα-

κτήρα και γι’ αυτό τον λόγο, δεν είχε

κληθεί καμία δημοτική παράταξη!

Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πούμε

ότι όταν παρουσιάστηκαν τα πλημμυρικά

φαινόμενα την ημέρα της νεροποντής,

οι δημότες μας μπόρεσαν να βγάλουν

εύκολα το συμπέρασμα, ποιοι  νοιάζον-

ται πραγματικά για τους κατοίκους της

περιοχής και ποιοι (ως συνήθως) ήταν

απόντες και έμειναν στα λόγια και στις

μεγαλοστομίες.

Θα θέλαμε να θυμίσουμε, ότι ο Δήμαρχος,

οι Αντιδήμαρχοι, η Πολιτική Προστασία,

πέντε Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης, ο

επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης

¨Ανθρώπινη Πόλη¨ κ. Γιάννης Πολίτης και

εκπρόσωποι της “Λαϊκής Συσπείρωσης”,

βρέθηκαν και παρέμειναν στην πληγείσα

περιοχή της πλημμύρας, για μεγάλα χρο-

νικά διαστήματα (έως και δέκα ώρες) με

μοναδικό μέλημα, την αποστράγγιση των

νερών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Δυστυχώς, οι μόνοι που ήταν μονίμως

και διαρκώς απόντες, ήταν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι της “Δύναμης Ελπίδας”.

Σ.Σ.: Η “αλληλογραφία” συνεχίζεται

αλλά εμείς δεν θα μπούμε σ’ αυτή την

“παγίδα”. Θεωρούμε ότι πρέπει να αφή-

σουν τις εντάσεις από την “πρώτη

ημέρα” και να ασχοληθούν με τα πολλά

προβλήματα της πόλης εποικοδομητικά,

όλοι τους. 

Μη εποικοδομητικοί διάλογοι στο Μαρκόπουλο

Διάλογος έχει ανοίξει μεταξύ της παράταξης της μειοψηφίας του Δήμου Μαρ-

κοπούλου “Δύναμη Ελπίδας” και του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη.

Στην πρώτη τους επιστολή η “Δυναμη ελπίδας” καταγράφει τις θέσεις τους στη Δη-

μοτική συνεδρίαση σχολιάζοντας παράλληλα θέσεις της δημοτικής πλειοψηφίας.

Σύλλογος Πανοράματος 

εναντίον Κωνσταντέλλου

και αντιστρόφως

Πριν δύο εβδομάδες δημοσιεύσαμε ανακοίνωση

του Συλλόγου Πανοράματος, που “θιγμένος”

απαντούσε σε φράση που χρησιμοποίησε ο επι-

κεφαλής της μειοψηφίας των 3Β Γρ. Κωνσταν-

τέλλος για να χαρακτηρίσει τα μεγάλα

οικονομικά κονδύλια που έχουν ξοδευτεί στο Πα-

νόραμα για έργα και αποκαταστάσεις.

Στην ανακοίνωσή τους απάντησε ο Γρ. Κωνσταν-

τέλλος.

Ο Σύλλογος Πανοράματος δια μέσου του Διοικη-

τικού του Συμβουλίου επανέρχεται με νέα επι-

στολή και επιμένει θιγμένος από τη λέξη

“χαβούζα” που χρησιμοποίησε ο Γρ. Κωνσταν-

τέλλος.

Σ.Σ.: Θα στενοχωρήσω τον φίλο μου τον πρό-

εδρο Πανοράματος. Εμείς δεν θα γίνουμε γή-

πεδο για να παίζουν “μπάλα”. Δεν θεωρώ ότι

είναι σκόπιμο για κανέναν να ανταλλάσουν σκλη-

ρές επιστολές μέσω του τύπου.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πόλη για να

ασχοληθούν.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα πα-

ρακολουθώ και εγώ και οι συνεργάτες

του συνδυασμού μου με ιδιαίτερη προ-

σοχή και αγωνία τα όσα διαδραματί-

ζονται στην Κερατέα. 

...

Πέραν αυτού, είναι λογικό να ενδια-

φέρομαι για τη λύση που θα δοθεί στο

πρόβλημα γιατί μας αφορά άμεσα η

διάθεση των στερεών αποβλήτων των

δήμων μας. Έχουμε την εντύπωση ότι

έχει δημιουργηθεί ένα αδιέξοδο, το

οποίο είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, με την

αναστάτωση της καθημερινότητας

των κατοίκων αλλά και με τραυματι-

σμούς κατοίκων και αστυνομικών, με

άμεσο κίνδυνο για ενδεχόμενες απει-

λές κατά της σωματικής ακεραιότητας

και της ζωής τους.

.......

Θεωρώ λοιπόν ότι ως κύριος υπεύθυ-

νος, αιρετός εκπρόσωπος του λαού

της Λαυρεωτικής, πρέπει να αναλά-

βετε πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης

της κατάστασης με αμοιβαίους συμβι-

βασμούς, που θα καταστήσουν δυνατή

την επιδίωξη μιας νέας συνεννόησης

με την κυβέρνηση.

Εκτιμώ λοιπόν ότι μπορείτε να προτεί-

νετε:

1. Την κατάργηση των οδοφραγμάτων

και την αφαίρεση όλων των εμποδίων

της κυκλοφορίας.

2. Την ταυτόχρονη αποχώρηση των

δυνάμεων καταστολής από την πε-

ριοχή με δημόσια δέσμευση ότι δε θα

σημειωθούν γεγονότα έως ότου εκδο-

θεί η δικαστική απόφαση η οποία εκ-

κρεμεί.

3. Στο διάστημα αυτό πρέπει να υπάρ-

ξει προσπάθεια -στην οποία θα έχετε

την αμέριστη συμπαράστασή μου- να

διεξαχθούν ουσιαστικές συζητήσεις

με τους αρμόδιους υπουργούς για την

εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Τα τρία αυτά σημεία τα ανέφερα ήδη

ως αντιπρόταση στη διάρκεια συνε-

δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σαρωνικού. Δυστυχώς βρε-

θήκαμε στη δύσκολη θέση –ο συνδυα-

σμός μου κι εγώ- να καταψηφίσουμε

το προτεινόμενο από το Δήμαρχο κ.

Π. Φιλίππου ψήφισμα για περαιτέρω

αναταραχή και όξυνση της κατάστα-

σης.

..........

Αυτοί που είναι έτοιμοι να ανέβουν

μαζί σας στα οδοφράγματα, στην

πραγματικότητα εξυπηρετούν τους

κομματικούς σκοπούς ακραίων πολιτι-

κών δυνάμεων και προσωπικές ιδιοτε-

λείς φιλοδοξίες.

Σας παρακαλώ να θεωρήσετε αυτή τη

συμβολή μας ως μια ειλικρινή προ-

σπάθεια για να βρεθούν λύσεις. Ποτέ

δεν είναι αργά για να επικρατήσει η

λογική και η ψυχραιμία.

Η επικεφαλής της δημοτικής μειοψηφίας στο Δήμο Σαρωνικού Χριστίνα
Χριστοφάκη απαντά γιατί καταψήφισε το ψήφισμα υπέρ των κατοίκων
που αγωνίζονται κατά του ΧΥΤΑ στην Κερατέα, με επιστολή της που
κατέθεσε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης. Καταγράφουμε αποσπάσματα της επιστολής.

Καταψηφίσαμε στήριξη της Κερατέας γιατί...
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Θυμός για το κλείσιμο 

της παραλίας στη Βούλα

Μεγάλη έκταση έχει πάρει μεταξύ των κατοίκων των 3Β

το κλείσιμο της παραλίας του κάμπινγκ της Βούλας.

Ηταν μια όαση για τους κατοίκους που τη χρησιμο-

ποιούσαν σε καθημερινή βάση, για κολύμπι, για περ-

πάτημα αλλά και για βόλτα με την οικογένεια.

Τα τηλέφωνα είναι καθημερινά και ο θυμός μεγάλος.

Ζητούν άμεσα να ανοίξει. Δεν είναι δυνατόν να κλεί-

νουμε τις παραλίες αντί να ρίχνουμε τα κάγκελα παν-

τού, είναι η μόνιμη φράση τους.

Αυτά ας τα ακούσουν οι εκπρόσωποι της Δημοτικής

Αρχής...

Συμβούλιο χωρίς καφέ

Ο Δήμαρχος των 3Β  έκοψε τον καφέ κατά τη διάρ-

κεια της συνεδρίασης.

Δήμαρχε, τέτοιες ώρες που συνεδριάζετε 5 και 6 το

απόγευμα, που ο καθένας δεν έχει επιστρέψει στο

σπίτι του από τη δουλειά, δεν είναι δυνατόν να μην

έχει τη δυνατότητα να πιει έναν καφέ.

Τόσα χρόνια λειτουργούσε θαυμάσια χωρίς κανέναν

πρόβλημα.

Αλλά και η ώρα συνεδρίασης είναι απαγορευτική για

πολλούς δημότες που θα ήθελαν να παρακολουθή-

σουν τη συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ νωρίς.

Εκτός και μας ενοχλεί το ακροατήριο...

Ανοιξε η Βασ. Παύλου

Κλαδεύτηκαν πολύ χαμηλά οι δάφνες που είχαν ορ-

θώσει τείχος στη Βασ. Παύλου και είχαν σαν αποτέ-

λεσμα να μη μπορείς να περπατήσεις. 

Τώρα άνοιξε, έχει ορατότητα και θα μπορούσε να γε-

μίσει δέντρα να γίνει πραγματικό πάρκο κι όχι κατ’

όνομα. 

Συμβούλιο χωρίς τσιγάρο
Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το Δημοτικό

Συμβούλιο Κρωπίας. Ο λόγος γιατί σταμάτησε να

είναι μπουκωμένο από το τσιγάρο. 

Ο νέος Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης δεν επιτρέπει

το κάπνισμα, παρ’ ότι καπνιστής ο ίδιος. 

Κάθε φορά που πήγαινα στο Συμβούλιο σκεπτόμουν

ότι θα φύγω και θα μυρίζω σαν αποτσίγαρο...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

«Από την αρχή δεν θα υπέφερε η Ελ-

λάδα, αν ακολουθούσε  πιστά τις  συμ-

βουλές του Πολυβίου, αλλά  και όταν (η

Ελλάδα) δυστύχησε,  μόνο από εκείνον

βρήκε την βοήθεια». 

Επίγραμμα στο άγαλμα του Πολύβιου στη Λυκόσουρα.

Ο Πολύβιος θεωρείται  ως ο Έλληνας  ιστο-

ρικός των ελληνιστικών χρόνων*. 

Γεννήθηκε στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας

και έζησε την εποχή του ελληνορωμαϊκού

κόσμου, όταν η Ρώμη κυριαρχούσε στη Με-

σόγειο. 

Αυτό του έδωσε την ευκαιρία, να γράψει

την ιστορία εκείνης της περιόδου. Δηλαδή

«την ιστορία της Ρώμης, από την έναρξη

του 2ου Καρχηδονιακού πολέμου**, ως την

υποταγή της Ελλάδας».

Με τη μάχη της Πύδνας το 168  π.Χ.  λήγει

ο 3ος Μακεδονο-ρωμαϊκός πόλεμος.  Ο Μα-

κεδόνας βασιλιάς Περσέας καίτοι έχει την

στρατιωτική βοήθεια των Αχαιών, γνωρίζει

την ήττα και σύρεται ατιμωτικά στη Ρώμη,

όπου και πεθαίνει. Μαζί του συλλαμβάνον-

ται  σαν όμηροι 1000  Αχαιοί, τιμωρημένοι

για την βοήθεια που του είχαν δώσει. Από

αυτούς,  μετά από δεκαεπτά χρόνια κράτη-

σης και αιχμαλωσίας στη Ρώμη,  έχουν απο-

μείνει μόνο 300, οι οποίοι όπως θα

αναφερθεί πιο κάτω, χάρις στον Πολύβιο

επιστρέφουν απελεύθεροι στην Ελλάδα.  

Ανάμεσα στους 1000 ομήρους συγκαταλέ-

γεται και ο Πολύβιος . Στη Ρώμη, ο Αιμίλιος

Παύλος   ο νικητής στρατηγός  της μάχης

της Πύδνας, τον παίρνει στο σπίτι του για

δάσκαλο των παιδιών του. Αργότερα για

τον ίδιο σκοπό,  τον βρίσκομε στο σπίτι του

Σκιπίωνα του Νεώτερου (185-129 π.Χ. ), του

νικητή του 3ου και τελικού Καρχηδονιακού

πολέμου.  

Να σημειωθεί ότι ο Σκιπίων ο νεώτερος,

στη Ρώμη είχε συστήσει ένα  λογοτεχνικό

κύκλο,  στον οποίο άνθρωποι υψηλής δια-

νόησης εύρισκαν προστασία και χώρο έκ-

φρασης  ελεύθερων ιδεών και αρχών,

κάποιου βαθμού  πρώϊμης διαφώτισης.

Στη δημιουργία  αυτού του κύκλου ουσια-

στικά είχε συμβάλει ο Ελληνας φιλόσοφος

Παναίτιος. Σ΄ αυτόν τον κύκλο ενετάχθη

και ο Πολύβιος. 

Γρήγορα αναγνωρίζεται η αξία του από τον

Σκιπίωνα και έκτοτε βρίσκεται κάτω από την

προστασία  του. Εκμεταλλεύεται την εύνοια

αυτή, επιτυγχάνοντας να ελευθερωθούν και

επιστραφούν στην πατρίδα, οι 300 από τους

ομήρους Αχαιούς, που είχαν επιζήσει και

όχι μόνο αυτό. Επιτυγχάνει να πάρουν πίσω

οι γυναίκες των ομήρων τα κτήματα και τις

περιουσίες που  τους είχαν δημευθεί. 

Μεσολαβεί και φέρνει μια εξομάλυνση στις

σχέσεις των συμπατριωτών του με τους

Ρωμαίους, ώστε η ζωή να  γίνει πιο ανεκτή.

Ξαναστήνει τα αγάλματα του  Φιλοποίμενα

και του Άρατου, Αχαιών στρατηγών, που τα

είχαν γκρεμίσει οι Ρωμαίοι, μετά τη μάχη

της Πύδνας.  

Συμμετέχοντας ενεργά στον γόνιμο κύκλο

της Ρώμης, αρχίζει  πνευματική δουλειά.

Ασχολείται με την ιστορία των Βαλκανίων,

την ιστορία της Αφρικής, αλλά και  προβαί-

νει σε έρευνες  γεωγραφικού και λοιπού

επιστημονικού αντικειμένου, με εντολή του

Σκιπίωνα.

Ταξιδεύει πολύ, φτάνει στο Γιβραλτάρ, ίσως

και  στις στήλες του Ηρακλέους, Ιβηρική

χερσόνησο, και Γαλατία. Παίρνει μέρος

στην πολιορκία της Καρχηδόνας με την ει-

δικότητα του μηχανικού.  

Σε ηλικία 60 ετών συνοδεύει τον Σκιπίωνα,

σαν επιστημονικός παρατηρητής και σύμ-

βουλος, στην εκστρατεία της Νορμανδίας. 

Πεθαίνει στα 82 του χρόνια και οι συμπα-

τριώτες του, στήνουν το άγαλμά του στην

Τεγέα,  Παλλάντιο, Μαντινεία, Λυκοσούρα,

Μεγαλόπολη, τιμώντας την μνήμη του. 

Ο Πολύβιος δεν είναι λογοτέχνης, αλλά

γράφει με βάθος εννοιών. Το ύφος και η

γλώσσα του είναι κουραστική,  μονότονη,

όχι καλλιεπής και κατά τον Αλικαρνασσέα

Διονύσιο: «Κανείς δεν θα μπορούσε να τον

αντέξει ως το τέλος». Ο Πολύβιος έχει με-

γάλο συγγραφικό έργο,  σταματώ όμως στο

πόνημα του “Ιστορίαι” που αναπτύσσεται σε

40 βιβλία. 

Σε αυτό δηλώνει: «Σε τι θα μπορέσει να

ωφελήσει ένας ιστορικός ερευνητής, όταν

δεν μπορεί να διαπιστώσει, πως και γιατί και

από πού,   κάθε γεγονός έχει την αφορμή

του». 

Πιστεύει και στην έννοια της τύχης, που

κατ’ αυτόν «Είναι στην πραγματικότητα μια

βαθειά  συνάρτηση πολλών παραγόντων,

που στοιχειοθετεί τη λογική της ιστορικής

εξέλιξης». 

Το υλικό του εν λόγω  έργου,   κατανέμεται

έτσι, ώστε σε κάθε βιβλίο να καταγράφον-

ται τα γεγονότα μιάς ή μισής  “Ολυμπιά-

δας”***. 

Σήμερα γνωρίζομε περίπου το ένα τρίτο

αυτού του έργου, που όπως φαίνεται δια-

χωριζόταν σε τρεις ενότητες: Προκατα-

σκευή (εισαγωγή), Κύριο σώμα και Επίλογο.

Στα πρώτα βιβλία διαπραγματεύονται μάχες

και γεγονότα, στα τελευταία,  Ρωμαϊκες θέ-

σεις και απόψεις και στα όλως ύστερα και

τελευταία, Γεωγραφικές επιστημονικές πα-

ρατηρήσεις.  Το συνολικό  έργο κλείνει με

Ανακεφαλαίωση και Χρονολογική επισκό-

πηση,  δηλαδή κάτι σαν σημερινό ευρετή-

ριο. 

Αντιπαραβάλλοντάς  τον με τον Ηρόδοτο,

ο οποίος  ασχολείται μόνο με τις εξωτερι-

κές αιτίες και τον άμεσο περίγυρο των γε-

γονότων, με τον Θουκυδίδη, που προσπαθεί

να ερμηνεύσει τις αφορμές των εξωτερικών

αιτίων,  τα πάθη και τις αρετές των λαών,

αλλά και την δυναμικότητα  αυτών και με

τον Ξενοφώντα που πατά σε παρόμοια με

τον τελευταίο μονοπάτια, ο Πολύβιος δεν

ανιχνεύει μόνο, αλλά  μπαίνει μέσα βαθειά

στις εσωτερικές αιτίες,  φτάνοντας στην

αφετηρία της φιλοσοφίας της ιστορίας. Και

οδηγεί στην καταληκτική θυμόσοφη διδαχή

πως «Η ανάμνηση των συμφορών των
δικών μας και των συνανθρώπων μας,
είναι ο πιο εύγλωττος  και μοναδικός δά-
σκαλος για να υποφέρομε με αξιοπρέπεια,
τις μεταστροφές της μοίρας...» 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――

* Ελληνιστική εποχή; Περίοδος χρονική του ελληνι-

κού πολιτισμού που αναπτύχθηκε από τον θάνατο

του Μ. Αλέξανδρου μέχρι την κατάλυση της δυνα-

στείας των Πτολεμαίων (323 -31 π.Χ.)

**Καρχηδονιακοί πόλεμοι:  1ος, 264- 241 π.Χ., 2ος

218-201π.Χ.,141- 146 π.Χ

***Ολυμπιάς: Τα κάθε τέσσερα χρόνια που γινόταν

η τέλεση  των ομωνύμων αθλητικών αγώνων 

Βοηθήματα
1) Πολυβιου: “Ιστορίαι” Εκδ.  Πάπυρος 

2) Δ. Τσιμπουκίδη: “Ο  Πολύβιος και η Εποχή του”

Εκδ. Καλέντη 

3) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.       

Πολύβιος (200 - 118 π.Χ.) 
Ο  Έλληνας ιστορικός, από την πελοποννησιακή Μεγαλόπολη
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Τα αποκαλυπτήρια των αληθών προθέσεων του Γιώργου

Παπανδρέου και της κυβέρνησής του, παίρνουν τώρα τη

μορφή χιονοστοιβάδας. Τα ορατά αδιέξοδα της μνημονια-

κής πολιτικής έχουν αρχίσει να κλονίζουν, ακόμα κι εκεί-

νους τους «υποδειγματικούς» ...πολίτες που φέρονται ότι

σταματούσαν παλαιότερα τον πρωθυπουργό στον δρόμο

και του δήλωναν ότι ...«για την πατρίδα και τον μισθό μου
να θυσιάσω». Ακόμα κι εκείνοι έχουν τώρα αρχίσει ν’ αντι-

λαμβάνονται ότι τελικά οδεύει η ίδια η πατρίδα στο θυσια-

στήριο των δανειστών μας. Πωλείται Πατρίς για καμπόσα

δις. «Πωλείται όπως είν’ επιπλωμένη, με χιλιάδες αναμνή-
σεις φορτωμένη. Πωλείται και την δίνουν όσο-όσο...».

Ένα άλλο παλιό σουξέ, επικαιροποιημένο στις μέρες μας

όπως τα «επικαιροποιημένα» μνημόνια, είναι το «ψέματα,
ψέματα». Ο σοσια-ληστής Ντομινίκ Στρος Καν «έδωσε» τον

πρόεδρο της Σοσιαληστρικής Διεθνούς Γ. Παπανδρέου

στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, εντελώς στεγνά. Ο

Τζορτζ-Τζέφρυ είχε ζητήσει την επέμβαση του Δ.Ν.Τ. από

τον Δεκέμβριο του 2009, ενώ στην Ελλάδα δήλωναν κι

αυτός και τα φερέφωνά του, ότι αποκηρύσσουν μετά βδε-

λυγμίας μιά τέτοια επιλογή. Με αληθινή βδελυγμία, αλλ’ εν

κρυπτώ, απέρριπτε λίγο αργότερα τις δελεαστικότατες και

άκρως συμφέρουσες προτάσεις δανεισμού και επενδύσεων

από Κινέζους, Ρώσους, Άραβες και τον διεθνούς κύρους

αμερικανικό, χρηματοπιστωτικό οργανισμό Hayman, που

εδρεύει στη Βοστώνη. (Οι δύο επιστολές προσφορών δα-

νεισμού της Ελλάδας που εστάλησαν στο γραφείο του

Γ.Α.Π. από το εν λόγω fund, με προτεινόμενο επιτόκιο

1,25%, δημοσιεύθηκαν παλαιότερα στην «Εβδόμη»). Ανά-

μεσα στα πολλά, που ηθελημένα ή αθέλητα αγνοεί ο πρω-

θυπουργός μας, βρίσκεται και η αλήθεια του ρητού: «Ουδέν
κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Αλήθεια που ισχύει και για τον πράσινο ήλιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,

κάτω από τις κοφτερές ακτίνες του οποίου διεξάγεται ένας

αδυσώπητος «συντροφικός» αλληλοσπαραγμός, μεταξύ

των ακραιφνών μνημονιακών και των εχόντων πιο ανε-

πτυγμένο το ένστικτο της προσωπικής τους πολιτικής –και

όχι μόνο- αυτοσυντήρησης. Το σύνθημα «ο σώζων εαυτόν
σωθήτω» κερδίζει συνέχεια νέους οπαδούς στο κυβερνη-

τικό στρατόπεδο και επιτείνει τις φυγόκεντρες τάσεις από

την επίσημη γραμμή –που και αυτή δεν χαράσσεται μόνο

από έναν. Αυτό που στην ξύλινη κομματική γλώσσα εν Ελ-

λάδι αποκαλείται «εσωστρέφεια» και σε απλά ελληνικά

«κεραμιδαριό» το εξέφρασε καθυστερημένα, πλην εύ-

γλωττα, ο επιβιώσας σε όλα τα ΠΑ.ΣΟ.Κ, Απόστολος Κα-

κλαμάνης στη Βουλή: «Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν».

Με την οικονομία να βυθίζεται σε ολοένα βαθύτερη ύφεση,

την αγοραστική δύναμη των πολιτών να συρρικνώνεται συ-

νεχώς, την ανεργία να χτυπάει την πόρτα όλο και περισ-

σότερων Ελλήνων και τις διατυμπανιζόμενες επενδύσεις

να καλπάζουν προς το παρόν επί πράσινων αλόγων, είναι

απολύτως φυσικό οι ενεδρεύουσες «αγορές» να ανεβά-

ζουν συνεχώς τα spreads των ελληνικών ομολόγων και να

πιέζουν χέρι-χέρι με την Άνκελα Μέρκελ για επίσπευση

εκτέλεσης της αιχμάλωτης Ελλάδας. Εκείνη η προσφιλής

ατάκα του κυβερνητικού θιάσου «όταν θα βγούμε στις αγο-
ρές», παραπέμπει αναπόφευκτα στο «όταν θα πάω κυρά
μου στο παζάρι».

Προς το παρόν, δεν βγαίνουμε βέβαια στις «αγορές», κα-

λούμε όμως τις αγορές να μπούνε και να μας αγοράσουν

κοψοχρονιά. Σε μιά απελπισμένη προσπάθεια κατευνασμού

των αντιδράσεων που ξεσηκώνει η αδιέξοδη οικονομική πο-

λιτική, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης οραματί-

σθηκε έσοδα 50 δις –έχοντας αρχίσει  την «κολοκυθιά» του

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων από τα 2 δις για «να μας

κάνει» λίγο αργότερα 7 και μετά 15- για την επόμενη τριε-

τία, από πωλήσεις κρατικών επιχειρήσεων και μακροχρό-

νιες –έως 40 έτη- μισθώσεις φιλέτων της Δημόσιας

ακίνητης περιουσίας. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να

απορρίπτει με οργή την προοπτική πώλησης δημόσιας γης,

υποσχόμενος μάλιστα και απαγορευτική νομοθετική ρύθ-

μιση και μακάρι σε αυτή του τη δέσμευση να μπορούσε ν’

αποδειχθεί ειλικρινής. Όμως, φευ, το Μνημόνιο που έχει

υπογράψει με την Τρόϊκα, ορίζει ρητώς ότι το ελληνικό

κράτος δεν δικαιούται ασυλίας για οποιοδήποτε περιου-

σιακό του στοιχείο, επομένως οι δανειστές μας, σε περί-

πτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης καταβολής δόσεων και

τοκοχρεωλυσίων των 110 δις,  νομιμοποιούνται δια της

υπογραφής «Ελλήνων» βουλευτών, να εκποιήσουν οτιδή-

ποτε ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, ή και να πωλήσουν

αυτό το δικαίωμά τους σε οιονδήποτε, της Τουρκίας συμ-

περιλαμβανομένης. Ουδεμία, επομένως, αξία έχει η πρω-

θυπουργική δέσμευση περί μη εκποίησης δημόσιας γης.

Ουδείς έγκυρος Έλληνας ή ξένος οικονομικός αναλυτής

έχει τολμήσει να ισχυρισθεί ότι αυτή η ελληνική Οικονομία

θα δυνηθεί να ανακάμψει και να φανεί συνεπής στις δανει-

ακές υποχρεώσεις της μέσα στα ονειρικά κυβερνητικά χρο-

νοδιαγράμματα της επόμενης τριετίας. Με κυβερνήσεις της

συγκεκριμμένης ποιότητας, όπως η σημερινή, η επιμήκυνση

του Μνημονίου, αδιαφόρως ευφυολογούντων τίτλων, θα

συνεχιστεί για πολλές τετραετίες ακόμα κι όπως με ατράν-

ταχτα στοιχεία μας «ζωγραφίζουν» διεθνείς αναλυτές, που

δεν ανήκουν στους διαβόητους «οίκους αξιολόγησης»,

είναι ανθρωπίνως ακατόρθωτο να επιστρέψουμε στα προ

του 2008 επίπεδα, νωρίτερα από το 2020, με την πιο αισιό-

δοξη πρόβλεψη. Εξίσου αδύνατο είναι και το να μειώσουμε

το δημοσιονομικό μας έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στα

επίπεδα που ορίζει η Ο.Ν.Ε. –και τα τηρεί μόνο το Λουξεμ-

βούργο σε όλη την Ε.Ε- πριν το 2035!!!

Όταν πεις το πρώτο ψέμα, θα χρειαστεί να το καλύψεις μ’

ένα δεύτερο και μετά μ’ ένα τρίτο, μέχρι να θέσεις βαρυ-

σήμαντη υποψηφιότητα για υπουργός στην κυβέρνηση του

Γιώργου Παπανδρέου.

Ψέματα, ψέματα, ψέματα...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Σήμερα υπάρχει ένας υπερκορεσμός στην

πολιτική ζωή του τόπου που πρέπει να εκτο-

νωθεί. Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει το σχέ-

διο που θα πάρει η εκτόνωση και επειδή ο

κόσμος φοβάται να μη δημιουργηθεί κανένα

έκτρωμα και τα πράγματα οδηγηθούν στο

χειρότερο, περιμένει μέχρι να αναγνωρίσει

την πολιτική δομή που θέλει να δημιουργή-

σει. 

Σαν παράδειγμα ανησυχίας του κόσμου

αναφέρω αφενός την Αίγυπτο όπου όταν οι

άνθρωποι σκοτώνονταν στο Κάϊρο ο διάδο-

χος του συστήματος ήταν στην Ουάσιγκτον

να πάρει το χρίσμα, αφετέρου στη δική μας

ιστορία όταν οι Έλληνες επαναστάτησαν το

1821 οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν τον

Όθωνα και τους Βαυαρούς ενώ φυλάκισαν

τον Κολοκοτρώνη και δολοφόνησαν τον

Καποδίστρια. Δεν φθάνει επομένως να ανα-

λύουμε μόνο τις αιτίες που μας έφεραν στη

σημερινή κατάσταση και να στιγματίζουμε

τους υπεύθυνους, αλλά πρέπει να κατα-

στρώσουμε ένα σχέδιο δράσης που θα εμ-

πιστευθεί ο κόσμος και θα το ακολουθήσει. 

Οι συντεχνιακές διαμαρτυρίες τάξεων που

στην ουσία αποτελούν μέρος του προβλή-

ματος διχάζουν τον απλό κόσμο, που έχει

υπάρξει θύμα των οργανωμένων συντε-

χνιών που δρουν εις βάρος του κοινού συμ-

φέροντος. Δυστυχώς σήμερα, αφενός μεν

κυκλοφορούν πολλές προτάσεις για αλ-

λαγή του συστήματος, εκ των οποίων πολ-

λές  είναι υστερόβουλες ή ελλιπείς,

αφετέρου δε το κριτήριο του κόσμου έχει

αμβλυνθεί και δεν μπορεί να αναγνωρίσει

την ορθή δομή, ούτε έχει αγωνιστικό φρό-

νημα για την επιβολή της. Επομένως αν και

το σύστημα είναι υπέρκορο και υπάρχει η

δυναμική για να δημιουργηθεί η διάδοχος

κατάσταση, βλέπουμε ότι δεν ξεκινά η ανα-

τροπή. Θα πρέπει επομένως όχι μόνο να

προτείνουμε  το σχέδιο λειτουργίας του

νέου πολιτεύματος, τον τρόπο διαχείρισης

της οικονομίας  και το είδος των σχέσεων

μας με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλ-

λον αλλά συγχρόνως θα πρέπει να μιλή-

σουμε στην γλώσσα που θα αφυπνίσει τον

κόσμο και θα τον διεγείρει σε κοινή δράση.  

Χρειαζόμαστε έναν πυρήνα που θα συγκεν-

τρώσει τον κόσμο, θα μιλάει τη γλώσσα του

ή/και θα εκπροσωπεί τα βαθύτερα πιστεύω

του. Ο πυρήνας αυτός θα πρέπει να είναι

φορέας και της δομής που πρέπει να δημι-

ουργηθεί. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης με την πρόσκληση

της Σπίθας ανέλυσε θαυμάσια το πώς φθά-

σαμε έως εδώ, περιέγραψε την αθλιότητα

της παρούσας κατάστασης  και απέρριψε

τους σημερινούς ηγέτες σαν συνυπεύθυ-

νους της εξαθλίωσης αλλά, εκτός από ανυ-

πακοή στους παράνομους ηγέτες και

παρότρυνση δημιουργίας ομάδων συσπεί-

ρωσης δεν έδειξε το σχέδιο της νέας δομής

που θα αντικαταστήσει την παλιά που κα-

ταρρέει. Τα άτομα που τον περιστοιχίζουν

προέρχονται κατά κανόνα από τον αρι-

στερό χώρο με υπόβαθρο παθητικής δια-

μαρτυρίας χωρίς θετικές προτάσεις, η πάλαι

ποτέ αυτονόητη πρόταση του κομμουνι-

σμού έχει ήδη καταρρεύσει και επομένως

δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ο τύπος του

πολιτεύματος που προτείνεται.  

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλά-

δος πήρε θέση με το καλύτερο ίσως πολι-

τικό κείμενό της μετά τη μεταπολίτευση,

γραμμένο από τον σεβασμιώτατο Σισανίου

και Σιατίστης κύριο Παύλο. Εκ των πραγμά-

των όμως, αν και η Εκκλησία αποτελεί τον

ισχυρότερο πυρήνα συσπείρωσης εν τού-

τοις δεν περιμένει κανείς από αυτή να υπο-

δείξει το σχέδιο, αλλά κυρίως να θέσει το

ηθικό υπόβαθρο δημιουργίας του, πράγμα

που έχει εκλείψει  από την κοινωνία μας και

στο οποίο η Εκκλησία έχει υστερήσει και

έχει υποσκελιστεί από τον αμοραλισμό της

νέας τάξης πραγμάτων και τον Δούρειο

Ίππο της δήθεν ανεξιθρησκείας τον οποίο

της υπέβαλαν να εισάγει στη χώρα. 

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις, συσπειρώ-

σεις, πρωτοβουλίες και μικρά εξωκοινοβου-

λευτικά κόμματα εν τω γενέσθαι, κάθε

οργάνωση θέλει να συσπειρώσει τους πολί-

τες γύρω της και να γίνει φορέας της αλλα-

γής. Το σύστημα ανθίσταται στις οργανώ-

σεις, δεν τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν

γνωστές και η μόνη διέξοδος είναι το διαδί-

κτυο,  έτσι ενώ πολλοί παράγουν πολιτική

σκέψη αυτή δεν βρίσκει άμεση διέξοδο στον

κόσμο. Αντιθέτως το σύστημα, που αν και

έχει πάψει να παράγει πολιτική σκέψη και

υπάρχει μόνο σαν εικονική πραγματικότητα

στις ειδήσεις των εννέα, αυτοπροβάλλεται

και υποδεικνύει τα δικά του φθαρμένα πρό-

τυπα και πρόσωπα που με διάφορα προσω-

πεία συναίνεσης και διαπλοκής προσπαθούν

να παρουσιαστούν σαν σωτήρες, αυτοί που

είναι οι βασικοί υπεύθυνοι της οικονομικής

και κυρίως της ηθικής κρίσης. 

Η κατάσταση είναι υπερκορεσμένη δεν

είναι παρά θέμα χρόνου για να εκδηλωθεί

το σχέδιο που θα συσπειρώσει τους πολί-

τες. 

Τα πρόσωπα υπάρχουν μεταξύ μας, οι ιδέες

είναι  σύγχρονες και το μόνο που χρειάζε-

ται είναι να γίνει υπέρβαση των αδυναμιών

μας: της αρχομανίας, της ανυπακοής, της

απληστίας, της ακηδίας και της μη αναγνώ-

ρισης του άλλου. Χρειάζεται να επιστρα-

τευθούν τα ευγενή χαρακτηριστικά της

φυλής μας: η αρετή, η αυτοθυσία, η συναλ-

ληλία, ο ορθός λόγος, η φαντασία και η

πίστη μας ότι έχουμε δικαίωμα και υποχρέ-

ωση στην ιστορία.

Ηλίας Σταμπολιάδης 
Καθηγητής  Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ανατροπή χρειάζεται σχέδιο αναδόμησης 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

“Κάποτε ένα πόντικας, παρατη-

ρούσε από την τρύπα του τον

αγρότη και τη γυναίκα του που ξε-

δίπλωναν ένα πακέτο.

Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε εκείνο

το πακέτο; Αναρωτήθηκε.

Όταν οι δύο αγρότες άνοιξαν το

πακέτο, ο πόντικας υπέστη με-

γάλο σοκ, γιατί διαπίστωσε πως

επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα...

Τρέχει γρήγορα στον αχυρώνα για

να ανακοινώσει το φοβερό νέο: -

Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!

Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη

της και σηκώνοντας το λαιμό της

είπε:

"Κύρ Ποντικέ μου, καταλαβαίνω
πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για
σας.
Αλλά δεν βλέπω να έχει καμιά επί-
πτωση σε μένα. Δε με ενοχλεί κα-
θόλου εμένα η ποντικοπαγίδα στο
σπίτι"

Το γουρούνι έδειξε συμπόνια

αλλά απάντησε: "Λυπάμαι πολύ
κυρ ποντικέ μου αλλά δεν μπορώ
να κάνω τίποτα άλλο από το να
προσευχηθώ. Να είστε σίγουρος
δε, ότι θα το κάνω."
Και η αγελάδα απάντησε: "Κοι-
τάξτε, κύριε ποντικέ μου, πολύ λυ-
πάμαι για τον κίνδυνο που

διατρέχετε, αλλά εμένα η ποντι-
κοπαγίδα το μόνο που μπορείνα
μου κάνει, είναι μια διπλωματίτσα
στην κοιλιά μου”.

Έτσι, ο καημένος πόντικας, έφυγε

με κατεβασμένο το κεφάλι, περί-

λυπος και απογοητευμένος γιατί

θα έπρεπε μόνος του να αντιμε-

τωπίσει τον κίνδυνο της ποντικο-

παγίδας.

Την επόμενη νύχτα, ένας παράξε-

νος θόρυβος, ξύπνησε τη γυναίκα

του αγρότη που έτρεξε να δει τι

συμβαίνει. Μέσα στη νύχτα όμως,

δεν πρόσεξε, πάτησε την ποντικο-

παγίδα που όμως είχε πιάσει ένα

φίδι από την ουρά...

Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυ-

ναίκα. 

Ο άντρας της έτρεξε γρήγορα και

την πήγε στο νοσοκομείο.

Αλλίμονο όμως, την έφερε στο

σπίτι με ένα πολύ υψηλό πυρετό.

Ο γιατρός τον συμβούλεψε να της

κάνει ζεστές σούπες κι έτσι ο

αγρότης έσφαξε την κότα για να

κάνει μια καλή κοτόσουπα.

Αλλά η  αρρώστεια της γυναίκας

πήγαινε από το κακό στο χειρό-

τερο και όλοι οι γείτονες έρχον-

ταν στη φάρμα να βοηθήσουν. Ο

καθένας με τη σειρά του καθόταν

στο προσκεφάλι της γυναίκας.

Για να τους ταϊσει όλους αυτούς ο

αγρότης, αναγκάστηκε να σφάξει

το γουρούνι. Τελικά όμως η γυ-

ναίκα δεν γλίτωσε· πέθανε.

Στη κηδεία της ήρθε πολύς κόσμος.

Για να τους φιλοξενήσει όλους κατά

το έθιμο,  ο αγρότης αναγκάστηκε

να σφάξει την αγελαδα του...

Οταν χτυπάει η καμπάνα λοιπόν

μη ρωτάς για ποιον; Χτυπάει για

σένα...

Είμαστε όλοι συνεπιβάτες σ'αυτό

το πλοίο που το λένε ζωή.

Ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια και

τ'αυτιά μας και ας κάνουμε μια

προσπάθεια να συμπαραστεκόμα-

στε ο ένας στον άλλο.

Ο καθένας μας αποτελεί τον

κρίκο της ίδιας αλυσίδας.

ToTo Facebook Facebook αυξάνει το στρεςαυξάνει το στρες

Σε έρευνα που διεξήχθη από ομάδα ψυχολόγων του Πανεπι-

στημίου του Εδιμβούργου σχετικά με τις επιπτώσεις του Face-

book στον ψυχισμό των χρηστών του, τα αποτελέσματα

παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέουν το Face-

book με αυξημένα επίπεδα άγχους.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, όσο πιο πολλούς “φίλους” έχει

κάποιος στο Facebook, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρ-

χουν να εμφανίσει υψηλά επίπεδα στρες κατά τη χρήση της

υπηρεσίας. 

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι κάποιοι εμφανίζουν συμπτώ-

ματα παρόμοια μ' αυτά που εκδηλώνονται συχνά σε ανθρώ-

πους εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια. Για παράδειγμα,

οι συστηματικοί χρήστες του Facebook παραμένουν πολλές φορές στην υπηρεσία χωρίς

να υπάρχει λόγος, μόνο και μόνο για να μη χάσουν κάτι που μπορεί να συμβεί. 

Όσο για τα friend requests (αιτήματα φιλίας), η έρευνα αποκάλυψε ότι το 63% των χρη-

στών καθυστερεί να απαντήσει σε αιτήματα για νέους φίλους, το 32% δηλώνει ότι ένιωσε

ενοχές όταν απέρριψε ένα request, ενώ το 10% ενοχλείται όταν λαμβάνει ένα friend re-

quest.
πηγή: pcmagazine

Η διαδήλωση της 23 Φλεβάρη, είχε κάτι διαφορετικό απ’

τις υπόλοιπες. Συμμετείχε κόσμος που δεν συνηθίζει να

κατεβαίνει σε πορείες στους δρόμους· συμμετείχε κόσμος

μεγάλων ηλικιών, αλλά και μικρών όπως βλέπετε και στην

παρακάτω φωτογραφία. 

Οι “μηρμυγκοφάγοι” της αστυνομίας παρατεταγμένοι σχη-

ματίζοντας τείχος μπροστά απ’ τη Βουλή και ακριβώς

μπροστά ένα παιδάκι με τον πατέρα του. Τόσο ειρηνικά

διαδήλωνε ο κόσμος, ώστε να επιτρέπονται παρουσίες τέ-

τοιων ηλικιών μέχρι που ...έπιασαν βάρδια οι ματατζήδες.

Ήχοι εκρηκτικών άρχισαν να ακούγονται, καπνοί άρχισαν

να βγαίνουν από παντού και μέχρι να το καταλάβουμε,

βρέθηκαν δίπλα μας να πετάνε καταπάνω μας χημικά.

“Όπως γίνεται σε κάθε διαδήλωση” συμπληρώνουν άν-

θρωποι που έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους πορείες. 

“Μπράβο” στην “δημοκρατική” κυβέρνηση Παπανδρέου. Αν

διαλύουν κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώσεις στα πλαί-

σια δημοκρατικού πολιτεύματος, αναρωτιέμαι πώς θα

ήτανε στη Χούντα. Εγώ δεν ξέρω, πάντως κάποιοι που την

έχουν ζήσει, τους την θύμισε... 

Οταν χτυπάει η καμπάνα 

μη ρωτάς για ποιον;

150.000 στους δρόμους 

διαδηλώνουν!!

Γι’ αυτούς που αδιαφορούν για καταστάσεις και γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα τους και φαινο-
μενικά δεν τους αφορούν, τους αφιερώνω την παρακάτω ιστορία - κάτι σαν μύθο - που όμως μπο-
ρεί να είναι τόσο αληθινή. Είναι ένα ωραίο ηθικό δίδαγμα, για το πώς μπορεί κάτι πολύ “μακρινό”
να επηρεάσει άμεσα τη ζωή μας...  



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

οι αναγνώστες γράφουν

Από τον πρόεδρο του Εξωραϊστι-

κού Συλλόγου “Θέμις” Δ. Ηλιού,

λάβαμε την παρακάτω επιστολή

απαντώντας σε σημείωμα που δη-

μοσιεύαμε, το οποίο είχε σταλεί

στην ιστοσελίδα μας.

Καλή σας ημέρα,
«ΕΒΔΟΜΗ της 19ης Φεβρουαριου 2011

Οι Εξωραιστικοί Σύλλογοι
πού είναι?»

Και το Διασυλλογικο,

συμπληρωνουμε εμεις.

Πού είναι?

Αφού το γραπτό είναι ανυπόγραφο,

θεωρω ότι ανήκει στην πολυ καλή

Εφημεριδα, ετσι απευθυνομαι σε Σας

και καταγραφω τα γεγονότα και μονο.

Οπως ειχαμε γραψει σε προηγουμενο

φυλλο σας, με συγκεκριμένης προ-

ελευσης, πρωτοβουλία, ενεργοποι-

ήσαμε προ των Δημοτικων εκλογών

το Διασυλλογικο· ενα άτυπο, αλλά

χρήσιμο Οργανο, και προσκαλεσαμε

τους Υποψήφιους Δημάρχους της

Βαρης-Βουλας-Βουλιαγμενης.

Επι τη ευκαιρία θυμίζουμε, σε όσους

μετά τις εκλογές, απέκτησαν  επιλε-

κτική μνήμη, οτι το Διασυλλογικο απο-

τελειται απο τους Συλλογους.

Αντλει δε τη δυναμη του ΜΟΝΟ απο

αυτούς. 

Επισης καταγράφουμε οτι η πρωτο-

βουλία αυτή έλαβε χώρα μόνο στην

περιοχη της Βουλας και το γεγονος

δειχνει κάτι, που οφειλουν να λαβουν

υπ' οψιν όλοι όσοι ασχολουνται με τα

Δημοτικα. 

Από την κονίστρα, λοιπον πέρασαν,

εκόντες-άκοντες ολοι οι Υποψηφιοι

Δημαρχοι της Βαρης - Βουλας - Βου-

λιαγμενης, αφού οι Νόμιμοι Σύλλογοι, 

έχουν απήχηση στην Περιοχή μας.

Οι Εξωραιστικοι Συλλογοι, ειναι εδω,

αλλά οχι για να υποκαταστησουν το

εργο των Δημοτικων Συμβούλων,

τους οποίους θα παρακολουθούμε για

τα θετικά τους αλλά για τα αρνητικα.

Τη στιγμη αυτη ευρισκομεθα σε ανα-

μονη,για να δουμε ποιοι σεβονται το

συγκεκριμενο θεσμο και ποιοι οχι. Αυτο

δε αφορα ολους τους ενασχολουμε-

νους με τα κοινα της Πολης μας.

Με τιμη

Δημητριος Π. Ηλιού
Προεδρος Εξωραιστικου Συλλογου

Δικηγορικων Βουλας ''Η Θεμις''

Κακά τα πρώτα δείγματα στα 3Β

Τα πρώτα δείγματα της Νέας Δημοτικής Αρχής των 3Β δεν

είναι ενθαρρυντικά για το πώς θα πορευτεί.

Πρώτο δείγμα, η κατεδάφιση στη Βουλιαγμένη των δύο πανέ-

μορφων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου, μεγάλης αξίας, κατα-

σκευασμένα με νόμιμες άδειες της Πολεοδομίας! Γιατί; Γιατί

κάποιους ενοχλούσαν...

Τα δύο αυτά κτίρια οι “Νηρηίδες” και το “Lila Biorn” έδιναν λύ-

σεις στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα σε χώρους,

έπειτα από τη συνένωση των τριών Δήμων.

Δεύτερο δείγμα το κλείσιμο της παραλίας στη Βούλα δίπλα

στο ΠΙΚΠΑ που είχε ανοίξει έπειτα από παρέμβαση του Ανδρέα

Κάσδαγλη με τους Δημότες.

Σήμερα η παραλία είναι κλειστή. Την έκλεισε ο Δήμος σε συ-

νεργασια με τα ΕΤΑ Α.Ε. όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος ανέφερε

στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/2/11.

Τρίτο δείγμα: στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο ρώτησα τον πρό-

εδρο του Δ.Σ. Δημ. Αναστασίου αν οι Δημότες μπορούν να ρω-

τήσουν ή να πουν κάτι για κάπιο σοβαρό θέμα στην διάρκεια

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απάντηση ήταν ότι δεν προβλέπεται, δεν μου είπε όπως ότι

δεν απαγορεύεται. Τα σχόλια δικά σας για όλα τα παραπάνω.

Σωτήρης Ελευθερίου
επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης

Συνάδελφοι, γράφω αυτό το μήνυμα συγκλονισμένος. Πριν

λίγο επέστρεψα από το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερο-

λίνου, όπου μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Είμαι συγκλονισμένος από την βιαιότητα των οπαδών του

ΠαΣοΚ, την υποκρισία του προέδρου του και την παραπλη-

ροφόρηση των ελληνικών ΜΜΕ. 

Την περασμένη Πέμπτη κυκλοφόρησε η είδηση ότι θα έρθει

ο Παπανδρέου να μιλήσει με θέμα: Addressing the Financial
Crisis. An Opportunity for Europe (Η αντιμετώπιση της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης. Ευκαιρία για την Ευρώπη). Το Σάβ-

βατο το απόγευμα συναντήθηκαν οκτώ Ελληνίδες (ή

ελληνικής καταγωγής) φοιτήτριες, μέλη της παλιάς Πρω-

τοβουλίας Αλληλεγγύης Βερολίνου του 2008 (που θυμίζω

δεν είχε καμία κομματική ταυτότητα ή συγκεκριμένο πολι-

τικό προσανατολισμό). Συζήτησαν για μορφές ενδεχόμε-

νης δράσης - έκφρασης δυσαρέσκειας και κατέληξαν:

- να τυπώσουν φυλλάδιο, που θα μοιραζόταν έξω από τον

χώρο του πανεπιστημίου,  να βγάλουν τρεις αφίσες και να

τις κολλήσουν στις εισόδους που οδηγούν στην αίθουσα

και  να φτιάξουν τρία πανό και να τα σηκώσουν ανά δύο

στην διάρκεια της ομιλίας.

Τα πανό έγραφαν (στα γερμανικά) τα εξής:

- Παπανδρέου: 20 χρόνια στην εξουσία. Αυτός που προκά-
λεσε την κρίση, τώρα θα μας σώσει απ' αυτήν
- Η κρίση ως ευκαιρία (ήταν ο τίτλος της ομιλίας του): μεί-
ωση της φορολογίας κερδών από 24 σε 20% και κατάρ-
γηση των συμβάσεων
- Ανεργία νέων: Τυνησία 30% - Ελλάδα 30%. Η εξέγερση
έρχεται

Εγώ ήμουν ενήμερος για όλα αυτά, όμως δεν συμμετείχα

στις συναντήσεις. Πρόθεσή μας ήταν να μην εμπλακώ στην

δράση τους, αλλά να προσπαθήσω να πάρω τον λόγο, αν

στο τέλος ο Παπανδρέου δεχόταν ερωτήσεις. Φυσικά εί-

χαμε την βεβαιότητα ότι θα δραστηριοποιηθούν κι άλλες

ομάδες του Βερολίνου.

Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά και λίγο πριν ξεκινήσει η εκ-

δήλωση η αστυνομία έκανε δειγματοληπτικούς ελέγχους

σε τσάντες νέων που βρίσκονταν στο βάθος της αίθουσας.

Όταν μπήκε ο Παπανδρέου, το μισό ακροατήριο χειροκρο-

τούσε όρθιο. Δίπλα μου είχα κάτι γεροντάκια, έτοιμα να λι-

ποθυμήσουν από την συγκίνηση που θα ακούσουν τον

ηγέτη - κι ας μην καταλάβαιναν γρυ αγγλικά. 

Ο Παπανδρέου ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας για την

Δημοκρατία - αυτό ήταν τελικά το βασικό θέμα της ομιλίας

του και μάλιστα στην αρχή έκανε αναφορά στην χούντα, η

οποία, όπως είπε, περιόρισε την δημοκρατία με την πρό-
φαση ότι έτσι την έσωζε (την δημοκρατία) από τον κίνδυνο
του κομμουνισμού. Περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη

της ομιλίας του, κι ενώ έλεγε κάποιο από τα γνωστά ψεύδη

για το πώς η κυβέρνησή του εμβαθύνει την έννοια της Δη-

μοκρατίας στην Ελλάδα, από το βάθος της αίθουσας ακού-

στηκε στα ελληνικά ένα "ψεύτη!" και αμέσως πετάχτηκε μια

ομάδα 5-6 ατόμων (αγνώστων σε μας) που σήκωσε ένα

πανό και άρχισε να φωνάζει συνθήματα. Η αντίδραση ήταν

ακαριαία· Έλληνες μπράβοι έπεσαν πάνω στους "ταραξίες"

και τους μπουζούριασαν. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν μου

είναι ξεκάθαρη η ταυτότητα αυτών που αποκαλώ μπράβους,

υποθέτω ότι ήταν η φρουρά του Παπανδρέου. Όπως τους

τραβούσαν λοιπόν έξω από την αίθουσα, ένας από αυτούς

(Γερμανός) φώναξε malaka και fuck you, γεγονός που πλή-

γωσε βαθύτατα τα γεροντάκια κι εξόργισε τα κομματό-

σκυλα του ΠαΣοΚ. Αυτοί που πολύ βίαια απομακρύνθηκαν

από την αίθουσα χτύπησαν δυο-τρεις φορές δυνατά την

πόρτα, φώναξαν απ' έξω μερικά συνθήματα και σταμάτη-

σαν. Μέσα σε 2-3 λεπτά η κατάσταση ηρέμησε πλήρως και

η ομιλία συνεχίστηκε.

Περίπου δέκα λεπτά μετά, σηκώθηκαν τα κορίτσια της δι-

κιάς μας ομάδας. Οι δυο πρώτες άνοιξαν το πανό τους και

το κρατούσαν στην μέση της αίθουσας εντελώς σιωπηλές.

Μόλις τους πήραν είδηση, μέλη του ΠαΣοΚ έπεσαν πάνω

τους και τους τράβηξαν το πανό βίαια. Οι μπράβοι έσπευ-

σαν πάλι και απωθούσαν τις κοπέλες, ενώ άλλες δύο προ-

σπάθησαν να ανοίξουν το δικό τους πανό, χωρίς επιτυχία.

Τα υπόλοιπα (κατά κανόνα γηραιά) μέλη του ΠαΣοΚ που

βρίσκονταν στην αίθουσα εξοργίστηκαν με την ασέβεια των

νέων στο πρόσωπο του ηγέτη (οι περισσότεροι είχαν ση-

κωθοί όρθιοι) και επιτέθηκαν λεκτικά στις 4 φοιτήτριες, οι

οποίες με την σειρά τους άρχισαν να φωνάζουν κι αυτές

συνθήματα. Πάνω στην αναμπουμπούλα οι τελευταίες δύο

κατάφεραν να ανοίξουν το δικό τους πανό, ενώ εγώ ασυ-

ναίσθητα διέσχισα απαρατήρητος την αίθουσα και βρέθηκα

σε απόσταση δύο μέτρων από τον Παπανδρέου. Τον ρώ-

τησα αν έτσι αντιλαμβάνεται την δημοκρατία κι αν εγκρί-

νει την βίαιη αντίδραση των μπράβων του απέναντι σε μια

ειρηνική διαμαρτυρία. 

Ο Παπανδρέου με ρώτησε αν εκπροσωπώ τους διαμαρτυ-

ρόμενους, του είπα όχι και σ' αυτό το σημείο πρότεινε από

το μικρόφωνο να βγει κάποιος εκπρόσωπος και να ανέβει

στο πάνελ· όμως μέσα στην αίθουσα επικρατούσε τέτοιος

πανικός που κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει. 

Συνέχεια στη σελ. 14

της σύνταξης

Εχει έρθει επιστολή στα γραφεία μας με τίτλο “επιτέ-
λους κάτι κινείται στο Δήμο μας”, η οποία αναφέρεται

σε έργα της νέας Δημοτικής Αρχής των 3Β (κλαδέματα,

“νοικοκυρέματα” στον αυθαίρετο (δική τους έκφραση)

“Νότο”, στην οδό Βασ. Παύλου και άλλα.

Η επιστολή είναι ανώνυμη και σημειώνει ότι την υπο-

γράφουν Δημότες 30ετίας και πάνω.

Εχουμε γράψει και άλλοτε ότι δεν δημοσιεύουμε ανώ-

νυμες επιστολές. Ο Δημότης πρέπει να έχει το θάρρος

της γνώμης του και να υπογράφει την επιστολή. Αν για

ειδικούς λόγους δεν θέλει να φαίνεται το όνομά του δη-

μοσιευμένο, αυτό το κατανοούμε και δεν το βάζουμε,

αλλά πρέπει να υπάρχει στην επιστολή.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν δεν δημοσιεύουμε και την επι-

στολή αυτή, όπως και κάποιες άλλες προηγούμενες πι-

θανόν από τους ίδιους.

Από το Μαρκόπουλο έχει έρθει επιστολή, όπου

καταγγέλονται ενέργειες μέσα στο Κοιμητήριο του Μαρ-

κοπούλου (για πόστα και άλλα) την οποία δεν δημοσι-

εύουμε, εάν πρώτα δεν εξετάσουμε την περίπτωση.

Σε ομιλία για τη Δημοκρατία, μπράβοι επέβαλαν την τάξη!!! 

Αποκαλυπτικότατο το παρακάτω mail, που ήρθε από το Γερμανία, δείχνει πώς έδρασαν στους “αντάρτες” που τόλμησαν

να διαμαρτυρούν στον Παπανδρέου, μέσα στο Πανεπιστημιο του Humboldt.

Βοηθάει ιδιαίτερα να καταλάβουμε πως κατασκευάζεται μια είδηση και γιατί ακόμα και το βιντεο ή το διαδίκτυο μπορεί

να λειτουργήσουν ενιοτε παραπλανητικά.
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Γενική Συνέλευση με εκλογές πραγματοποί-

ησε ο Εξωραίστικός Σύλλογος “Κάτω Βού-

λας” την περασμένη Κυριακή 20/2 στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο.

Μετά τον απολογισμό της προέδρου Γ. Βι-

κελή, ακολούθησε ο οικονομικός απολογι-

σμός από τον ταμία Θ. Αυγέρη και η έκθεση

της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στον απολογισμό της η πρόεδρος αναφέρ-

θηκε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε

ο Σύλλογος όπως η γιορτή του Αι-Γιάννη, Το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της

συνοικιας, Ημερήσιες εκδρομές κ.ά. αλλά

και τις μαχητικές δραστηριότητες του Δ.Σ.

για απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφω-

νίας, παρεμβάσεις για τον ποδηλατόδρομο

που στην κυριολεξία έχει χαραχτεί μόνο για

την συνοικία της Κάτω Βούλας και ήταν το

σημείο εκείνο που αντέδρασαν όλοι οι παρι-

στάμενοι μέλη του Συλλόγου.

Η συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των

μελών κατέδειξε ως μείζον θέμα τον απο-

κλεισμό της παραλίας και του κάμπινγκ με

τα συρματοπλέγματα και γενικότερα, αλλά

και τον ποδηλατόδρομο που καταστρέφει

ένα από τα καλύτερα κομμάτια της συνοι-

κίας με το τραγικό στένεμα των οδών, τον

αποκλεισμό της στάθμευσης και την επικιν-

δυνότητα για πεζούς και ποδηλάτες.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ηλέκτρα

Τσιριγώτη, που είναι και μέλος του Συλλό-

γου απάντησε ότι ο ποδηλατόδρομος θα

γίνει, γιατί αν ακυρωθεί, θα ακυρωθεί και ο

ποδηλατόδρομος της Βουλιαγμένης και της

Βάρκιζας. 

Συμφώνησε ότι ο ποδηλατόδρομος στη

Βούλα πάσχει δραματικά, αλλά δεν μπορεί

να μη γίνει!

Ο κόσμος αντέδρασε έντονα από το ακροα-

τήριο: «δεν μπορεί να προχωράμε στην κα-
τασκευή ενός έργου που ξέρουμε ότι
καταστρέφει την πόλη για να μη σταματήσει
το έργο». «Ποτέ να μη γίνει και να πληρώ-
σουμε τον εργολάβο να φύγει». Ηταν οι

φράσεις που φώναζαν τα μέλη.

Η Αντιδήμαρχος επιφυλάχθηκε να μιλήσει

με το Δήμαρχο και εν κατακλείδι πρότεινε

στο Σύλλογο να συγκεντρώσει υπογραφές

για να μη γίνει το έργο.

Στη συνέχεια ακολούθησε το κόψιμο της

πίτας και εκλογές, όπου αναδείχθηκε το νέο

Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από

τους παρακάτω: Γωγώ Βικελή, Εφη Γαβρι-

λάκη, Αννα Βενετσάνου, Κώστας Τσιριγώ-

της, Δημήτρης Ζησιμόπουλος, Θανάσης

Αυγέρης και Θέμης Κοσίδας. Αναπληρωμα-

τικοί ο Στ. Σαλούστρος, Γιάννης Κωστόπου-

λος και Θοδωρής Χρυσανθίδης.

Ποδηλατόδρομος και παραλία απασχόλησαν 
τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω Βούλας

Ο  Ομιλος  «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», κλείνον-

τας φέτος δέκα χρόνια δημιουργικής δράσης

πραγματοποίησε το κόψιμο της βασιλόπιτας,

ενώ παράλληλα εκανε απολογισμό του έργου

του και βράβευσε ανθρώπους, που προσφέ-

ρουν ανιδιοτελώς στην κοινωνία, στο συνάν-

θρωπο, στον πολιτισμό, στον εθελοντισμό και

γενικότερα στο κοινό καλό αλλά και εται-

ρειών, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την

προσπάθεια, στα πλαίσια της εταιρικής κοινω-

νικής ευθύνης. 

Η εκδήλωση έκλεισε με το χορευτικό συγ-

κροτημα του πολιτιστικού φορέα “Καύκασος”.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του   Ομί-

λου  Γεώργιος Δ. Δρίτσας,  ο οποίος έκανε μία

εκτενή αναφορά στην ανθρωπιστική δράση

των 10 χρόνων του Ομίλου (ανθρωπιστική

βοήθεια, γεύματα αγάπης σε παιδιά με ανάγ-

κες, αιμοδοσία, Τράπεζα Τροφίμων κ.ά.), δρά-

σεις  για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά

και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης

με δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους

τους πολίτες.   

Στα πλαίσια αυτά, η δημιουργία της Επιτροπής

Στήριξης της Πρόνοιας αλλά και της Ομάδας

Νηπιαγωγών ενίσχυσαν σημαντικά την προ-

σπάθεια του Ομίλου, ενώ το Πρόγραμμα «Στή-

ριξης του Εθελοντισμού των Πόλεων» και το

Πρόγραμμα «Στήριξης της Πρόνοιας» θα ολο-

κληρωθούν και θα επεκταθούν το 2011. 

Ο Γ. Δρίτσας,  ολοκλήρωσε την ομιλία του με

τη δέσμευση, ότι τη νέα χρονιά που δια-

νύουμε, ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»,

όχι μόνο θα συνεχίσει την εθελοντική προ-

σφορά στους τομείς της πρόνοιας, του πολι-

τισμού, του φυσικού περιβάλλοντος και του

αθλητισμού, αλλά και θα εντείνει κάθε δυνατή

προσπάθεια, με τους εθελοντές και τα μέσα

που διαθέτει, με σκοπό τη βελτίωση της ποι-

ότητας ζωής όλων των πολιτών αλλά και του

φυσικού περιβάλλοντος.

Ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις – βραβεύ-

σεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην

κοινωνία, στην πρόνοια, στον πολιτισμό και

στον εθελοντισμό των: Πανεπιστημιακού Κα-

θηγητή κου Αβταντίλ Μικαμπερίτσε, της Ομά-

δας Νηπιαγωγών του Ομίλου, του Γενικού

Γραμματέα του Ομίλου Στυλιανού Ψιμουλάκη,

του επιχειρηματία Σπύρου Στεργίου και του

εκπροσώπου των Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενί-

της Δημήτρη Ζαμπέλη. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσικά ακού-

σματα κιθάρας από τον μουσικό Αντώνη

Έρημο και ολοκληρώθηκε με τη θεαματική

συμμετοχή του γεωργιανού παιδικού και εφη-

βικού χορευτικού τμήματος «Καύκασος»,

όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί

της Γεωργίας και ειδικότερα της ευρύτερης

περιοχής του Καυκάσου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι

της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης

αλλά και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. 

Βασιλόπιτα με απολογισμό δράσης και χορευτικά 
συγκροτήματα με τον Ομιλο “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας με τον Αντι-
δήμαρχο των 3Β Σπ. Πανά.

Στιγμιότυπο από το εφηβικό τμήμα του “Καυκά-
σου” με τις παραδοσιακές φορεσιές τους.

Στιγμιότυπο από την επίδοση αναμνηστικών
πλακετών.
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ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
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κιν. 6932735873 Ναπολέων - 6957207376 Γιώργος

Κοινοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε η Δη-

μοτική ενότητα Βαρης την περασμένη Δευ-

τέρα 21.2. Νέοι στα κοινά - θα έλεγα - κατά

πλειοψηφία οι σύμβουλοι που το απαρτί-

ζουν και “άψητοι” ακόμη στη διαδικασία συ-

νεδρίασης και εισηγήσεων.

Ο Σπύρος Τριβιζάς, πρώην δημοτικός σύμ-

βουλος στη Βάρη, επεσήμανε αυτή την

“αδυναμία” εισήγησης και την ασάφεια που

παρουσιάζουν οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Το πρώτο θέμα που απασχόλησε το Δ.Σ.

ήταν μακάβριο, αφού αφορούσε την εκταφή

κοιμώμενων επί πολλών ετών, που δεν

έχουν ενδιαφερθεί οικείοι τους ή που δεν

υπάρχουν.

Το επόμενο θέμα αφορούσε τα πανηγύρια

στην κυριολεξία, αφού απασχολήθηκαν με

σχεδιάγραμμα για το πώς θα μπαίνουν οι

πάγκοι και βέβαια αφαίρεσαν το δικαίωμα

να πουλιέται μία γαργαλιστική μυρωδιά και

ελληνική γεύση· το σουβλάκι.

Το θέμα μιλούσε για λειτουργία των οργα-

νωμένων πλαζ του Δήμου Βάρης, αλλά έτσι

όπως εξελίχθηκε πήγε αλλού...

Προβληματίστηκαν όλοι οι σύμβουλοι πώς

θα ορίσουν ωράριο στην πλάζ, αφού μέσα

λειτουργούν μαγαζιά που δουλεύουν μέχρι

αργά το βράδυ.

Τον προβληματισμό τους, έλυσε ο δήμαρ-

χος που παρακολουθούσε, και τους “διευ-

κόλυνε” να πάρουν απόφαση, λέγοντας ότι

τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί είναι κατα-

στήματα της παραλίας, για να εξυπηρετούν

την πλαζ· είναι καταστήματα που πρέπει να

έχουν κανόνες.  επομένως θα ακολουθή-

σουν και το ωράριο της πλαζ. Αν είναι κα-

ταστήματα που εξυπηρετούν την πόλη θα

εξαιρεθούν. Ο ενδιαφερόμενος θα έρθει

από το Δήμο να κάνει αίτηση και να ζητήσει

τι θέλει.

«Αν σταματήσουν να λειτουργούν τα μαγα-
ζιά εννιά η ώρα, το διαλύσαμε», ήταν η

άποψη του Σπ. Τριβιζά.

Η πρόεδρος αποδέχθηκε την άποψη του

Δημάρχου, και επεξήγησε ότι η πλαζ δη-

λαδή θα κλείνει στις 9 και θα βγαίνουν όλοι

έξω από τη θάλασσα.

Ετσι λοιπόν το συμβούλιο πήρε απόφαση, η

πλαζ να λειτουργεί μέχρι τις 9μ.μ.

«Ετσι όπως το έθεσε ο Δήμαρχος, έρχεται
διαφορετικά. Δεν το είχαμε έτσι στο μυαλό
μας. Θα έπρεπε να υπάρχει μία εισήγηση,
κάτι ολοκληρωμένο”, απάντησε ο σύμβου-

λος Παν. Ασκούνης.

Ο μόνιμος ακροατής των συμβουλίων δημότης

Λάκης Αργυρίου, παρενέβη διαδικαστικά και

επεσήμανε ότι το ωράριο που συζητάτε

αφορά την είσοδο. Γιατί όταν εγώ μπω στη θά-

λασσα με τα παιδιά μου στις 9 δεν έχει δι-

καίωμα κανείς να έρθει να με βγάλει έξω.

Ακόμη έκανε παρατήρηση αναφερόμενος

στο Δήμαρχο, να μην προσπαθεί να επιβάλ-

λει την θέση του στο τοπικό συμβούλιο.

«Θα τον παρακαλούσα να μην προδιαθέτει
την όποια απόφασή σας τη στιγμή που θα
την διαγράψει ή θα την εγκρίνει το τελικό
συμβούλιο. Οχι να επηρεάζει έμμεσα την
όποια απόφασή σας».
Στην παραίνεση δε του Δημάρχου του

απάντησε: «Οταν εσείς κάνατε σκι, εγώ
ασχολούμην με τα κοινά».

Αννα Μπουζιάνη

Τα μαγαζιά μέσα στην πλαζ Βάρκιζας θα ακολουθήσουν το ωράριό της

αποφάσισε το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάρης

Κι όμως διαμαρτύρονται για το κλάδεμα!

Ερώτηση κατέθεσε ο Δημ. Βαμβασάκης στο Δ.Σ. (24.2) γιατί κλαδεύτηκαν οι πρασιές στη
Βασ. Παύλου για να πάρει την ειρωνική απάντηση του δημάρχου, ότι έδειξε ενδιαφέρον
για το πράσινο.
Κι όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους και της Βασ. Παύλου και γενι-
κότερα, με τηλεφωνήματα και e-mail με φωτογραφικό υλικό απορούσαν γιατί ο δήμαρχος
κούρεψε μέχρι ρίζας τις δάφνες και εξαφάνισε το πράσινο.
Προσωπικά, δεν μου φάνηκε αρνητικό, γνωρίζω ότι οι δάφνες θα ξαναφουντώσουν και δίνει ένα

βάθος η αφαίρεση της πρασιάς, χώρια που από μέσα φοβόσουν να περπατήσεις.            Α.Μ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση

της μαρίνας  Βουλιαγμένης, όπως επεσή-

μανε ο δημ. σύμβουλος Κ. Πασακυριάκος

στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης

24/2 στο δήμο των 3Β, όταν προ ημερησίας

ζήτησε να παρθεί ψήφισμα κατα της εκποί-

ησης της δημόσιας περιουσίας.

Ο Δήμαρχος αρνήθηκε να συζητήσει τέτοιο

θέμα, θεωρεί ότι δεν αφορά την πόλη και

όπως χαρακτηριστικά είπε «αυτό που βλέ-
πετε εσείς σαν ξεπούλημα εμείς μπορεί να
το δούμε σαν ανάπτυξη».

Αυτή είναι η φισολοφία του Δημάρχου για

τις αξιοποιήσεις των παραλιών που σκέ-

φτεται να κάνει και μάλιστα χωρίς καμία

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου;

Ηδη για την μαρίνα έχουν ενδιαφερθεί 7

μεγάλες κοινοπραξίες:  

1.  J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. (Παρασκευαϊδης-Ιωάννου)

2.  «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

(Στέγγος)

3. LAMDA DEVELOPMENT S.A. (όμιλος

Λάτση)

4. ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.

5.  «FOLLI FOLLIE GROUP-SETUR SERVIS

TURISTIK A.S.» (όμιλος Κουτσολιούτσου με

τον τουρκικό όμιλο Koc)

6. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

(Εθνική Τράπεζα)

7.  «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΚΟΣΜΟΣ

ΓΙΩΤΙΝΓΚ Α.Ε.» (όμιλος Μπόμπολα)

Η τελική έγκριση του πίνακα των προεπιλε-

γέντων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ΕΤΑ Α.Ε.

Οργή από Κωνσταντέλλο

Ξέσπασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-

φίας Γρ. Κωνσταντέλλος στις επαναλαμβα-

νόμενες ειρωνείες και μειωτικές φράσεις του

Δημάρχου προς τους συμβούλους της μει-

οψηφίας. Ζήτησε κατ’ επανάληψιν από τον

πρόεδρο να επαναφέρει το Δήμαρχο στην

τάξη, αλλά...

Είναι γεγονός ότι η στάση του Δημάρχου κα-

τεβάζει το επίπεδο. 

Αρνήθηκε ψήφισμα κατά της εκποίησης

δημόσιας περιουσίας
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας
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Η νέα Δημοτική Αρχή Κορωπίου έχει λάβει την μεγαλύ-

τερη λαϊκή  εντολή που δόθηκε ποτέ στο Κορωπί  με

σκοπό, να  αντιμετωπίσει,  μεταξύ άλλων, και τις τεράστιες

αδυναμίες και τα κενά που είχε εντοπίσει από την περίοδο

2003-2010 στη λειτουργία του  Δήμου μας. 

Μια από αυτές τις αδυναμίες ήταν και οι  μεγάλες απώλειες

εσόδων. Μέσα σε 1,5 μήνα ήδη εντοπίσαμε μια κραυγαλέα πε-

ρίπτωση διαφυγής εσόδων, αλλά και παραλείψεων που απο-

καλύπτει όχι την παθογένεια του δημόσιου τομέα… αλλά τις

ευθύνες της προηγούμενης Δημοτικής Διοίκησης. 

Η περίπτωση αυτή αφορά τα 2 ακίνητα της Λ. Συγγρού 16-

18, που περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου και του Ερυ-

θρού Σταυρού το 2000 (κατακυρωτική έκθεση 3022/2000)

έπειτα από μακρόχρονη δικαστική μάχη μεταξύ του Δήμου

Κρωπίας με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, που είναι και ο πα-

ράνομος καταληψίας του ενός ακινήτου! Το δε άλλο ακί-

νητο είχε εξωφρενικά χαμηλό ενοίκιο συνέπεια της μη

ανανέωσης της μίσθωσης που είχε συναφθεί από το

1979(!) ή σύναψη νέας μίσθωσης. 

Το δημοτικό συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση να εξου-

σιοδοτήσει τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις νομικές

ενέργειες για την αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυ-

νών κατά του καταληψία του πρώτου ακινήτου ιδιοκτησίας

του Δήμου και του Ερυθρού Σταυρού. 

Ως αναφορά στα ερωτήματα που θέτει η ανακοίνωση της
μείζονος αντιπολίτευσης:
- Πρώτον, ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος

Δήμου ασχολήθηκε με το θέμα όταν, μελετώντας τον Προ-

ϋπολογισμό του 2008 υπέβαλε ερωτήσεις για ένα μίσθιο

που είδε στην περιοχή της Λ. Συγγρού (Κωδ. Προϋπολογι-
σμού 0111.001). Οι απαντήσεις που έλαβε ήταν, ότι το ακί-

νητο αυτό ήταν υποθηκευμένο 2 και 3 φορές και μάλιστα

τονίστηκε ότι δεν μπορεί ούτε να ενοικιαστεί ούτε να πω-

ληθεί (29η Συνεδρίαση του Δ.Σ 27.12.2007, σελ 22). Εμείς,

ως η τότε αντιπολίτευση, μείναμε στις διαβεβαιώσεις της

πολιτικής ηγεσίας του Δήμου, θεωρώντας αυτές ως αξιό-

πιστες. H καλοπιστία μας όμως ήταν και είναι δεδομένη και

αυτό αποδεικνύεται και σήμερα ως Δημοτική Αρχή που

άμεσα όταν πληροφορηθήκαμε την πραγματική κατάσταση

των ακινήτων της  Λ. Συγγρού:  

α) διενεργήσαμε επιτόπια έρευνα με την μετάβαση δύο δη-

μοτικών συμβούλων και τη ειδοποίηση της αστυνομίας 

β) υποβάλλαμε μήνυση το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2011

λόγω του κατεπείγοντος. Περαιτέρω δε υποβάλλαμε και

αιτήσεις σε 171 και πλέον υποθηκοφυλάκεια της χώρας για

αναζήτηση τυχόν υπάρχουσας δημοτικής περιουσίας.

- Δεύτερον, ως γνωστόν την περίοδο 1999-2002 ο νυν Δή-

μαρχος Δημήτριος Κιούσης δεν συμμετείχε στο Δημοτικό

Συμβούλιο Κορωπίου και δεν είχε γνώση των μετέπειτα

οριστικών απαιτήσεων του Δήμου.

- Τρίτον, ο επιχειρούμενος συμψηφισμός ευθυνών που κά-

νουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης είναι προφανές ότι

δεν πείθει. Η ευθύνη ανήκει πάντοτε στην εκάστοτε Δημο-

τική Αρχή και ειδικότερα στον επικεφαλής της σε συνθήκες

μάλιστα απόλυτου δημαρχοκεντρικού συστήματος που κυ-

ριαρχούσε την προηγούμενη δημοτική περίοδο (1999-

2010). Αντί λοιπόν να επιμερίζει και σε εμάς την ευθύνη θα

έπρεπε κατά την θητεία των 8 ετών να γνώριζε τα περιου-

σιακά στοιχεία του Δήμου μας και να διασφάλιζε την ορθή

αξιοποίησή τους.

Ως προς τις δηλώσεις του πρώην Δημάρχου κ. Θ. Αθανα-
σόπουλου σε τοπική ηλεκτρονική δημοσιογραφική ιστο-
σελίδα σχολιάζουμε τα εξής: 
Η εύκολη λύση να παραπέμπει μια πολιτική ηγεσία τις ευ-

θύνες της στους υπαλλήλους δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Από τη άλλη πλευρά υπήρχε άπλετος δημοτικός χρόνος, 8

ετών, να διαμορφωθεί ένα γενικό πνεύμα σωστής δημοτι-

κής ευθύνης και αίσθησης του καθήκοντος στο υπαλληλικό

και στελεχιακό δυναμικό που να διασφαλίζει τόσο τα συμ-

φέροντα του Δήμου όσο και την εκάστοτε δημοτική πολι-

τική ηγεσία στη τήρηση του όρκου της απέναντι στους

δημότες. Μήπως φταίμε και  γι΄ αυτό ως η  «τότε  αντιπο-

λίτευση»;

Η συνιδιοκτησία του Δήμου και η απάντηση

της Δημοτικής αρχής Κορωπίου

Συνέχεια από τη σελ. 11

Κινήθηκα πάλι προς τα πίσω, να πω στα κο-

ρίτσια ότι ζητάει εκπρόσωπο και όταν επι-

στρέφαμε με μία από αυτές προς το βήμα,

με ακινητοποίησε ένας μπράβος πιάνοντάς

με από τους καρπούς (μου ήταν αδύνατο να

κουνηθώ έστω κι ένα χιλιοστό), ενώ ΠαΣο-

Κοι μας έφραξαν τον δρόμο. 

Τους φώναζα ότι είναι η εκπρόσωπος που

ζήτησε ο Παπανδρέου, του φώναζα κι εκεί-

νου, αλλά με άκουγε χωρίς να αντιδρά. Τε-

λικά ξανάρχισαν να μας σπρώχνουν βίαια,

με απείλησαν ενώ εγώ γαντζώθηκα σε μια

καρέκλα και την ώρα που πετούσαν τις κο-

πέλες έξω από την αίθουσα, ο Παπανδρέου

ξανάρχισε την έκκληση για εκπρόσωπο.

Λίγα λεπτά μετά με πλησίασε μια κοπέλα

και με ρώτησε αν μπορώ να μιλήσω εκ μέ-

ρους αυτών που έφυγαν. Απάντησα αρνη-

τικά και της είπα ότι δεν έφυγαν, αλλά τους

πέταξαν έξω. Της είπα να ανοίξει την πόρτα

και να τους μιλήσει. Βγήκε πράγματι έξω

και ξαναγύρισε λέγοντάς μου ότι οι άλλοι

είχαν φύγει (στην πραγματικότητα η αστυ-

νομία τους έβγαλε από το κτίριο). Μου ζή-

τησε να βγω έξω να μιλήσουμε και μου

εγγυήθηκε ότι θα μπορέσω να ξαναμπώ.

Έξω από την αίθουσα με περίμενε ο κοσμή-

τορας της σχολής. Μου ζήτησε συγνώμη

και τον ρώτησα ποιοι ήταν αυτοί που απο-

μάκρυναν τους φοιητητές από τον χώρο

του πανεπιστημίου. Μου απάντησε "η αστυ-

νομία" και όταν του είπα ότι μιλούσαν ελ-

ληνικά, παραδέχτηκε ότι ήταν ελληνική

αστυνομία, αλλά ότι στην αίθουσα βρίσκον-

ταν και οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. 

Με ρώτησε πολύ ευγενικά αν θα μπορούσα

να μείνω μέχρι το τέλος και να πάρω τον

λόγο, να θέσω μία ερώτηση στον Παπαν-

δρέου και του εξήγησα ότι γι' αυτόν τον

λόγο βρέθηκα εκεί. Στην συνέχεια με συνό-

δευσαν στην θέση μου. Εν τω μεταξύ ο Πα-

πανδρέου συνέχιζε να μιλάει για την

Δημοκρατία κι εγώ να δέχομαι τις επιθέσεις

των γύρω μου για την αναίδεια της γενιάς

μας.

Το πιο σουρεαλιστικό στοιχείο της εκδήλω-

σής ήταν ότι μέχρι το τέλος στέκονταν όρ-

θιοι, στην μέση και το βάθος του διαδρόμου,

δυο μπράβοι που επέβλεπαν την τήρηση

της τάξης σε μια ομιλία με θέμα την δημο-

κρατία.

Πράγματι ο κοσμήτορας,  μου έδωσε τον

λόγο κι έθεσα την εξής ερώτηση:

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα, κινείται όλο και

περισσότερο με λιγότερο δημοκρατικές δια-
δικασίες. Εκλεγήκατε πριν ενάμιση χρόνο
με ένα πρόγραμμα τελείως διαφορετικό
από αυτό που εφαρμόζετε. Τα μέλη του Κοι-
νοβουλίου δεν είναι ελεύθερα να ψηφίζουν
κατά βούληση, το ίδιο το Κοινοβούλιο δεν
χρειάζεται να εγκρίνει αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, η δικαιοσύνη δεν
αγγίζει τα μέλη του κυβερνώντος κόμμα-
τος.  Αυτό είναι το προσωπικό σας όραμα
για το μέλλον της Ευρώπης; 
Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ για την δημοκρατία
σήμερα. Είναι προφανές ότι το περιβάλλον
σας, δεν κατανοεί την δημοκρατία με τον
ίδιο τρόπο. Εγκρίνετε αυτή την βίαιη αντί-
δραση στην μη βίαιη κίνηση των φοιτητών;
Ενδιαφέρεστε να ακούσετε την φωνή της
νέας γεννιάς και της αντιπολίτευσης ή το
μόνο που θέλετε είναι το χειροκρότημα των
μελών του κόμματός σας; 

Απάντησε και στα δυο σκέλη. Στο δεύτερο

είπε ότι η αντίδραση για την αντίδραση δεν

βγάζει πουθενά και ότι θα ήθελε να καθί-

σουμε να συζητήσουμε. Κι αυτός, είπε, αν

ήταν νέος, θα ήθελε να διαδηλώσει, αλλά

αυτό δεν έχει νόημα. Να πάμε με τις ιδέες

μας και τις προτάσεις μας, να συζητήσουμε

[sic].

Για το πρώτο σκέλος είπε ότι η χώρα
έφτασε εδώ που έφτασε επειδή δεν λει-

τουργούσε δημοκρατικά. Επειδή οι πολίτες
δεν έλεγχαν τους πολιτικούς. Και κατέληξε

- ναι, δεν κάνω πλάκα - ότι στο σημείο που
βρέθηκε η χώρα ήταν απαραίτητο να κά-
νουμε ένα βήμα πίσω στην Δημοκρατία
μας, για να την διαφυλάξουμε και να μπο-
ρέσουμε στο μέλλον να την εμβαθύνουμε.
Κι έτσι, ο ανεκδιήγητος, κατάφερε να επι-

στρέψει εκεί απ' όπου άρχισε: στον Παπα-

δόπουλο.

Τον λόγο πήραν συνολικά δώδεκα ακροα-

τές, όλοι δημοσιογράφοι ξένων εντύπων,

εκτός από έναν γερμανό φοιτητή και μια ελ-

ληνίδα ΠαΣοΚα, η οποία ρώτησε γιατί η κυ-

βέρνηση επέλεξε τον δύσκολο δρόμο να

περικόψει τα εισοδήματα των μισθωτών,

αντί να φορολογήσει τις τράπεζες. Ο Πα-

πανδρέου απάντησε ότι το κάνανε υπολο-

γίζοντας τις συνέπειες που θα είχε κάθε

κίνηση. 

Αν είχαν επιτεθεί στο κεφάλαιο, είπε, θα

χάναμε για πάντα την αξιοπιστία μας στις

αγορές, ενώ όλοι οι καταθέτες θα απέσυ-

ραν τα χρήματά τους από τις τράπεζες,

οδηγώντας τες σε πτώχευση. 

Ομολόγησε δηλαδή ξετσίπωτα ότι η από-

φαση να πλήξει τους μικρομεσαίους ήταν

συνειδητή επιλογή.

Για την αντιγραφή

Μ.Τσαμαλίκος

ΤΜΣ/ΑΠΘ

Είχαμε αναφερθεί στο φύλλο 670 της 12/2 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, και συγ-
κεκριμένα σε ακίνητη περιουσία του Δήμου στη Λεωφ. Συγγρού, όπου υπάρχει μία “αταξία” οικονομική με τον
καταληψία ενοικιαστή. 
Είχαμε παρουσιάσει το θέμα ειδησεογραφικά, χωρίς να πάρουμε θέση, γιατί ήθελε έρευνα σε βάθος.
Η μείζωνα μειοψηφία - μέχρι χθες πλειοψηφία του Δήμου - εκυκλοφόρησε στον τοπικό τύπο σχετική ανα-
κοίνωση. Πάνω στην ανακοίνωση αυτή η σημερινή δημοτική αρχή δίνει τη δική της απάντηση, φωτίζοντας
έτσι και την υπόθεση της αναφερόμενης συνιδιοκτησίας του Δήμου με τον Ερυθρό Σταυρό.
Την παρουσιάζουμε:

Σε ομιλία για τη Δημοκρατία, μπράβοι επέβαλαν την τάξη!!! 
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Το Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας πραγματο-

ποιήθηκε στον τόπο καταγωγής του

Αθηναίου φιλοσόφου, τον αρχαίο

Δήμο Γαργηττού, από τους Φίλους

Επικούρειας Φιλοσοφίας, «Κήπος

Αθηνών» και «Κήπος Θεσσαλονί-

κης», το φιλοσοφικό περιοδικό

«Κήπος του Επίκουρου» με τη συν-

διοργάνωση του Δήμου Παλλήνης.

Το συμπόσιο βρήκε ανταπόκριση

στους φίλους  της επικούρειας φι-

λοσοφίας, καθώς και από το υψηλό

επίπεδο όλων των ομιλητών οι πα-

ρουσιάσεις των οποίων έγιναν σε

λόγο άμεσο με στόχο την επικοινω-

νία,  και όχι σε ελιτίστικη διάλεκτο

με στόχο την επίδειξη και τον πνευ-

ματικό αποκλεισμό των πολλών.

Με αυτό το φιλοσοφικό συμπόσιο, οι

Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας

θέλησαν να τιμήσουν το μεγάλο δια-

φωτιστή και ανθρωπιστή φιλόσοφο,

και ταυτόχρονα  να προσφέρουν μια

διαχρονική πρόταση πνευματικής

θωράκισης απέναντι στα σημερινά

αδιέξοδα.

Καθώς τα ευρήματα της σύγχρονης

Επιστήμης έχουν αναδείξει την εγ-

κυρότητα των βασικών σημείων της

Φυσικής και Ηθικής φιλοσοφίας του

μεγαλοφυούς Επίκουρου, ο οποίος

είχε αντιληφθεί τη φύση του σύμ-

παντος και του ανθρώπου, αξίζει

ίσως  να αφουγκραστούμε το δια-

χρονικό ανθρωπιστικό μήνυμά του.

Ένα μήνυμα, που εκφράζει με τον

απλούστερο αλλά και αρτιότερο

τρόπο το νόημα της ευτυχισμένης

ζωής, την οποία μπορεί να επιτύχει

ο καθένας από εμάς εφόσον συν-

δυάσει την προσωπική αρετή της

φρόνησης με το συμμετοχικό αγαθό

της φιλίας.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου

Παλλήνης Αθανασίου Ζούτσου, το

Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

καθιερώνεται ως θεσμός και θα διορ-

γανώνεται σε ετήσια βάση στον

τόπο καταγωγής του φιλοσόφου

Επίκουρου και σε αντίστοιχη ημερο-

μηνία. 

Επίσης μετά από πρόταση των

Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας

«Κήπος Αθηνών» την οποία αποδέχ-

θηκε ο Δήμαρχος, θα ονομαστεί και

θα διαμορφωθεί ένας κοινόχρηστος

χώρος πρασίνου της περιοχής ως Ο

ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ, προς

τιμήν του. 

Επικούρεια φιλοσοφία στο Γέρακα
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στο

Μαρκόπουλο παρουσίασε (22/2), η Media

Strom σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματο-

ποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων των

νέων της εγκαταστάσεων.

Σε μια ζοφερή για τη χώρα εποχή κάθε

επένδυση ακούγεται ως “όαση” για τα ερ-

γασιακά και οικονομικά της χώρας.

Συνήθως η εφημερίδα μας δεν ασχολείται

με τέτοια θέματα, όμως το παρουσιάζουμε

γιατί έχει τη σημασία του, αφού η επιχεί-

ρηση δεν έφυγε στα Βαλκάνια, αλλά προτί-

μησε να επενδύσει στην Ελλάδα.

Μία υπερσύγχρονη μονάδα στο Μαρκό-

πουλο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από

τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Η συγ-

κεκριμένη επένδυση είναι η μεγαλύτερη,

έως σήμερα, στον κλάδο της στρωματοποι-

ΐας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελ-

λάδα, ενώ θα οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη

για τους Έλληνες πολίτες και καταναλωτές,

όπως την αύξηση της απασχόλησης και 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Φυσικό είναι εξασφαλίζοντας νέα τεχνολογία

να βελτιώσει και την ποιότητα παραγωγής.

Το νέο εργοστάσιο της εταιρείας, ήδη, στε-

γάζει τις πλέον σύγχρονες και πλήρως αυ-

τοματοποιημένες γραμμές παραγωγής

στρωμάτων  και συμπληρωματικών προϊόν-

των ύπνου, καθώς και το άρτια εξοπλισμένο

Εργαστήριο R&D για τη δοκιμή της αντο-

χής, της ορθοπεδικότητας & της  ανατομι-

κότητας των στρωμάτων.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, Ιωάννης Νιάρ-

χος, μεταξύ άλλων ανέφερε πως: «κάναμε
πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής και εί-
μαστε ευχαριστημένοι, με τη δημιουργία
αυτού του εργοστασίου, που είναι το κορυ-
φαίο στην Ευρώπη και ένα από τα πιο σύγ-
χρονα σε όλον τον κόσμο».  
Ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας,

Γιώργος Νιάρχος δήλωσε: «Όραμά μας
είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η
Media Strom να καταστεί μία από τις μεγά-
λες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις».
Η MEDIA STROM  είναι ο αδιαφιλονίκητος

ηγέτης του κλάδου, με πωλήσεις 37 εκ.

ευρώ όταν η δεύτερη εταιρεία ακολουθεί με

18 εκ. ευρώ. μια απόσταση που συνεχώς

αυξάνεται, χάρη στα πρωτοποριακά προ-

ϊόντα και τις καινοτομικές υπηρεσίες που η

εταιρεία θέτει συνεχώς στη διάθεση των

καταναλωτών.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία ιδρύθηκε το

1967 και είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία

στρωματοποιίας.  Στα 44 χρόνια δραστη-

ριοποίησής της έχει συνδέσει το όνομά της

με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη στρω-

ματοποιία, εδραιώνοντας την ηγετική της

θέση στην αγορά. 

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο 60

καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα,  το

οποίο και επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθ-

μούς.

40 εκατομμύρια € επένδυσε η MEDIA STROM

στη νέα υπερσύγχρονη εργοστασιακή 

μονάδα της στο Μαρκόπουλο

2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

Αφιέρωμα στα 50 χρόνια
Κυπριακής Δημοκρατίας

Στα πλαίσια της συναλληλίας και της συνεργασίας των

Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας, ο διευθυντής του

2ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών π. Σταύρος Γούλας, ο

Σύλλογος Διδασκόντων και το 15μελές Μαθητικό συμ-

βούλιο, πραγματοποίησαν εκδήλωση μνήμης για τα “50
χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας”, το Δεκέμβριο

(20/12) με ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες με-

ταξύ των οποίων και ο Ανδρέας Κούκος.

Παράλληλα με την εκδήλωση εξέδωσαν και ένα όμορφο

ημερολόγιο για το 2011 αφιέρωμα στην Κύπρο.

Αντιγράφουμε: Τριάντα επτά χρόνια πέρασαν από την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο με απόβαση στρατιωτικών
δυνάμεων στην περιοχή “Πέντε μίλι” της Κερύνειας και
ρίψη αλεξιπτωτιστών στον Πενταδάκτυλο.
Η εισβολή του Αττίλα και η κατάληψη του 40% του εδά-
φους της Κύπρου ολοκληρώθηκε στις 14.15 Αυγούστου,
μετά την κατάρρευση της Διάσκεψης της Γενεύης, με την
κατάληψη της Αμμοχώστου και της Μόρφου.
Τόσα χρόνια μετά, η τραγωδία του 1974 είναι χαραγμένη
στις καρδιές των ανθρώπων που τη βίωσαν.
Φωτεινές μορφές στάθηκαν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος

Μάτσης, ο Μάρκος Δράκος, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο Χα-

ράλαμπος Μούσκος, ο Χρίστος Τσιάρτας, ο Μιχαλάκης Παρί-

δης, ο Φώτης Πίττας, ο Ηλίας Παπακυριακού, ο Σάββας

Ροτσίδης, ο Χρίστος Σαμάρας, ο Σταύρος Στυλιανίδης, ο Μι-

χαήλ Καραολής, ο Στυλιανός Λένας, ο Μιχάλης Γεωργάλλας...
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Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου

πραγματοποιήθηκε η 1η Πανατ-

τική Συνδιάσκεψη Οργανώσεων

ΟΝΝΕΔ Αττικής πραγματοποι-

ήθηκε στις 20/2. Στη συνδιάσκεψη

ανταλλάγησαν απόψεις και έγι-

ναν ομιλίες, που επικεντρώθηκαν

στα προβλήματα της Αν. Αττικής. 

Ο   Πρόεδρος της Υ2 ΟΝΝΕΔ Νο-

τιοανατολικής Αττικής, Στράτος

Καζούρης, αναφέρθηκε στο πρό-

γραμμα δράσεων που ετοιμάζουν,

αλλά και στα προβλήματα της πε-

ριοχής τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

Η Ανατολική Αττική ως περιοχή,

παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορ-

φίες σε σχέση με την υπόλοιπη

Αττική.

Το σημαντικότερο, ίσως, πρό-

βλημα που αντιμετωπίζει, είναι

αυτό των υποδομών της.  Αφενός,

οι βασικές υποδομές οργανωμέ-

νης κοινωνίας δεν υφίστανται σε

όλη την έκτασή της. Αφετέρου,

ακόμα και στις περιοχές που

υπάρχουν υποδομές, δεν επαρ-

κούν σε καμία περίπτωση σε

σχέση με τον ιλιγγιώδη ρυθμό με

τον οποίο αυξάνεται ο πληθυσμός

της.

― Ένα παράδειγμα είναι η έλ-

λειψη νοσοκομειακών μονάδων

στην Ανατολική Αττική.  

― Οι σχολικές μονάδες, οι οποίες

είναι δυσανάλογες με τον ολοένα

αυξανόμενο αριθμό των κατοίκων. 

― Σε αρκετούς οικισμούς της

Ανατολικής Αττικής, δεν υφίστα-

ται αποχετευτικό σύστημα, ενώ η

πρόσβαση ακόμα και σε μεγάλους

δήμους είναι δύσκολη λόγω της

μη ύπαρξης ασφαλτοδρόμων.

― Οι βιομηχανικοί ρύποι, η δια-

χείριση των απορριμμάτων, η συ-

νεχόμενη μόλυνση του

υδροφόρου ορίζοντα, όπως επί-

σης και οι εκτεταμένες πυρκαγιές

κατά τη διάρκεια της θερινής πε-

ριόδου, αποτελούν σημαντικά

προβλήματα με αντίκτυπο σε όλη

την Αττική.

― Ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο

είναι απαραίτητο να αναφερθεί,

είναι αυτό του χωροταξικού σχε-

δίου και της δόμησης. Η ραγδαία

αύξηση των κατοίκων, δημιουργεί

την ανάγκη οίκησής τους, η οποία

όμως φαίνεται να είναι μη ελεγ-

χόμενη και να πραγματοποιείται

χωρίς την ύπαρξη σχεδίου δόμη-

σης.

Τόνισε δε ότι «Η πολιτεία οφείλει

να θέσει οργανωμένο σχέδιο δρά-

σης για την Ανατολική Αττική».

Αναφέρθηκε στις ζώνες προστα-

σίας Υμηττού και Πεντέλης επι-

σημαίνοντας ότι «εκατοντάδες

οικογένειες βρίσκονται όμηροι

μιας αυθαίρετης απόφασης, η

οποία πάρθηκε βεβιασμένα κατά

το παρελθόν.  Υπάρχουν κάτοικοι

με τίτλους ιδιοκτησίας από το

1950 και 1960, οι οποίοι έχουν

ένα σπίτι και το κράτος τους θεώ-

ρει καταπατητές, επειδή εν μια

νυκτή πριν από περίπου 30 χρόνια

χαράχτηκαν οι ζώνες προστασίας

των ορεινών όγκων της Αττικής».  

Δεν είμαστε η πίσω αυλή της Αθή-

νας. Είμαστε σημαντικό κομμάτι

της Αττικής και απαιτούμε το σε-

βασμό που δικαιούμαστε».

1η Παναττική Συνδιάσκεψη Οργανώσεων ΟΝΝΕΔ Αττικής 
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Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία  το

κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου που αφορά στα δικαιώματα των επιβα-

τών λεωφορείων και πούλμαν, αποτέλεσμα μακρών και επί-

πονων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της αντιπροσωπείας του οποίου

ηγείτο η Ελληνίδα αντιπρόεδρος  Ρόδη Κράτσα.

Η συμφωνία αποτελεί ένα θετικό βήμα για την καθημερινό-

τητα των Ευρωπαίων πολιτών. Καλύπτονται πλέον όλες οι

γραμμές απόστασης μεγαλύτερης των 250 χλμ., χωρίς να

γίνεται διάκριση μεταξύ περιφερειακών, εθνικών η διαμε-

θοριακών μεταφορών. Αλλά και για αποστάσεις μικρότερες

των 250 χλμ., κυριότερα για αστικές και προαστιακές με-

ταφορές, οι επιβάτες θα έχουν μία σειρά βασικών δικαιω-

μάτων, με έμφαση κυρίως στα δικαιώματα των ατόμων με

αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας.

Με επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εταιρίες οδη-

γών μεταφορών είναι υποχρεωμένες σε κάθε περίπτωση

να παρέχουν βοήθεια και πληροφορίες στους επιβάτες

καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής

βλάβης. 

Ειδικότερα, αξίζει να υπογραμμιστούν τα εξής σημεία:

― Παροχή βοήθειας σε περίπτωση καθυστέρησης

Οι επιβάτες λεωφορείων πρέπει να  ενημερώνονται για

τυχόν αλλαγές δρομολογίων. Αν οι καθυστερήσεις είναι με-

γάλες, θα έχουν δικαίωμα για γεύμα και ροφήματα. Αν η

διανυκτέρευση είναι απαραίτητη, διότι η υπηρεσία έχει

ανασταλεί, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να πληρώσει

μέχρι και δύο νύχτες (€ 80 κατά άτομο είναι το ανώτατο

όριο ανά διανυκτέρευση). 

― Επιστροφές ποσών και αποζημιώσεις 

Αν οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν σε ένα λε-

ωφορείο ή εάν η αναχώρηση καθυστερεί άνω των 120 λε-

πτών,  τότε αυτοί  μπορούν να απαιτήσουν το πλήρες

αντίτιμο του εισιτηρίου τους ή τρόπο εναλλακτικής μετα-

φοράς στον τόπο προορισμού τους. Αν ο φορέας εκμετάλ-

λευσης είναι σε θέση να παράσχει εναλλακτική μεταφορά,

ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση

ύψους 50% της τιμής του εισιτηρίου. Εξαιρέσεις επιτρέ-

πονται μόνο σε  περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή

ακραίων καιρικών συνθηκών. 

― Παροχή βοήθειας στους επιβάτες με μειωμένη κινητι-

κότητα

Οι βουλευτές υπερασπίστηκαν την απαίτηση παροχής βοή-

θειας από λεωφορεία και πούλμαν σε άτομα που είναι ανά-

πηρα ή έχουν μειωμένη κινητικότητα, αρκεί αυτοί να

ενημερώνουν την εν λόγω εταιρεία για τις ανάγκες τους

36 ώρες πριν την αναχώρηση. Αν ο φορέας εκμετάλλευσης

είναι σε θέση να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια, ο επι-

βάτης με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να συνοδεύεται άνευ

επιπρόσθετου κόστους από ένα άτομο της επιλογής του.

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο

εξοπλισμό θα πρέπει να αποζημιωθεί από την εταιρεία ή τον

οργανισμό διαχείρισης του σταθμού.

― Αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές μέχρι

1200 ευρώ.

― Κανόνες για αποζημίωση σε περίπτωση υπηρεσιών άνω

των 250 χιλιομέτρων 

Καθορίστηκαν κανόνες για αποζημίωση οι οποίοι θα πρέπει

να ισχύουν μόνο για υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων άνω

των 250 χιλιομέτρων σε αντίθεση με το όριο των 500 χι-

λιομέτρων που αρχικά ζήτησε το Συμβούλιο. 

Η αντιπρόεδρος Ρόδη Κράτσα τόνισε ότι με τον κανονισμό

αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος της νομοθεσίας για τα δι-

καιώματα των επιβατών στις μεταφορές, μετά τους αντί-

στοιχους κανονισμούς για τους επιβάτες αεροπλάνων,

σιδηροδρόμων και πλοίων. 

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την δημο-

σίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Αναγνωρίζονται δικαιώματα επιβατών σε λεωφορεία  και πούλμαν 

Την πρώτη της μαζική εκδήλωση πραγματο-

ποίησε την Κυριακή 13/2/20111, η νεοσύ-

στατη επιτροπή της Κίνησης Ανεξάρτητων

Πολιτών (ΣΠΙΘΑ) Αργυρούπολης - Ελληνικού

- Γλυφάδας, στην κατάμεστη αίθουσα του

Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Ελληνικού.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο

οικονομολόγος- αναλυτής Δημήτρης Καζά-

κης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

του Κινήματος του Μίκη Θεοδωράκη. 

Παρουσία πλήθους παρευρισκομένων, με

συγκεκριμένα παραδείγματα ο Δ. Καζάκης

ανέλυσε τα αίτια της Οικονομικής κρίσης και

τις συνέπειες της για την Ελληνική κοινωνία.

Όπως τόνισε η Ελλάδα από την απελευθέ-

ρωση της μέχρι σήμερα κινήθηκε σε λάθος

πορεία. Ενώ για την σημερινή κατάσταση

επεσήμανε ότι, από την δεκαετία του '90 έως

σήμερα ο δημόσιος δανεισμός γίνεται κυρίως

με ομόλογα, που επιτρέπει αφενός τη χει-

ραγώγηση και την εξαγορά του ελληνικού

πολιτικού συστήματος χωρίς να υπάρχουν

εμφανή ίχνη. Σε ολόκληρο αυτό το διάστημα

η Ελλάδα πληρώνει τοκογλυφικά επιτόκια,

πληρώνει τραπεζικές μεσιτείες στο υπερδι-

πλάσιο της διεθνούς τραπεζικής πρακτικής

και κάθε μεγάλη αγορά ομολόγων συνο-

δεύεται από παραχωρήσεις για «μεγάλα

έργα» και κρατικές προμήθειες. Έτσι την

εποχή που συζητιόταν η ζεύξη Ρίου-Αντίρ-

ριου, μια μεγάλη αγορά ομολόγων από γαλ-

λικές τράπεζες εξασφάλισε την παράδοση

του έργου σε γαλλικά συμφέροντα. Με

αυτόν τον τρόπο έγινε και η εισβολή των

γερμανικών εταιρειών για να μας πουλήσουν

το σύστημα ασφαλείας C4I, που δεν δου-

λεύει, τα υποβρύχια που γέρνουν, τις προμή-

θειες του ΟΤΕ και του ελληνικού κράτους

από τη Siemens, κοκ. 

Για να δείξουμε τη σχέση δανειστών και

ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, αρκεί

να αναφέρουμε ότι ο κύριος δανειστής της

χώρας με βάση την πρόσφατη δανειακή σύμ-

βαση όπου η κυβέρνηση απεμπόλησε «άνευ

όρων και αμετάκλητα», όπως αναφέρει αυ-

τολεξεί η ίδια η δανειακή σύμβαση, την ασυ-

λία της χώρας λόγω εθνικής κυριαρχίας,

είναι η Γερμανία. 

Όμως δεν μας δανείζει το Γερμανικό κράτος,

αλλά μια τράπεζα κρατικού ενδιαφέροντος

και όχι μόνο, η kfw. Η τράπεζα αυτή είναι κι

ένας από τους βασικούς μετόχους της

Deutsche Telecom που είναι κύριος μέτοχος

στον ΟΤΕ. Το πώς μπήκε η Deutsche Telecom

στον ΟΤΕ αποτελεί σκάνδαλο πρώτου μεγέ-

θους και συνδέεται με ανταποδοτικά οφέλη

υπέρ των Γερμανών, προκειμένου, ανάμεσα

στα άλλα, να αγοράσουν οι Γερμανικές τρά-

πεζες ελληνικά ομόλογα. 

Είναι τυχαίο το γεγονός ότι την τελευταία

δεκαετία που οι Γερμανικές τράπεζες έγιναν

ένας από τους δυο μεγαλύτερους δανειστές

του ελληνικού κράτους, η Γερμανία εδραι-

ώθηκε στην Ελλάδα ως η πρώτη οικονομική

δύναμη κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο

στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας και έχον-

τας διεισδύσει όσο κανένας άλλος σε όλους

τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας μας;

Όχι βέβαια.

Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται

δυο βασικές προϋποθέσεις: Εξαγορασμένοι

πολιτικοί και μια οικονομική ολιγαρχία που

ζει όχι από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη

της παραγωγής, αλλά από τον παρασιτισμό

της χρηματιστικής κυβείας και τον μεταπρα-

τισμό ξένων συμφερόντων. 

...

Από τη στιγμή που οι δανειστές της χώρας

επέβαλαν αυτό το καθεστώς, έχασαν κάθε

δυνατότητα να επικαλεστούν το «δίκαιο» για

τα αιτήματά τους, έχασαν κάθε έννομο και

συμβατικό στοιχείο από τις απαιτήσεις προς

τη χώρα και τον λαό της. Δεν μπορείς να

υποδουλώνεις μια χώρα και έναν λαό, να

τον αναγκάζεις να ζήσει μια κόλαση, μόνο

και μόνο γιατί έχεις «έννομες απαιτήσεις».

Ο κατακτητής είναι πάντα κατακτητής, είτε

γίνεται με τα όπλα, είτε με οικονομικά μέσα.

Κι αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά αποτελεί βα-

σική αρχή του μεταπολεμικού διεθνούς δι-

καίου. Και απέναντι στον κατακτητή υπάρχει

μόνο μια απάντηση: ο πατριωτισμός των Ελ-

λήνων, οι οποίοι σύμφωνα και με το σύν-

ταγμα (120.4) «δικαιούνται και

υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε

μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το

καταλύσει με τη βία».

Κι όπως γνωρίζουν όλοι η βία δεν είναι μόνο

στρατιωτική, είναι και πολιτική και οικονο-

μική. Σήμερα ο πατριωτισμός των

Ελλήνων δοκιμάζεται και επιβεβαι-

ώνεται πρώτα και κύρια απέναντι στους

νέους κατακτητές της χώρας, τους ντόπιους

δωσίλογους κυβερνώντες και κάθε άλλον

που σκαρφίζεται θεωρίες «δικαίου» για να

ρίξει την ευθύνη στο θύμα ώστε να αθωωθεί

ο θύτης".

Στην ομιλία ακούστηκαν πράγματα πρωτά-

κουστα για το μέσο ενεργό πολίτη, που δυ-

στυχώς λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορούμε

να τα παρουσιάσουμε όλα.

...Οι μεγάλοι Έλληνες οικονομολόγοι Αγγ.

Αγγελόπουλος, Καλιτσουνάκης, κλπ γνώρι-

ζαν από τότε τα πάντα και υποδείκνυαν

ορθές πολιτικές για διαγραφή χρεών αλλά

δεν εισακούστηκαν από τους πολιτικούς. 

Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του

και το μέλος της Σ.Ε. Κώστας Ζουράρις, που

απηύθυνε σύντομη προσλαλιά περί του

ρόλου της Συμβουλευτικής.

Ανοιχτή εκδήλωση “Σπίθας” Αργυρούπολης-Ελληνικού-Γλυφάδας
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1. Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, του επιλεγομένου και «Γέρου του Μωρηά».

2. Γεωργίου Καραϊσκάκη, του επιλεγομένου και «Γυιού της Καλογριάς.

3. Μάρκου Μπότσαρη, του επιλεγομένου και «Αητού του Σουλίου».

4. Νικήτα Σταματελόπουλου, του επιλεγομένου και «Νικηταρά Τουρκοφάγου».

5. Κωνσταντίνου Κανάρη, του επιλεγομένου και «Μπουρλοτιέρη».

6. Γρηγορίου Δικαίου, του επιλεγομένου και «Παπαφλέσσα».

7. Οδυσσέως Ανδρούτσου, του επιλεγομένου και «Λιονταριού της Ρούμελης».

8. Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, της επιλεγομένης και «Καπετάνισσας».

9. Ανδρέα Βώκου, του επιλεγομένου και «Μιαούλη».

10. Πέτρου Μαυρομιχάλη, του επιλεγομένου και «Πετρόμπεη».

Εν ζωή ενοικούντων εις τα όρη και τα πελάγη της τότε επαναστατημένης Ελλάδος, 

νυν δε παρεπιδημούντων εις το υπερπέραν.

ΚΑΤΑ

---------

Θεοδώρου Πάγκαλου, κατοίκου Αττικής και Αντιπροέδρου της νυν Κυβερνήσεως της Ελ-

λάδος, δηλούντος ενίοτε και κατ’ επάγγελμα οινοποιός.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όλοι ημείς, ησυχάζοντες μεν ως ψυχές άϋλες, αλλά και ενδιαφερόμενοι εσαεί δια την

κοινήν Πατρίδαν, που αλυσσοδεμένη, από τους προαιωνίους εχθρούς μας, Τούρκους, επα-

ραλάβαμε και λεύτερη την επαραδώσαμε εις τους απογόνους μας, εμάθαμε έκπληκτοι

πως σύ «απόγονε» Θόδωρε Πάγκαλε, βαρυθύμως εδήλωσες πως κακώς επράξαμε που

επαναστατήσαμε και τούτο έγινε διότι είμαστε, λέει, «αγράμματοι»…

Εξ αρχής να σου δηλώσουμε ότι, ημείς, αλλά και χιλιάδες άλλοι ομοθυμαδόν θυσιασθέν-

τες υπέρ πατρίδος συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ασφαλώς και υπήρξαμε αγράμμα-

τοι, αφού σχολειά τότες δεν είχαμε.

Αγκαλά όμως, είχαμε το ολίγον μυαλό οπού εχρειάζονταν δια να ξεδιαλέξουμε «μιας

ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή», όπως με τον Θούριό του

μας ορμήνεψε και ο -προ ημών σφαγιασθείς υπέρ Πατρίδος- Αντώνιος Κυριαζής, ο επο-

νομαζόμενος και Ρήγας Φερραίος ή Βελεστινλής.

Κι όσον και να μην εμάθαμε γράμματα, όμως εγνωρίζαμε ωρέ την φυλλάδα του Μεγαλέ-

ξαντρου, του πιο ένδοξου Έλληνα προγόνου μας, γνωρίζαμε και στοματικώς για τον Ηρα-

κλή μας και για τον Αχιλλέα μας, για τους αρχαίους σοφούς μας, για τον Μαραθώνα και

για τις Θερμοπύλες γνωρίζαμε, δια τούτο και μετά την μάχην εις τα Δερβενάκια, οπού ρε-

ζιλέψαμε την Τουρκιά και τον σερασκέρη Δράμαλη, οι σύντροφοί μας τραγουδάγανε ότι,

«του Λεωνίδα το σπαθί, Κολοκοτρεώνης το φορεί…»

(Εννόησες εσύ Θόδωρε, ως μορφωμένος οπού είσαι, τι εννοούμε;;;)

Ημείς τότες, εκειούς που δεν ήθελαν να συνδράμουν εις την Επανάστασιν και τα κάνανε

«καπάκια» με τους Τούρκους, τους ελέγαμε «προσκυνημένους» και «σαπιοκοιλιές» και

πολλούς από αυτούς, ο εξ ημών Κολοκοτρώνης δικαίως τους επέρασεν από «φωτιά και

τσεκούρι», αλλά, ως φαίνεται, αρκετοί εγλύτωσαν –και το χειρότερο- «εσπόριασαν»…

(Θα το εννόησες κι’ αυτό, έτσι παραμορφωμένος οπού είσαι…)

Συνάμα, -όμως- ξοδεύτηκαν και οι περισσότεροι από εμάς, αφού έσφαζε αλύπητα τετρα-

κόσια χρόνια ο Τούρκος, σφαχτήκαμε ολίγον και μεταξύ μας και αυτό το κακόν γινάτι πρέ-

πει να το μνημονεύουμε, μπας και δεν ματαγίνει. 

(Πλην ματαίως, ως φαίνεται και από τα εδικά σας «καζάντια»…) 

Ωστόσο εδώ, σήμερα, μαθαίνουμε ότι σεις ελησμονήσατε τους αγώνες και τα παθήματά μας,

ότι δεν θέλετε να διδάσκονται τα παιδιά σας εις τα σχολειά την Ιστορίαν του Γένους, ότι μουρ-

μουράτε πως τάχατες δεν έπρεπε να κάνωμε την Επανάστασιν και ότι, ακόμη και τον Τούρκον

θέλετε να τον κάμετε φίλον, δια να βάλετε λέει, σε μοιρασιά μ’ αυτόν, το Αιγαίο!!!

Ωρέ ζουρλαθήκατε εντελώς;;; Πιάνεται ωρέ φίλος ο Τούρκος;;; Αυτός αν του δώσεις το

χέρι για καλημέρα, θα στο δαγκώσει για προσφάϊ…

Και τι είναι ωρέ το Αιγαίο των αρχαίων μας προγόνων για να το μοιράσετε…κολοκυθό-

πιττα της γιαγιάς σας;;;

Δια όλα τούτα διαμαρτυρόμαστε εντόνως και σας καλούμε να στοχαστείτε καλά και «με

το μέσα μυαλό», όσα άσκεφτα σπεύδετε να πράξετε, άλλως τα ποτάμια αίματα και τα πο-

τάμια δάκρυα, όπου έχουν χυθεί για την λευτεριά της Πατρίδος από μιλιούνια γενηές Ελ-

λήνων, θα γυρίσουν να σας πνίξουν…

Σας δηλώνουμε δε πως, όποτε με το καλό κοπιάσετε με την σειρά σας εδώ πάνω, «μα τον

πούτζον» του εξ ημών Καραϊσκάκη, εις τον οποίον από εκείνα τα χρόνια εσυνηθίσαμε να

ομνύουμε εις κρισίμους ώρας, θα σας καρτερέσουμε δια να λογαριαστούμε και να πά-

ρουμε «χάκι».

Επειδή την σύνταξιν της παρούσης αναθέσαμε εις τον υπογράφοντα αυτήν, ως γραμμα-

τιζούμενον απόγονον ενός –αγράμματου μεν αλλά και πολλά παθόντος- συναγωνιστού

μας εκ Ραδοβυζίου Άρτης, του δίδουμε και την ρητήν εντολήν να αναθέσει εις αρμόδιον

δικαστικόν επιμελητήν, όπως την επιδώσει εις αυτόν οπού ευθύνεται, προς γνώσιν του

και δια τις ηθικές συνέπειες οπού του αρμόζουν.

Αθήνα, 15η Ιανουαρίου 2011

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΔΗΛΩΣΙΣ

Από το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού με διευ-

θύντρια τη Βάσω Κιούση, λάβαμε το παρακάτω δελτίο

τύπου που αφορά τον έτος εθελοντισμού, που έχει ονομα-

στεί το 2011, το οποίο μας πληροφορεί για την εθελοντική

δράση.

Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανε-

ξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας.

Σύμφωνα  με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009,το έτος 2011 ανακηρύχ-

θηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που
προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» εν συντομία

«Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού».

Τι είναι εθελοντισμός;
Μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες

δεξιότητες  και γίνονται ενεργοί πολίτες. Ο εθελοντισμός

δεν έχει πλαίσιο και όριο  είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο

με διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάση τις αξίες, τις

αρχές και την κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική πραγ-

ματικότητα της κοινωνίας.

Εθελοντής είναι  ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιο-

τελώς τον ελεύθερο χρόνο ή την γνώση του για χρήσιμές

δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλ-

λαγμα

Συνδυάζει την ελεύθερη βούληση και επιλογή με την έν-

ταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. 

Ο εθελοντισμός έχει ευρεία έννοια, από την προσφορά σε

ΜΚΟ ή κάποιο ίδρυμα μέχρι και σε προσωπικό επίπεδο

Αλλά  έχει και πολλές μορφές δράσης όπως: συνοδεία,
βοήθεια στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δωρεά αίματος,
μεταφορά ασθενών, δωρεά οργάνων σώματος., εξειδικευ-
μένες παροχές, ψυχαγωγία, νομική βοήθεια κλπ.
Ιδιαίτερη απήχηση  έχει ο εθελοντισμός που απευθύνεται

σε  νέους και συσχετίζεται με τις ΜΚΟ για θέματα οικολο-

γίας, περιβάλλοντος, βοήθειας ευαίσθητων κοινωνικών

ομάδων.

Επίσης υπάρχει ο διεθνής εθελοντισμός:προσφορά αλληλεγ-

γύης  και γνώσης  σε χώρες του Τρίτου Κόσμου ή ανθρωπιστι-

κών υπηρεσιών στις ζώνες πολεμικών συγκρούσεων και ο

πολιτιστικός εθελοντισμός  η οργάνωση θεατρικών, μουσικών

και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Το 2001 ονομάστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

«Διεθνές Έτος  Εθελοντισμού» και η 5η Δεκεμβρίου κάθε

έτους έχει κατοχυρωθεί ως «Διεθνής Ημέρα Εθελοντι-

σμού».

―  Θα πρέπει να υποστηρίζουμε και  να ενισχύουμε τον

εθελοντισμό ως στάση ζωής…

― Ο εθελοντισμός ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγ-

γύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη,

οδηγεί στην εσωτερική ολοκλήρωση του ανθρώπου

Συνδυάζει αυθορμητισμό, συνέπεια, πειθαρχία, ανιδιοτέλεια,

αλληλεγγύη και προσφορά ενάντια στο ρεύμα της απαξίωσης

των ιδεών και της αποξένωσης των ανθρώπων. www.ektp.gr

2011 Ευρωπαϊκό  ΄Ετος  Εθελοντισμού
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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

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

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 Σταυρό Αγίας

Παρασκευής 2 γραφεία επί της λεωφ. Μα-

ραθώνος, 60 και 75 τ.μ. σε πρώτο όροφο με

ανσανσέρ . Τιμή 600 € το καθένα.

Συνάντηση Τριτέκνων
Οικογενειών

Στις 8 Μαρτίου και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του  Δημαρ-

χείου Σαρωνικού θα γίνει συνάντηση – ενημέρωση στις τρίτε-

κνες οικογένειες, από τον Σύλλογο Γονέων με Τρία Παιδιά,

Νομού Αττικής. Εκτός από το Δ.Σ. του συλλόγου, θα παραστεί

και ο εργατολόγος Δ. Μητρόπουλος ο οποίος έχει βοηθήσει

τον σύλλογο να κερδίσει αρκετά από τα δικαιώματα που μπο-

ρούν και έχουν οι τρίτεκνες οικογένειες, αρκεί να τα γνωρί-

ζουν και αυτή η συνάντηση έχει αυτό τον χαρακτήρα. 

Σε αυτή την συνάντηση θα μπορέσουν να γίνουν και εγγρα-

φές για όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμα. 

Παρακάτω παραθέτουμε τα έγγραφα που χρειάζονται για

την εγγραφή στον Σύλλογο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Σύλλογος- Σωματείο Τριτέκνων ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε

τον Ιανουάριο του 2007 με μοναδικό του σκοπό την ΠΛΗΡΗ

εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.

Η δύναμη του Συλλόγου - Σωματείου είναι ο αριθμός των

μελών του.

Για την εγγραφή χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οι-

κογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι

2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων

3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν

οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος

και πίσω και των δύο γονιών.

Εάν το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΔΕΝ είναι

από Δήμο του Νομού Αττικής, τότε, ακόμη χρειάζεται μία δή-

λωση του Ν 1566 καθώς και ένας λογαριασμός ΔΕΗ, η ΟΤΕ,

η ΕΥΔΑΠ. Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο

είναι 15 ευρώ.

Πληροφορίες για την συνάντηση: Φόνσος Αντώνιος

6977202628, Λαζαρή Λαμπρινή 6975583979.

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

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

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

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 23/02/1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 324Ε

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Κων/νυ 47, 19400 Κορωπί

Πληροφορίες κ. Παπαμιχάλης, τηλ. 210 6623.628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προ-

σφορά σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέ-

στερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για

την “Προμήθεια γάλακτος 2011”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 36.850,00€ πλέον

ΦΠΑ 11%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Πέμπτη 3η Μαρτίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 11.30π.μ.

έως και 12.00 π.μ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6623.628.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ν. Κιούσης

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 
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/2, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 & ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3

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

Αυχενικό Σύνδρομο· το σύνδρομο της εποχής!

Ο όρος αυχενικό σύνδρομο χρησιμοποιείται για να περιγρά-

ψει δυσλειτουργίες στην περιοχή του ινίου, του αυχένα και

της ωμικής ζώνης. Η αιτία ή οι αιτίες μπορεί να προέρχονται

από την ίδια την περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυ-

λικής στήλης, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώ-

ματος. 

Εκδηλώνεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμ-

πτώματα: πόνο, μυϊκό σπασμό, μυοπεριτοναϊκό πόνο (trigger

points), πονοκέφαλο, οπτικές ή ακουστικές διαταραχές, αι-

μωδίες στα άκρα ή και περιφερικά άλγη, περιορισμό κινητι-

κότητας του αυχένα, διαταραχές ψυχοσύνθεσης (άγχος,

κατάθλιψη κ.ά.), ζάλη, ίλιγγο, ναυτία και έμετο, πόνο στον

τράχηλο, δυσκαταποσία.

Aιτίες
Οι αιτίες πρόκλησης πόνου στον αυχένα και στην ευρύτερη

περιοχή ορισμένες φορές είναι πολλές και όχι πάντα ευδιά-

κριτες. Συχνά δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ ακτινολογικών

ευρημάτων και συμπτωμάτων. Έντονες εκφυλιστικές αλλοι-

ώσεις  μπορεί να προκαλούν ελάχιστο ή και καθόλου πόνο

ενώ αντίθετα να υπάρχουν πόνοι ή και νευρολογικά συμπτώ-

ματα  με ελάχιστα ή και καθόλου ακτινολογικά ευρήματα.

Κυριότερες αιτίες του αυχενικού συνδρόμου θα μπορούσαμε

να αναφέρουμε: οστεόφυτα, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου,

οστικές κακώσεις, συγγενείς ανωμαλίες (π.χ. υπεράριθμη

πλευρά), πίεση από αγγεία, μετατραυματικές συμφύσεις,

ακραίες κινήσεις, υπερβολική διάταση νεύρου, εκφυλιστικές

αλλοιώσεις, οστεοπορωτικά κατάγματα, νόσοι του κολλαγό-

νου, χωροκατακτητικές εξεργασίες, μυϊκή δυσλειτουργία. 

Αναλύοντας το μηχανισμό της μυϊκής δυσλειτουργίας, ο

οποίος είναι συνυπεύθυνος μαζί με τη  δυσλειτουργία των

τριών άνω αυχενικών σπονδύλων για τον αυχενογενή πονο-

κέφαλο, διαπιστώνουμε ότι η μυϊκή δυσλειτουργία έχει σαν

αποτέλεσμα την αλλαγή στη στάση της κεφαλής, του αυχένα

και τη δυσλειτουργία των αρθρώσεων. 

Συνέπεια των τελευταίων είναι η καταπόνηση των μεσο-

σπονδύλιων δίσκων, των μεσοσπονδύλιων αρθρώσεων, των

συνδέσμων και οι πιέσεις νεύρων που εάν παραμείνουν, δευ-

τερογενώς θα προκαλέσουν τον εκφυλισμό τους. Η μυϊκή

δυσλειτουργία οφείλεται στους ακόλουθους σφιχτούς μύες:

τον άνω τραπεζοειδή, ανελκτήρα της ωμοπλάτης, στερνο-

κλειδομαστοειδή, σκαληνούς, μεγάλο και μικρό θωρακικό,

υπινιακούς μύες καθώς επίσης και στην αδυναμία των εν τω

βάθει καμπτήρων της κεφαλής και του αυχένα, μέσου και

κάτω τραπεζοειδή. 

Ο πόνος εντοπίζεται στην αυχενική και ινιακή περιοχή με

επέκταση στους κροτάφους, το μέτωπο, πίσω από τις κόγχες

των ματιών, στη κορυφή του κρανίου, το αυτί, τις ωμοπλάτες

και το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και επιδεινώνεται μετά από

έντονες κινήσεις του αυχένα ή από παρατεταμένη κακή

στάση. Συνυπάρχουν επίσης άγχος, εύκολη κόπωση, οφθαλ-

μοκινητικές διαταραχές, φωνοφοβία και φωτοφοβία και μει-

ωμένα επίπεδα σεροτονίνης στο πλάσμα.

Μύες του αυχένα
Εξωαυχενικοί παράγοντες ενοχοποιούνται επίσης, όπως πα-

θήσεις των οφθαλμών (βλάβες του κερατοειδή, γλαύκωμα,

οπτική νευρίτιδα κ.α.) και οι διάφορες κρανιακές νευραλγίες.

Ο ψυχοσυναισθηματικός παράγοντας, όπως το άγχος και η

κατάθλιψη, επιδεινώνουν επίσης την αίσθηση του πόνου (θε-

ωρία του πόνου). Σημαντικοί επίσης μύες στη πρόκληση πο-

νοκεφάλου θεωρούνται  και οι μασητήριοι, κυρίως σε δυσ-

λειτουργίες της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Διάγνωση
Η διαγνωστική προσέγγιση ξεκινά με τη λήψη του ατομικού

και στη συνέχεια του οικογενειακού ιστορικού. Ο εξεταστής

προσπαθεί με ειδικές ερωτήσεις να προσεγγίσει το πρόβλημα

συζητώντας με τον ασθενη για την καθημερινότητα του.

Η εξέταση συνεχίζεται με το νευρολογικό έλεγχο.  

Επόμενο στάδιο είναι ο ακτινολογικός έλεγχος.

Το τελικό στάδιο της εξέτασης περιλαμβάνει την κλινική αξιο-

λόγηση. Επιβάλλεται η παρατήρηση του ασθενούς σε όλο το

σώμα, από όλες τις πλευρές, διότι η αιτία του πόνου πολλές

φορές είναι μακριά από τη περιοχή των συμπτωμάτων. Πα-

ρατηρείται το πώς κινείται, αν έχει ασυμμετρίες, ατροφίες ή

υπερτροφίες, προβλήματα στο δέρμα. Ψηλαφάται το δέρμα

για επώδυνα σημεία, θερμοκρασία, μυϊκούς σπασμούς κ.α.

Τέλος, αξιολογούνται η ελαστικότητα των μυών, οι ενεργη-

τικές και παθητικές κινήσεις, όπως και οι  επικουρικές παθη-

τικές κινήσεις.

Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που απαιτούν ιδιαίτερη

προσοχή στη διαγνωστική προσέγγιση, διότι το σύμπτωμα

του ξαφνικού έντονου πονοκεφάλου μπορεί να σημαίνει σο-

βαρότερες παθολογικές αιτίες. 

Ο πονοκέφαλος που επηρεάζεται από τη θέση του σώματος

μπορεί να σημαίνει χαμηλή ενδοκρανιακή πίεση

Ο πονοκέφαλος πρώτη φορά σε ηλικία > 55 ετών μπορεί να

σημαίνει κροταφική αρτηρίτιδα

Θεραπεία
Η θεραπεία στο οξύ στάδιο περιλαμβάνει ξεκούραση και τη

χρήση κολάρου. Το κολάρο περιορίζει τις κινήσεις που προ-

καλούν ερεθισμό στις διάφορες κατασκευές του αυχένα,

αποφορτίζει τις ενεργητικές και παθητικές δομές και δίνει

ένα αίσθημα ασφάλειας. 

Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται για σύντομο χρονικό διά-

στημα προς αποφυγή μυϊκών ατροφιών και να συνδυάζεται

με ήπιες ασκήσεις για διατήρηση της αντοχής και τροφικό-

τητας των κατασκευών της περιοχής. Στο στάδιο αυτό, αν

κρίνει ο γιατρός, χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. 

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με διαφορες

μεθόδους εξασφαλίζοντας τη  μείωση του πόνου, την ελάτ-

τωση του σπασμού και την αύξηση της αιμάτωσης και προ-

ώθηση της φλεγμονής. Ακόμη στο  στάδιο αυτό ο ασθενής

ενημερώνεται για το πώς θα χρησιμοποιεί εργονομικά το

σώμα του ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.   

Όταν μειωθούν τα συμπτώματα ξεκινά το σημαντικότερο

τμήμα της αποκατάστασης, η κινησιοθεραπεία.   

Ο ασθενής εκπαιδεύεται στην ενεργοποίηση των μυών με τη

σωστή σειρά και στο σωστό χρόνο. Γίνεται εκμάθηση της σω-

στής στάσης και διορθώνονται τα λανθασμένα κινητικά πρό-

τυπα, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση των

μυών και των αρθρώσεων. 

Σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση κατέχει η χειροπρακτική

παρέμβαση. Ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής στη χειρο-

πρακτική μπορεί να εντοπίσει το υποκινητικό ή υπερκινητικό

επίπεδο, το ακριβές επίπεδο του πόνου και να αποκαταστή-

σει τη φυσιολογική σπονδυλική λειτουργία.  

Αντώνης Στουραΐτης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Φυσικοθεραπευτής 

e-mail: antonistouraitis@hotmail.com

www.mednutrition.gr

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
με πρωτοβουλία της Δημοτικής Τοπικής 

Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κορωπίου

Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της ΔΗΜ.Τ.Ο.

Κορωπίου, ενισχύοντας την πρόληψη της υγείας θα

πραγματοποιήσουν δωρεάν εξέταση μαστού, τεστ

Παπανικολάου  και εξέταση παχέος εντέρου την Τε-

τάρτη 30 Μαρτίου 2011 και ώρα 8:30 π.μ. στην Παι-

ανία, στο χώρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας ( Χλόης 4, Παιανία Αττικής). 

Δήλωση συμμετοχής καθημερινά από τις 17:00 έως

21:00,  στο τηλέφωνο 2106626797.

Πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Πανόραμα Βούλας

Προληπτική διάγνωση μαστού

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο καρκίνος του μαστού

αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου που εμφανί-

ζεται στις γυναίκες. Είναι επίσης επιστημονικά απο-

δεδειγμένο ότι η έγκαιρη διάγνωση, μέσω της

προληπτικής εξέτασης, έχει ως αποτέλεσμα την θε-

ραπεία της νόσου. 

Στα πλαίσια συνεισφοράς στην προσπάθεια ανάπτυ-

ξης ενός γενικότερου πλαισίου προληπτικής αγωγής

υγείας για τους δημότες του Δήμου Βούλας-Βάρης-

Βουλιαγμένης και κατόπιν πρωτοβουλίας του Εξω-

ραϊστικού-Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος

Βούλας, ιατρικό κέντρο της περιοχής μέχρι τις

31/12/2011 σε όλες τις γυναίκες-δημότες του Δήμου

δίνει την δυνατότητα διενέργειας προληπτικών εξε-

τάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του

μαστού σε ειδικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-

θυνθείτε στον γιατρό Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ του

Σωματείου (τηλ. 6983501081). 
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Το περασμένο Σάββατο 19/2 τα μέλη

της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων

Γλυφάδας-Βούλας γιόρτασαν την

Παγκόσμια Προσκοπική «ΗΜΕΡΑ ΣΚΕ-

ΨΗΣ». Ημέρα που  25 εκατομμύρια

Πρόσκοποι στον πλανήτη  συναντιούν-

ται μέσα  από την δύναμη της Καλής

Πράξης δυναμώνοντας την υπόσχεση

τους να προσφέρουν καθημερινά στον

συνάνθρωπο. 

Η 22α Φεβρουαριου γενέθλιος ημέρα

του Ρ. Μπειντεν Πάουελ, Ιδρυτή του

Παγκόσμιου Προσκοπισμού συνδέει

νοερά τους Πρόσκοπους κάθε χρώμα-

τος και θρησκείας  στο πνεύμα της

Παγκόσμιας ειρηνικής Συναδέλφωσης

και του αλληλοσεβασμου.

Η εκδήλωση άρχισε νωρίς το μεσημέρι

με την προσπάθεια των Λυκόπουλων,

των Προσκόπων, των Ανιχνευτών και

των βαθμοφόρων να συγκεντρώσουν

τρόφιμα με την βοήθεια των συμπολι-

τών. Ετσι επισκέφθηκαν Super Markets

της περιοχής και γέμισαν  το καλάθι

της «ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ». 

Τα  διάφορα τρόφιμα  τέθηκαν στην

διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυ-

φάδας,  για να βοηθηθούν συνάνθρω-

ποι που έχουν την ανάγκη

υποστήριξης.  

Την Μητρόπολη εκπροσώπησαν ο πρω-

τοσύγκελος  πατέρας Αλέξιος και ο πα-

τέρας Τιμοθεος, στην εκδήλωση που

ολοκληρώθηκε στην Πνευματική Εστία

του Δήμου Βούλας, όπου έκοψαν την

πίτα τους,  η Τοπική εφορεία και το

επανιδρυθέν 3ο Σύστημα Ναυτοπρο-

σκοπων Βούλας. 

Ο πατέρας Αλέξιος αναφέρθηκε στην

ουσία της καλής Πράξης, φέρνοντας

παραδείγματα μέσα από την ίδια τη

ζωή σε μια πολύωρη ομιλία του,  παρο-

τρύνοντας μικρούς και μεγάλους να

πράττουν καθημερινά το καλό με τα-

πεινότητα δίνοντας  έτσι και μια άλλη

βαρύτητα στην σημερινή προσπάθεια

των Προσκόπων της περιοχής.

Ο Αρχηγός του   3ου Συστήματος Ναυ-

τοπροσκόπων Βούλας Δημοσθένης

Δόγκας παρουσίασε την δράση του

Συστήματος για το 2010, μέσα από ένα

ωραίο ηλεκτρονικό εικονογράφημα και

ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν

και ειδικότερα τον Δήμο για την συμ-

παράστασή του.  

Τα αποτελέσματα για τις ομάδες της Βούλας στα πρωταθλήματα Β Εθνικής και στα το-

πικά της Αττικής του Σαββατοκύριακου είναι:

ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ ΑΡΗΣ 06 3-4 Γ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ 0-4 Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ 4-2 Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΡΗΣ 06 ΑΣ ΠΕΡΑ 05 1-4 Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΡΗΣ 06 ΑΟ ΖΗΝΩΝ 4-1 Γ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦ. 0-4 Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ Α Ε Κ 4-0 Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ΑΡΗΣ 06 2-4 Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ομάδα των κοριτσιών του ΑΣ Πρωταθλητή παραμένει στην πρώτη θέση στην Α κατη-

γορία γυναικών Αττικής και είναι πλέον πολύ κοντά στο πρωτάθλημα

Η ομάδα των ανδρών του ΑΣ Πρωταθλητή μάλλον θα τερματίσει στην τρίτη θέση στην Β

Εθνική ανδρών.

Η ομάδα των κοριτσιών του Αρη 2006 παραμένει στην δεύτερη θέση στην Β Εθνική γυ-

ναικών, που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου στην Α2 και όλα θα κριθούν στις επόμενες δύο

αγωνιστικές

Η ομάδα των ανδρών του Αρη 2006 είναι στην τρίτη θέση στην Γ Αττικής και υπό προ-

ϋποθέσεις μπορεί να ανέβει στην Β κατηγορία.

Οι ομάδες του Αρη Βούλας, είχαν ρεπό καθώς δε έγιναν αγώνες στην Α2 ανδρών και γυ-

ναικών.

Μια ολόλευκη καρδιά με μπαλάκια και ρακέτες στην ολοκλήρωση του αγώνα.

Τοπικά Πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ 

Παγκόσμια προσκοπική “Ημέρα Σκέψης”
3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας

Ο πρόεδρος του 3ου Συστήματος Ναυτο-
προσκόπων Βούλας Δημοσθένης Δόγκας,
χαιρετίζει την εκδήλωση.

Τα λυκόπουλα κουρασμένα από την δρα-
στηριότητα της συγκέντρωσης τροφίμων
συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Η Ε. Δόγκα βρίσκεται πάντα κοντά στους
προσκόπους, όπως και σήμερα.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατάκτηση άλλης μιας νίκης για τις γυναίκες, οι οποίες

αντιμετώπισαν την ομάδα του Αστέρα Αγ. Δημητρίου

και αυτή τη φορά η εμφάνιση και των 2 ομάδων ήταν

αξιοπρεπής. Ο Αστέρας ήταν προετοιμασμένος για να

αντιμετωπίσει τη Θέτιδα και δεν παράτησε ούτε λεπτό

το παιχνίδι. Όμως για άλλη μια φορά η ανωτερότητα της

Θέτιδας και η ικανότητα των παικτριών της να μπορούν

να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις, την οδή-

γησε στην κατάκτηση της νίκης με σκορ 3-0. Πια δε

μένει παρά να φτάσει ο τελευταίος αγώνας στον οποίο

θα πανηγυρίζουν όλοι για την κατάκτηση του πρωτα-

θλήματος και την άνοδο της ομάδας στην Α'2. 

Επόμενος αγώνας τη Δευτέρα 28/2, ώρα 21:30 στα Με-

λίσσια με την ομώνυμη ομάδα.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Πήραν τα πάνω τους οι κορασίδες και έκαναν και 2η

συνεχόμενη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στον Πα-

πάγο με 3-0 σετ. Οι κορασίδες στοχεύουν να φτά-

σουν όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα,

μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Ο

επόμενος αγώνας θα γίνει το Σάββατο 26/2 στις

10:30 και είναι μια ευκαιρία για την κατάκτηση μιας

νίκης. Αντίπαλος της Θέτιδας θα είναι η Νίκη Αμα-

ρουσίου στην ομώνυμη περιοχή.

ΠΑΙΔΕΣ

Νίκη και για τους παίδες, οι οποίοι δεν είχαν και πολύ

δύσκολο έργο, εφ' όσον κέρδισαν με 3-0 την Ένωση

Ηρακ. Τυφών και είχαν μια καλή εμφάνιση. Οι παίδες

ανεβαίνουν όλο και ψηλότερα στο βαθμολογικό πί-

νακα και μπορούν να καταφέρουν περισσότερα. Η

Θέτιδα, την Κυριακή 27/2 θα υποδεχτεί στις 17:00 τη

Χαλκίδα και στοχεύει όπως πάντα στην επόμενη

νίκη της.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Κακή εμφάνιση για τις Πανκορασίδες, οι οποίες αντι-

μετώπισαν το Κορωπί και ηττήθηκαν με 3-0 σετ στη

Βούλα. Αν και οι παίκτριες δεν έχουν εμπειρία όσον

αφορά στους αγώνες, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη

προσπάθεια έτσι ώστε να αρχίσουν να κερδίζουν.

Επόμενος την Κυριακή 27/2 στις 17:00 στην Παλ-

λήνη, με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα και στοχεύουν

προπονητής και παίκτριες στην 1η τους νίκη.

Η Θέτιδα κέρδισε τον Αστέρα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

Α/Α ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

― ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ -ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

― ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ- ΚΥΑΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ & ΩΡΑΣ
Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΟ 26/02/2011 και ώρα

10.00. Γήπεδο: ΓΕΡΑΚΑ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΠΑΝ-

ΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
Ο αγώνας Νέων μεταξύ των ομάδων ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

– ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ δεν θα διεξαχθεί λόγω παραίτησης

της ομάδας ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ από τον συγκεκριμένο

αγώνα.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREJUNIOR

Μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος Prejunior, την

Τρίτη 22/02, η έναρξή του ορίζεται στις 13 Μαρτίου,

ημέρα Κυριακή. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Εδωσαν 

σκληρό αγώνα 

οι γυναίκες 

της Θέτιδας, 

απέναντι 

στην καλή ομάδα

του Αστέρα.

Το πείσμα της

νίκης...

Λόγω των καιρικών συνθηκών ο

1ος Αγώνας Αμαξοδήγησης που

διοργανώνει ο Ιππικός Ομιλος Με-

σογείων, 27.02,  θα διεξαχθεί στο

Κλειστό Ιπποδρόμιο του Ολυμπια-

κού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκό-

πουλο. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

προκηρύσσει τους 1ους ΑΓΩΝΕΣ

ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ, της αγωνιστι-

κής περιόδου 2011, οι οποίοι θα

διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις

του ΙΠΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟ-

ΓΕΙΩΝ, (Θέση Πάτημα Καμιλάφι -

Κορωπί, παραπλεύρως  της Αττι-

κής οδού. Τηλ.: 210 6021 077 -

6973 788452) την Κυριακή 27 Φε-

βρουαρίου.

Προκηρύσσονται τα εξής αγωνί-

σματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Εν-

δεικτική ώρα: 10:00 

Αγώνισμα 1: Διαδρομή Γ1 (Ε.Ο.Ι.) -

Κατηγορία Νέων Αθλητών Εφή-

βων - Ενηλίκων

Αγώνισμα 2: Διαδρομή Γ2 (Ε.Ο.Ι.)

Κατηγορία Αρχαρίων Εφήβων -

Ενηλίκων

Αγώνισμα 3: Διαδρομή Γ3 (Ε.Ο.Ι.) -

Κατηγορία Μεσαία Εφήβων - Ενη-

λίκων

Αγώνισμα 4: Διαδρομή Γ4 (Adva-

nced No1) (Ε.Ο.Ι.) - Κατηγορία

Προχωρημένων Εφήβων - Ενηλί-

κων (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Αγώνισμα 5: Κώνοι για όλους

1ος Αγώνας Αμαξοδήγησης 
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ Κερατέας
Κάλεσμα πέντε δημάρχων σε δράση  - Κυριακή 13 ΜαρτίουΚάλεσμα πέντε δημάρχων σε δράση  - Κυριακή 13 Μαρτίου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμπαριστάμενος στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Κερατέας και σε πλήρη συμφωνία και  συνεργασία, με τους όμορους Δήμους Σα-

ρωνικού, Κορωπιού, Παιανίας-Γλυκών Νερών και Λαυρεωτικής, διοργανώνουν από κοινού, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των

εισόδων της πόλης του Μαρκοπούλου, την Κυριακή, 13 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ. 

Καλούμε σε συμμετοχή όλους τους πολίτες της περιοχής των Μεσογείων, διότι η έμπρακτη αλληλεγγύη τους, είναι ζωτικής σημασίας, για τους αγωνιζόμενους

συμπατριώτες μας, της Κερατέας.

Θεωρούμε επίσης, ότι είναι χρέος μας να αναδείξουμε το δίκαιο του αιτήματος, για ανάκληση της απόφασης κατασκευής του ΧΥΤΑ στην Κερατέα! 

Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμα, να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που μας πληγώνουν: Την αδιαφορία για τις επιπτώσεις του ως άνω έργου στη Νοτιοανατολική Ατ-

τική, τις αρνητικές διαθέσεις του Κράτους, που διαρκώς υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας (Λατομεία, Αεροδρόμιο, ΧΥΤΑ) και την πρωτοφανή (όσο

και περίεργη) προσπάθεια διαρκούς υποβάθμισης του ζητήματος, από ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι Δήμαρχοι: Κορωπιού: Δημ. ΚΙΟΥΣΗΣ - Λαυρεωτικής: Κώστας ΛΕΒΑΝΤΗΣ - Μαρκοπούλου: Σωτ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ - Παιανίας – Γλυκών Νερών: Δημ. ΔΑΒΑΡΗΣ -  Σαρωνικού: Πέτρος ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο

έπεσαν επί τέλους οι μάσκες. Ο νέος

Δήμαρχος της Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης αποκάλυψε επί τέλους τον

πραγματικό του εαυτό και χωρίς καμία

αναστολή θεώρησε σκόπιμο ότι η εκ-

προσώπηση της αντιπολίτευσης στο

υπό ίδρυση Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Πο-

λιτισμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγω-

γής) του νέου Δήμου πρέπει να είναι 2

άτομα(!!!) στο 15μελές συμβούλιο. 

Χωρίς ίχνος δημοκρατικότητας και σε-

βασμού προς το εκλογικό αποτέλεσμα,

επέβαλε στους συμβούλους του να

αποδεχτούν (κάποιοι από αυτούς άφω-

νοι και άλαλοι) ότι το 60% των δημο-

τών που δεν τον ψήφισαν στον πρώτο

γύρο των εκλογών πρέπει να εκπρο-

σωπούνται με τα 2/15 και το 40% που

τον ψήφισαν με τα 12/15.

Λυπούμαστε βαθύτατα κε Δήμαρχε.

Σας ξέραμε, αλλά πιστεύαμε ότι στον

νέο μεγάλο Δήμο, η συμπεριφορά σας

θα ήταν διαφορετική από το παρελθόν.

Περιμέναμε να σεβαστείτε τη βούληση

των πολιτών αλλά και την φιλοσοφία

του νόμου “Καλλικράτη”, που υποδει-

κνύει μια αναλογία 9 – 6. Παρά τις εκ-

κλήσεις σύσσωμης της μειοψηφίας

αδιαφορήσατε και με περισσό θράσος

προχωρήσατε σε στελέχωση του

Ν.Π.Δ.Δ τακτοποιώντας συγχρόνως τα

αρκετά ρουσφέτια σας.  

Ως επιστέγασμα της δημοκρατικής σας

αντίληψης, σε συζήτηση για την χρήση

Δημοτικών εγκαταστάσεων (αίθουσα

Ιωνία, κτήριο Πνευματικής Εστίας Βού-

λας) από τους Δημοτικούς Συνδυα-

σμούς, όπως συμβαίνει δεκαετίες τώρα

σε όλη την Χώρα και όπως συνέβαινε

μέχρι σήμερα στη Βούλα και τη Βάρη,

προτείνατε να μην παραχωρείται ο

χώρος για εκδηλώσεις πολιτικής σκέ-

ψης, προβληματισμού και προτάσεων

όταν αυτές έχουν σχέση με τα δημο-

τικά δρώμενα. Δεν σας εμπόδισε όμως

αυτή η λογική να οργανώσετε στην

ίδια αίθουσα την ορκωμοσία του νέου

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αλήθεια, αυτή δεν ήταν πολιτικής φύ-

σεως εκδήλωση, ή δεν σας ενόχλησε

επειδή είχατε καλέσει  σ’ αυτήν δεκά-

δες χειροκροτητές σας;  Λάθος, νομί-

ζετε ότι αυτό είναι άσχετο με την

καθημερινή μας ζωή; Δυστυχώς, ενώ

ζητάτε συναίνεση στα θέματα που ει-

σηγείστε, στο τέλος διχάζετε. 

Συγχαρητήρια, με την τοποθέτησή

σας προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε

ακόμα και τον πολιτικό λόγο. Πού είναι

οι ενεργοί πολίτες που σας πλαισιώ-

νουν; Πού είναι οι πρώην δήμαρχοι και

αντιδήμαρχοι; Τελικά ήταν ετερόφωτοι

και χρειάζονταν κάποιον σαν και εσάς

για να τους κατευθύνει. 

Το επόμενο βήμα είναι να απαγορέ-

ψετε την πολιτική συζήτηση στα Δημο-

τικά Συμβούλια και είμαστε σίγουροι

ότι θα το είχατε κάνει εάν είχατε την

δυνατότητα. Να είστε σίγουρος ότι δεν

θα σας το επιτρέψουμε.

Ποιος νομίζετε ότι είστε τελικά κε Δή-

μαρχε; 

Η έπαρση, η αλαζονεία, η ειρωνεία, η

προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών

και η μέθοδος του «αποφασίζουμε και

διατάσουμε» την οποία επιδεικνύετε

ανερυθρίαστα στα συμβούλια έναντι

των μελών του Δ.Σ. παραπέμπει σε

άλλες εποχές και σε καταστάσεις που

επικρατούν σε άλλου είδους καθε-

στώτα. 

Επιτέλους προσαρμοστείτε!

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Μαθήματα δημοκρατίας

από τον κο Κασιδόκωστα

Δημοτικό Συμβούλιο Βαρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Πρώτες επισημάνσεις 

Αποφεύγω συστηματικά τον τελευταίο καιρό να αναφέρομαι σε θέ-

ματα του Δήμου μου, αν και φύσει αυτοδιοικητικός, γιατί πιστεύω

ότι στη νέα δημοτική αρχή πρέπει να δοθεί χρόνος για να «ξεδι-

πλώσει» τις πολιτικές της και στη συνέχεια  να κριθεί με βάση την

εφαρμογή του προγράμματός της και την αποτελεσματικότητά της.

Την αρχή όμως αυτή απεφάσισα κατ’ αρχή να την παραβώ,  ύστερα από τα όσα κατ’ επα-

νάληψη απαράδεκτα συμβαίνουν, στη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων.

Κύριος και δημιουργός αυτών των καταστάσεων είναι ο Δήμαρχος  κ. Κασιδόκωστας,

στον οποίο και ευθέως αναφέρομαι, γιατί με την περιφρονητική συμπεριφορά και τον

προσβλητικό του λόγο, προσβάλει κατά τη δική μου γνώμη, όχι μόνο τους συναδέλφους

του, αλλά και  κάθε νοήμονα δημότη που παρακολουθεί τα δρώμενα στο Συμβούλιο, από

τη θέση του ακροατή. Και από αυτή τη θέση τον κρίνω.

Οι αφορμές από τα σημερινά λεκτικά ατοπήματα, του Δημάρχου υπήρξαν πάρα πολλές,

όμως δε θα μπω στον πειρασμό της αναφοράς των, για το λόγο που ανέφερα εισαγωγικά. 

Τελειόνοντας τη σύντομη αυτή  παρέμβασή μου, θα ήθελα ρητορικά και μόνο να σημει-

ώσω, μιας και η συγκυρία των διεθνών γεγονότων το αποδεικνύει ακόμη μία φορά, ότι:

Η κατάληξη κάθε καθεστωτικής αντίληψης ή διαχείρισης, ποτέ δεν έφερε καλό αποτέ-

λεσμα. 

Δημήτρης Κυπριώτης


