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Καλού κατά κακού

Η Εφέτης ειδική ανακρίτρια Ειρήνη Καλού ανέφερε πως

εις βάρος του Εφραίμ – ηγούμενου της Μονής Βατοπε-

δίου – «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής» και αι-

τιολόγησε την απόφαση προφυλάκισής του, πάνω σε

τρεις άξονες:

― Οτι εκμεταλλεύθηκε την ιδιότητά του για τον επηρεα-

σμό πολιτικών προσώπων (θυμηθείτε ότι είχε γίνει δε-

κτός και από τον Ανδρέα, είχε ειδικές «πνευματικές»

σχέσεις με τον Ρουσόπουλο και άλλους

– και δικαστικούς – αν θυμάμαι καλά,

είχε φιλοξενήσει στη Μονή και τον Φί-

λιππο της Αγγλίας και πρόσφατα, φιλο-

ξενήθηκε ο ίδιος από τον Πούτιν που

παρενέβη υπέρ του, για το θέμα της προ-

φυλάκισής του).

― Δεύτερον, ετέλεσε επί μακρόν – επο-

μένως και κατ’ εξακολούθηση – πράξεις

που δεν προσιδιάζουν με το μοναχικό

σχήμα και την πνευματική του ιδιότητα.

― Και τρίτον, προκάλεσε ιδιαίτερα με-

γάλη ζημία σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

«Ως άτομο με ροπή στην εγκληματική δράση, που είναι
στοιχείο της προσωπικότητάς του» τον περιγράφει το

βούλευμα των Εφετών.

Βέβαια, εκτός της συμφωνικής υποστήριξης που έτυχε από

τον Πούτιν, τον “σύντροφο” Καρατζαφέρη, τον Μητσοτάκη

κ.ά., από τη “συντεχνία” Μοναχών και ανωτάτων κληρικών,

καμμιά σαρανταριά θρησκευόμενοι “οπαδοί” του τον υπο-

δέχθηκαν στον Κορυδαλλό με την ιαχή “άξιος, άξιος”. Μα,

φυσικά και είναι άξιος, γι’ αυτά που έκανε εις βάρος του

ελληνικού Δημοσίου... «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»,
ιδιαίτερα αν το συνδυάζουν με πλούσιο σαρκίον!

Ενα επιχείρημα των συνοδοιπόρων του ήταν ιδιαίτερα

επικοινωνιακό: «Διάλεξαν ετούτες τις άγιες ημέρες να
τον προφυλακίσουν». Δεν περίμεναν λίγες ημέρες; Τους

διέφυγε ότι στο Αγιο Ορος ακολουθούν το παλιό ημερο-

λόγιο και Χριστούγεννα έχουν ακριβώς σε «λίγες ημέ-

ρες». Συνέχεια στη σελ. 2

Εκδηλώσεις για παιδιά

του Κώστα
Βενετσάνου

Στα ρέματα ο ΧΥΤΑ Γραμματικού!
Επιτόπια επίσκεψη 

Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος!

Αλληλεγγύη
το μήνυμα των Χριστουγέννων και των ημερών

αλληλεγγύη =  το ηθικό κα-

θήκον, η υποχρέωση που

έχουν τα μέλη μιας ομάδας

να αλληλοϋποστηρίζονται

και να αλληλοβοηθούνται.

Η αλληλεγγύη στις ημέρες

μας αποκτά ιδιαίτερη σημα-

σία, γιατί στην κρίση των

ημερών, στην ανεργία και

στην έλλειψη βασικών στοι-

χείων επιβίωσης, η αλλη-

λεγγύη μπορεί να μας

κρατήσει όρθιους. Να παρα-

μείνουμε άνθρωποι με αξιο-

πρέπεια, όλοι μας.

Ένας αρχαίος κινέζικος

θρύλος - άκρως διδακτικός -

λέει ότι κάποιος μαθητής

ρώτησε τον δάσκαλο του:

«Ποια είναι η διαφορά ανά-
μεσα  στον  Παράδεισο  και 

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 6
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ουαί υμίν, Φαρισαίοι υποκριτές!

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Ο Νικόλαος εξαπολύει το πυρ το εξώτερον κατά 

της καύσης των νεκρών και του Δ.Σ. Μαρκοπούλου

Τι σχέση έχει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Νικόλαος με τον Εφραίμ; Καμμία εξ’ όσων γνωρίζω, πλην

του ότι ακολουθώντας κι αυτός τη «συντεχνία» καταφέρ-

θηκε κατά της προφυλάκισης του Εφραίμ, στην τηλεόραση

του ΣΚΑΙ, που έχει αναλάβει εργολαβικά την μιντιακή του

υποστήριξη. Ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε εμπαθή την προ-

φυλάκιση Εφραίμ και θεώρησε ότι «εμπεριέχει σκοπιμότη-
τες από πολιτικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους [...] «Η
εκκλησία δεν φοβάται τις φυλακές, είπε, αφού από την
εποχή του Χριστού και των Αποστόλων μέχρι σήμερα, έχει
μέλη της φυλακισμένους».
Θεωρώ ότι η ταύτιση ή η παρομοίωση, έστω, αυτή αποτελεί

ύβρι για το Χριστό, τους Αποστόλους και τους πραγματι-

κούς πιστούς. «Με την φυλάκισή του ο πρ. Εφραίμ θα ανέλ-
θει τον Γολγοθά της δόξης», φέρεται να είπε1. 

Το θέμα μου με τον Νικόλαο είναι άλλο: η αδικαιολόγητα

σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε, με εγκυκλίους και μιντια-

κές παρεμβάσεις κατά της ομόφωνης απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου για τη δημιουργία

αποτεφρωτήρα καύσης των νεκρών.

Στην εγκύκλιό του που μοίρασε στο χριστεπώνυμο πλήθος

και δημοσιεύσαμε στην “7η” (10/12/11)  καταφέρεται σφο-

δρότατα κατά του δημοτικού συμβουλίου, του υποδεικνύει

«να επανεξετάσουν το όλο θέμα με μεγαλύτερη προσοχή

και σύνεση» και απειλεί έμμεσα «διότι η ευθύνη θα επιβα-
ρύνει αποκλειστικά τους ίδιους», τους δημοτικούς συμβού-

λους, δηλαδή και το Δήμαρχο.

Ποια “ευθύνη”; της συμμόρφωσης με το νόμο (3448/06), τις

συνταγματικές επιταγές του δικαιώματος ανάπτυξης και

διάθεσης της προσωπικότητάς του (Σ. Αρθ.5) και βέβαια στη

“διάθεση” αυτή συμπεριλαμβάνεται και η τελευταία διάθεση

του σώματός του. (δωρεάν οργάνων και τρόπος αποσύνθε-

σης του νεκρού σώματος: ταφή, αποτέφρωση ή ...αποστολή

του στο διάστημα!). 

Αν θα ψάλλει την εξόδιο ακολουθία ένας ιερέας είναι θέμα

συνειδήσεως και ευρύτητας πνεύματος και όχι θέμα δογ-

ματικό. Είναι, βέβαια, θέμα «παράδοσης», αλλά και οι πα-

ραδόσεις αλλάζουν όταν αλλάζουν οι καιροί, το

επιβάλλουν οι ανάγκες ή η ελεύθερη επιλογή.

Υπαινίσεται ακόμη ο Μητροπολίτης ότι το «κίνητρο – του
Δ.Σ. ήταν – η ενδεχόμενη επίλυση οικονομικών προβλημά-
των του Δήμου». Να υποθέσουμε ότι κίνητρο της αντίδρα-

σης είναι η απώλεια “πελατείας”; Δεν πέφτουμε σ’ αυτό το

επίπεδο και ειλικρινά, δεν το πιστεύουμε για τον Επίσκοπο

Μεσογαίας Νικόλαο, που έχει δείξει επανειλλημένα θετικά

“δείγματα γραφής”.

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Ο Χριστός τα είπε θαυμάσια
άποιοι “χριστιανοί” υποκριτές τον προδίδουν

Την αποστροφή Του προς το χρήμα και τον πλούτο την

είχε διακηρύξει ο Χριστός ξεκάθαρα και έμπρακτα, με

την ίδια του τη ζωή. Δεν μπήκε στα Ιεροσόλυμα με

“μερσεντές” – τέθριππο άρμα της εποχής του – αλλά με

“φιατάκι” – “επί πώλου όνου”!

Το πλείστον του ανώτερου, ιδίως, κλήρου και του

χριστεπώνυμου πλήθους, διαχρονικά δεν έχουν

αποφύγει να επιδείξουν την περιφρόνησή τους, ή έστω,

την παράκαμψη και την ανοχή τους προς τους

παραβάτες των παραινέσεων και εντολών αυτού του

οποίου υποκριτικά υποτίθεται ότι πιστεύουν,

ακολουθούν και “διακονούν”.

Είπεν ο Ιησούς “Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί
της γης…”.
Κι όμως, κληρικοί και «πιστοί» θησαυρίζουν επί της γης,

διαχρονικά, ενώ γνωρίζουν οι άφρονες ότι σίγουρα θα

πεθάνουν και το μόνο που θα εξασφαλίσουν είναι μια

πλούσια κηδεία, χωρίς μ’ αυτό να εξασφαλίζουν τουλά-

χιστον την υστεροφημία τους. «Τις δε μεριμνών δύναται
προσθείναι επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα»2;
Κι όλα αυτά εις βάρος βεβαίως των πενομένων. Το θρά-

σος τους φτάνει μέχρι και στην επωνυμία τους: «χρι-
στιανοδημοκράτες» αποκαλείται το κόμμα της Μέρκελ

και της παρέας της, που υπηρετούν ή και είναι οι ίδιοι

τραπεζίτες. 

«Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά»3. Δεν μπορεί

κανείς να υπηρετεί δυο κυρίους· ή τον έναν θ’ αγαπήσει

και τον άλλον θα τον μισήσει  ή αν ανεχθεί τον έναν, τον

άλλον θα τον καταφρονήσει4.

Είναι γνωστή η συμπεριφορά κάποιου νεαρού πλουσίου

που πήγε στον Χριστό και τον ρώτησε «τί αγαθόν ποι-
ήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον»5. Ο Ιησούς του είπε: πήγαινε

να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς
και ακολούθησέ με».
Κι ο νεαρός απήλθε λυπημένος, γιατί ήταν πολύ πλού-

σιος. Γι’ αυτό κι ο Χριστός είπε στους μαθητές του (τους

Αποστόλους): Είναι ευκολότερο να περάσει ένα παλα-
μάρι από την τρύπα μιας βελόνας, παρά πλούσιος στον
Παράδεισο του Θεού6.

Τα λένε αυτά οι Μητροπολίτες (και τα εφαρμόζουν)

στους πλούσιους εκμεταλευτές, φοροφυγάδες, απατε-

ώνες, τοκογλύφους τραπεζίτες, πολιτικούς που τους

υπηρετούν και ψωμίζονται; Ο κανόνας είναι να τους ευ-

λογούν και να τους μιμούνται. Ουαί υμίν Φαρισαίοι υπο-

κριτές.

Αυτά σαν μικρό αφιέρωμα στο Χριστό και στον εορτασμό

της γέννησής του. Καλές γιορτές· 

πού θα κάνετε αλήθεια ρεβεγιόν;

Σημείωση: το 1/3 της ανθρωπότητας λιμοκτονεί...

――――――――――
1. romfea.gr 26/12/2011

2. Ευαγγ. Κατά Ματθαίον. Κεφ. 5’ 27

3. Στο ίδιο, 24 – Μαμωνάς: Αραμαϊκής προέλευσης δαίμονας του

κέρδους (κυρίως του ανέντιμου)

4. Ματθαίος, 5’ 24

5. Ματθαίος, ιθ’ 16

6. Στο ίδιο, κεφ.19, 16-24

Μήνυμα δημάρχου Ωρωπού Σελ. 6

Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Διαφθοράς το ...κάγκελο Σελ. 8

Αναμνήσεις από την Αθήνα της

νιότης μου Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Χριστούγεννα ανά την Ευρώπη
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εκδηλώσεις αγάπης Σελ. 12, 13

Δράση στο Νέο Βουτζά Σελ. 11

Σκέψεις και θέσεις Μ. Φουρναράκη Σελ. 15

Εόρτιον μήνυμα κ. Παύλου Σελ. 16

ΕΠΑΜ αλληλεγγύης στα 3Β Σελ. 16

Εφιάλτης τα... Δεκεμβριανά
Δημ. Κυπριώτη Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΙΗΣΟΥΝ ή ΜΑΜΩΝΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

στην Κόλαση;» Ο δάσκαλος του απάντησε: «Πολύ μικρή
κι ωστόσο, έχει μεγάλες συνέπειες.
Έλα να σου δείξω την Κόλαση». Μπήκαν σε ένα δωμά-

τιο, όπου μια ομάδα ανθρώπων καθόταν γύρω από μια

μεγάλη χύτρα με ρύζι. Όλοι ήταν πεινασμένοι και απελ-

πισμένοι· καθένας είχε από ένα κουτάλι που το κρατούσε

από την άκρη με προσοχή κι έφτανε ως τη χύτρα. Κάθε

κουτάλι, όμως, είχε τόσο μακρύ χερούλι, που δεν μπο-

ρούσαν να το φέρουν στο στόμα. Η απελπισία και η τα-

λαιπωρία ήταν φοβερή.

«Έλα», είπε ο δάσκαλος λίγο μετά. «Τώρα θα σου δείξω
τον Παράδεισο». Μπήκαν σε ένα άλλο δωμάτιο, πανο-

μοιότυπο με το πρώτο, υπήρχε η χύτρα του ρυζιού, η

ομάδα ανθρώπων, τα ίδια μακριά κουτάλια· όμως εκεί

όλοι ήταν ευτυχισμένοι και χορτάτοι. «Δεν καταλα-
βαίνω», είπε ο μαθητής. «Γιατί είναι τόσο ευτυχισμένοι
εδώ, ενώ στο άλλο δωμάτιο είναι τόσο δυστυχισμένοι,
τη στιγμή που όλα είναι ίδια;»
«Δεν το κατάλαβες;», χαμογέλασε ο δάσκαλος. «Καθώς
τα κουτάλια έχουν μακριά χερούλια και δεν μπορούν να
φέρνουν το φαγητό στο στόμα τους, εδώ έμαθαν όλοι
να ταΐζουν ο ένας τον άλλον».

Αλληλεγγύη
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“Παράνομο” το Πανόραμα Βούλας

ισχυρίζονται Σύλλογοι

“Νόμιμο” η Πολεοδομία
Το “Πανόραμα” της Βούλας έχει χτιστεί με

“συντελεστή δόμησης” (Σ.Δ.) 60%.

Μ’ όλα ταύτα, δύο εξωραϊστικοί Σύλλογοι

της Βούλας, με έγγραφό τους προς το Πο-

λεοδομικό Γραφείο Βούλας (αρ. πρ.

5620/6.9.11), ισχυρίζονται ότι ο Σ.Δ. που

ισχύει για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι

0,40 και αυτό το βασίζουν στην Υπουργική

Απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “Εγκριση Πολεοδο-

μικού Σχεδίου” (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βούλας

(86570/6313/1993), που προέβλεπε όντως

Σ.Δ. 40%.

Η απόφαση εκείνη προσβλήθηκε στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), μόνο ως

προς τις χρήσεις γης, το οποίο   ακύρωσε

την απόφαση ως προς τις “χρήσεις γης”,

«επειδή ο οικισμός της Βούλας δημιουργή-
θηκε ως εξοχικός οικισμός» (Π.Δ. 1926 ΦΕΚ

311Α).

(Σ.Σ. “εξοχικός οικισμός” με 45.000 κατοί-
κους προνομιακώς διαβιούντες μονίμως εις
τα εξοχάς!).  Μου θυμίζει τους ...αμπελώνες
των “Αμπελοκήπων”. Κάτι τέτοια είναι που
κλονίζουν το κύρος της δικαστικής λει-
τουργίας...).

Εν πάσει περιπτώσει, επί του θέματός μας,

με την εν λόγω απόφαση του ΣτΕ, όπως

επικαλούνται και οι αναφερόμενοι στην Πο-

λεοδομία Σύλλογοι, δεν καταργήθηκε το

Γ.Π.Σ. στο σύνολό του και επομένως συνέ-

χιζε να ισχύει και ο Σ.Δ. 0,40 για το “Πανό-

ραμα” Βούλας. Συμειώνουμε ότι η απόφαση

του ΣτΕ εκδόθηκε το 2000. Επομένως, υπο-

τίθεται ότι μέχρι και τότε και εντεύθεν, το

“Πανόραμα” θα χτιζόταν με Σ.Δ. 0,40. Κι

όμως χτιζόταν με 0,60!

Στο έγγραφό τους οι Σύλλογοι ισχυρίζονται

ότι ΔΕΝ εντόπισαν “νεώτερο κανόνα δι-
καίου (Π.Δ.), Υπ. Απόφαση, ή άλλο) που να
μεταβάλει τους συντελεστές δόμησης των
δημοτικών διαμερισμάτων της Βούλας”.
Αναρωτηθήκαμε: Είναι δυνατόν να έχει δια-

πραχθεί τέτοιας εκτάσεως παρανομία επί

σειρά δεκαοκτώ ετών; Και μάλιστα χωρίς να

ενεργήσει κανείς; Ούτε Πολεοδομία ούτε

Σύλλογοι;

Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο μηχανικό

της Πολεοδομίας, ο οποίος μας πληροφό-

ρησε ότι από το 1997 έχει ρυθμιστεί το

θέμα με το Νόμο 2508 (ΦΕΚ 124/13.6.1997).

Προφανώς οι σύλλογοι θα λάβουν σχετική

απάντηση από την Πολεοδομία, αφού

έχουν καταθέσει σχετική ερώτηση και περι-

μένουμε κι εμείς να μάθουμε.Φέτος τα ξωτικά του Αη-Βασίλη επισκέφτηκαν

την πόλη των Τρικάλων για να στήσουν το εργα-

στήρι παιχνιδιών στον Μύλο Ματσόπουλου. 

Έχουν όμως να κατασκευάσουν πολλά δώρα και

χρειάζονται τη βοήθεια των μικρών τους φίλων. 

Μια γιορτή στον παλιό μύλο, σε παραμυθένια

ατμόσφαιρα, για να προσφέρει σε μικρούς και με-

γάλους χαρά και ξέγνοιαστες στιγμές. 

Οι καλεσμένοι της γιορτής μπορούν να ανακαλύ-

ψουν το εργαστήριο του Αη Βασίλη όπου τα ξω-

τικά εργάζονται πυρετωδώς φτιάχνοντας πήλινα

αγγεία. Ακόμη,  έχουν την ευκαιρία να επισκε-

φθούν το εργοστάσιο σοκολάτας και τον φούρνο

του μύλου, να κάνουν μια μικρή βόλτα με πόνυ ή

άλογο και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους

στην πίστα αναρρίχησης και το πατινάζ. 

Δεν θα μπορούσε όμως να λείπει από τη γιορτή

το καρουζέλ των παιδικών μας χρόνων, ο χορός

και το τραγούδι. Γνωστοί καλλιτέχνες, τραγουδι-

στές και χορευτές πλημμυρίζουν τη σκηνή με

ήχους και κίνηση σε εορταστικούς ρυθμούς. 

Στον Μύλο των Ξωτικών, παιδιά από 0-100 ετών

μπορούν να μεταφερθούν σε ένα παιδικό παρα-

μύθι γεμάτο τελείωτα παιχνίδια και εκπλήξεις. 

Μάλιστα, αναβάλανε την ...αναχώρησή τους

μέχρι που να φύγουν κι οι καλικάντζαροι...

http://www.milosxotikon.gr/

Βανέσσα Μαραγκού

Τα Ξωτικά θα τα βρείτε στο Μύλο Τρικάλων
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― Σάββατο 14 & Κυριακή 15/1/12 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Πως να δολοφονήσετε τη γυναίκα

σας» του G. Axelrod

Αναρωτιέστε πώς; ακολουθήστε τα παρα-

κάτω βήματα:
1. Είστε αυστηρός μαζί της.

2. Υποδύεστε, όταν πρέπει, τον ερωτευμένο.

3. Διασκεδάζετε με τους φίλους σας.

4. Διοργανώνετε πάρτυ ……

Ήδη είπαμε αρκετά...

Από τον πολιτιστικό θεατρικό σύλλογο

“Ερωτέχνες”, στο Θέατρο «Μελίνα Μερ-

κούρη» ώρα: 8.00 μ.μ.

― Από Σάββατο 14 έως Παρασκευή

20/1/12 ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έκθεση από τρεις σημαντικούς φωτογρά-

φους από το Ίλιον: Αποστολάκης Νίκος,

Μάχου Μαρία και Φουγιατζή Κατερίνα,

στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρες λει-

τουργίας: 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. καθημερινά

― Σάββατο 14/1/12 Εγκαίνια της έκθεσης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ BLUES
Με τους Nick and the backbone (Νίκος

Δουνούσης: κιθάρες, φωνή – Λάζαρος

Λαζαρίδης: μπάσο, Α. Αποστολάκης:

ντραμς), Καλλιτεχνικό Καφενείο, 9.30μ.μ.

― Τετάρτη 18/1  στα πλαίσια της έκθεσης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ROCK με τους Rebetoven
στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα: 9.00μ.μ.

― Δευτέρα 16/1/12 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Ο γλύπτης και

η κοιμωμένη του» του Γιώργου Α. Χρι-

στοδούλου.

Για πρώτη φορά σε μυθιστόρημα, η βιο-

γραφία του Γιαννούλη Χαλεπά, του γλύ-

πτη από την Τήνο, που σημάδεψε την

τέχνη του 19ου αιώνα.

• Θα προλογίσουν οι: Κ. Ξυπνητού (θεα-

τρολόγος), Ν. Σηφάκης (δημοσιογράφος)

Αλ.Κοντοπάνος (δημοσιογράφος/εκδό-

της), Ηλ. Πετροπουλέας (ηθοποιός), Π.

Αποστολόπουλος (ηθοποιός), Ι. Γκερέκος

(μουσειολόγος, καθ. ΤΕΙ Αθηνών)

• Θα συνεπικουρήσουν: Μουσική και video

στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα: 8.00μ.μ.

― Από Σάββατο 21 έως Κυριακή 29/1/12

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Έκθεση Ζωγραφικής Ειρήνης Μπούτιβα
Μια ιστορία κρύβει μέσα της και ένα αγκυρο-

βολημένο καράβι, γεμάτο σκουριά, δεμένο για

χρόνια στον κάβο του, χτυπημένο από τον

καιρό.

Εγκαίνια Έκθεσης το Σάββατο 21/1 στο

Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα 8.00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας: 6.00 έως 9.00 μ.μ. κα-

θημερινά

―Κυριακή 22/1/12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μνήμες από Αλησμόνητες Πατρίδες
Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στη Μικρά Ασία,

σε τόπους, μέρη & περιοχές όπου τα τραγού-

δια, η μουσική και οι χοροί παίζουν τον πρώτο

ρόλο. Μια γνωριμία με τις μνήμες από το μου-

σικό πολιτισμό από αλησμόνητες πατρίδες...

Ομιλία με θέμα “Αναφορά για τις αλησμόνητες

πατρίδες” από την κ. Νίνα Σακελλαρίου (Λαο-

γράφο-ερευνήτρια)

Μουσικό συγκρότημα Μεσόγειος (Καλλ.

Διεύ/νση: Κατσίπης Παναγιώτης

Χορευτικά από το Σωματείο Ελληνικών

χορών και λαογραφικών ερευνών (Ελλη-

νική παράδοση,
υπεύθυνοι: Τσούνης Βασίλειος - Ρούτη Έφη)

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Νίνα Σακελλαρίου, Κα-

τσίπης Παναγιώτης

Στο «Μελίνα Μερκούρη» ώρα: 8.00 μ.μ.

― Παρασκευή 27/1/12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γιώργος Ζαμπέτας
Το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου οργανώνει ένα αφιέ-

ρωμα στον μεγάλο λαϊκό δημιουργό, ο

οποίος με την μουσική του σφράγισε μια

ολόκληρη περίοδο.

Συμμετέχει η ορχήστρα του Βαγγέλη Λιό-

λιου, η οποία μας υπόσχεται μια αξέχαστη

βραδιά.

Στο «Μελίνα Μερκούρη» ώρα: 8.30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” βρί-

σκεται στην οδό Αγίου Φανουρίου 99,

Ίλιον

Εργα με υλικά της φύσης
Εκθεση του Θανάση Μουραντζά

Ο Θανάσης Μαυραντζάς εκθέτει έργα του που δημι-

ούργησε πάνω σε ξύλο, σίδερο και καμβά

Αίθουσα «Κωστής Παλαμάς», της «Τεχνόπολις» του

Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα  

Τηλέφωνο: 210 3461589, 210 3467322

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού οργανώνει ένα πρόγραμμα με

τίτλο: «Αλλάζοντας  τη γειτονιά  μου….
Αλλάζει  η  πόλη μου» και απευθύνεται

σε σχολεία, συλλόγους και ενεργούς

πολίτες του Κορωπίου.

Απαντήστε στο  ερωτηματολόγιο Α και

πάρτε μέρος στην έκθεση Β

Α. Ερωτηματολόγιο

1.  Υπάρχει πλατεία  ή κήπος στην γει-

τονιά σας;  σε ποια οδό βρίσκεται;

2.Υπάρχουν δέντρα, φυτά, λουλούδια;

3.Ποια είναι αυτά; (να δώσετε όσο πιο

πολλά ονόματα μπορείτε)

4. Ρωτήστε ανθρώπους διαφόρων ηλι-

κιών (από την οικογένεια, τους φίλους,

τους γείτονές σας) πώς θα ήθελαν τη

γειτονιά τους.

• βγάλτε τα συμπεράσματά σας. 

• να τα γράψετε σε ένα αρχείο word του

ηλεκτρονικού υπολογιστή σας 

• να τα αποθηκεύσετε με το μικρό

όνομά σας και τη λέξη έρευνα

Β. Στείλτε μας την πρόταση σας με  έναν

από τους 3 παρακάτω τρόπους για να δη-

μιουργήσουμε  έκθεση με τα έργα σας.

Πώς θα ‘θελα τη γειτονιά μου.

• με κείμενο (2 σελίδες)

• με  ζωγραφική ή κόμικς  (διάσταση  Α4,

χαρτί εκτυπωτή)

• με φωτογραφία (διάσταση  Α4)

Στείλτε   τα  στο  email του ΕΚΤ&Π

vakiousi@otenet.gr  ή στην διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού Αντ.  Κιμπιζή 5 Κορωπί 19400

Τηλ. 2106020026

Θα γίνονται δεκτά μέχρι τέλος

Iανουαρίου.

Οι Ελαφροΐσκιωτοι
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Τρίτη 2, 3 Ιανουαρίου 2012 στις 21:30

Στο Ιδρυμά Μιχάλης Κακογιάννης

σκηνοθεσία: Μαριτίνα Πάσσαρη
Παραμένοντας πιστή   στο πνεύμα του συγγραφέα αλλά τολ-
μώντας μια περιπετειώδη μορφή, η παράσταση είναι μια  συ-
νάντηση ανάμεσα στον όχι και τόσο μακρινό  κόσμο του
Παπαδιαμάντη  με την ευαισθησία  μιας νεανικής θεατρικής ομά-
δας του σήμερα. Μια ομάδα σπουδαστών στη Δραματική Σχολή
του Εθνικού Θεάτρου  η οποία μέσα από ομαδική δουλειά και
αυτοσχεδιασμούς, ανακαλύπτει φρέσκιες, μαγικές, αστείες  και
δραματικές όψεις του διηγήματος.  

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550 

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart

Η Αρτέμιδα 
σας περιμένει 
στο χωριό του

Αη-Βασίλη

Το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα

του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας θα

κλείσει με την εκδήλωση του Σαββά-

του 31.12, 10.30π.μ. - 1.00μ.μ. στο

χωριό του Αη-Βασίλη με μεγάλες εκ-

πλήξεις, στην Παιδική χαρά στην

αρχή της λεωφόρου Αρτέμιδας.

Εκδηλώσεις στο Δήμο Ιλίου

Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Αθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Αλλάζοντας  τη γειτονιά  μου…. Αλλάζει  η  πόλη μου»

Διήμερη εκδρομή
αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσαινα, Κατάκολο...

Διήμερη εκδρομή ετοιμάζει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Κάτω Βούλα για τις 21 & 22 Ιανουαρίου στην ορεινή

Ηλεία: Ανδρίτσαινα, Ναός Επικούρειου Απόλλωνα, Αρ-

χαία Ολυμπία, Κατάκολο, παραλία Κουρούτας Αμα-

λιάδας.

Πρώτη ημέρα αναχώρηση 7π.μ. από Βούλα φούρνο

Στεργίου (οδός Σωκράτους), μέσω Τριπόλεως και Με-

γαλόπολης θα φθάσουν Ανδρίτσαινα και θα γίνει ξε-

νάγηση στο ναό Επικούρειου Απόλλωνα, αρχαία

Ολυμπία και μετά χρόνος ελεύθερος για περιήγηση

στο κέντρο της αρχαίας Ολυμπίας όπου και θα διανυ-

κτερεύσουν.

Δεύτερη ημέρα. Μετά το πρωινό αναχώρηση στις

9π.μ. για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμ-

πίας, όπου θα ξεναγηθούν. Μετά την ξενάγηση προ-

χωρούν στο επίνειο του Πύργου, το Κατάκολο όπου

θα έχουν ελεύθερο χρόνο εως τις 13.00. Μετά ανα-

χώρηση για την παραλία της Κουρούτας (Μύκονος της

Δυτικής Ελλάδας) όπου θα γευματίσουν. Επιστροφή

στην Αθήνα.

Πληροφορίες: Δημήτρης Ζησιμόπουλος 6974017108

Γωγώ Βικελή 6946465294

Εφη Γαβριλάκη 6937730962
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ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

Reveillon Χριστουγέννων

και Πρωτοχρονιάς 
31 Δεκεμβρίου 2011, 9.30μμ

Στην παράσταση "Zoe’s code live" η Zωή Τηγανούρια

διασκευάζει γνωστούς συνθέτες  όπως Astor Piazzolla,

Carlos Gardel, Mariano Mores, Goran Bregovic.

Guest Star: Veronica Bielitsa
Ερμηνεύει αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες του Β. Τσιτσάνη, M.Χιώτη, Μ.

Βαμβακάρη, Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Λοΐζο.

Συμμετέχουν επίσης: Έλ. Δεληχρήστου  τραγούδι - Ηλίας Αρ-

γυρόπουλος στο πιάνο,  Στ. Γενεράλης στα τύμπανα και -  Γ.

Ρούλος στο μπάσο.  Εναρξη 9.30μμ Πλούσιος εορταστικός

μπουφές €60

«Σπίτι Χριστουγέννων» στο Κορωπί

― Σάββατο 31/12, 12π.μ.:  Χριστουγεννιάτικη παι-

δική εκδήλωση στο Κίτσι. Διοργάνωση: Σύλλογος

Ποντίων Κορωπίου  «Εύξεινος Πόντος» και Δήμος 

στα γραφεία του συλλόγου (έναντι του Πολιτιστικού

Κέντρου Κιτσίου - Ν. Παπαγιαννόπουλου 256).

Ρεβεγιόν με το Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανορά-

ματος Βούλας καλεί το Σάββατο 31/12 σε Πρωτοχρο-

νιάτικο Ρεβεγιόν που θα πραγματοποιηθεί στο

Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυφάδα. Ώρα προσέλευσης

21:30. Εκλεκτό MENU και πολύ χορό. Τιμή : 55 €

Για συμμετοχή: Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800 Βούρος Νίκος:

6947702814

Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου

Παραμυθοφουρνίσματα

στον Κινητήρα
Το πιο γλυκό, μεθυστικό άρωμα των Χριστουγέννων

πλημμυρίζει τη γειτονιά γύρω από την Ακρόπολη με

τα Παραμυθοφουρνίσματα που …μαγειρεύονται στο

studio του Κινητήρα.

Παίζεται μέχρι 8 Ιανουαρίου.

Κινητήρας Στούντιο, Ερεχθείου 22 (πλησίον μετρό

Συγγρού Φιξ), Αθήνα * Τηλέφωνο: 2109248328

“Γλυκογιορτινά παιχνίδια

της γιαγιάς” με τη Δέσποινα

Στυλιανοπούλου

Το Θέατρο της Ημέρας για όλη την περίοδο των γιορ-

τών παρουσιάζει για τα

παιδιά αλλά και τους με-

γάλους μια τρυφερή και

νοσταλγική παράσταση -

θεατρικό παιχνίδι με τίτλο

«Γλυκογιορτινά παιχνίδια

της γιαγιάς», με τη Δέ-

σποινα Στυλιανοπούλου.

Θέατρο της Ημέρας, Γεν-

νηματά 20, Αμπελόκηποι

(δίπλα στο Μετρό Πανόρ-

μου), Αθήνα * Τηλέφωνο: 210 6929090, 210 6995777.

Εως 15 Ιανουαρίου 2012, Κυριακή, 11:00

Δεινόσαυροι στο 

“The Mall Athens

Οι δεινόσαυροι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του

Λονδίνου φιλοξενούνται στον 4ο όροφο του Τhe

Athens Mall, σε μια έκθεση που αποκαλύπτει όλα όσα

οι επιστήμονες γνωρίζουν για το πώς κυνηγούσαν και

τι έτρωγαν οι δεινόσαυροι.

The Mall Athens,

Ανδρέα Παπαν-

δρέου 35, Μα-

ρούσι 

Τηλέφωνο

2109472029

Θα παραμείνει

μέχρι τις 4 Μαρ-

τίου 2012, Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-21:00, Σάββατο:

10:00 – 22:00, Κυριακή: 10:00 – 20:00

Αποχαιρετούμε το 2011

στην πλατεία Αγ. Τρύφωνα

στην Δ.Ε. Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης προσκαλεί την παραμονή

πρωτοχρονιάς, 31/12 να αποχαιρετίσουμε όλοι

μαζί το 2011 με ένα χαρούμενο πρόγραμμα σε συ-

νεργασία με τον ΟΠΑΠ. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία

Αγίου Τρύφωνα της Δημοτικής Ενότητας Παλλή-

νης στις 10:30 π.μ. και θα περιλαμβάνει Μαθήματα

ζαχαροπλαστικής, ζωγραφικής, μουσική με dj’s και

εμψυχωτές, μαγικά με τους arko magic και ζων-

τανή μουσική με το μουσικό συγκρότημα «ΣΑ-

ΛΙΝΑ».

Περιμένουν μικρούς και μεγάλους να αποχαιρετί-

σουν όλοι μαζί το 2011 και να καλωσορίσουν την

νέα χρονιά.

Sleuth, θεατρική παράσταση

Γιώργος Κιμούλης, Κων/νος Μαρκουλάκης

Μια παράσταση 

που σας την προτείνουμε

Το Sleuth (Σλουθ) είναι έργο του Anthony Shaffer. 

Η λέξη sleuth ως ουσιαστικό θα πει λαγωνικό, κυνηγόσκυλο.

Ως ρήμα σημαίνει παρακολουθώ, προκαλώ, σέρνω, ιχνη-

λατώ...

Το έργο έχει παιχθεί και με το δίδυμο Δημήτρης Χορν - Αλέ-

κος Αλεξανδράκης.

..Το Σλουθ είναι το είδος του έργου που δεν προσφέρεται για ανά-

λυση. Ο φόβος μήπως προδώσεις τα μυστικά, τα τεχνάσματα, τα

απρόοπτα επιβάλλουν τη σιωπή...                             Δημήτρης Χορν

Εν αρχή ην το παιχνίδι. Η πρώτη ατομική επαφή του παιδιού με τον

κόσμο, η πρώτη απόπειρα κατάκτησης του κόσμου απ’ το παιδί. Ο

ήρωας του έργου δεν είναι πια παιδί, κι όμως παίζει. Παίζει με προ-

βλήματα και γρίφους, με αντικείμενο και με ανθρώπους

...Οταν το αντικείμενο δεν είναι πια οι μηχανές και τα προβλήματα, αλλά

οι άνθρωποι; Τότε ως πού μπορεί να φτάσει; Μάριος Πλωρίτης

Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, Τηλ. 210 3312.343

Στιγμές χαράς για
τα παιδιά

ΚΥΡΙΑΚΕΣ με ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

(Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550), 

Εναλλασσόμενο πρόγραμμα παραστάσεων κου-

κλοθέατρου για παιδιά από την Unima Ελλάς

Κυριακές με Κουκλοθέατρο. Διαφορετικοί, κάθε Κυ-

ριακή, θίασοι, μέλη της Unima Ελλάς, παρουσιάζουν

νέες αλλά και ήδη γνωστές δουλειές τους για όλους

τους μικρούς φίλους του κουκλοθέατρου και για τις

οικογένειές τους. 

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή 11:30

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πειραιώς 206, Ταύρος,

Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550), Αίθουσα: Black Box

Τιμή εισιτηρίων: 8€

“Το Μαγεμένο Πράσινο” της Κυριακής Δοξαρά

Μια συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με γεν-

ναία παιδιά και μοχθηρούς κακούς μέσα σε ένα μα-

γεμένο πράσινο δάσος. Κάθε Σάββατο στις 17:00 
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ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΑΤΩΝ

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μέσα στις δύσκολες κοι-

νωνικοοικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα

μας αλλά και ειδικότερα η τοπική μας κοινωνία, καλού-

μενος να αντιμετωπίσει, στοιχειωδώς, τις ανάγκες δια-

βίωσης των πολιτών του, προχωρά στην λειτουργία της

ΣΤΕΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ υλικών

αγαθών στην Αρτέμιδα, στο χώρο της Παιδικής Χαράς,

στην αρχή της Λεωφ. Αρτέμιδος. 

Η ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ θα ξεκινήσει

να λειτουργεί στις 7 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη (18:30 – 21:30)

και κάθε Σάββατο & Κυριακή (10:30 – 13:00).

Ο Δήμος καλεί στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας και της

κατανόησης για τον συνάνθρωπο να στηρίξετε όλοι μαζί

αυτή την πρωτοβουλία και να έρθετε πιο κοντά βοηθών-

τας αυτούς που έχουν ανάγκη.

Μήνυμα Δημάρχου Ωρωπού
Γιάννη Οικονομάκου

Αγαπητοί συνδημότες.

Στον καινούργιο χρόνο που ανατέλλει οι ευχές για υγεία και

ευημερία αποκτούν ιδιαίτερο νόημα. Η περίοδος που δια-

νύουμε είναι πολύ σκληρή και πολλοί συνάνθρωποί μας προ-

σπαθούν να τα καταφέρουν, μέσα από πολλές δυσκολίες.

Την ίδια στιγμή, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνιζόμαστε για

να διευρύνουμε την ανάπτυξη του Δήμου μας, με τα ελάχι-

στα μέσα που διαθέτουμε και να καλύψουμε  κενά και ανε-

πάρκειες χρόνων.

Ωστόσο, η επιτυχία

οφείλεται πάντα στην

συλλογική προσπάθεια.

Η Δημοτική Αρχή, δίνει

τον καλύτερο της εαυτό

ώστε να βελτιώσει τη

ζωή των δημοτών. Πα-

ράλληλα, η ανάπαυλα

των εορτών θα είναι για

όλους μια ευκαιρία να

εκτιμήσουμε αξίες που

ίσως είχαμε ξεχάσει. Η

οικογένεια και η ανθρώ-

πινη επαφή είναι ό,τι

πολυτιμότερο έχουμε. Ο νέος μας Δήμος είναι η οικογένεια

που αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους και μοιράζεται μαζί

τους το όραμα δημιουργίας της δημοτικής αρχής.    

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τους

Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους

καθώς  και τα μέλη των Νομικών Προσώπων,  που αγωνί-

στηκαν όλο το 2011 για να "στηθεί" το φιλόδοξο εγχείρημα

του "Καλλικράτη" στον Ωρωπό. Θα ήθελα ακόμη να ευχαρι-

στήσω όλους τους εργαζομένους στο Δήμο για την συνέ-

πεια και την εργατικότητα τους και ακόμη τους συλλόγους,

τους φορείς και όλους τους δημότες που παραμένουν ενερ-

γοί και συμπαραστέκονται  στις προσπάθειες μας.

Είμαι βέβαιος ότι οι πνευματικοί «καρποί» της απλότητας,

της καλοσύνης και της ειρήνης που συνθέτουν το μήνυμα

των Χριστουγέννων, θα τροφοδοτήσουν τις  ανθρώπινες

σχέσεις.  Μέσα σε πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, όπως

απαιτεί η εποχή μας, εύχομαι σε όλους, να έχουμε  ένα δη-

μιουργικό  και ειρηνικό νέο έτος.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβου-
λίου, των Τοπικών Συμβουλίων, των Νομικών Προσώπων
και όλων των εργαζομένων, σας εύχομαι χρόνια πολλά με
υγεία και ευημερία.

Τα ρέματα που διέρχονται μέσα από τον υπό κατασκευή

ΧΥΤΑ στο Γραμματικό φούσκωσαν και παρέσυραν, για

άλλη μια φορά, τόνους λά-

σπης στην παραλία Σέσι του

Ευβοϊκού. Αυτό διαπίστωσε

ο ευρωβουλευτής Νίκος

Χουντής παρουσία των

ελεγκτών του Σώματος Επι-

θεωρητών Περιβάλλοντος,

τους οποίους είχε κινητο-

ποιήσει ο ίδιος, μετά από

καταγγελίες των κατοίκων

της περιοχής.

Μετά την επίσκεψη στο

χώρο του ΧΥΤΑ και στις εκ-

βολές των ρεμάτων στη θά-

λασσα. ο Νίκος Χουντής

έκανε την παρακάτω δή-

λωση:

«Διαπιστώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα ρέματα

που είναι “ανύπαρκτα”, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων του έργου, είναι απολύτως υπαρ-

κτά και αποτελούν ανοιχτή απειλή για όλο τον Ευβοϊκό

Κόλπο. Ιδίως όταν ο ΧΥΤΑ θα

ξεκινήσει να δέχεται σκουπί-

δια. 

«Αυτό που είδαμε να εξελίσ-

σεται στο Γραμματικό είναι

εικόνες από το μέλλον. Είναι

ένα εφιαλτικό μέλλον για το

περιβάλλον της Αττικής, της

περιοχής του Μαραθώνα,

του Ευβοϊκού Κόλπου. Ζη-

τάμε από την κυβέρνηση να
σταματήσει άμεσα το οικο-
λογικό έγκλημα, να διερευ-

νηθούν οι καταγγελίες του

Πανεπιστημίου Αθηνών
αλλά και άλλων επιστημονι-

κών φορέων για τα πρόδηλά
σφάλματα της Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, που απειλούν με οικολογική

καταστροφή όλη την περιοχή». 

Ικανοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο η

ομαδική προσφυγή δημοτών του

Ηρακλείου Αττικής κατά του χα-

ρατσιού, καθώς το Ειρηνοδικείο

Νέας Ιωνίας διέταξε να μη διακο-

πεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε 26 δη-

μότες που αδυνατούν να

πληρώσουν το τέλος λόγω της βε-

βαρημένης οικονομικής τους κα-

τάστασης (άνεργοι, πολύτεκνοι,

ανάπηροι, χαμηλοσυνταξιούχοι,

χαμηλοεισοδηματίες). Πρόκειται

για την πρώτη ομαδική προσφυγή

στο Λεκανοπέδιο Αττικής που γί-

νεται δεκτή δικαστικά και αφορά

την ουσία του ζητήματος του ειδι-

κού τέλους ακινήτων. Η εκδίκαση

των ασφαλιστικών μέτρων θα γίνει

στις 9 Φεβρουαρίου.

«Η απόφαση αυτή, αποτελεί μια
ηχηρή απάντηση περί της νομιμό-
τητας του ειδικού τέλους, αλλά
και της κοινωνικής διάστασης της
επιβολής του. Ο Δήμος Ηρακλείου

Αττικής θα συνεχίζει να στηρίζει
κάθε προσπάθεια υπεράσπισης
του οικογενειακού εισοδήματος
από άδικες και αυθαίρετες επιθέ-
σεις στο όνομα της δημοσιονομι-
κής προσαρμογής», σημειώνει σε

ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρα-

κλείου Αττικής.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο δή-

μαρχος Παντελής Βλασσόπουλος

δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε την
ανάγκη της δημοσιονομικής ανόρ-
θωσης της χώρας, καθώς και το
γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να
γίνει ανώδυνα. Διαφωνούμε όμως
και αντιστεκόμαστε σε ρυθμίσεις
που στερούνται κοινωνικών κριτη-
ρίων, σε μέτρα που επιβάλλονται
αγνοώντας τη δεινή θέση στην
οποία βρίσκονται χιλιάδες συμπο-
λίτες μας».

Εξώδικο στη ΔΕΗ κατέθεσε ο Δι-

κηγορικός σύλλογος Καλαμάτας,

με τις υπογραφές 170 πολιτών. Το

εξώδικο κοινοποιήθηκε στον ει-

σαγγελέα και με αυτό οι πολίτες

δηλώνουν ότι έχουν πληρώσει,

μέσω τραπεζών, τους λογαρια-

σμούς που αφορούν στην κατανά-

λωση ηλεκτρικού ρεύματος και σε

ανταποδοτικά τέλη και ζητούν από

τη ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε

διακοπή των παροχών στα ακίνητά

τους, επιφυλασσόμενοι για κάθε

νόμιμη ενέργεια.

Στο μεταξύ οι Πρωτοβουλίες Πολι-

τών και πολλές Δημοτικές Αρχές

συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάν-

τια στο χαράτσι, συγκεντρώνον-

τας δηλώσεις προσφυγών.

Εχουν ήδη κατατεθεί εκατοντάδες

δηλώσεις στη ΔΕΗ, αφού πρωτί-

στως οι δηλώνοντας έχουν πλη-

ρώσει το αντίτιμο της ΔΕΗ και τα

τέλη στα αυτόματα μηχανήματα

των τραπεζών.

«ΧΥΤΑ Γραμματικού: εικόνες
από ένα εφιαλτικό μέλλον»

διαπιστώνει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής μετά από επίσκεψη

Οι ομαδικές προσφυγές για το χαράτσι

της ΔΕΗ συνεχίζονται
Εγινε δεκτή ομαδική προσφυγή δημοτών του Ηρακλείου Αττικής

κατά του “χαρατσιού”, από το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας 
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Εγραψε ο Δήμος Λαυρεωτικής

Την παραμονή των Χριστουγέννων, αργά το βράδυ, μά-

θαμε ξαφνικά τα άσχημα νέα.

Το κακό μαντάτο φάνταζε και συνεχίζει να φαντάζει απί-

στευτο.

Αδυνατούμε ακόμα το γεγονός να το πιστέψουμε ότι

είναι αληθινό.

Η κοινωνία της Λαυρεωτικής έχασε ξαφνικά έναν άξιο

φίλο και σύντροφο, ένα θαυμάσιο οικογενειάρχη.

Η κοινωνία της Λαυρεωτικής έχασε τον πρώτο του Δη-

μοτικό Σύμβουλο. Τον άξιο αντιδήμαρχό της, τον Βασίλη

Θηβαίο.

Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λέξεις να περιγρά-

ψεις αυτή την τεράστια απώλεια.

Την απώλεια ενός. ξεχωριστού άνθρωπου που πάντα

ήταν μπροστάρης σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες

με αποκορύφωμα τον αγώνα κατά της εγκατάστασης

χωματερής στην περιοχή.

Ο Βασίλης ο Θηβαίος ήξερε πάντα να συνθέτει σκέψεις

και απόψεις, να σέβεται και να τιμά φίλους και μη.

Για τον λόγο αυτό είχε την αναγνώριση απ΄ όλους.

Ο Βασίλης ο Θηβαίος, ο Βασίλης μας, ήξερε να σέβεται

τις ανθρώπινες αξίες και να υπηρετεί με υποδειγματικό

ήθος και συνέπεια την πόλη και το κοινό καλό.

Για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε από κοντά, αποτέ-

λεσε υπόδειγμα ενός άξιου πατέρα και άριστου οικογε-

νειάρχη

Η ευθύτητα, η σεμνότητα και η ντομπροσύνη του χαρα-

χτήρα του, η λιτότητα και η αξιοπρέπεια του λόγου του

η παλληκαριά του, η βαθειά προσήλωση στη Δημοκρατία

και στα ανθρώπινα δικαιώματα, κέρδισε την καθολική

εκτίμηση και το σεβασμό της κοινωνίας, ακόμη κι εκεί-

νων που κατά καιρούς διαφώνησαν με κάποιες αποφά-

σεις του.

Φίλε Βασίλη

Όλοι εμείς οι φίλοι σου και οι σύντροφοι σου και όχι

μόνο με βαθειά οδύνη πρέπει να βρούμε λόγια να σε

αποχαιρετήσουμε.

Όμως τα λόγια στερεύουν όταν ξαφνικά αναγκάζεσαι

να αποχαιρετήσεις ένα ξεχωριστό φίλο, συνεργάτη που

φεύγει πρόωρα για το μεγάλο ταξίδι.

Μπορούσες ακόμη να προσφέρεις πολλά με την εμπει-

ρία, την αγωνιστικότητα, την φιλοτιμία, τη συνεχή διά-

θεση προσφοράς στους συναδέλφους σου και τους πο-

λίτες.

Φίλε Βασίλη

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σήμερα τιμά τον Αντιδήμαρχο ,

τον ακέραιο Δημοτικό Σύμβουλο που δεν δίσταζε ποτέ

να μεταφέρει τη φωνή τους και να υπερασπιστεί τα συμ-

φέροντα τα δικά τους και της πόλης.

Τον άνθρωπο που μπορούσαν να εμπιστευτούν και να

βρουν κατανόηση στο πρόβλημα τους.

Φίλε Βασίλη Θηβαίο

Αγάπησες την Λαυρεωτική και αγαπήθηκες πιο πολύ

από όλους γιατί υπήρξες πάντοτε: Ευθύς και αληθινός.

Ειλικρινής και καθαρός. Πιστός και αφοσιωμένος φίλος

και σύντροφος. Έτσι σε γνωρίσαμε όλοι. Έτσι σε αγα-

πήσαμε.

Γι’ αυτό θρηνούμε σήμερα τον ξαφνικό, άδικο και πρό-

ωρο χαμό σου.

Φίλε Βασίλη Θηβαίο

Φεύγεις σήμερα από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι που

όλοι, μοιραία, θα ακολουθήσουμε κάποτε.

Φεύγεις όμως ανεπάντεχα πολύ νωρίς.

Φεύγεις στην πιο ώριμη στιγμή σου.

Την στιγμή που σε χρειάζεται η περιοχή της Λαυρεωτι-

κής.

Την στιγμή που μπορούσες ακόμη να προσφέρεις πολλά

με την εμπειρία, την αγωνιστικότητα, την φιλοτιμία, τη

συνεχή διάθεση προσφοράς στους συναδέλφους σου

και τους πολίτες.

Για άλλη μια φορά θέλουμε να εκφράσουμε μέσα από

την καρδιά μας τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην

οικογένειά σου και σε όλους τους οικείους σου.

Επίσης θέλουμε να σου υποσχεθούμε ότι η μνήμη σου

θα μείνει πάντοτε ζωντανή.

Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους ίδιους στόχους

που και εσύ με τόση συνέπεια και υπευθυνότητα υπηρέ-

τησες.

Αγαπημένε φίλε Βασίλη Θηβαίε χωρίς τη δική σου πα-

ρουσία το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα είναι φτωχότερο.

Όλοι χάνουμε ξαφνικά ένα πολύτιμο συνεργάτη, ένα

φίλο.

Έναν φίλο που ήξερε να τιμά, να σέβεται, να αφιερώνε-

ται και να αγωνίζεται για τον απλό καθημερινό άνθρωπο.

Εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ εκφράζω τη θλίψη και

την οδύνη μας για τον πρόωρο θάνατό σου.

Δε σου πρέπουν μοιρολόγια, γιατί δεν πέθανες, ζεις

μέσα στον καθένα μας.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου.

Αιωνία σου η μνήμη.

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκδίδει ψήφισμα επί την αναγγελία του θανάτου του Αντι-

δημάρχου Θηβαίου Βασιλείου, το οποίο έχει ως ακολού-

θως:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής εκφρά-

ζει την θλίψη του για τον θάνατο του Αντιδημάρχου Θη-

βαίου Βασιλείου.

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στα Δημοτικά Καταστή-

ματα του Δήμου Λαυρεωτικής σήμερα (26/12/2011) και

αύριο (27/12/2011), ημέρα της κηδείας του, και οι Υπηρε-

σίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτι-

κών Επιχειρήσεων του Δήμου, να διακόψουν την εργασία

τους την 12η μεσημβρινή της 27/12/2011.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του εκλιπόντος εκ μέ-

ρους του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπι-

κού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και των

εργαζομένων του Δήμου Λαυρεωτικής.

4. Να συνοδεύσει την νεκρώσιμο ακολουθία η Φιλαρμονική

της Κερατέας.

5. Να παραχωρηθεί, τιμής ένεκεν, δωρεάν τάφος στο Δη-

μοτικό Κοιμητήριο της Κερατέας.

6. Η κηδεία του εκλιπόντος Αντιδημάρχου Θηβαίου Βασι-

λείου να γίνει με δαπάνη του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά το

άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

7. Εγκρίνει την διάθεση ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ

00-6124 «Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινο-

τήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους

2011.

8. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του εκλιπόν-

τος, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Λαυρεωτικής.

9. Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στους οικείους του εκλι-

πόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

10. Να σταλεί το παρόν Ψήφισμα στην Περιφερειακή

Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.

Αιωνία του η μνήμη.

Εφυγε απρόσμενα από τη ζωή 

ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής Βασίλης Θηβαίος

Εφυγε ξαφνικά και  απρόσμενα παραμονή των Χριστουγέννων,  ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής  Βα-
σίλης Θηβαίος. Εφυγε ένας ωραίος Ανθρωπος με Α κεφαλαίο. Δραστήριος, αγαπητός και ενεργός
πολίτης.  Πάντα ήπιος και χαμογελαστός. Μου έχουν στερέψει τα λόγια. Ηταν οδυνηρή η είδηση...

Ο Βασίλης Θηβαίος ήταν διευθυντης της Εφορίας Λαυρίου και ενεργός πολίτης στην Κερατέα και
αγαπητός από όλους. Ηταν 62 ετών.

Στην παρούσα Δημοτική Αρχή ήταν  αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής από 1/1/2011 μέχρι και σήμερα,
αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα του Δήμου. Υπήρξε μέλος στην Γραμματεία του αγώνα κατά
της εγκατάστασης ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας και ένας από τους βασικούς εκπρόσωπους
του Δήμου Λαυρεωτικής στον αγώνα.

Η απουσία του θα αφήσει μεγάλο κενό.
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Εβλεπε πολύ μπροστά...

Το αστυνομικό κράτος του μέλλοντος 

«Μια δικτατορία χωρίς δάκρυα, όπου οι άνθρωποι
αγαπούν την δουλεία τους. Ο στόχος, είναι να δημι-
ουργηθεί ένα είδος ανώδυνων στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης για ολόκληρες κοινωνίες, έτσι ώστε να
χάσουν ουσιαστικά οι άνθρωποι τις ελευθερίες
τους… Αλλά δεν θα σκέπτονται σε καμία περίπτωση
να εξεγερθούν λόγω της προπαγάνδας ή της πλύσης
εγκεφάλου, που θα ενισχύεται με φαρμακευτικές με-
θόδους...».

Άλντους Χάξλεϊ, 1961

“Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος”

“Το τελευταίο σοβιετικό κράτος

στην Ευρώπη, η Ελλάς!"...

Εσείς γνωρίζατε ότι μέχρι το 2009 και σήμερα ζούσαμε και

ζούμε σε κράτος σοβιετικού τύπου; Εγώ ομολογουμένως

δεν το γνώριζα.

Το έχω ακούσει από τα χείλη βουλευτών μας και σήμερα

(28/12) το ξανάκουσα από τη βουλευτίνα Σοφία Γιαννακά

(να τελειώνουμε με το σοβιετικού τύπου κράτος) και ανα-

ρωτήθηκα. Η υγεία και η παιδεία είναι δώρα σοβιετικού

τύπου καθεστώτων; 

Αν μέχρι χθες ζούσαμε σε κράτος σοβιετικού τύπου, και

ζούσαμε καλά, τότε γιατί κατηγορούν το σοβιετικό καθε-

στώς; Ηταν πολύ καλύτερο από αυτό που ζούμε σήμερα· η

υγεία νοσεί βαρύτατα, η παιδεία αργοσβήνει και η φτώχεια

καλπάζει!

Της διαφθοράς το “κάγκελο”
Υπάλληλοι πολεοδομιών, εφοριών, δικαστηρίων βρίσκον-

ται στην πρώτη βαθμίδα διαφθοράς, όπως αποκαλύφθηκε

από τραπεζικούς λογαριασμούς με πακτωλούς χρημάτων,

ανεξήγητους για τους μισθούς που παίρνουν!

Και πού να δείτε κάτι σπίτια, τύπου ρωμαϊκής εποχής που

έχουν χτίσει κάτι προϊστάμενοι Πολεοδομιών, ανά την Πε-

ριφέρεια. 

Τώρα θα κληθούν να φορολογηθούν για τον πακτωλό και

ούτε γάτα ούτε ζημιά!

Καημένε, συνειδητοποιημένε, συνεπή πολίτη!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«‘Έλληνες εσμέν το γένος και ήτε πατρός φωνή

και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»

Πλήθων 

Είμαστε Έλληνες το γένος. Το μαρτυρεί η

γλώσσα του πατέρα μας και η πατρική μας παι-

δεία.

(Μέρος Πρώτο: Βιογραφική εισαγωγή)

Από πολλού ήθελα  να γράψω για τον Πλήθωνα.

Απέφευγα όμως τον σκόπελο, γιατί αυτός με τον

αντιρρητικό του λόγο,  καταγράφεται στους χρι-

στιανούς εκείνους, που τελικά αρνήθηκαν το εκ-

κλησιαστικό κατεστημένο  της εποχής του.

Ο Γεώργιος Γεμιστός –Πλήθων, διανοητής και

δημόσιος άνδρας συγκαταλέγεται μεταξύ των

πρώτων τη τάξει σοφών του 4ου μ.Χ. αιώνα. Του-

λάχιστον έτσι ομολογούν και οι σύγχρονοί του,

ο Γρηγόριος ο Μοναχός και ο Ερμώνυμος ο Χα-

ριτώνυμος,  οι οποίοι μάλιστα δεν διστάζουν να

τον κατατάξουν σαν ανώτερο ακόμα και από τον

Δίκαιο Αριστείδη. Αν ασπασθούμε και τη γνώμη

του μαθητή του και σοφού  ονομαστού καρδινά-

λιου Βησσαρίωνα, θα μάθομε ότι «ού μετά Πλά-

τωνα, {εξηρείσθω δε λόγον Αριστοτέλης)

σοφώτερον ουκ έφυσεν η Ελλάς» ήτοι μετά τον

Πλάτωνα, με εξαίρεση τον Αριστοτέλη, σοφό-

τερο άνδρα από τον Πλήθωνα δεν γέννησε η Ελ-

λάδα. Αλλά και άλλοι μαθητές του τον έχουν

χαρακτηρίσει, σαν «τον λαμπρότατον αστέρα

της οικουμένης». «Ναί, καλά όλα αυτά» συμ-

πληρώνει ο Σαββόπουλος, «αλλά η εκ των υστέ-

ρων αμφισβήτησή του στη χριστιανική εκκλησία,

καταγράφεται σε βάρος του». Σχετικά όμως ο

Παλαμάς τονίζει,  ότι ο Πλήθων  συνεπαρμένος

από τον πλατωνισμό, επιδίδεται σε μια προσπά-

θεια να αφυπνίσει και να βαπτίσει τη  Δύση, στα

νάματα  του Ελληνισμού: «και ένα φως από την

Ανατολή/ τρύπησε της δύσης την καταχνιά/..

..Ελικώνες και Υμηττοί το φως το στέλνουν, / κι

είναι σαν Απόλλωνος οι Σταυρωμένοι ,/  των Ορ-

φέων κρατάν τις λύρες οι Χριστοί.» (από τον Δω-

δεκάλογο του Γύφτου).

Και όντως, όταν συμπεριλαμβάνεται στην απο-

στολή για τη σύνοδο της Φερράρας* στη Φλω-

ρεντία, βρίσκει την ευκαιρία και δίνει διαλέξεις

με θέμα τον Πλάτωνα και όχι μόνο. Προτού συμ-

πληρώσει το ταξίδι του  στην Ιταλία, δεν παρα-

λείπει να ιδρύσει εκεί, Νεοπλατωνική

φιλοσοφική σχολή. Μάλιστα λέγεται, πως τότε

ήταν που πρόσθεσε στο όνομά του και το Πλή-

θων, για να γίνει αρχαιοπρεπέστερο. Πλήθων για

να μοιάζει με το Πλάτων (Μαμαλάκης). 

Ο Γεώργιος Γεμιστός γεννήθηκε το 1355 στην

Κωσταντινούπολη και πέθανε γύρω στο 1450,

στον Μυστρά. 

Το 1380 τον βρίσκομε στην Αδριανούπολη,

που ήταν τότε πρωτεύουσα της Τουρκίας.

Σουλτάνος ήταν ο Μουράτ ο Α΄. Μεγάλη

πολιτική και στρατιωτική φυσιογνωμία,

αλλά συνάμα προστάτης του πνεύματος και

των τεχνών. Φιλοδοξούσε να δει στην πρω-

τεύουσά του, συγκεντρωμένη την υψηλή

διανόηση του τότε κόσμου, γι΄αυτό παρα-

γνώριζε διαχωριστικές γραμμές στην εθνι-

κότητα και θρησκεία, αρκεί να μην

προέβαινε κανείς σε κρατική όχληση. Ετσι

στην Αδριανούπολη μαζεύτηκαν όλοι οι δια-

νοούμενοι και ιδιαίτερα οι μορφωμένοι, που

δεν άντεχαν στην ηθική κατάπτωση   που

επικρατούσε στο Βυζάντιο:  «απηυδήσαντες

από τον φανατισμόν των καλογέρων, την
κοινωνικήν αποσύνθεσιν κλήρου και λαού,
έσπευδαν προς αυτόν» ( Γ. Σακελλαρίου). 

Στην Αδριανούπολη μαθητεύει κοντά στον Ιου-

δαίο φιλόσοφο Ελισσαίο και από αυτόν προφα-

νώς μυείται την θεοσοφία. Μάλιστα ο

κατ΄εξοχήν πολέμιος του Πλήθωνα, ο Γεννάδιος

ο Σχολάριος,  μας μιλά για τον πολυθεϊσμό του

Ελισσαίου, προσθέτοντας πως από αυτόν ο Πλή-

θων  γνώρισε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και

αυτός τον είχε   μυήσει και  στη φιλοσοφία του

Ζωροάστρη.** Αργότερα ο Ελισσαίος πληρώνει

τον πανθεϊσμό του με θάνατο  στην πυρά.      

Μετά τον θάνατο του Ελισσαίου  ταξιδεύει σε

Κύπρο και Παλαιστίνη, επανέρχεται το 1390

στην Κωνσταντινούπολη και  μαθητεύει κοντά

στον Δημήτριο Κυδώνη*** σπουδάζοντας την

πλατωνική φιλοσοφία. Το 1400 διδάσκει στην

Κωνσταντινούπολη ο ίδιος φιλοσοφία και κοινω-

νιολογία. Δεν παύει όμως να στηλιτεύει τις

κακές πράξεις  των  αρχόντων και των κληρικών.

Δέχεται κατηγορίες για παγανισμό***** και αιρε-

τικό προσηλυτισμό. Τότε ο αυτοκράτορας Εμμα-

νουήλ τον στέλνει  για λόγους ασφαλείας   στον

Μυστρά.  «Στον Μυστρά», μας λέει ο Μαμαλά-

κης καταλαμβάνει «τα ύψιστα κρατικά λειτουρ-

γήματα. Γίνεται αρχιδικαστής και προστάτης των

νόμων». Μαζεύει γύρω του κύκλο φιλοσοφικό

και ιδρύει  την «Εταιρείαν αδελφών εν Πλάτωνι».

Στον κύκλο των μαθητών του στον Μυστρά, κα-

ταγράφονται ο τότε επίσκοπος Νικαίας και μετέ-

πειτα καρδινάλιος Βησσαρίων και ο  ιστορικός

της Άλωσης Λαόνικος Χαλκοκονδύλης . Συνάμα

γίνεται σύμβουλος του δεσπότη Θεοδώρου,

δευτερόκου γιού του αυτοκράτορα Εμμανουήλ.

Στον Πλήθωνα παραχωρείται γη, γι’ αυτόν και τα

παιδιά του τα οποία  και μετά το θάνατό του τυγ-

χάνουν ιδιαίτερης προνομιακής μεταχείρισης.

Τον συμβουλεύεται ο ίδιος ο  αυτοκράτορας Εμ-

μανουήλ, επάνω στα προβλήματα διάσωσης  της

βασιλεύουσας και όπως προανέφερα, επισήμως

συμμετέχει  σε  αποστολή στη Σύνοδο της Φερ-

ράρας. Εκεί με επιχειρήματα καταδεικνύει την

πλαστογράφηση που είχαν κάνει οι Δυτικοί στο

Σύμβολο της Πίστεως καθώς απέδειξε ότι το fil-

ioque***** δεν υπήρχε κατά την Ζ΄Οικουμενική

Σύνοδο. Πέθανε στον Μυστρά, όπου και  ετάφη

με χριστιανικές τιμές. Αφησε άξιόλογο συγγρα-

φικό έργο. Δυστυχώς μετά τον θάνατό του το

σημαντικότερο το «Περί Νόμων» πόνημα  του

ερρίφθη στην πυρά, από τον Γεώργιο Γεννάδιο

τον μετέπειτα Σχολάριο. 

Με το άρθρο αυτό εσκεμμένα  επεκτάθηκα λίγο

παραπάνω από ότι έπρεπε στη βιογραφική του

πορεία, για να καταδηλώσω την σημαντική  προ-

σωπικότητα του ανδρός. Αυτόν τον άνθρωπο οι

έχοντες διαφορετικές απόψεις αν και δεν τον

έρριξαν στην πυρά, στη συνείδησή τους  όμως

τον καταδίκασαν σαν αιρετικό. Και το χειρότερο

ακόμα, φρόντισαν μετά το θάνατό του, δια της

πυράς, να εξαφανίσουν τον γραπτό του λόγο. 

Σκόπιμα θα επαναλάβω τον  επίλογο που έγραφα

στον άρθρο μου για τον Ιουλιανό. Δεν πρέπει κα-

νείς να καταδικάζει  πρόχειρα και μόνο με τις

δικές του θέσεις  τους ανθρώπους, όταν μάλιστα

αυτοί  με  ιδιαίτερα  ελεύθερο πνεύμα, δεν δι-

στάζουν να εκφράζουν, τις  διαφορετικές τους

απόψεις. Γιατί αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι, οι

πέραν από κάθε δογματισμό με την ρητορική

σύγκρουσή τους, έχτισαν τον πολιτισμό μας.

Αλλωστε αυτοί ποτέ δεν προσπάθησαν να δη-

λώσουν ότι είναι οι μοναδικοί και οι μόνοι σω-

στοί.  Απλώς κατέθεσαν τις θέσεις τους. Στο

επόμενο άρθρο ο λόγος για τις οικονομικές του

θεωρίες και λοιπές κοινωνικές θέσεις του. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Σύνοδος Φερράρας Φλωρεντίας (1438-1439): Επιχειρήθηκε

ανεπιτυχώς η άρση του σχίσματος Ορθοδοξης και Ρωμαιοκα-

θολικής εξουσίας.  

**Ζωρόαστρης: Πέρσης νομοθέτης που έζησε πέντε χιλιάδες

χρόνια πριν τον Τρωϊκό πόλεμο.Η διδασκαλία του στηρίζεται

στην υπερβατικότητα του θειου και στη βεβαιότητα για το

θρίαμβο του δικαίου,       

***Κυδώνης Δημ: Βυζαντινός λόγιος. Φιλοενωτικός των εκ-

κλησιών. 

****Παγανισμός: =  Ειδωλολατρία 

***** Φιλιόκβε: Προσθήκη σύμφωνα με την οποία οι ρωμαιοκα-

θολικοί δέχονται ότι το άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον

Υιόν.
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Κάθε τέτοιες χρονιάρες μέρες, όποτ’ έχω την πολυτέλεια

να μείνω λίγο μόνος με τις σκέψεις μου, θυμάμαι την Αθήνα

των παιδικών και νεανικών μου χρόνων. Σεργιάνι μνήμης

σε μιά πόλη που είχα σεργιανίσει κάθε μέτρο της και που τα

τελευταία χρόνια δεν υπάρχει πιά. Μας την έκλεψαν.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο «κλεινόν άστυ». Στην πόλη

που οι γενιές του πατέρα μου και του παππού μου είχαν

τραγουδήσει ως «Αθήνα, διαμαντόπετρα στης γης το δα-
χτυλίδι». Υπηρέτησα 22 χρόνια, από τότε που ενηλικιώ-

θηκα, αυτό που με περιτριγύριζε από μικρό παιδί και που

μέσα του συνήθισα ν’ ανασαίνω: Το βιβλίο, το έντυπο γενι-

κότερα, αφού οι  γονείς μου είχαν εκδοτικό οίκο και βι-

βλιοπωλείο, ενώ αργότερα προστέθηκε κι ένα ατελιέ

γραφικών τεχνών. Επιμελητής εκδόσεων, λέγεται εκείνη η

παλιά επαγγελματική μου ειδικότητα, που πάνω απ’ όλα με

βοήθησε να συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου, επειδή πρό-

σφερε πολύ τρέξιμο, εναλλαγές εικόνων, προκλητικό

άγχος στο κυνήγι των προθεσμιών και κυρίως την ελευθε-

ρία να βάζω την δική μου, προσωπική σφραγίδα σε αυτό

που το παρελάμβανα ένα μάτσο χαρτιά και το παρέδιδα

ολοκληρωμένο έντυπο. Είχα επιπλέον την ευκαιρία να γνω-

ρίζω ανθρώπους, πολλούς, πάρα πολλούς, κάθε καρυδιάς

καρύδι και του σαλονιού και του λιμανιού, που λέμε. Κάπου-

κάπου αμάρτανα και ως συγγραφέας ή δημοσιογράφος.

Γνώρισα κι αγάπησα την Αθήνα, πρώτα στο σεργιάνι της

ανάγκης κι ύστερα σ’ εκείνο της χαράς, αν και συνήθως ερ-

γαζόμουν και διασκέδαζα ταυτόχρονα. Ο πατέρας μου,

καλή του ώρα, είχε την άποψη πως αν ήθελα να μάθω τη

δουλειά μας, έπρεπε να ξεκινήσω από «παιδί για τα θελή-

ματα» και βοηθός των υπαλλήλων. Τον ευγνωμονώ γι’ αυτό.

Θυμάμαι, δώδεκα χρονών ήμουν, όταν στις σχολικές αρ-

γίες άρχισα να πηγαίνω με το δίτροχο καρότσι δέματα με

παραγγελίες βιβλιοπωλείων της επαρχίας, στο ταχυδρο-

μείο δεμάτων. Στην αρχή με την συνοδεία ενός υπαλλήλου

μας κι ύστερα μόνος μου. Διέσχιζα την Αγίου Κωνσταντί-

νου σπρώχνοντας ένα καρότσι πάνω από εκατό κιλά βαρύ

και συνήθως δεν είχα την υπομονή να περιμένω στο φα-

νάρι. Μιά φορά ένας τροχονόμος αναγκάστηκε να διακό-

ψει την κυκλοφορία για να περάσω. «Από το φανάρι να

περνάς μικρέ, θα σκοτωθείς, είναι πολύ μεγάλο το καρότσι
για το μπόϊ σου». Τι ήταν να μου το πει; Από τότε, όποτε

τον έβλεπα, περνούσα επιδεικτικά μπροστά του κι εκείνος

γελούσε. Αργότερα γίναμε φίλοι.

Θυμάμαι, παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το

«βαρέλι» του τροχονόμου στην πλατεία Ομονοίας, τότε

που ακόμα ήταν πλατεία με κείνο το συντριβάνι της, που μ’

άρεσε να χαζεύω όταν ήμουν παιδάκι. Μα χειμώνας, μα λιο-

πύρι, ο τροχονόμος πάντοτε εκεί, να ξεροσταλιάζει με τις

ώρες, για να ρυθμίζει την κυκλοφορία μέσα στο πανδαιμό-

νιο θορύβων και στο καυσαέριο. Οι άνθρωποι αναγνώριζαν

τότε, εκτιμούσαν, σέβονταν και κυρίως ξεχώριζαν τις κα-

ταστάσεις στο μυαλό και στην καρδιά τους.

Εκείνο το «βαρέλι» του τροχονόμου περικυκλωνόταν τις

γιορτινές ημέρες από βουνά με δώρα. Όχι μόνο οι επιχει-

ρήσεις του κέντρου, αλλά και όλες οι μεγάλες εταιρείες,

ακόμα και άνθρωποι του καθημερινού μόχθου άφηναν εκεί

την αναγνώριση και το ευχαριστώ τους. Τι θες και δεν έβλε-

πες! Ρούχα, παιχνίδια, καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές,

τρόφιμα, γλυκά ...αγάπη και εκτίμηση. Τέτοιες μέρες ο πα-

τέρας μου φόρτωνε πάντοτε το αυτοκίνητο με βιβλία των

εκδόσεών μας, αλλά κι άλλων εκδοτικών οίκων, όπως και

με παιχνίδια που τα αγόραζε σε καλές τιμές από τις μεγά-

λες αποθήκες παιχνιδιών γύρω από το κέντρο. Μ’ έπαιρνε

πάντοτε μαζί του, σταματούσε το αυτοκίνητο στην πλατεία,

κοντά στο «βαρέλι» κι αφήναμε κι εμείς το δικό μας ευχα-

ριστώ. «Θέλω να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό κι όταν εγώ
δεν θα υπάρχω», μου έλεγε.

Συνέχισε να τηρεί αυτή την παράδοση, ακόμα και επί δι-

κτατορίας, όταν η λογοκρισία των συνταγματαρχών, μάς

είχε καταστρέψει επαγγελματικά, όπως και άλλους εκδό-

τες. «Να μάθεις να ξεχωρίζεις τις καταστάσεις –μού είπε

μιά μέρα παραμονές Χριστουγέννων, προσπαθώντας να

σκαρφαλώσει μιά κούκλα πάνω στο βουνό με τα δώρα, εκεί

στο «βαρέλι» του τροχονόμου- Άλλο αυτό, κι άλλο εκείνο
που ξέρεις». Εκείνο που ήξερα και το είχα δει με τα μάτια

μου, δώδεκα χρονών τότε το 1967, ήταν ένας λοχίας και

τέσσερεις φαντάροι, που μπήκαν μιά μέρα στη μεγάλη απο-

θήκη που είχαμε στο Μεταξουργείο και πέρασαν με μαύρη

λαδομπογιά 20 τόννους ολοκαίνουργια, ακυκλοφόρητα βι-

βλία, συρραμένα αλλά χωρίς εξώφυλλο ακόμα. Είκοσι τόν-

νοι από δύο δίτομα έργα με τίτλους: «Σύγχρονες
Κοινωνικές Γνώσεις» και «Τα Θέματα του Αιώνα μας» κι

ένα μονότομο με τίτλο: «Το Θαύμα της Καλλιτεχνικής Δη-
μιουργίας». Έριχναν τις ντάνες με τα βιβλία στο δάπεδο,

πατούσαν πάνω τους και τα μπογιάτιζαν μ’ εκείνες τις με-

γάλες στρογγυλές βούρτσες που περνάμε τον ασβέστη.

Ότι κορυφαίο, ανθρώπινο δυναμικό είχε τότε να παρουσιά-

σει η Ελλάδα στους τομείς της Επιστήμης, της Διανόησης

και της Τέχνης, έγραφε μέσα σ’ εκείνα τα βιβλία. Κάποιοι

ήταν αριστερών πεποιθήσεων, προς ατυχίαν μας.

Στεκόμουν δίπλα στον πατέρα μου και «θαυμάζαμε» βουβοί

τον λοχία και τους φαντάρους του στον καλλιτεχνικό τους

οίστρο...Θα υπήρχε και συνέχεια, όταν το υπουργείο Ερ-

γασίας της χούντας μάς υποχρέωσε -με σχεδόν μηδενικές

πωλήσεις- να πληρώνουμε επί δύο χρόνια 13 ανθρώπους

προσωπικό για να βαράνε μύγες, να λύνουν σταυρόλεξα

και να κεντάνε. Οι συνταγματάρχες έδειχναν το «φιλεργα-

τικό» πρόσωπο της «Αγίας Επαναστάσεως» με την τσέπη

και την κατεστραμμένη ζωή ορισμένων «αντεθνικώς δρών-

των», όπως κάποιων ασυμβίβαστων Ελλήνων εκδοτών.

Τότε, μεταξύ άλλων, «σκοτώθηκαν» μπιτ παρά ένα οικό-

πεδο τεσσάρων στρεμμάτων στη συμβολή Γαλατσίου και

Κυψέλης, ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων στους Θρακομα-

κεδόνες, κάτι πίνακες μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων ...και

η ζωή συνεχίστηκε.

- «Δεν χρειάζεται να κάθεστε εδώ με το παιδί, κύριε Ρώντα.
Μη φοβάστε, δεν θα σας κλέψουμε τίποτα», χαχάνισε ει-

ρωνικά το επικεφαλής τσογλανάκι.

- « Μας έχετε ήδη κλέψει την ζωή, ...κύριε», του απάντησε

ο πατέρας μου και θαρρείς όλο το αίμα είχε φύγει από το

πρόσωπό του, είχε ασπρίσει. Ενοιωσα τότε κάτι πρωτό-

γνωρο και πολύ άσχημο να θεριεύει μέσα μου. Ήταν πιο πα-

γωμένο από το κρύο εκείνης της γκρίζας μέρας. Ήθελα να

σκοτώσω. Κάποιες φορές αργότερα, στην κατοπινή ζωή

μου, που ένοιωσα το ίδιο, θυμόμουν πάντοτε εκείνη την

πρώτη φορά.

(Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Αναμνήσεις από την Αθήνα της νιότης μου
Α΄ ΜΕΡΟΣ

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Είχαμε γράψει για τα εγκαίνια του
Κοινωνικού Παντοπωλείου στο
Μαρκόπουλο, που άμεσα υποστη-
ρίχθηκε και από απλούς πολίτες,
αλλά και από επιχειρήσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή ανοίγουν
κοινωνικά παντοπωλεία σε πολ-
λούς Δήμους.

Συγχαρητήρια από τον

Θεόδωρο Πάγκαλο

Στο μεταξύ, όπως μας ενημέρωσε ο

Δήμος Μαρκοπούλου με δελτίο

τύπου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρ-

νησης Θεόδωρος Πάγκαλος απέ-

στειλε θερμά συγχαρητήρια για την

πρωτοβουλία αυτή του Δήμου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εξα-

σφαλίζει τα απολύτως απαραίτητα

είδη διατροφής και ρουχισμού,

καθώς και κάποια παιχνίδια για μικρά

παιδιά, σε οικογένειες που αποδε-

δειγμένα χρήζουν υλικής βοήθειας

και στήριξης!

“Πέρα από τις όποιες ιδεολογικές
και πολιτικές προτιμήσεις του καθε-
νός, τα ενθαρρυντικά λόγια και η
στήριξη αυτής της προσπάθειας,
από ένα θεσμικό πρόσωπο, όπως
αυτό του Αντιπροέδρου της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης, πιστοποιούν τη ση-
μασία του εγχειρήματος της
Δημοτικής Αρχής”,  δηλώνει ο

Δήμος.

Μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος ανα-

γνωρίζει, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση

μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό

ρόλο στην αντιμετώπιση της σύγχρο-

νης φτώχειας, καθώς γνωρίζει πολύ

καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής

κοινωνίας. Έτσι, «όταν οι τοπικοί φο-
ρείς έχουν διάθεση να συμβάλλουν
ενεργά υπέρ του δημόσιου συμφέ-
ροντος, τότε μπορούν, με ουσιαστι-
κές και χωρίς μεγάλο κόστος
δράσεις, να συγκεντρώνουν ευρύ-
τερη κοινωνική στήριξη, για την επί-
τευξη του στόχου που έχουν θέσει».
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος διατυπώνει

την  ελπίδα ότι «το παράδειγμα του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και
για άλλους φορείς».

Παραμονές Χριστουγέννων

Πόσο όμορφη είσαι;

Πόσο όμορφο κάνεις να δείχνει

το κάθε τι.

Έτσι που καθόσουνα στα σκαλοπάτια

κι έπαιζες με το κοριτσάκι ...

Με πόση χάρη, με πόση αρχοντιά,

με πόση γυναικεία ζεστασιά

καθόσουνα στα κρύα σκαλοπάτια

κι αγκάλιαζες το παιδάκι

με το φως το γλυκό των ματιών σου.

Πόσο όμορφη είσαι;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Συγχαρητήρια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκοπούλου



Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Τα Χριστούγεννα για όλο τον κόσμο είναι γιορτή αγά-

πης, γαλήνης, είναι στιγμές οικογενειακής θαλπωρής.

Τα έχουμε συνδυάσει με κρύο, με χιόνι και τα έχουν πο-

λυτραγουδήσει ως λευκά Χριστούγεννα. Δεν τα γιορ-

τάζουν όμως παντού με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε χώρα

έχει τα δικά της ήθη και έθιμα για την γιορτινή περίοδο. 

Στην Αγγλία, η κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φω-

τεινά κόκκινα Αλεξανδριανά γύρω από το τζάκι, καθώς και

κλαδιά «γκι» που σύμφωνα με τη παράδοση όποιος στέ-

κεται κάτω απ΄ αυτό πρέπει να ανταλλάσσει φιλιά με αγα-

πημένα πρόσωπα. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς

γαλουπούλα και κρεατόπιτα δεν γίνεται, ενώ σερβίρουνε

και χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή τύχη. 

Στην Αυστρία οι γιορτές διαρκούν περισσότερο, αφού ξε-

κινάνε από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου ή την

πρώτη του Δεκεμβρίου και κατασκευάζουν παραδοσιακά

στεφάνια που τοποθετούν κεριά. Κάθε Κυριακή που περ-

νάει, ανάβουν και ένα ακόμη κερί μέχρι και την 24η Δε-

κεμβρίου. Τα δώρα στα παιδιά τα μοιράζει ο Άγιος

Νικόλαος με βοηθό του τον Krampus στις 6 Δεκεμβρίου.

Τα παιδιά ντυμένα σαν τους τρεις Μάγους γυρίζουν τα

σπίτια και τραγουδούν τα κάλαντα.

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από

νωρίς με την ημέρα του Sinterklaas - ο οποίος δεν είναι ο

κλασικός Santa Claus ή αλλιώς Άη Βασίλης - και με τον

πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που μοιράζει τα δώρα από

σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες των δώρων

στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το άλογο του

Sinterklaas.

Στη Γαλλία, η παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια συ-

νηθισμένη εργάσιμη μέρα. Το βράδυ όμως η οικογένεια

συγκεντρώνεται για ένα ολοκληρωμένο χριστουγεννιά-

τικο δείπνο καθώς οι γαστρονομικές απολαύσεις παίζουν

μεγάλο ρόλο για τους Γάλλους. Ο Père Noël, ο αντίστοι-

χος Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του το βράδυ μεταξύ 24

προς 25 Δεκεμβρίου.

Στη Γερμανία, χαρακτηριστικές είναι οι χριστουγεννιάτι-

κες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης που εμφανίζονται από

το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου και τελειώνουν

την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι πάγκοι της Χρι-

στουγεννιάτικης αγοράς έχουν γλυκά, στολίδια και ζεστό

κόκκινο γλυκό κρασί με μπαχαρικά. Στις 6 Δεκεμβρίου

γιορτάζεται ο Σάνκτ Νίκολάους (ο Άγιος Νικόλαος) που

είναι παρόμοιος του Αγίου Βασίλειου ως προς το έθιμο

των δώρων. Στην λαογραφική του έκδοση φέρνει δώρα

στα καλά παιδιά, αλλά και ένα δεματάκι βέργες για να δεί-

ρει τα παιδάκια που δεν ήταν φρόνιμα. Χαρακτηριστικό

Γερμανικό έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα είναι

το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο Adventskalender. Πρό-

κειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις αριθμημένες από

το 1 μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμ-

βρίου πριν από τα Χριστούγεννα. Οι θέσεις είναι κλεισμέ-

νες με πορτάκια. Κάθε μέρα ανοίγουν το αντίστοιχο

πορτάκι και βρίσκουν μια έκπληξη που μπορεί να είναι ένα

σοκολατάκι, ζαχαρωτό, παιχνίδι, κλπ.. Από τις 27 Δεκεμ-

βρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που είναι ντυ-

μένα τρεις μάγοι πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και

τραγουδούν. Παριστάνουν τους τρεις μάγους που επι-

στρέφουν από την Βηθλεέμ. Όποιος ανοίξει την πόρτα

τούς δωρίζει γλυκά και ξηρούς καρπούς, ενώ δίνει λεφτά

για τον έρανο που κάνουν. Σε αντάλλαγμα οι τρεις μάγοι

γράφουν με κιμωλία τα αρχικά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέ-

χιορ και Μπαλτάζαρ) και το τρέχον έτος, π.χ. 20 * C + M

+ B + 11. Το γκράφιτι αυτό θεωρείται ότι φέρνει γούρι και

γι’ αυτό δεν το σβήνουν, έτσι ώστε σε μερικά σπίτια συ-

ναντάμε τις υπογραφές των μάγων ολόκληρων δεκαετιών.

Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκινάει στην Ισπανία με

τη μεγάλη κλήρωση της 22ης Δεκεμβρίου, όπου φέτος

κέρδισε το λαχείο ένα ολόκληρο χωριό. Για τους Ισπανούς

τα Χριστούγεννα “Noche buena”, είναι η πιο σημαντική

εορτή του χρόνου και ακολουθείται από την Πρωτοχρο-

νιά, η οποία ονομάζεται «Noche Vieja», και την 6η Ια-

νουαρίου την «Dia de Reyes».

Τα δωμάτια διακοσμούνται με κλαδιά από πεύκα, μπεζ και

κόκκινα αλεξανδριανά και αναμμένα κεριά δίνοντας μια

κατάνυξη και ένα χρώμα στην ατμόσφαιρα. Μετά το τρα-

πέζι των Χριστουγέννων στο οποίο προσφέρονται τοπι-

κές σπεσιαλιτέ, ακολουθεί η Λειτουργία των

Χριστουγέννων.

Ο διάσημος πετεινός Misa del Gallo υπενθυμίζει τον αλέ-

κτορα που σύμφωνα με τη παράδοση, ήταν ο πρώτος που

ανακοίνωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του

Ιησού.

Η εορταστική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου

την μέρα των Θεοφανείων κατά τη διάρκεια της οποίας οι

Τρεις Μάγοι φέρνουν τα δώρα στα παιδιά, πάντα σύμ-

φωνα με την παράδοση.

Στις 5 Ιανουαρίου στη διάρκεια μιας μεγάλης παρέλασης

της «Cabalgata de Reyes» άνθρωποι ντυμένοι σαν τους

Τρεις Μάγους και άλλες μορφές της Θρησκείας πετάνε

γλυκά στα παιδιά.
πληροφορίες από το Wikipedia

Τα Χριστούγεννα ανά την Ευρώπη

� Φέτος τις Γιορτές, διακοσμήσαμε το σπίτι οικονο-

μικά. Ντύσαμε τον παππού στα κόκκινα και μετά του

είπαμε πόσο θα του μειωθεί η σύνταξή του και του

ανάψαν τα λαμπάκια. 

� Πόθεν προκύπτει η «μεγάλη ζημιά σε βάρος του

δημοσίου»; Και γιατί δεν κρίθηκαν ένοχοι οι πολιτικοί

που υπέγραψαν; Επίσης μήπως πρόκειται για ετυμη-

γορία η χρήση τέτοιων εκφράσεων όπως «επί μακρό

χρόνο τέλεση αξιόποινων πράξεων»; 

Στην Ελλάδα, λίγο πολύ γνωρίζουμε τα ήθη και τα έθιμα που βέβαια ποικίλουν αναλόγως με την περιοχή. Εκτός λοιπόν, από

το κλαστικό στόλισμα, τα κάλαντα που λένε τα παιδιά - που δυστυχώς τείνουν να εκλείψουν - τις βασιλόπιτες και το χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι με γουρουνόπουλο ή γεμιστή γαλοπούλα, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τους καλικάντζαρους. 

Σύμφωνα με τον μύθο, οι καλικάντζαροι είναι κάτι διαβολάκια που ζουν στα έγκατα της γης και όλο το χρόνο πριονίζουν

το τεράστιο δέντρο που στηρίζει τη γη. Εκεί που κοντεύουν να το κόψουν έρχονται τα Χριστούγεννα, αφήνουν την “δου-

λειά” τους κι ανεβαίνουν στην γη για να φάνε λιχουδιές, να πειράξουν τους

ανθρώπους και να κάνουν διαβολιές, καθ’ όλη την διάρκεια των γιορτών, πλη-

σιάζοντας όμως τα Φώτα επειδή φοβούνται τον αγιασμό αρχίζουν να κατε-

βαίνουν στη γη. Στα σπίτια συνηθίζανε να τουμπάρουνε όλα τα σκεύη που

μαζεύουμε νερό για να μην τα μαγαρίσουν οι καλικάντζαροι και την παρα-

μονή των Φώτων ανάβαν το πιο μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι και το άφηναν

αναμένο όλο το βράδυ για να μην καταφέρουν να μπουν στο σπίτι. Όταν την

ημέρα των Φώτων τελικά ξανακατέβαιναν στην γη, έβρισκαν το δέντρο θρε-

μένο κι έτσι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να το γκρεμίσουν...
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Σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης

(ΤΑΑ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Εθνικής Τρά-

πεζας ιδρύθηκε και υπεγράφη σε τελετή (9

Δεκεμβρίου), όπου παραβρέθηκαν και έκα-

ναν σύντομες δηλώσεις, εκτός από τον

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο Αντι-

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων, Πλούταρχος Σακελλάρης, ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός,

ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Από-

στολος Κατσιφάρας, ο Περιφερειάρχης Ιο-

νίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου, ο Γενικός

Γραμματέας ΥΠΕΚΑ Ανδρέας Ανδρεαδά-

κης και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-

βουλος Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος

Τουρκολιάς.

Η σύσταση του ΤΑΑ έγινε στα πλαίσια του

προγράμματος Jessica και είναι νέος τρό-

πος αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων,

που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ελ-

λάδα και στηρίζεται στην «αειφορία» της

επενδυτικής δραστηριότητας με τη χρημα-

τοδότηση επενδύσεων που αναβαθμίζουν

την ποιότητα ζωής στην ελληνική Περιφέ-

ρεια και ταυτόχρονα έχουν αναπτυξιακό

χαρακτήρα. Αφορά δε την Περιφέρεια Ατ-

τικής (Ανατολική και Δυτική) και Ιονίων

Νήσων.

«Η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας
απαιτεί συντονισμένη και σκληρή προσπά-
θεια όλης της δημόσιας διοίκησης. Από τα
υπουργεία μέχρι τις Περιφερειακές Διοι-
κήσεις και τους Δήμους. Απαιτεί όμως και
την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου εργα-
λείου που διαθέτουμε, ξεπερνώντας την
ίδια στιγμή με ταχείς ρυθμούς γραφει-
οκρατικές και δύσκαμπτες διαδικασίες. Η
προσπάθεια αυτή, στο μέτρο των δυνατο-
τήτων που έχουμε ως υπουργείο, παράγει
πλέον χειροπιαστά αποτελέσματα» δή-

λωσε ο υπουργός  Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης, χορηγούν-

ται συνολικά 85 εκ. ευρώ.  Από το ποσό

αυτό, στην Περιφέρεια Αττικής θα επενδυ-

θούν 50 εκατ. ευρώ, στην Περιφέρεια Δυ-

τικής Ελλάδας 15 εκατ. ευρώ και στην

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 10 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυ-

θούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη σε

οποιεσδήποτε από τις περιφέρειες της

χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1, δη-

λαδή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βό-

ρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική

Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.

«Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Τα-
μείου μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστι-
κής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς:
αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών πε-
ριοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη
συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψη-
λής τεχνολογίας και υποδομών που προ-
σφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα
διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα
ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενερ-
γειακής απόδοσης. Είναι βέβαιο ότι οι πα-
ραπάνω παρεμβάσεις θα δημιουργήσουν
και πολύτιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη
χώρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να
αποτελεί αυτή τη στιγμή για όλους μας βα-
σική προτεραιότητα. Δουλειές, δουλειές,
δουλειές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μι-

χάλης Χρυσοχοϊδης. 

«Για να φτάσουμε στην ανάπτυξη που
τόσο έχει ανάγκη η χώρα, πρέπει να ξεπε-
ράσουμε τον σκόπελο της γραφειοκρα-
τίας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής,

Γιάννης Σγουρός και συμπλήρωσε: «Χρει-
άζεται δουλειά μυρμηγκιού. Και χτυπάω

την “καμπάνα” στον υπουργό. Η σημερινή
υπογραφή αποτελεί μια ευκαιρία ενθάρ-
ρυνσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και κυρίως της Αττικής και 5
εκατομμυρίων πολιτών, μέσω ανακυκλού-
μενων – επιστρεπτέων πόρων, να αναπτύ-
ξουν συνεργασίες για σημαντικά τοπικά
αναπτυξιακά έργα».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Από-

στολος Κατσιφάρας δήλωσε ότι η σύσταση

του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης  αποτελεί

«μια νέα δημιουργική προσπάθεια που φέρ-
νει κοντά πολλές πλευρές. Παντρεύει την
κοινωνία και τις ανάγκες της με την επιχει-
ρηματικότητα. Από σήμερα παράγεται ευ-
θύνη και για εμάς ώστε να λειτουργήσει
αυτό το σχήμα και να πολλαπλασιαστούν οι
πόροι του». Επισήμανε επίσης την πολύ

καλή προεργασία που έχει γίνει από το

Υπουργείο Ανάπτυξης και τόνισε ότι «η διέ-
ξοδος από την κρίση θα έρθει αν βγούμε σε
οικονομικό ξέφωτο κι ο μόνος δρόμος για
να το καταφέρουμε είναι η ανάπτυξη».

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος

Σπύρου ανέφερε στις δηλώσεις του ότι η

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι εμπι-

στεύεται την Περιφέρεια. Ζήτησε, μάλιστα,

«μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής αυτοδι-
οίκησης  ώστε να γίνουν οι πολίτες της πε-
ριφέρειας συμμέτοχοι στην προσπάθεια.
Χρειάζεται όλοι να βοηθήσουμε για την ανά-
πτυξη γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να αν-
τιμετωπίσουμε την ύφεση και τη μεγάλη
ανεργία». 

Επιχορήγηση και στην 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Στην ίδια εκδήλωση, εκτός από το Ταμείο

Αστικής Ανάπτυξης, υπογράφτηκε επίσης η

χορήγηση 50 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια

Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χρηματοδό-

τηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων και επενδύσεων μικρής και μεσαίας

κλίμακας στους τομείς της βιομηχανίας, του

τουρισμού, των υπηρεσιών, των υποδομών,

της ενέργειας της προστασίας του περιβάλ-

λοντος, της υγείας και της παιδείας στο σύ-

νολο της χώρας. 

«Η χρηματοδότηση αυτή είναι η πρώτη που
υπογράφεται κάτω από τη συνολική εγ-
γύηση που παρέχει το ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνη-
σης να στηρίξει την πραγματική οικονομία
στη χώρα», δήλωσε  ο Μιχ. Χρυσοχοϊδης. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Νοεμβρίου είχε

υπογραφεί η πρώτη σύμβαση για την ενερ-

γοποίηση του Jessica,  στην Περιφέρεια

Κρήτης. 

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και ο Αντι-

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-

δύσεων, ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα τεθεί

σε λειτουργία το Ταμείο Εγγυήσεων ΜΜΕ

επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, ύψους 500 εκ ευρώ. Με

αυτό το Ταμείο θα διοχετευθούν συνολικά 2

δις ευρώ σε ενδιάμεσες τράπεζες  για την

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελ-

λάδα. 

Όπως μάλιστα δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσο-

χοϊδης, για πρώτη φορά και μετά από σκλη-

ρές και πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τα

αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, η ευνοϊκή δα-

νειοδότηση των μικρομεσαίων ελληνικών

επιχειρήσεων θα αφορά και έξοδα για κε-

φάλαιο κίνησης, ώστε να ενισχυθεί καίρια η

ελληνική αγορά σε μια περίοδο κρίσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, πε-

ρισσότερες ανακοινώσεις γι’ αυτό το θέμα

θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Συστήθηκε Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης και 

Ταμείο Εγγυήσεων ΜΜΕ επιχειρήσεων

Δύο νέα ταμεία συστήθηκαν και υπεγράφησαν οι συμβάσεις σε τελετή με

τον Υπουργό Ανάπτυξης και εμπλεκόμενους φορείς. 

Στόχος η ανάπτυξη με έργα ουσίας στην Περιφέρεια Αττικής και η ενί-

σχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκές δανειοδοτήσεις.
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Η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και ο

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Λαυρίου, συνδιοργάνωσαν την

4η Συνάντηση Παιδικών Χορωδιών, 18.12. Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο Αμφιθέα-

τρο του ΕΠΑΛ Λαυρίου και ήταν αφιερωμένη στο σωμα-

τείο «ΕΛΙΖΑ», που προστατεύει κακοποιημένα παιδιά. Τα

έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο

έργο του σωματείου «ΕΛΙΖΑ». Την εκδήλωση παρουσίασε

η Βαρβάρα Σαράκη – Σταυριανού, στέλεχος της ΔΕΗ/ΑΗΣ

Λαυρίου και συνεργάτης της Ι.Μ.Μεσογαίας και Λαυρεω-

τικής. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο π. Κωνσταντίνος

Συρίγος, Αρχιερατικός Επίτροπος Λαυρεωτικής επισήμανε

«την αναγκαιότητα του να βρίσκεται η Εκκλησία στις δύ-
σκολες αυτές στιγμές κοντά στην Νεολαία. Το έργο της
Εκκλησίας είναι πολλαπλό. Μέσα σ’ αυτό εντάσσονται και
πάσης φύσεως εκδηλώσεις πνευματικού ή πολιτιστικού
χαρακτήρα, όπου οι νέοι παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρί-
σματά τους». Μετέφερε επίσης τις ευλογίες και τις ευχές

του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής κ. Νικολάου. 

Η Ελένη Αγάθωνος εκπροσώπησε το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ».

Στον σύντομο χαιρετισμό της μίλησε για το σημαντικό

έργο του Σωματείου, το οποίο συνεργάζεται με Κρατικούς

φορείς και άλλα κοινωφελή Ιδρύματα, ευχαρίστησε τους

Νέους του Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα Λαυρίου που προτίμησαν την

«ΕΛΙΖΑ», για ν’ αφιερώσουν αυτή την βραδιά και τον

κόσμο που παρευρέθηκε και συνέβαλε στο έργο του Σω-

ματείου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ύμνους των Χριστουγέννων που

έψαλαν νέοι από την Βυζαντινή Χορωδία Νέων Αγίου Αν-

δρέα Λαυρίου. Ακο-

λούθησαν οι 4 παιδι-

κές χορωδίες:

Παιδική Χορωδία

Δήμου Λαυρεωτικής,

την οποία διηύθυνε ο

Ευτύχης Ζαρμπ. Παι-

δική Χορωδία Άννας

Τεμπερικίδη, Παιδική

Χορωδία Σπύρου

Λάμπρου, Παιδική

Χορωδία ΑΝΙΜUS με

διευθυντή τον εμψυ-

χωτή της συνάντη-

σης Θεόδωρο

Κωνσταντόπουλο. 

Τη βραδιά έκλεισε η καλλιτέχνης Βανέσα Αδαμοπούλου,

με το Silent Night και μαζί με τα παιδιά το «Ένα τραγούδι
για την ΕΛΙΖΑ» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κων-

σταντόπουλου αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα από

το κοινό για την εκπληκτική της ερμηνεία, όπως και ο Θο-

δωρής για το τραγούδι του. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Επίσκεψη στο Ιδρύμα του Κ. Α. Α. Π.Β. (ΠΙΚΠΑ) συνοδεία του

Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου και άλλων ιερέων,

εκπροσώπων του Ιδρύματος και της περιοχής, πραγματοποίησε

ο Μακαριώτατος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος

κ. Ιερώνυμος την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, όπου αφού

επισκέφθηκε δύο θαλάμους παιδιών κατέληξε στο χώρο της

εκδήλωσης, που είχε προγραμματιστεί.

Η “ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”, είναι ένας χώρος για παιδιά, ο οποίος

διαμορφώθηκε χάρις στις ενέργειες της Διοικήτριας κ. Χαλβαζά

και του Συλλόγου Φίλοι του ΠΙΚΠΑ δια της Προέδρου του

Φωτεινής Ψιλλάκη. Ένας θάλαμος πραγματικά στολίδι που δεν

θυμίζει Ίδρυμα, αλλά σπίτι ζεστό και φιλικό για τα παιδιά. Ο

Μακαριώτατος, συνεχάρη την Διοικήτρια και την Φ. Ψιλλάκη, για

το ωραίο πραγματικά έργο, για το καλό των παιδιών.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος με την συνοδεία και όλους τους

επισήμους κατευθύνθηκαν στο χώρο Εκδηλώσεως του

Ιδρύματος, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα περισσότερα παιδιά,

καθώς και πλήθος φορείς και επίσημοι της τοπικής και ευρύτερης

αυτοδιοίκησης ενώσεις και εθελοντές που δραστηριοποιούνται

στο ίδρυμα και φυσικά οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του

Ιδρύματος. 

Η Διοικήτρια του Ιδρύματος καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο, τον

Σεβασμιώτατο και όλους τους παρευρισκομένους γι’ αυτή την

τιμητική επίσκεψη. Κάλεσε σε συνεργασία όλους τους φορείς

για το καλό των παιδιών του Ιδρύματος και ευχήθηκε να έχουν

δύναμη και καλά Χριστούγεννα.  Ο Μακαριώτατος από την

πλευρά του, ευχαρίστησε την Διοικήτρια, τον Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Γλυφάδας και όλους όσους δραστηριοποιούνται

στο ίδρυμα είτε επαγγελματικά είτε εθελοντικά. Το χαρακτήρισε

ένα «μικρό θαύμα» όλο το έργο, “ιδιαίτερα τώρα σε μια εποχή

δύσκολη. Τέτοιες πρωτοβουλίες μας δίνουν Ελπίδα για το

μέλλον” πρόσθεσε ο Μακαριώτατος. Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας

κ. Παύλος, από την Πλευρά του ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο

για την τιμή και ευλογία, που μας έκανε να επισκεφθεί τα παιδιά

του Ιδρύματος, καθώς επίσης, και για το γεγονός, να έλθει για

άλλη μια φορά στα όρια εντός της Ιεράς Μητροπόλεως που η

ελαχιστότητά του διακονεί. 

π. Αντώνιος Χρήστου Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος

Βούλας & Υπεύθυνος του Ιδρύματος Κ.Α.Α.Π. Βούλας

Μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες και

ΑΜΕΑ, επισκέπτονται τα μέλη της Ομάδας Αγάπης του ΚΑΠΗ

Πόρτο Ράφτη, με τη συνεργασία και την καθοδήγηση της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου και της Υπεύθυ-

νης του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη Ν. Μακρή, βοηθώντας τους να

καλύψουν βασικές τους ανάγκες, όπως αγορά τροφίμων, ρού-

χων, φαρμάκων κ.α.

Όλο το χρόνο και ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων, τα

μέλη του ΚΑΠΗ, δραστηριοποιούνται έμπρακτα, μέσα από την

Ομάδα Αγάπης και την Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προ-

σπαθώντας μέσα από διάφορες δραστηριότητες κοινωνικού

χαρακτήρα, να βρουν πηγές και χρήματα για την υποστήριξη

συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, με μοναδικό σκοπό, να

ανθίσει ξανά στο πρόσωπό τους, το χαμόγελο.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, δυο φιλαν-

θρωπικές εκδηλώσεις, στους χώρους του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη:

συγκέντρωση με απογευματινό τσάι την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

και χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα μέλη, στις 21 Δεκεμβρίου,

όπου οι μικροί μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο

Ράφτη, ένωσαν τις παιδικές φωνούλες τους και τραγούδησαν

για τις Άγιες ημέρες που διανύουμε, μεταφέροντας το μήνυμα

της ελπίδας.

Και στις δυο εκδηλώσεις, μέσω συμβολικού αντιτίμου, τα μέλη,

οι συγγενείς και φίλοι τους, είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν

οικονομικά τις δράσεις Αγάπης, Προσφοράς και Αλληλεγγύης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ΠΙΚΠΑ μαζί με τα παιδιά
Κοντά τους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και ο Μητροπολίτης Γλυφαδας Β.Β.Β.
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ  

ΚΑΙ  ΠΕΡΙΞ  “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Ευχόμαστε στα μέλη  και 

τους κατοίκους της περιοχής 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

και δημιουργικό το νέο έτος  2012.
Για το Δ.Σ. 

Ο πρόεδρος                                Η γραμματεύς
Γιάννης Μανιάτης                     Δήμητρα Μυκονιάτη

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της

Φιλαρμονικής του Δήμου Κρωπίας 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία παρουσίασε η Δημοτική Φιλαρμονική του νομικού προσώπου

του Δήμου Κρωπίας “Σφηττός”,   την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του Δήμου.

Η Δημοτική Φιλαρμονική υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της, Ηλία Σωφρόνη, πα-

ρουσίασε ένα πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με εναλλαγή από γνωστά ακού-

σματα κλασικής μουσικής.  

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης μετά το πέρας της εκδήλωσης ευχαρίστησε  τα μέλη της

Φιλαρμονικής γι’ αυτή την εξαιρετική μουσική βραδιά.  

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος του Νέου Βου-

τζά "Η Πρόοδος" κάλεσε τους κατοίκους

του οικισμού και του Προβάλινθου στην Γ'

είσοδο με στόχο "να βάλουμε τα σκουπίδια

στη θέση τους"! Πράγματι, η γ' είσοδος έχει

διαμορφωθεί και φυτευθεί πρόσφατα, αλλά

το πρόβλημα του μεγάλου όγκου σκουπι-

διών και άλλων υλικών στον χώρο γύρω

από τους κάδους απορριμμάτων και ανακύ-

κλωσης εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.

Με τη συμπαράσταση του Δήμου Μαρα-

θώνα, που πρόσφερε γάντια και σακoύλες,

παλαιοί γείτονες, όλων των ηλικιών και των

επαγγελμάτων, με κοινό χαρακτηριστικό και

ζητούμενο την περιβαλλοντική και κοινω-

νική ευαισθησία, συνεργάστηκαν φιλικά και

μέσα στο πρωινό της 4ης Δεκεμβρίου κα-

θάρισαν και περιποιήθηκαν το κηπάριο της

γ' εισόδου, συνέλεξαν και απομάκρυναν

όλα τα σκουπίδια κατά μήκος της οδού

Ρήγα Φεραίου, (συνολικά 44 μεγάλες σακ-

κούλες με μπάζα, σκουπίδια, είδη υγιεινής

(!), υλικά οικοδομής, γυαλιά κ.ο.κ), απομά-

κρυναν τους πράσινους κάδους της ανακύ-

κλωσης και τους τοποθέτησαν σε ειδικό

χώρο που περιφράχθηκε με δαπάνη του

Συλλόγου. Φύτευσαν πικροδάφνες γύρω

και πίσω απ' τον χώρο των κάδων, τοποθέ-

τησαν πινακίδα για να υπενθυμίζει ότι ο

χώρος χρησιμοποιείται μόνον για τα ανακυ-

κλώσιμα υλικά μέσα στους κάδους.

Στη συνέχεια διένειμαν στους διερχόμε-

νους κατοίκους και επισκέπτες ενημερωτικό

έντυπο για τη διάθεση υλικών που δεν πε-

ριλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα των μπλε

κάδων.

Ο Σύλλογος προγραμματίζει κι άλλες  πα-

ρόμοιες δράσεις περιβαλλοντικού και κοι-

νωνικού ενδιαφέροντος πολύ σύντομα και

σας καλεί να συμμετέχετε  με όποιο μέσο

μπορείτε.  

Ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου

μπορείτε να λαμβάνεται μέσω ηλ. ταχυδρο-

μείου (syllogosneouvoutza@gmail.com) ή

από το μπλογκ που διατηρεί http://syllogos-

neouvoutza.blogspot.com ή ακόμη, για τους

πιο ενήμερους, από το γκρουπ στο facebook

με τίτλο 'Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου

Βουτζά "Η Πρόοδος". 

Περιβαλλοντική εθελοντική δράση στο Νέο Βουτζά

Ευχές με χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα στην Παλλήνη
Mε παιδικές φωνούλες πλημύρισε  το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Παλλήνης όταν
σαράντα περίπου Νήπια των Εκπαιδευτηρίων «Παναγιωτόπουλου» επισκέφτηκαν με την
συνοδεία των εκπαιδευτικών το Δήμαρχο Αθανάσιο Ζούτσο και το Προσωπικό του
Δήμου και τραγούδησαν τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.

Τα παιδιά απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του Δημάρχου ο οποίος ανταπέδωσε τις
ευχές μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα γλυκά , διαβεβαιώνοντας ότι θα βρίσκεται πάντα
κοντά στους νέους της πόλης στηρίζοντας με ουσιαστικές δράσεις την Παιδεία. 



14 ΣΕΛΙΔΑ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Στις 14 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υποδομών Μεταφο-

ρών & Δικτύων, κ. Μάκης Βορίδης, απέστειλε στο

Δήμο επίσημο έγγραφο της ΕΥΔΑΠ (αρ. πρωτ.

1927/1-12-11), βάσει του οποίου η σύνδεσή μας με

το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και η εξυπηρέ-

τησή μας από το ΚΕΛ της Ψυττάλειας είναι απολύ-

τως εφικτή. 

Στο παραπάνω έγγραφο με τα επίσημα και αδιάψευ-

στα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα που περιέ-

χονται:

― Τεκμηριώνεται η επάρκεια του δικτύου μεταφοράς

και των αντλιοστασίων της παραλιακής ζώνης. 

― Πιστοποιείται η πραγματικά μεγάλη δυνατότητα

υποδοχής λυμάτων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, η οποία

συνεπάγεται τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και του

Δήμου Σαρωνικού. 

Οι υπεύθυνοι της ΕΥΔΑΠ μετά την επιστημονική τεκ-

μηρίωση των παραπάνω καταλήγουν στο έγγραφο:

«συνοψίζοντας και έχοντας ως δεδομένα τα παρα-
πάνω, που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία λει-
τουργίας και όχι σε μελετητικές προβλέψεις,
προκύπτει ότι είναι απολύτως εφικτή η υποδοχή της
παροχής των 1000 m3/h (σ.σ. παροχή Δήμου Σαρω-
νικού), ακόμη και την ώρα αιχμής, από το δίκτυο ακα-
θάρτων, τα αντλιοστάσια και το ΚΕΛ Ψυττάλειας
χωρίς να είναι αναγκαία η οποιαδήποτε προσθήκη
που θα επιβαρύνει το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ».
Για να μην υπάρξει καθυστέρηση, ο Δήμος Σαρωνι-

κού κατέθεσε την ίδια ημέρα τα παραπάνω στοιχεία

στη Διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ και ζήτησε

την άμεση έγκριση της χρηματοδότησης του έργου. 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν τις προσπάθειες

του Δήμου, ο οποίος ενεργώντας μεθοδικά και απο-

φασιστικά όλο το προηγούμενο διάστημα κατάφερε

να αποκαλύψει τα πραγματικά στοιχεία που κάποιοι

προσπαθούσαν να αποκρύψουν στοχεύοντας στη

ματαίωση του έργου.

Στις 20-10-2011 έγραφα σε ανακοίνωσή μου: «Ο
Δήμος μετά από όλες τις ενέργειές του, κατάφερε
να σπάσει «οχυρά» και να ενημερωθεί για τα πραγ-
ματικά στοιχεία από την ΕΥΔΑΠ, που ακόμη και αν
στη σημερινή συγκυρία αποσιωπηθούν, αποτελούν
την παρακαταθήκη ενός αγώνα που θα τελειώσει με
τη σύνδεσή μας με την Ψυττάλεια».
Σήμερα, τα στοιχεία αυτά έρχονται στην επιφάνεια

και δικαιώνουν τον κοινό αγώνα Δήμου και πολιτών,

οι οποίοι πίστεψαν στη λύση της Ψυττάλειας και τη

στήριξαν. 

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Σαρωνικού, κινούμενος

στο πλαίσιο της υπ  αριθμ. 369/2011 ομόφωνης από-

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ήδη προ-

σφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης για τη

χωροθέτηση στη Γερακίνα. 

Στην προσφυγή την οποία συνυπογράφουν και 61

πολίτες από όλο το Δήμο Σαρωνικού, περιέχονται 11

ουσιαστικοί και τυπικοί λόγοι που καθιστούν την από-

φαση του ΥΠΕΚΑ παράνομη.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ 

ΜΙΑ ΣΩΦΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλούμε όλους να αντιληφθούν ότι, με τον αγώνα,

τις προσπάθειες και τις αποφάσεις μας, πολίτες και

Δήμος Σαρωνικού καταφέραμε να σπάσουμε τη

σιωπή που αρχικά επιβλήθηκε, γκρεμίζοντας μύθους

ετών που έκαναν λόγο για τη δήθεν ανεπάρκεια της

Ψυττάλειας και του παραλιακού δικτύου. 

Μετά τα στοιχεία που καταφέραμε να παρουσιά-

σουμε, μετά τη ματαίωση της χωροθέτησης της Γε-

ρακίνας που δρομολογήσαμε, χρειάζεται μια

σώφρων πολιτική απόφαση - που απαιτούμε και πε-

ριμένουμε - η οποία θα μας οδηγήσει στην κατα-

σκευή του έργου.  

Ο δρόμος για να γίνει πραγματικότητα η σύνδεσή

μας με την Ψυττάλεια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι

πλέον ανοιχτός και όλοι μας, Δήμος και πολίτες Σα-

ρωνικού, είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι

το τέλος του.

Εύχομαι σε όλους 

χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

Μανώλης Θ. Τσαλικίδης 

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Υ.Γ.1. Τη χρονική αυτή συγκυρία αποκαλύπτεται,

ποιοι επιθυμούν πραγματικά τη λύση του αποχετευ-

τικού και ποιοί, σε τοπικό επίπεδο, επενδύουν πολι-

τικά στην αποτυχία των προσπαθειών του δήμου, για

να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες και προ-

σωπικά τους συμφέροντα.

Υ.Γ.2. Ευχόμαστε στην αυριανή διυπουργική σύ-

σκεψη (που δυστυχώς για 3η φορά θα αποφασίσει

για μας χωρίς εμάς), να πρυτανεύσει η λογική και να

ληφθεί η ενδεδειγμένη απόφαση, που θα βασίζεται

στα πραγματικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα, θα

σέβεται τη βούληση του Δήμου και των πολιτών και

θα μας οδηγήσει στην κατασκευή του έργου. Σε αν-

τίθετη περίπτωση θα είμαστε απέναντι σε οποιαδή-

ποτε μεθόδευση.  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

του Αντιδημάρχου Μανώλη Θ. Τσαλικίδη

«ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ Η ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Την ώρα που κλείνουμε

αυτές τις γραμμές, συ-

νεδριάζει το Υπουργικό

Συμβούλιο με θέμα τη

διαχείριση των στερεών

αποβλήτων. Φυσικό είναι

να συζητηθεί και η απο-

χέτευση στο Δήμο Σα-

ρωνικού, χωρίς όμως να

έχει κληθεί.

Ο Δήμος γνωρίζοντας

τη συνεδρίαση του

υπουργικού συμβουλίου,

με επιστολή του, με τη

μορφή του κατεπείγον-

τος, που απέστειλε στον

αντιπρόεδρο της Κυβέρ-

νησης και σε όλους τους

συναρμόδιους φορείς,

ζητούσε να παρευρίσκε-

ται.

Αλλά προφανώς δεν

ελήφθη υπ’ όψιν η επι-

στολή...

Συνεδριάζουν για εμάς χωρίς εμάς

Κοινωνικό Παντοπωλείο

δημιουργεί ο Δήμος

Σαρωνικού, για να αντιμε-

τωπίσει την φτώχεια και

την εξαθλίωση, που μας

οδηγούν, η ευρωπαϊκή

Ενωση και δοτή κυβέρ-

νηση.

Το Δ. Σ. εγκρίνει κατά

πλειοψηφία  τη συνέ-

χιση των εργασιών της με-

λέτης «Εκπόνηση

μελετών για την πολεοδό-

μηση της περιοχής Β΄ κα-

τοικίας Β.. του οικισμού

Αναβύσσου της Κοινότη-

τας Αναβύσσου», σύμ-

φωνα με την εισήγηση της

Επ. Ποιότητας Ζωής.

Εγκρίθηκε το Τεχνικό

Πρόγραμμα  έτους

2012 σύμφωνα με την ει-

σήγηση της Εκτελεστικής

Επιτροπής ενσωματώνον-

τας παρατηρήσεις που έγι-

ναν από δημοτικούς

Συμβούλους.

Αποφάσεις Δ.Σ. Σαρωνικού
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ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ πραγματοποιήθη-

καν τα εγκαίνια (5/12/11) Έκθεσης Αγιογραφίας - Πυρογρα-

φίας, της Βενετίας Ντουνιά και της Σοφίας Μητράκη.   

Οι δύο εξαίρετες καλλιτέχνιδες σε ένα κλίμα άψογης συ-

νεργασίας και αλληλοεκτίμησης συμπαρουσίασαν Εικαστικά

Έργα τους.

Χαιρετισμό απέδωσαν  η Βενετία Ντουνιά, η Σοφία Μητράκη,

ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέ-

φερε ότι πρώτη φορά ο χώρος φιλοξενεί μια τόσο σημαντική

'Εκθεση. 

Τέλος έλαβε τον λόγο και παρουσίασε τις Εικαστικούς  ο Επ.

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης -Ιστο-

ρικός Τέχνης-  Αριστοτέλης Λαδογιάννης. Τόνισε την προ-

σφορά και το Έργο τους στον χώρο του Πολιτισμού.

Η  Εικαστικός Βενετία Ντουνιά, δίνει μέσα από την Βυζαντινή

Αγιογραφία  με γνώση και ταλέντο, ένα αποτέλεσμα με θαυ-

μαστό τρόπο, μία Τέχνη μυστηριακή, γητευτική, λυτρωτική

Η Εικαστικός  Σοφία Μητράκη με την μέθοδο της  Πυρογρα-

φίας, αναμφίβολα μιάς δύσκολης τεχνικής, παρουσίασε Θρη-

σκευτικά, Κοινωνικά και Αισθησιακά Έργα. Όπως αναφέρει ο

δημοσιογράφος Πάνος Καλουδάς, [Για την Σ. Μ. δεν υπάρ-

χουν δυσκολίες.. υπάρχει αγάπη, πάθος για  προσφορά. Υπάρ-

χει αυτή η συγκλονιστική ιερή επαφή της δημιουργού με την

Τέχνη. Στην ιδιομορφία της τεχνικής, στην γνώση της δημι-

ουργίας στην χαρισματικότητα της αισθητικής με βάθος που

διαχέεται από Θεία  έμπνευση.. Έργα που καταγγέλουν όλα

εκείνα που χίλιες λέξεις δεν θα ήταν αρκετές να εκφράσουν

με άνεση, όσα εκφράζει ένα της έργο..]

Η  Βυζαντινή Αγιογραφία και η Πυρογραφία είναι παραδο-

σιακές τέχνες και χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα και πει-

θαρχία. Η Πυρογραφική  τέχνη είναι η πρώτη έκφραση του αν-

θρώπινου Πολιτισμού μετά την ανακάλυψη της φωτιάς..

Ο κόσμος που επισκέφθηκε την Έκθεση, εισέπραξε πολύ δυ-

νατά μηνύματα και συναισθήματα  και εξέφρασε πολύ θερμά

και εγκάρδια λόγια. Η Τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας και

η Τέχνη της Πυρογραφίας συνυπήρχαν σ' ένα αρμονικό και μο-

ναδικό ταίριασμα. Σύμπραξη και Δημιουργία για ένα ποιοτικό

αμάλγαμα μιας άλλης κοσμικής συνείδησης, μιας Εικαστικής

αφετηρίας απέναντι σε όποια τεχνοκρατική αντίληψη της επο-

χής...

Στο κοκτέϊλ που ακολούθησε την βραδιά των εγκαινίων,

είχαν την ευκαιρία να βρεθούν, να συζητήσουν, ν' ανταλλά-

ξουν απόψεις πολλοί σημαντικοί άνθρωποι της Επιστήμης, της

Τέχνης, του Αθλητισμού, αλλά και απλός κόσμος, σε μία συ-

νάντηση Πολιτισμού..

Η Τέχνη πρέπει να είναι ένας αδιάκοπος εσωτερικός αγώνας,

να γίνεται φωνή απο-κάλυψης, να συμπορεύεται και να συν

λειτουργεί με κώδικες - γνώσης -αξιοπρέπειας και ελευθερίας,

ειρήνης και αγάπης, τότε ο καλλιτέχνης εκφράζει  την φωνή

της Δικαιοσύνης εκεί όπου οι νόμοι και οι εφαρμοστές τους

ενδέχεται ν' αδικούν και να μη συμ-πονούν..

Εκθεση βυζαντινής αγιογραφίας & πυρογραφίας στο Σαρωνικό

Ο Ιστορικός  Τέχνης  Αριστοτέλης Λαδογιάννης, ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου,  οι Εικαστικοί Βενετία Ντουνιά και Σοφία Μητράκη.

Το ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ που οδήγησε τη χώρα μας

στο γκρεμό και τους Συμπολίτες μας με Ταχύτητα φωτός στην

Φτωχοποίηση, χωρίς ευαισθησία, βουλιμικές προσωπικότητες στή-

ριξαν με τη ψήφο τους ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ - ΣΥΜ-

ΦΩΝΙΑ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ, κρεμάσανε την Πολιτική  τους Συνείδηση

στην Γκαρνταρόμπα του Κοινοβουλίου και ακολούθησαν την πο-

ρεία της μέθης προς την Εξουσία.

Η Ανάλγητη Κοινωνική Πολιτική της Κυβερνήσεως ΠΑ-ΣΟΚ

η οποία συνεχίζεται με τον Πρωθυπουργό Ορισμένου Χρόνου

χωρίς την Βούληση του Λαού. Άδικα φορολογεί Χαμηλόμισθους,

Συνταξιούχους, Μακροχρόνια Άνεργους, Άπορους, Ανάπηρους,

Πολύτεκνους. Επιβάλει ετσιθελικά χαράτσια και Έκτακτες Ει-

σφορές. Έχει Διαταράξει τον Κοινωνικό Ιστό και οδήγησε τους

Συμπολίτες μας στην Απελπισία.

Ο Παπανδρέου και οι συν αυτώ Παπατζήδες με κεφαλαίο το

Γράμμα Π......... κατόρθωσαν μέσα σε δύο χρόνια να Υποθηκεύ-

σουν το Μέλλον της Χώρας και να την εξευτελίσουν στο Εξωτε-

ρικό ως Διεφθαρμένη.

Με συμπεριφορές Μυρμηγκιών στο εξωτερικό και ως Ύαινες στη

χώρα μας κατάντησαν την Εθνική μας Αξιοπρέπεια

Εθνική Αναξιοπρέπεια. Νέκρωσαν την Οικονομία και μας οδήγη-

σαν στην εξαθλίωση.

Βλέπουμε καθημερινά οργισμένοι να εξανεμίζονται όσα θεωρού-

σαμε δεδομένα για τη ζωή μας. Κοιμόμαστε με άλλα δεδομένα και

ξυπνάμε με άλλα. Ανίκανοι έως  Επικίνδυνα  Άσχετοι απεδείχθη-

σαν για να Διαχειριστούν τις τύχες μας.

Μας οδήγησαν εν μία νυχτί στις Δαγκάνες του ΔΝΤ ο Φιλοαμερι-

κανός Παπανδρέου και η παρέα του.

Με αλλεπάλληλες Πρωθυπουργικές και Αντιπροεδρικές Δηλώσεις,

με την Αβάντα των Χειραγωγούμενων Τηλεοράσεων προσπαθούν

να μας πείσουν για το καλύτερο γιατί βέβαια δεν υπάρχει χειρό-

τερο. “Τα ψεύτικα τα Λόγια τα Μεγάλα” όπως λέει ο τραγουδο-

ποιός. 

Και φτάσαμε έπειτα από δύο χρόνια Φορολογικών Επιδρομών να

ακούμε Υπουργούς - Συναυτουργούς της Καταστροφικής Πορείας

της χώρας μας να ομολογούν Ξεδιάντροπα χωρίς ίχνος ντροπής,

την Αποτυχία τους - την Ανικανότητά τους με λέξεις όπως:

ΑΣΤΟΧΗΣΑΜΕ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ -ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ και άλλα τραγελαφικά.

Δεν μας Αποκαλύπτουν όμως μιας και παραμένουν ακόμα Υπουρ-

γοί στον πολιτικό αυτόν Θίασο:

Γιατί δεν απεδέχθησαν πρόταση Οικονομικής Στήριξης από τη Ρω-

σική Κυβέρνηση προς τη χώρα μας κάτι που θα διευκόλυνε τα οι-

κονομικά αδιέξοδα; Και  Γιατί αφού υπάρχει τόση ανεργία δεν

δίνουν προς εκμετάλλευση τα Ναυπηγεία Σύρου σε Ρώσους Επι-

χειρηματίες; Μέχρι πότε θα υποτιμούν τη Νοημοσύνη μας όλοι

αυτοί οι ΑΝΟΗΤΟΙ - ΕΞΥΠΝΟΙ;

Ξεκινήσαμε με το “ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ” και φτάσαμε

στο “ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ”.   Αμέτρητες παλινωδίες.

Ακούσαμε ακόμα για απόρρητα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών της τάξεως των 60.000.000 Euro που αγνοείται η πορεία

τους (Δαπάνες Εθνικών Αναγκών χαρακτηρίζονται). Το μόνο που

γνωρίζουμε από τον Ημερήσιο Τύπο είναι η πορεία μέρους αυτών

προς ΜΚΟ Συγγενών και Φίλων. ΑΡΑ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΑ ΤΡΩΜΕ

ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ.

Ακούσαμε επίσης για κουστωδίες υψηλά αμειβόμενων Συμβούλων

απασχολούμενων στο Πρωθυπουργικό Γραφείο 

Εισαγόμενων από το Εξωτερικό. Ίσως στη χώρα μας να μην υπάρ-

χουν Δεξιοτέχνες του Πνεύματος

και να χάθηκαν τα χιλιάδες βιογραφικά που συνέλεξαν για δήθεν

διαφάνεια από το OPEN GOV.

Δεν υπάρχουν Δεξιοτέχνες του Πνεύματος διότι τους πνίξανε. Οι

Δεξιοτέχνες του Ψέματος οι οποίοι πλεονάζουν. Φυσικά οι

Κυβερνώντες είναι Επιλογή του Λαού αλλά στη δική μας περί-

πτωση οι πολίτες ψήφισαν διότι ήθελαν ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ή παρασύρ-

θηκαν από υποσχέσεις όπως “ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ” και προέκυψε

Γ΄ Ράιχ και ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ;

Είμαστε όλοι υπό Κατοχή ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΡΟΪΚΑΝΩΝ και ΕΥ-

ΡΩΠΑΙΩΝ. Η Χώρα μας Καταρρέει από την Αποσύνθεση Ενός Σα-

θρού Πολιτικού Συστήματος. Ευτυχώς που ως Λαός έχουμε και

Νου και Κρίση και ξέρουμε να τιμωρούμε με την Χλεύη και την Πε-

ριφρόνηση δια της ψήφου μας. Μην λησμονούμε και τα όσα απί-

στευτα ζήσαμε με την φαρσοκωμωδία για την Αλλαγή Ηγεσίας με

τίτλο “Παραιτούμαι, Δεν Παραιτούμαι”.

Μας Αποκάλυψαν ότι δεν έχουν Ίχνος Αξιοπρέπειας. Ως Ανεύθυ-

νοι Πολιτικοί δεν τους εμπόδισε να συγκυβερνήσουν με απόλυτα

πολιτικά μηδενικά, που μέσα στο Κοινοβούλιο τους αποκαλούσαν

ΨΕΥΤΕΣ και ΓΟΜΑΡΙΑ. 

ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ οι ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ και οι συν αυτώ

ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ. Υπάρχουν και  Εξαιρέσεις με υγιή  πολιτική

Άποψη, Συνείδηση και Φιλοπατρία, αλλά χάνονται μέσα στο Ομι-

χλώδες πολιτικό τοπίο.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για όλους εσάς και για τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΑΣ

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τα παιδιά που μαθαίνουν γράμματα από τις φω-

τοτυπίες.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τα παιδιά που λιποθυμούν από ασιτία στα σχο-

λεία. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τους γονείς που αδυνατούν να αναθρέψουν

τα παιδιά τους και καταφεύγουν στα Ιδρύματα.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ γιατί οι Συμπολίτες μας χάνουν τα σπίτια τους στους

πλειστηριασμούς  και αυτοί ασχολούνται με το ποιος θα γίνει Αρ-

χηγός του ΠΑΣΟΚ.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τη στρατιά ανέργων που συνωστίζονται στις

ουρές για ένα πιάτο φαγητό. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τους 20.000 αστέ-

γους που κοιμούνται στους δρόμους, στα υπόγεια, στις αποθήκες

και  που  για κουβέρτα έχουν νάιλον σακούλες και χαρτοκιβώτια.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τους ηλικιωμένους συνταξιούχους που τους

αναγκάσατε να βγουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για να σας

κραυγάζουν

“ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.  ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑ-

ΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ” και αντί να  εισπράττουν  τον  Σεβασμό που

αξίζουν να ξυλοφορτώνονται χωρίς Τσίπα, χωρίς Ντροπή.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ που αναγκάσατε πολίτες ΑΜΕΑ να βγουν στους

δρόμους με τα ειδικά αμαξίδια διαμαρτυρόμενοι για να μην τους

αφαιρέσετε το Δικαίωμα να Ζήσουν.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ όταν ποδοπατούνται οι Ανθρώπινες Αξίες και Ισο-

πεδώνεται η Ανθρώπινη  Αξιοπρέπεια.

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ Για όλους εσάς που με την Ανάλγητη Πολιτική

σας μας φτάσατε στο Μηδέν και επειδή ο ΕΛΙΟΤ γράφει ότι η ΕΛ-

ΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, αφιερώνω στους αναγνώστες του

κειμένου αυτού δύο στίχους από ποίημα του ΟΔ. ΕΛΥΤΗ:

ΧΡΟΝΟΥΣ  ΜΑΣ  ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΔΕ ΒΟΥΛΙΑΞΑΜΕ

ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΜΕ

Εύχομαι σε ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΗ  και  ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΑ  το 2012

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

γράφει η ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 
τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Σήμερον  ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ

Παρθένου».

«Σήμερον». Αὐτόν τόν λιτό καί ταπεινό χρονικό

προσδιορισμό, ἐπέλεξαν οἱ Θεοφόροι Ὑμνῳδοί

τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, προκειμένου νά εἰσέλ-

θουν στό μυστήριο καί στό πανηγύρι Της.

Ὁ πολίτης ὅμως αὐτοῦ τοῦ τόπου, καί ἐν πολ-

λοῖς ὁ κάτοικος αὐτοῦ τοῦ μικροῦ ἄστρου, πού

λέγεται «πλανήτης γῆ», εἶναι κουρασμένος,

ἀπό τό ἐξοντωτικό «σήμερα» πού ζεῖ.

Ἡ οἰκονομική κρίση, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυ-

νάτων, ἡ κατευθυνόμενη κατάρρευση τῶν

ἀγορῶν, λόγῳ τῶν κερδοσκοπικῶν παιχνιδιῶν

τῶν μαέστρων τοῦ καπιταλισμοῦ, ἡ φθορά καί ἡ
ὑποταγή τοῦ ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ λόγου,

σέ συστήματα ἀπροσώπων «Μνημονίων», ἡ
ὑπαρκτή καί ἐπαπειλούμενη ἀνεργία, κάνουν τό

σήμερα τραγικό καί ὀδυνηρό.

Πολλοί θά ἤθελαν νά ξεφύγουν ἀπό αὐτό τό

σκοτεινό παρόν.

Καί ἀκριβῶς τώρα, σ’ αὐτήν τήν καίρια στιγμή,

πού ἡ κρίση κορυφώνεται, ἔρχεται νά ἀναπαύ-

σει τίς καρδιές μας, μιά μελῳδία, πού ἀλλιῶς

προσδιορίζει τόν τρέχοντα χρόνο: «Σήμερον ὁ
ἄναρχος ἄρχεται».

Τήν καίρια αὐτή στιγμή τῆς παγκόσμιας ἀνατα-

ραχῆς, δέν χρειάζονται οἱ λαοί τῆς γῆς, νά ψά-

χνουν κάποιο «σωτήρα», ἀφοῦ «ἐπεσκέψατο

ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν», καί Αὐτός ὁ
Σωτήρ εἶναι ἄναρχος, εἶναι δηλαδή τοῦ χθές,

τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο.

«Τῆς γάρ αἰωνίου Σου Βασιλείας, τό ἄναρχον

ἐκαινουργήθη», τονίζει ὁ ποιητής τοῦ Δοξαστι-

κοῦ Τροπαρίου τοῦ Ὄρθρου, καί ὁ Ἀπόστολος

Παῦλος ἐπεξηγεῖ: «Βασιλείαν ἀσάλευτον πα-

ραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν» (Ἑβρ.12,28), ἡ
Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀσάλευτη, ἀκλό-

νητη, σέ ἀντιδιαστολή μέ τίς ταραγμένες καί

ῥευστές κυβερνήσεις τοῦ κόσμου.

Ὁ δέ ὑμνῳδός τῶν ἑορταστικῶν Τροπαρίων

θεολογεῖ μελῳδικῶς: «Ἡ Βασιλεία Σου Χριστέ

ὁ Θεός, Βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων».

Μετέχοντες στήν πανήγυρι  αὐτῆς τῆς αἰώνιας

γιορτῆς, τήν ἴδια ἱστορική στιγμή, πού ὁ τόπος

μας καί οἱ λαοί τῆς γῆς, διέρχονται κοινωνικές

καί οἰκονομικές ἀναταραχές, ἀναδύεται μέσα

ἀπό τίς καρδιές μας, ἡ ἀνάγκη νά σταθοῦμε πα-

ρακλητικά καί πρακτικά μέσα στόν πόνο τῶν

ἀδελφῶν μας.

Τονίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἔχεις

ἰατρείας κανόνα. Χριστοῦ μαθητής εἶ, τοῦ
πράου καί φιλανθρώπου καί τάς ἀσθενείας

ἡμῶν βαστάσαντος» ( ΕΠΕ 2,80).

Ἔχεις τρόπο θεραπείας, εἶσαι μαθητής τοῦ Χρι-

στοῦ, τοῦ πράου καί φιλανθρώπου, ὁ Ὁποῖος

ἐβάστασε τίς ἀσθένειές μας.

Ὅπως Ἐκεῖνος στάθηκε θεραπευτικά μέσα

στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ὁμοίως καί ἐμεῖς, οἱ
μαθητές Του, ἕναν καί μόνο δρόμο ἔχουμε:

Νά σταθοῦμε θεραπευτικά, μέσα στήν κρίση

αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς καί νά ἀναδεί-

ξουμε τό «σήμερα», ὡς ἡμέρα παρουσίας Χρι-

στοῦ.

Κατά τήν ὥρα τῆς Γεννήσεώς Του, ὁλόκληρη ἡ
κτίση κάτι προσέφερε:

«Οἱ ἄγγελοι (προσέφεραν) τόν ὕμνον,

οἱ οὐρανοί (προσέφεραν) τόν ἀστέρα,

οἱ μάγοι (προσέφεραν) τά δῶρα,

οἱ ποιμένες (προσέφεραν) τό θαῦμα,

ἡ γῆ (προσέφερε) τό Σπήλαιον,

ἡ ἔρημος (προσέφερε) τήν Φάτνην

ἡμεῖς δέ (προσφέραμε) Μητέρα Παρθένον».

Ἐμεῖς δέ οἱ ἄνθρωποι προσφέραμε τήν Μητέρα

Παρθένο, δηλαδή,  μέ τό πρόσωπο τῆς Πανα-

γίας καταθέσαμε τά τιμιώτερα, τά ἐνδοξότερα

καί τά ὑψηλότερα, πού ἔχει ὅλος ὁ κτιστός κό-

σμος, τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη, τήν συγκατάβαση

καί τό συμπάσχειν.

Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

«Ἔλα λοιπόν κι ἐσύ, φέροντας δῶρα» (ΕΠΕ 35,

206), αὐτά τά ἴδια δῶρα, τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη,

τήν συγκατάβαση  καί τό συμπάσχειν.

Ἄν θέλουμε ἡ γιορτή αὐτή νά λειτουργήσει

«σήμερα», ὡς πράξη ἐφαρμοσμένης πανηγύ-

ρεως, δέν μποροῦμε νά περιμένουμε, ἤ νά

προσδοκοῦμε ἀφελῶς, τήν λύση τοῦ δράματος

τῆς σημερινῆς κρίσεως, νά τήν βροῦν καί νά τήν

προσφέρουν κυβερνήσεις, πολιτικές παρατά-

ξεις, διεθνεῖς δομές, τριμερεῖς ἐπιτροπές καί

παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Οἱ ἐγκληματίες συνήθως, δέν θεραπεύουν τά

θύματά τους.

Τήν κατάσταση πρέπει νά τήν πάρει στά χέριά

του ὁ Χριστοφόρος λαός τοῦ Θεοῦ, «Δεῦτε πι-

στοί ἐπαρθῶμεν ἐνθέως … καί νοῦν καθαρθέν-

τες, τῷ βίῳ προσενέγκωμεν ἀρετάς», τονίζει

τό ἑόρτιο Τροπάριο.

Τήν κρίση  τοῦ «σήμερα», μπορεῖ νά τήν λύσει ἡ
φιλάνθρωπη στάση τῶν χριστιανῶν τοῦ «σή-

μερα».

Ὁ Μέγας Βασίλειος διατυπώνοντας τόν βασικό

ὅρο τοῦ Χριστιανισμοῦ λέγει: «Οὗτος ὅρος Χρι-

στιανισμοῦ, μίμησις Χριστοῦ, ἐν τῷ μέτρῳ τῆς

ἐνανθρωπήσεως» ( ΕΠΕ 8,370).

Ἐρωτᾷ δέ ὁ ἴδιος Θεοφόρος Πατήρ,

γιά τό τί εἶναι τό ἰδιαίτερο τοῦ πιστοῦ:

«Τί ἴδιον Χριστιανοῦ;», δίνοντας ταὐτόχρονα καί τήν

ἀπάντηση: «Τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους,

καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (P.G. 31,869).

Τήν κατάσταση αὐτή πρέπει νά τήν πάρει στά

χέριά του, ὁ Χριστοφόρος λαός τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ὕμνος τῶν Ἀγγέλων «ἐπί γῆς εἰρήνη»,

μπορεῖ νά γίνει πράξη σήμερα, ἄν ἐμεῖς, ὁ λαός

τοῦ Θεοῦ, θελήσουμε, νά πάρουμε τήν «κρίση»

τοῦ σήμερα καί νά τήν μεταμορφώσουμε, σέ

πρακτική φιλάνθρωπη συγκατάβαση, λέγοντας

στούς ἄρχοντες καί στούς Ἡρῷδες τοῦ κόσμου

τούτου:

Ἡ κρίση τοῦ ἀπάνθρωπου κερδοσκοπικοῦ συ-

στήματος, εἶναι δικό σας δημιούργημα, ἡ λύση

ὅμως πού προσφέρει, ὁ φιλανθρώπως ἐναν-

θρωπήσας Σωτήρ καί Λυτρωτής, Ἰησοῦς Χρι-

στός,  εἶναι δική μας ὑπόθεση. 

Ἀδελφοί μου,

«Σήμερον  ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ

Παρθένου».

Εὔχομαι, σέ ὅλους σας, εὐφρόσυνον  καί λαμ-

προφόρον τήν ἑορτήν,  «ἐν ἀληθείᾳ καί καθα-

ρότητι καρδίας».

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας  καί  Ποιμενάρχης  Σας.
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο    ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 

ΒΟΥΛΑΣ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  και  ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ  ὁ Α΄

ΕΟΡΤΙΟΝ  ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2011

Ένα από τα καίρια προβλήματα που μαστίζει ένα με-

γάλο μέρος του πληθυσμού τούτες τις σκληρές μέρες

της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, είναι η από-

λυτη ανασφάλεια για το σήμερα, αλλά και η αγωνία

για το αύριο.

Με τη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων,  όλο και πε-

ρισσότεροι άνθρωποι νιώθουν τη δυσκολία της δια-

χείρισης των αλλαγών στη ζωή τους. Αυτό έχει σαν

αποτέλεσμα να κλονίζεται σοβαρά η εμπιστοσύνη και

η σταθερότητα για την επιβίωση. Είναι σχεδόν σί-

γουρο, ότι μπροστά μας ανοίγεται μια αβέβαιη εποχή.

Εμείς, μέσα από το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)

που δεν είναι κόμμα με την παραδοσιακή έννοια του

όρου, αλλά μία μεταβατική σύμπραξη (συμμαχία) κοι-

νωνικοπολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του λαού,

που υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας

και κομματικής ταυτότητας στις γραμμές του, κινού-

μαστε για να επιτύχουμε  τους στόχους του που είναι

κοινωνικοπολιτικοί και επιδιώκουμε να επιτευχθούν,

μέσα από την αυτοοργάνωση των τοπικών κοινωνιών

(πυρήνων), στη βάση της άμεσης δημοκρατίας.  

Στο επίπεδο της οργάνωσης του κοινωνικού μετώπου

και μπροστά στο φάσμα της ανέχειας που θα αντιμε-

τωπίζει όλο και μεγαλύτερος πληθυσμός, το ΕΠΑΜ

οργανώνεται για να σταθεί αρωγός σε κάθε πά-

σχοντα ή αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας.

Το ΕΠΑΜ κινητοποιεί και στρατεύει σε αυτήν την προ-

σπάθεια το ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό και

τους εθελοντές του, με τους οποίους  δημιούργησε,

αλλά και συνεχίζει να δημιουργεί ένα πλατύ Δίκτυο

κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση των

πιο ακραίων εκδοχών ανέχειας και εξαθλίωσης.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ διευ-

θύνεται από δύο Ειδικές Γραμματείες:

α. Το Δίκτυο Νομικής Αλληλεγγύης και Υποστήριξης

(Ν.Α.Υ)

β. Το Δίκτυο Ιατρικής Αλληλεγγύης και Υπο-

στήριξης (Ι.Α.Υ), εντός του οποίου αναπτύσ-

σονται, η Κοινωνική Φροντίδα και η

Ψυχολογική Υποστήριξη.

Εμείς στο ΕΠΑΜ πιστεύουμε ότι είναι Υποχρέ-

ωση όλων μας να δίνουμε Αξία στη ζωή με τη

συμμετοχή μας, γιατί κοινωνώ σημαίνει συμμε-

τέχω, συμπάσχω, συμμερίζομαι.

Οι Τοπικές επιτροπές που αποτελούν τους Πυ-

ρήνες του ΕΠΑΜ, είναι έτοιμες και έχουν ήδη

αρχίσει τη δράση τους μέσα  στους άξονες των

Δικτύων Αλληλεγγύης που έχουν  δημιουργη-

θεί   σε πολλές Πόλεις της Χώρας. Αυτήν τη συ-

νέχεια επιδιώκουμε να δώσουμε και  στο Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πιστεύουμε όπως άλλωστε  και κάθε άλλος φο-

ρέας που αναπτύσσει παρόμοιες πρωτοβουλίες,

ότι είναι ανάγκη να επιβιώσουμε όλοι  μέσα από

αυτήν τη λαίλαπα της οικονομικής εξαθλίωσης

που οδηγούμαστε με όλα τα αντιλαϊκά και βά-

ναυσα   μέτρα που παίρνονται ερήμην ημών.

Με τη συμβολή της αγάπης και της αλληλεγ-

γύης (όχι ελεημοσύνης) που θέλουμε και μπο-

ρούμε να συνεισφέρουμε προς τον πάσχοντα

συνάνθρωπό μας, θέλουμε ταυτόχρονα να του

πούμε:

ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ  ΤΟ ΦΟΒΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΠΕΙΡΟΥΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΤΑΙ, ΑΦΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥ-

ΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΠΙΑ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  ΟΙ

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ! 

ΟΜΑΔΑ Αλληλεγγύης και Στήριξης του ΕΠΑΜ 

Πλαταιών & Σπερχειού 23, Κεραμεικός, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-3466224.  Κιν: 6946573173

Κεντρική Ιστοσελίδα: www. Epam-hellas.gr

Ιστοσελίδα Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη:

www.epam3b.blogspot.com

Mail:epam3Bsyntonistiko@gmail.com

Αν έχεις ανάγκη, 

μη διστάσεις
― Κάλεσέ μας στο τηλέφωνο

― στείλε μας ένα μήνυμα με το κινητό

― ή με το κομπιούτερ

θα βρεθούμε κοντά σου
Τηλέφωνα: 210-3466224.  Κιν: 6946573173

ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Και στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
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Kαταρρέουν το ένα μετά το άλλο τα νο-

σοκομεία του Εθνικού Συστήματος

Υγείας, καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό

προσωπικό καθιστούν επικίνδυνη τη λει-

τουργία τους, με αποτέλεσμα οι γιατροί

να σηκώνουν τα χεριά ψηλά! Και μπορεί

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος

να βγήκε ικανοποιημένος από τη σύ-

σκεψη με τους διοικητές των νοσοκο-

μείων, λέγοντας ότι οι στόχοι για την

περικοπή των φαρμακευτικών δαπανών

έχουν αποδώσει, ωστόσο οι στόχοι -εάν

υπήρξαν ποτέ- για την εύρυθμη λειτουρ-

γία των δημόσιων θεραπευτηρίων απέ-

τυχαν παταγωδώς. 

Μετά το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου,

που φαίνεται να βάζει λουκέτο από την 1η

Ιανουαρίου (θέμα που ανέδειξε με ρεπορ-

τάζ της δύο μέρες πριν η «δημοκρατία»),

τον ίδιο δρόμο, δυστυχώς, ακολουθούν το

Νοσοκομείο Πατησίων, το 7ο Νοσοκομείο

ΙΚΑ και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτο-

λεμαΐδας, «αφήνοντας χωρίς περίθαλψη

μια πολύ ευάλωτη περιοχή γεμάτη με ερ-

γοστάσια της ΔΕΗ», όπως καταγγέλλει ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νο-

σοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)

Δημήτρης Βαρνάβας. 

Ειδικότερα το επιστημονικό συμβούλιο

του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας υπέβαλε

σύσσωμο την παραίτησή του στις 19 Δε-

κεμβρίου στη διοικήτρια του θεραπευτη-

ρίου, στη διοίκηση της 3ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Μακεδονίας και στον

υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο, καθώς θε-

ωρεί τον ρόλο του διακοσμητικό: «Με

δεδομένη την οριακή στελέχωση των

κλινικών του νοσοκομείου μας σε ια-

τρικό προσωπικό ήταν ζήτημα χρόνου

ταυτόχρονες αρνητικές συγκυρίες να

οδηγήσουν σε λειτουργικά αδιέξοδα»

αναφέρει μεταξύ άλλων το επιστημονικό

συμβούλιο στο έγγραφό του. 

Ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Νοσοκο-

μειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Κατσίνας, σε πρόσφατη συνέν-

τευξη Τύπου, δήλωσε ότι η λειτουργία

της Παθολογικής Κλινικής του Μποδο-

σακείου είναι επικίνδυνη, καθώς δεν έχει

γιατρούς, με συνέπεια να μην μπορεί να

καλύψει τα έκτακτα περιστατικά! 

Τραγικές είναι και οι ελλείψεις σε ια-

τρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο

Πατησίων, το οποίο έχει συγχωνευτεί με

το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο

(Κάτω Κηφισιά). Οπως καταγγέλλει η

πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων

Βασιλική Φιλιππάτου, η χειρουργική κλι-

νική, η παθολογική και η καρδιολογική

βρίσκονται σε οριακό επίπεδο, ενώ ο

υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος

δεν λειτουργεί, διότι δεν υπάρχει για-

τρός. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει

και το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, το οποίο πα-

ρουσιάζει ελλείψεις σε παθολόγους,

καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες, με

συνέπεια πολλές κλινικές να υπολει-

τουργούν. «Ο Α. Λοβέρδος  φαίνεται ότι

δεν αντιλήφθηκε ότι, εκτός από τα κρε-

βάτια κλινικών και τμήματα νοσοκομείων

που έκλεισε ο ίδιος, τώρα κλείνουν ολό-
κληρα νοσοκομεία της χώρας από έλ-
λειψη προσωπικού» αναφέρει ο

πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Βαρνάβας. 

Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους πολίτες, τους κοι-

νωνικούς και πολιτικούς φορείς και τους

συλλόγους πασχόντων να στηρίξουν τις

δυναμικές κινητοποιήσεις του ιατρικού

κόσμου της χώρας για να «σωθεί» το

δημόσιο σύστημα Υγείας.
εφημερίδα «Δημοκρατία»

Πραξικοπηματική ενέργεια

στην υγεία καταγγέλει 

η Νέα Δημοκρατία

Με προφάσεις νομιμότητος η 1η Υγειονομική Περιφέρεια

Αττικής, με υπηρεσιακό σημείωμα, προχωρά σε αιφνιδια-

στικές κρίσεις διευθυντών και υποδιευθυντών των νοσο-

κομειακών μονάδων, με τα δικά της υπηρεσιακά

συμβούλια εις γνώση του υπουργού, καλύπτοντας κατ’

αυτό τον τρόπο τις διοικητικές δομές για μια τριετία. Η

ίδια τακτική,  ως διαφαίνεται, θα προχωρήσει και στις

άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες. 

Η πραξικοπηματική αυτή ενέργεια του υπουργείου

Υγείας παραβιάζει κάθε νόημα και κάθε αρχή χρηστής

διοίκησης, τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή έχει καθο-

ρισμένο ρόλο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τους λόγους αυτούς, η αυριανή κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας δεν θα αναγνωρίσει τις κρίσεις αυτές.

Ο
Υπουργός Υγείας φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τα θέ-

ματα υγείας μόνο μέσα από μια οπτική κυνικής δη-

μοσιονομικής πολιτικής και …ας κόψουν τον λαιμό

τους οι πολίτες. Η υγεία είναι ένα αναντικατάστατο

αγαθό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με δημο-

σιονομικά κριτήρια. 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Θεματική Ομάδα Υγείας ΟΠ, Πολιτική

Κίνηση ΟΠ Βορειοδυτικής Αθήνας

Στην εφορία θα... καταθέσουν

οι φορολογούμενοι το κολοβό

Δώρο των Χριστουγέννων και

ότι άλλο σε ρευστό διαθέτουν,

για να πληρωθούν...οι πιστω-

τές-τοκογλύφοι της Χώρας. 

Ποιος νοιάζεται για το Λαό,

αρκεί να μην στενοχωρηθούν

οι πάσης φύσεως Μερκοζί

εντός και εκτός συνόρων!

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ:

Οι υποχρεώσεις μέχρι το

τέλος του έτους είναι «βουνό»

καθώς θα πρέπει να πληρω-

θούν η έκτακτη εισφορά, το

τέλος ακινήτων μέσω των λο-

γαριασμών της ΔΕΗ, ο φόρος

εισοδήματος για τις δηλώσεις

που εκκαθαρίστηκαν εντός του

Νοεμβρίου, τα τέλη κυκλοφο-

ρίας, φόροι που αφορούν εκ-

πρόθεσμες δηλώσεις, η

περαίωση, ενώ θα παραλη-

φθούν και τα εκκαθαριστικά

για το ΕΤΑΚ του 2009 και τον

ΦΑΠ του 2010.

Τα επτά χαράτσια

Στο ταμείο της εφορίας θα πάνε

όλοι οι φορολογούμενοι εντός του

Δεκεμβρίου, καθώς  μέχρι το τέλος

του έτους, θα πρέπει να πληρώ-

σουν έκτακτες εισφορές και τέλη.

Συνολικά επτά είναι τα εορτα-

στικά... χαράτσια της εφορίας, από

την είσπραξη των οποίων το

υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί

να κλείσει τη «μαύρη τρύπα» των

φορολογικών εσόδων.

1. Έκτακτη εισφορά «αλληλεγ-

γύης»

Εντός του μηνός θα πρέπει να

πληρωθεί ακόμη μία δόση του πο-

λυεκκαθαριστικού σημειώματος.

Σε αυτό, πέρα από την εισφορά

στα εισοδήματα, περιέχεται το

τέλος επιτηδεύματος για ελεύθε-

ρους επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις και η εισφορά για τους

κατόχους αυτοκινήτων άνω των

1.929 κυβικών εκατοστών.

2. Τέλος ακινήτων

Η δόση του τέλους ακινήτων θα

καταβληθεί κανονικά ακόμη κι αν

υπάρχουν λάθη στον υπολογισμό

ή εξαιρέσεις (άνεργοι, πολύτεκνοι

κ.ά.). Στις περιπτώσεις που θα

προκύψει, λόγω των λαθών, δια-

φορά φόρου, αυτή θα καταβληθεί

με την επόμενη εκκαθάριση της

ΔΕΗ, μέσω συμψηφισμού μελλον-

τικών οφειλών.

3. Τέλη κυκλοφορίας

Από τα τέλη κυκλοφορίας του

2012 το Δημόσιο στοχεύει στην

είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ. Τα νέα

τέλη είναι αυξημένα έως και 13%

σε σχέση με πέρυσι και διαμορ-

φώνονται ανάλογα και με την

ημερομηνία ταξινόμησης.

4. Φόρος εισοδήματος

Για τις δηλώσεις που εκκαθαρί-

στηκαν στο «παρά πέντε» και εξ

αυτών οι χρεωστικές υπολογίζον-

ται σε 200.000, οι φορολογούμε-

νοι είναι αναγκασμένοι εκ των

πραγμάτων να εξοφλήσουν την

εφορία εφάπαξ, χωρίς δηλαδή να

έχουν τη δυνατότητα αποπληρω-

μής σε δόσεις.

5. Περαίωση εκκρεμών φορολογι-

κών υποθέσεων

Ύστερα από νέα παράταση, που

δόθηκε από το υπουργείο Οικονο-

μικών, υπολογίζεται ότι 500 χιλιά-

δες επιχειρηματίες και ελεύθεροι

επαγγελματίες έχουν τη δυνατό-

τητα μέχρι τις 30-12-2011 να

υπαχθούν στη ρύθμιση για την πε-

ραίωση των εκκρεμών φορολογι-

κών υποθέσεων της περιόδου

2000-2009.

6. Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-

σεων

Η ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή

από την καταβολή πρόσθετων

φόρων ή προστίμων για όσους

φορολογούμενους υποβάλουν

μέχρι το τέλος του τρέχοντος

μήνα αρχικές ή τροποποιητικές

εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου ει-

σοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών

φόρων και τελών παρελθόντων

ετών και πληρώσουν τις σχετικές

οφειλές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν

σε δόσεις.

7. ΕΤΑΚ 2009 - ΦΑΠ 2010

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό

του υπουργείου Οικονομικών, τα

εκκαθαριστικά θα σταλούν μέχρι

το τέλος του έτους και η πλη-

ρωμή τους θα ξεκινήσει μέσα

στον Ιανουάριο του 2012. Ήδη

έχουν κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες,

προκειμένου να ξεκινήσει η απο-

στολή των σημειωμάτων στους

υπόχρεους ιδιοκτήτες ακινήτων.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ

ΑΝ  ΚΑΛΩΣ 

ΘΑ ΤΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΑΥΤΑ, 

ΤΟΤΕ  ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ!

Και για μποναμά  με την ευκαιρία

του Νέου έτους, μας επιφυλάσ-

σουν  πολλά νέα μέτρα, περίπου

12 στον αριθμό, για να συμβαδί-

ζουμε με το έτος. Ξεκινάμε από

την κατάργηση του 12ου και 13ου

μισθού στον ιδιωτικό τομέα (παρά

τις διαψεύσεις των  (αν)αρμοδίων

υπουργών) και την εκ νέου μεί-

ωση  μισθών και συντάξεων!

Διαλύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η υγεία στο ...απόσπασμα

Εφιάλτης τα... Δεκεμβριανά της Εφορίας!

Ουκ αν λαβεις παρά του μη έχοντος

Δημήτρης Κυπριώτης
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του

ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ(ΕΠΑΜ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 22 – 12 - 2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 79768

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

τηλ.: 213 2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης / Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρε-
σίας κ Πολεοδομίας εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), καθώς και την υπ΄ αριθμ. 208/20.12.11 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν α) η ακύρωση του διαγωνισμού με ημε-
ρομηνία 13.12.11 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και αποκα-
τάσταση τομών» και β) οι τροποποιημένοι όροι διακήρυξης της υπ’ αριθμ.
134/11 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύ-
στημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5
του Ν. 3669/08, την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών δια-
κλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και αποκατά-
σταση τομών», προυπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).
Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 17- 01- 2012 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα
γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη Τ.Κ.
16672).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφ’ όσον ανήκουν στις Α2, 1η,
2η τάξεις για έργα κατηγορίας υδραυλικών.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποι-
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7

του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα-
γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολο-
γισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο-
ρίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις
Α2,1η,2η, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 «κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 3.985,45 ευρώ
και απευθύνεται στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης (άρθρ. 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08).
Το έργο είναι ανταποδοτικό (παρ. 2 αρθρ. 14 του Ν. 1068/80).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη 1ος
όροφος, Τ.Κ. 16672, τηλ. 2132030430-43 και από ώρα 8 π.μ. έως 12.30
μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη 12- 01- 2012.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοι-
νωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.

ΒΟΥΛΑ 22/12/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δυσβάστακτα τα πρόστιμα

για τη νομιμοποίηση 

αυθαιρέτων
διαμαρτυρία του Συνδέσμου Οικιστών

“Αμπελώνα”

Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών “Ο Αμπελώνας” με επι-

στολή που απέστειλε προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ Γ. Πα-

παπακωνσταντίνου και κοινοποεί στην Περιφέρεια

Αττικής και το Δήμο Κρωπίας, διαμαρτύρεται για τα δυ-

σβάστακτα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν σε αυ-

θαίρετα κτίσματα προκειμένου να τα νομιμοποιήσουν.

Γράφουν μεταξύ άλλων: «Ο Σύνδεσμος Οικιστικών πε-
ριοχών “Ο Αμπελώνας” του Δήμου Κρωπίας της ευρύτε-
ρης περιοχής Αγ. Μαρίνας με μονίμους κατοίκους πάνω
από 7.000 και με αυθαίρετα κτίσματα πάνω από 3000, δια-
μαρτύρονται μέσω του συνδέσμου μας για τα δυσβάστα-
κτα πρόστιμα που είναι αδύνατον, μεσούσης της κρίσης
με τόση ανεργία, να πληρώσουν. Θέλουμε και ελπίζουμε
σε σημαντική μείωση των προστίμων και αποπληρωμή δό-
σεων σε βάθος χρόνου. Επίσης, όσοι έχουν πληρώσει
Ι.Κ.Α. θα έπρεπε το ποσόν αυτό να αφαιρεθεί από το πρό-
στιμο. Ολοι θέλουμε να ενταχθούμε στη διαδικασία νομι-
μοποίησης αυθαιρέτων, αλλά με τις σημερινές συνθήκες
δυστυχώς αδυνατούμε».
Η διεύθυνση του Συνδέσμου είναι Λ. Αγ. Μαρίνας 280 &

Πάρου 1 και τα τηλέφωνα είναι 6944.580761 και το  Fax

210 9936.054.

Τα αποτελέσματα του ανοίγματος τρα-

πεζικών λογαριασμών από τον επιθεω-

ρητή Δημόσιας Διοίκησης έβγαλαν

«λαβράκια», με υπάλληλο δικαστηρίου

-κατά τον έλεγχο του «πόθεν έσχες»-

να εμφανίζει 7,5 εκατ. ευρώ σε διαφο-

ρετικούς λογαριασμους, αλλά και

υπάλληλο του ΕΣΔΚΝΑ να μη μπορεί

να δικαιολογήσει από το μισθό του κα-

ταθέσεις, ύψους μισού εκατ. ευρώ. Από

τα αποτελέσματα, που προέκυψαν

έπειτα από άνοιγμα τραπεζικού, φορο-

λογικού και του χρηματιστηριακού

απορρήτου σε 100 περιπτώσεις υπό-

πτων για υπόγειες συναλλαγές ανώτε-

ρων και ανώτατων κρατικών

υπαλλήλων, φαίνεται καθαρά πως τα

«πρωτεία» στη διαφθορά τα κατέχουν

οι πολεοδομίες.

Όλοι τους κλήθηκαν να δικαιολογή-

σουν τα ποσά και οι περισσότεροι από

αυτούς εμφάνισαν απίστευτες δικαιο-

λογίες, όταν μάλιστα οι μισθοί τους

είναι συγκεκριμένοι από το Δημόσιο:

για παράδειγμα, ένας είπε πως του τα

έβαζαν τα χρήματα οι συγγενείς του

για τα γενέθλια των παιδιών του.

«Πρωταθλήτριες» 

οι πολεοδομίες στη διαφθορά 

Έτσι, πρώην γενικός διευθυντής του

ΥΠΕΧΩΔΕ εμφανίζει αδικαιολόγητα

ποσά 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ πρώην

προϊστάμενος τεχνικών έργων της

Νομαρχίας Κιλκίς εμφανίζει 1 εκατ.

ευρώ. Ο τελευταίος ήταν και αυτός

που είπε στους επιθεωρητές ότι πρό-

κειται για χρήματα που κατέθεταν

πλούσιοι συγγενείς και φίλοι από την

Αμερική και την Ελλάδα στις γιορτές

και τα γενέθλια των παιδιών του!

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς προ-

ϊσταμένου της πολεοδομίας Κυκλά-

δων βρέθηκε 1 εκατ. ευρώ. Σε

υποδιευθυντή πολεοδομίας της

Σύρου βρέθηκαν 600.000 ευρώ, σε

προϊστάμενο της πολεοδομίας Κηφι-

σιάς 500.000 ευρώ ενώ σε προϊστά-

μενο των τεχνικών υπηρεσιών του Δ.

Κηφισιάς 900.000 ευρώ.

Σε υπάλληλο του Ενιαίου Συνδέσμου

Δήμων Αττικής βρέθηκαν 500.000

ευρώ που δεν αντιστοιχούσαν στα ει-

σοδήματά του.

Δέκα γιατροί του ΕΣΥ βρέθηκαν με

καταθέσεις από 1-2,5 εκατ. ευρώ,

ποσά που δεν δικαιολογούνται.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές και συγ-

κεκριμένα γυναικολόγοι και ορθοπε-

δικοί έχουν καταθέσεις 3-4 εκατ.

ευρώ, ενώ αστυνομικός είχε κατά-

θεση 2 εκατ. ευρώ.

Όλοι τους θα κληθούν από την εφο-

ρία να πληρώσουν φόρους.

Σ.Σ.: Μόνο αυτό και “καθάρισαν”;
Και η διαφθορά στήνει χορό!

πηγή: Mega

Αλλάζουν όλα από την 1η Ια-

νουαρίου 2012 για τους κατ'

οίκον απασχολούμενους εργα-

ζόμενους οι οποίοι ασφαλίζον-

ταν με το κοινό καθεστώς και

τους εργοδότες οι οποίοι είχαν

υποχρέωση υποβολής Ανακε-

φαλαιωτικών Περιοδικών Δη-

λώσεων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Σε εφαρμογή του νόμου

3863/2010 και με βάση εγκύ-

κλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, από την

1η Ιανουαρίου θα αμείβονται

υποχρεωτικά με εργόσημο όλοι

οι κατ΄οίκον απασχολούμενοι

που παρέχουν εξαρτημένη ερ-

γασία.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με εγκύκλιο που

εκδίδει αυτή την εβδομάδα ενό-

ψει της υποχρεωτικής εφαρμο-

γής τους εργόσημου:

Καλεί τους ασφαλισμένους που

έχουν μπλοκ με θεωρημένα

δελτία παροχής υπηρεσιών να

τα προσκομίσουν από την

1/1/2012 στο ΙΚΑ για ακύρωση.

Η ασφάλιση με το «μπλοκάκι»

θα ισχύει μόνο μέχρι τις

31/12/2011.

Καθορίζει τις ημέρες ασφάλι-

σης που θα αντιστοιχούν για

τους υποχρεωτικά, πλέον, αμει-

βόμενους με το εργόσημο και

θα είναι «διπλάσιες από όσες

προκύπτουν από τη διαίρεση

του ποσού των εισφορών με το

ανά ημέρα ή μήνα εργασίας

ποσό εισφοράς η οποία αντι-

στοιχεί στο ημερομίσθιο του

ανειδίκευτου εργάτη της 31ης

Δεκεμβρίου του προηγούμενου

έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ

(33,57 ευρώ) και έως 30 ημέρες

το μήνα ή 360 ημέρες το έτος».

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν

κανονικά το κατ' οίκον προσω-

πικό τους θα πρέπει να υποβάλ-

λουν έως και τις 31/1/2012 την

τελευταία Ανακεφαλαιωτική

Περιοδική Δήλωση του τέταρ-

του τριμήνου του 2011.

Κίνητρα για 

τους εργοδότες

Ο εργοδότης που πληρώνει με

εργόσημο καταβάλλει μειωμέ-

νες εισφορές σε σχέση με το

καθεστώς που ισχύει για όσους

υποβάλλουν Αναλυτική Περιο-

δική Δήλωση στο ΙΚΑ και απαλ-

λάσσεται από κάθε κύρωση για

παράνομη απασχόληση.

Ο εργαζόμενος - αμειβόμενος

με εργόσημο θα έχει ασφαλι-

στική «κάλυψη» για παροχές

ασθένειας εφόσον η μηνιαία

αμοιβή του είναι 839,25 ευρώ

(το 25πλάσιο του ημερομισθίου

του ανειδίκευτου εργάτη). Εάν

ασφαλίζεται με αμοιβή που

υπολείπεται του ποσού αυτού,

θα πρέπει να έχει 150 ημέρες

εργασίας είτε στο προηγού-

μενο έτος είτε στο τελευταίο

15μηνο (εξαιρουμένων των

ημερών εργασίας του τελευ-

ταίου τριμήνου).

Ποιοί εργαζόμενοι 

καλύπτονται

Οι εννέα βασικές κατηγορίες

κατ' οίκον υπηρεσιών – εργα-

σιών που «καλύπτονται» από το

εργόσημο είναι οι εξής:

1. H oικιακή καθαριότητα

2. Οι κηπουρικές εργασίες

3. Οι μικροεπισκευαστικές ερ-

γασίες που δεν συνιστούν οικο-

δομικές εργασίες

4. Η παράδοση ιδιαίτερων μα-

θημάτων

5. Η φύλαξη και μεταφορά νη-

πίων και βρεφών

6. παροχή φροντίδας σε ηλικιω-

μένους και σε άτομα με ειδικές

ανάγκες

7. Οι αισθητικές φροντίδες

(κομμωτική, περιποίηση προσώ-

που και σώματος)

8. Η νοσηλευτική φροντίδα (φυ-

σικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία,

συνοδεία εκτός οικίας)

9. Όλες οι αγροτικές εργασίες

που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (με

εισφορά 10% και όχι 20% όπως

στο ΙΚΑ).
πηγή: Ημερησία 27.12.11

Υποχρεωτικό το εργόσημο 
σε κατʼ οίκον εργαζόμενους

Πρωτιά στη διαφθορά...
Πολεοδόμοι, Δικαστικοί, Εφοριακοί
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε

τη στο www.ebdomi.com

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

επωφεληθείτε της παράτασης

Πέτρος Ανδρικόπουλος πολιτικός μηχανικός

τηλ. 6973 005245

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμ-

πειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή πείρα και  άριστη μεταδοτικότητα,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 120 δίσκοι 33 στροφών,

σπάνιοι - συλλεκτικοί, κλασικής και ελληνικής

μουσικής.  Τηλ. 6937583101 (πρωινές ώρες)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από παραγωγό στα Φάρσαλα,

φακές ψιλές Φαρσάλων βραστερές, φασόλια, ρεβύθια,

μέλι, βασιλικός πολτός, γύρη, κηρήθρα, τσίπουρο, κρασί.

Όλα παραγωγής μας. Παράδοση στο χώρο σας σε όλη

την Αττική. Τηλ.6946225365.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ, διαμέρισμα

50τ.μ. με αποθήκη στον 2ο όροφο. Τηλ. 210 6132.371.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541
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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  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) 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

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 ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Ταλαιπωρείστε με αϋπνίες;

Μόλις πέσετε στο κρεβάτι, γίνεται το μάτι

...γαρίδα!

Η αϋπνία, πολλές φορές μπορεί να οφείλεται απλά

και σε διατροφικούς παράγοντες, όπως για παρά-

δειγμα ο καφές, που αποτελεί ένα ισχυρό διεγερτικό

των νεύρων ή το αλκοόλ, το οποίο αν και αρχικά έχει

ηρεμιστική δράση, στη συνέχεια εμποδίζει το βαθύ

ύπνο.

Έτσι, αποφεύγοντας τόσο την καφεΐνη όσο και το αλ-

κοόλ το απόγευμα και το βράδυ, μπορείτε να βελτιώ-

σετε την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του ύπνου

σας. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

― Το ταξίδι σε μια άλλη χώρα, σε ζώνη με διαφορε-

τική ώρα, μπορεί να προκαλέσει παροδική αϋπνία.

― Αυτό το είδος αϋπνίας μπορεί επίσης να οφείλεται

και στη μεταβολή του ωραρίου εργασίας, ειδικά όταν

πρόκειται για βάρδιες.

― Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να προ-

καλέσουν αϋπνία, όπως ο θόρυβος, τα φώτα, η ηλιακή

ακτινοβολία ή ακόμα κι ένα αποπνικτικό δωμάτιο.

― Επίσης, οι κακές συνήθειες σχετικά με τον ύπνο

μπορούν να προκαλέσουν αϋπνία, όπως για παρά-

δειγμα αν κοιμηθείτε για λίγο στη διάρκεια της ημέ-

ρας ή αν κοιμάστε διαφορετική ώρα κάθε βράδυ.

-Αϋπνία μπορεί να προκαλέσουν, όπως είπαμε και

προηγουμένως, η καφεΐνη και το αλκοόλ.                                                                                                       

― Το ίδιο ισχύει και για το άγχος και κάποιους άλ-

λους ψυχολογικούς παράγοντες.                                                                                                                 

― Τέλος, ορισμένες διαταραχές όπως οι καούρες, ο

χρόνιος πόνος και ο διαβήτης κάποιες φορές επιφέ-

ρουν αϋπνία.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Μην πηγαίνετε για ύπνο με τελείως άδειο στομάχι,

αλλά ούτε και με γεμάτο ή βαρύ στομάχι. 

•  Αποφύγετε την κατανάλωση καφεΐνης το από-

γευμα, ενώ αν καταφύγετε στο αλκοόλ να ξέρετε ότι

μπορεί να προκληθεί διαταραχή στον ύπνο σας και

στο μέλλον μπορεί να νιώθετε χειρότερα. 

• Αν θέλετε να φάτε κάτι για το βράδυ, προτιμήστε

μια μπανάνα, η οποία είναι καλή πηγή του αμινοξέος

τρυπτοφάνη, το οποίο σας ηρεμεί και σας χαλαρώνει. 

• Αποφύγετε το χαμηλό επίπεδο σακχάρων στο αίμα

τη νύχτα

• Τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες προκα-

λούν πνευματική εγρήγορση, άρα καλό θα ήταν να τις

αποφεύγατε αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε (τέτοιες

τροφές είναι το κρέας, το ψάρι και το τυρί). 

• Ένα γεύμα που βασίζεται σε «καλούς» υδατάνθρα-

κες, όπως το καστανό ρύζι και τα ζυμαρικά ολικής

άλεσης, έχει ηρεμιστική επίδραση στον εγκέφαλο και

μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο.

• Αποφύγετε τροφές και ποτά (κυρίως στο βραδινό

σας γεύμα) που προσθέτουν ζάχαρη στο αίμα, όπως

γλυκά, πουτίγκες, λευκό ψωμί, άσπρο ρύζι, ζυμαρικά

και πατάτες. Επειδή το σώμα προσπαθεί να αντι-

σταθμίσει αυτή τη γρήγορη αύξηση των σακχάρων

στο αίμα που παράγουν αυτές οι τροφές, το επίπεδο

του σακχάρου πέφτει αργότερα πολύ χαμηλά.    

•  Όταν τρώτε κάτι ελαφρύ πριν την ώρα του ύπνου,

βοηθάτε να διατηρηθούν σταθερά τα επίπεδα των

σακχάρων στο αίμα σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. 

Επιλέξτε να καταναλώσετε κάποιο από τα παρακάτω

αν θέλετε να «τσιμπήσετε» κάτι προ ύπνου:

• 2-3 μπισκότα σικάλεως αλειμμένα με μια νόστιμη

γαρνιτούρα (πηγή τρυπτοφάνης, όπως οι μπανάνες) 

• Ένα μικρό σάντουιτς από ψωμί ολικής άλεσης με μα-

ρούλι (το μαρούλι θεωρείται πως διαθέτει ηρεμιστι-

κές ιδιότητες) 

• 3-4 κ.σ Μούσλι (Μusli) άγλυκο με μπανάνες 

Δοκιμάστε να παρασκευάσετε τον παρακάτω φυσικό

χυμό από ίσες ποσότητες από τα εξής φρέσκα λαχα-

νικά:

• ΜΑΡΟΥΛΙ 

• ΚΑΡΟΤΟ 

• ΣΠΑΝΑΚΙ 

• ΣΕΛΙΝΟ 

Πιείτε περίπου 2 λίτρα από το χυμό αυτό κατά τη

διάρκεια της ημέρας χωρίς να τον αραιώσετε, ενώ

πριν πάτε στο κρεβάτι ετοιμάστε ένα ποτό που απο-

τελείται από :

•  Χυμός ενός λεμονιού

•  1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

•  1\4 του κουταλιού του γλυκού σκόνη μοσχοκάρυ-

δου σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό.

ΦΥΣΙΚΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

• ΜΑΓΝΗΣΙΟ, που έχει ηρεμιστική επίδραση στον εγ-

κέφαλο και συνεπώς βοηθά στον ύπνο.

• ΧΡΩΜΙΟ, που βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίσει τα

επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μπορεί να βοηθήσει

να μην ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας (όχι

στην εγκυμοσύνη).

ΒΟΤΑΝΑ, τα οποία όταν συνδυάζονται με τεχνικές

ήπιας χαλάρωσης, μπορούν να επαναφέρουν πλήρως

την φυσιολογική διαδικασία του ύπνου, και μάλιστα

χωρίς παρενέργειες. Τέτοια βότανα είναι:

• ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ   • ΠΑΣΣΙΦΛΟΡΑ  • ΜΕΛΙΣΣΑ 

Ένας συνδυασμός των παραπάνω, όταν καταναλώ-

νεται αμέσως πριν τον ύπνο, μπορεί να επιφέρει έναν

ήσυχο ύπνο, ενώ η ισχύς που χρειάζεται ποικίλλει

από άτομο σε άτομο, γι’αυτό μπορείτε μόνοι σας να

καταλήξετε στη σωστή δόση. Το μίγμα είναι ασφαλές

και είναι αδύνατο να λάβει κανείς «υπερβολική δόση»

από τα βότανα αυτά:

• ΧΑΜΟΜΗΛΙ   • ΤΙΛΙΟ   • ΤΡΙΦΥΛΛΙ 

Παράλληλα με τη χορήγηση των βοτάνων, ιδιαίτερα

ευχάριστο και βοηθητικό στη δράση της εσωτερικής

λήψης, είναι το μπάνιο με νερό στο οποίο έχετε προ-

ηγουμένως προσθέσει λίγες σταγόνες βάμματος του

βοτάνου, έτσι ώστε να λάβετε τις δραστικές ουσίες

των βοτάνων και μέσω του δέρματος. Εναλλακτικά,

αντί για μπάνιο, μπορείτε να κάνετε ποδόλουτρο ή

χειρόλουτρο. Σβήστε, λοιπόν, τα φώτα, χαλαρώστε,

απολαύστε το μπάνιο ή το λουτρό σας, πιείτε το χα-

λαρωτικό σας ρόφημα και κοιμηθείτε.

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit    

Αϋπνίες!

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση

του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του

τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν εξέταση

Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και 65 ετών στο

Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα 2299-3-

20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικοπούλου Μαρία,

Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τα σεμινάρια διακοπής καπνίσματος συνεχίζονται

στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Το επόμενο Σεμινάριο θα

αρχίσει στις 10 Ιανουαρίου 2012, ώρα 12π.μ. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να τηλεφω-

νείτε στο 213-2030311 πρωινές ώρες. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.  



Χαμογελάστε με ελπίδαΧαμογελάστε με ελπίδα

στην ανατολή του 2012στην ανατολή του 2012

ΠροβληματιστείτεΠροβληματιστείτε

και διεκδικείστε...και διεκδικείστε...

Μας αξίζει Μας αξίζει 
καλύτερο αύριοκαλύτερο αύριο
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Στην 5η θέση οι γυναίκες του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Η Α' Φάση του πανελλήνιου διασυλλογικού πρωταθλήμα-

τος τένις των γυναικών το οποίο διεξήχθη στην Ηλιού-

πολη αποτέλεσε άλλη μια διάκριση για την ομάδα των

γυναικών του ΟΑ Βουλιαγμένης. Η ομάδα των γυναικών

κέρδισε την πέμπτη θέση. Προπονητές των κοριτσιών

είναι η Βασιλειάδου Όλγα και ο Καμπάκογλου Γιάννης. 

Επισκευές στο Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Δήμου Μαρκοπούλου
Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώ-

που του Δήμου Μαρκοπούλου «Βραυρώνιος»,  Στέφανου

Ορφανίδη, δεκαμελές συνεργείο προχώρησε πριν λίγες

ημέρες, σε εργασίες επισκευής (αλλαγές λαμπτήρων, στε-

γανοποίηση, βάψιμο εκατοντάδων τ. μ., κτλ.) του Κλειστού

Δημοτικού Γυμναστηρίου.Το εγχείρημα αποδείχθηκε ιδιαί-

τερα δύσκολο, καθώς το Κλειστό Γυμναστήριο χρησιμο-

ποιείται καθημερινά από τους αθλητικούς συλλόγους του

Δήμου. Τα συνεργεία εργάστηκαν αδιάλειπτα για τρεις συ-

νεχόμενες νύχτες, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση

του χώρου, ο οποίος φιλοξένησε επιτυχώς, τον αγώνα της

Γυναικείας Ομάδας Βόλεϊ του ΑΟΜ, με τη Βελγική ομάδα

Ερμής Οστάνδης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διοργάνω-

σης Challenge Cup.

«Μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις, στόχος της
Δημοτικής Αρχής είναι, το Δημοτικό Γυμναστήριο να προ-
σφέρει υψηλές υπηρεσίες στην αθλητική κοινότητα του
Δήμου Μαρκοπούλου και να αποτελέσει πόλο έλξης της
νέας γενιάς», δήλωσε ο Δήμαρχος.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Οι αγώνες της Ε΄ Φάσης Κυπέλλου θα διεξαχθούν την

Τετάρτη 11/01/2012 και ώρα 14.30.

Επίσης, η κλήρωση της ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/01/2012 και ώρα 18.00

στα γραφεία της Ένωσης και οι αγώνες θα διεξαχθούν

την Τετάρτη 25/01/2012 και ώρα 14.30

ΚΛΗΡΩΣΗ 5ης Φάσης Κυπέλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.30

Α/Α ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΕΣ

1 ΒΑΡΗΣ: ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

2 ΓΕΡΑΚΑ: ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3 ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

4 ΡΑΦΗΝΑΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ 

ΕΣΚΑΝΑ Α ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Σάββατο  17/12

Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ Β.  21-57...
Με νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για

το 2011 οι κορασίδες.....

Η ομάδα των κορασίδων ήταν πολύ καλή και έπαιξαν και

διακρίθηκαν όλα τα κορίτσια.

Τα δεκάλεπτα: 06-20, 11-24, 21-40, 21-57.....
Πρωτέας: (Κουρμούλης), Μπιτζανάκη Ρ. 7,  Παπαλιού, Μιχαλο-

πούλου Α. 2,  Μπιτζανάκη Ε. 4,  Στυλιαρά 1,  Αναστασίου, Λαγού-

Μειμάρογλου 22,  Abdul Fattah 5,  Χριστοπούλου,  Βάνα, Φασούλα

16,  Μιχαλοπούλου Μ.

Η  επόμενη αγωνιστική  των  κορασίδων  ειναι το  Σάββατο

07/01/12   στις 15.00  στο  κλειστό Μοσχάτου  με  Ελευθε-

ρία  Μοσχάτου. 

A2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ  Κυριακη 18/12/2011 

Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ Β.  70-72 (63-63)....
Ο Πρωτέας πήρε τη νίκη που άξιζε στην παράταση.....

Ο Πρωτέας Βούλας στο πνεύμα των εορτών πήγε να κάνει

το δώρο των Χριστουγέννων στο Ελληνικό χάνοντας δια-

φορά 16 πόντων που είχε πάρει στην τελευταία περίοδο. Ο

τραυματισμός όμως  της Νικολοπούλου καθώς και η πίεση

της ομάδας του Ελληνικού έστειλαν το παιχνίδι στην πα-

ράταση, αλλά στην παράταση ανέλαβε προσωπικά την κα-

τάσταση η Κατερίνα Σπαθάρου που ήταν η κορυφαία του

αγώνα και με συνεχόμενους πόντους κράτησε το «διπλό»

με 72-70. 

Το Ελληνικό έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και γύρισε

το ματς από το 44-60 σε 63-63 ενώ στην παράταση είχε

ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος την ευκαιρία να στείλει το

ματς και σε δεύτερη παράταση αλλά η Σίσσυ Ευμορφο-

πούλου αστόχησε σε δύο βολές!!! Ετσι ο Πρωτέας θα κάνει

γιορτές μόνος στην κορυφή και αήττητος....!!!!
ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 70-72 παρ. (63-63)

Δεκάλεπτα: 15-22, 32-35, 37-53, 63-63....

Διαιτητές: Γκαμήλη, Κάρδαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: (Ρουμπελάκης, Παντελάκης): Πρασσά 2, Ευμορφο-

πούλου 5, Μανώλη 7(1), Στεφάτου, Ρουμπελάκη 3, Παραγυιού 7,

Μπόνη 13(1), Τσουκαλά 19(1), Μουρντ 14

ΠΡΩΤΕΑΣ Β.: (Δάγλας, Κουρμούλης): Γριμπαβιώτη 5, Βαλέτα 4,

Σπαθάρου 25(3), Μπαρμπερίδου 10(1), Κασάπογλου 4, Τσέρου 12,

Νικολοπούλου 6, Ισκιόγλου 6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Πρωτέας Βούλας 18 (9-0)  707-376  (+331)

2.Τερψιθέα Γλυφάδας 15 (7-1)  527-402  (+125)

3.Ελληνικό 14 (6-2)  622-424   (+198)

4.Αγία Παρασκευή 14 (6-2)  552-432   (+120)

――――――――――――――――――――――――――――――――

5. Ιπποκράτης Κω 13 (5-3)  572-439    (+133)

6.Α.Ο. Σπόρτιγκ 12 (4-4)  463-475       (-12)

7.Α.Ε.Ν. Κηφισιάς 11 (3-5)  410-466       (-56)

8.Νίκη Λευκάδας     10 (2-6)  434-496       (-62)

9.Π.Α.Σ. Γιάννενα  10 (2-6)  433-517       (-64)

10.Α.Γ.Ε. Χαλκίδας 9 (1-7)  387-644     (-257)

11.Απόλλων Πατρών 9 (0-9) 311-767      (-456)

*Ο Πρωτέας Βούλας και ο Απόλλων Πατρών δεν έχουν

εκτίσει το ρεπό τους

Η Επόμενη  Αγωνιστική  Κλ. Γήπεδο  Βούλας  

10η Αγωνιστική - 08/01/12  ωρα 12.00

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

ΕΣΚΑΝΑ Α ΑΝΔΡΩΝ   Δευτέρα 19/12/2011 

Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΡΩΤΕΑΣ Β.  66-56.....
Με πολλές απουσίες στο ρόστερ  έπαιξε και έχασε η ομάδα

των ανδρών.....

Ήταν ένα παιχνίδι που ο Πρωτέας ήθελε να το κερδίσει, όμως

η ομάδα των ανδρών ήταν αποδυναμωμένη από τραυματι-

σμούς και ιώσεις. Στις προσπάθειες του Πρωτέα στο τέταρτο

δεκάλεπτο βρήκε μπροστά του τον Σκουζή ο οποίος με 3 συ-

νεχόμενα κλεψίματα έβαλε την Βουλιαγμένη μπροστά στο

σκορ για να  να κερδίσει δίκαια το παιχνίδι.....
Τα δεκάλεπτα, 14-22, 37-32, 51-42, 66-56....

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ –ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 66-56(37-32)

Διαιτητές: Στρέμπας, Γαρίνη

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Αλεξόπουλος): Σκουζής 16(3), Σίνας , Ρεντίφης, Οι-

κονόμου 9, Καλούδης Ν. , Μαρκοζάνης , Μπέτας 10(1),  Χριστοφάκης

7 , Φωτόπουλος 9, Καλούδης Π.  3(1),  Μιχάλης , Ναθαναήλ 12

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Χαριτάτος, Κολοτούρος):  Βασιλακάκης , Δρα-

κόπουλος 11, Καμπούρης 2 , Τζούνας 19(1) , Χάάρης 9(1) Σαμα-

ράς  5,  Παπουλίδης 6, Δαγδελένης, Γάργαλης Αθηνιώτης 4

Η επόμενη αγωνιστική είναι τη  Δευτέρα 09/01/12 στο Κλει-

στό Γήπεδο Βούλας  20.30

Πρωτέας Βούλας –Ίκαρος Ν. Σμ.   

Ο επόμενος αγώνας της ομάδας Παίδων, θα γίνει την Τρίτη

10/01/2012 και ώρα 20.00 στην έδρα της, με αντίπαλο την

ομάδα του Αλίμου.

Ο επόμενος αγώνας της ομάδας Εφήβων, θα γίνει την

Τρίτη στις 10/01/2012 και ώρα 21.30 στην έδρα της, με αν-

τίπαλο την ομάδα του Αλίμου.

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ  

ΕΥΧΕΤΑΙ  ΟΛΟΨΥΧΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.....!

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ Βούλας στην κορυφή και αήττητος!

Συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανί-

σεις, η αντρική ομάδα του Γ.Σ ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ, αποτελούμενη από τους

αθλητές ΤΣΑΧΑΚΗ, ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗ,

ΛΙΛΗ και ΜΗΝΑΚΗ,  κέρδισε το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο με 4-2 τον

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και το Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

και 4-0 τον Α.Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ.

Η ομάδα του ΑΡΗ παραμένει αήττητη

και στους πέντε αγώνες που έδωσε

έχοντας συγκεντρώσει  10 βαθμούς.

Για την Β’ Εθνική κατηγορία Ανδρών ο

Α.Σ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ κέρδισε με 4-1

την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ και 4-3 την

ΠΡΟΟΔΟ ΒΟΥΤΖΑ.

Για την ίδια εθνική κατηγορία η γυναι-

κεία ομάδα του Α.Ο ΑΡΗΣ 2006 κέρ-

δισε  με 4-0 την Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ και

έχασε με 4-2 από τον Α.Ο ΚΑΡΕΑ, ενώ

η άλλη γυναικεία ομάδα του Α.Σ ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΤΗΣ  που αγωνίζεται επίσης

στην Β Εθνική κατηγορία έχασε με 4-

1 από τον Α.Ο ΚΑΡΕΑ και με το ίδιο

σκορ από τον Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.

Για την Γ’ κατηγορία Αττικής η αντρική

ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με

4-1 τον ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ και έχασε με 4-0

από τον Α.Ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

Οι  υπεύθυνοι του Πινγκ-Πονγκ 

της Βούλας 

εύχονται στους αθλητές, 

τις αθλήτριες, 

τους προπονητές, τους γονείς 

και σε όλους τους βετεράνους 

και τους φίλους του αθλήματος,

Καλά Χριστούγεννα 

Ευτυχισμένο το νέο έτος

Υγεία και υπομονή

Αήττητη παραμένει η ομάδα του ΑΡΗ Βούλας και στους πέντε αγώνες 




