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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Απελευθερώθηκε η πολεοδόμηση

της Άνω Μπαλάνα

Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο
Μαρκοπούλου & “Εξοικονομώ”

Σελίδα 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σωτηρίας της Πατρίδας 

και του Λαού

Όσο οι δωσίλογοι καταστροφείς της Ελλάδας θα

συνεχίζουν να λένε ψέματα, θα συνεχίζω, όσο

…μου το επιτρέπουν και όσο ζω να τους αποκαλύ-

πτω. 

Όσο επαναλαμβάνονται, θα επαναλαμβάνομαι. 

Προχθές ακόμη, την Πέμπτη (12/1)

ο Παπακωνσταντίνου στην εκπομπή

του Παπαδάκη στον ΑΝΤ 1, «δικαιο-

λογήθηκε» για το Μνημόνιο που

υπέγραψε, χωρίς να το διαβάσει,

(είναι «ελαφρυντικό» αυτό), ότι αν

δεν το υπογράφαμε, «δεν θα είχαμε
να πληρώσουμε μισθούς και συντά-
ξεις». Ψέματα! (Σας παραπέμπω στα

στοιχεία του άρθρου μου της περα-

σμένη εβδομάδας, παρμένα από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό).

Όταν δεν έχεις να πληρώσεις όλες σου τις υπο-

χρεώσεις, κάνεις αξιολόγηση και ιεράρχηση των

πληρωμών. 

Αυτό το γνωρίζει ο κάθε συνετός οικογενειάρχης.

Δεν χρειάζεται να έχει αποφοιτήσει από το …Χάρ-

βαρντ. Είναι καλύτερα, μάλλον, να μην έχει «σπου-

δάσει» τα οικονομικά του Φρίντμαν. 

Δεύτερη βασική αρχή είναι να μην υποκύπτεις

στους εκβιασμούς των εκβιαστών σου, όποιοι κι αν

είναι αυτοί και όσο ωμοί κι αν είναι. 

Αλλά πώς να το κάνει αυτό ο «Γιωργάκης» που

ανήγαγε τη «συνέπεια» προς τους εκβιαστές το-

κογλύφους σε «νέο πατριωτισμό»; «Η αξιοπιστία
της χώρας είναι ο νέος πατριωτισμός», είχε πει.

Συνέχεια στη σελ. 2

Βραβεύσεις επιτυχόντων

Σελίδα 6

του Κώστα
Βενετσάνου

Προχειρότητα στον
Ενιαίο Φορέα 
Πρωτοβάθμιας Υγείας
βλέπει ο Αντ. Σαμαράς

σελίδα 14

ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΒΑΡΗΣ
Σελίδα 22

Ανταλλακτικό
χρήμα
Η οικονομική κρίση, γεννάει ιδέες και δημι-

ουργεί προϋποθέσεις για κινήσεις αλληλεγ-

γύης και γνωριμίας στις ανθρώπινες σχέσεις.

Κάθε άνεργος, κάθε άστεγος, μπορεί να βρει

στιγμές αλληλεγγύης και ζεστασιάς, μέσα

από τις νεοδημιουργημένες ανταλλακτικές

δοσοληψίες (παζάρια). 

Προσφέρω ό,τι έχω ή κατέχω και παίρνω ό,τι

μου χρειάζεται.

Ανταλλακτικά Παζάρια Αλληλεγγύης στήνονται σε πολλές πόλεις και γειτονιές και συνεχώς αυ-

ξάνονται. Ανταλλάσονται τα πάντα. Από αντικείμενα έως ειδικότητες εργασίας (τεχνίτες, γιατροί

κλπ.). Μπορεί κανείς να τα αναζητήσει μέσω των ιστοτόπων, αλλά και μέσω των Δήμων.

Κι όπως πολλές Πρωτοβουλίες Πολιτών, λένε “κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα”, λέμε κανένας άνεργος

χωρίς φαϊ. Ενδεικτικά σημειώνουμε τον ιστότοπο http://antallaktiki.gr, όπου μπορείτε να αναζητή-

σετε στην κατηγοριοποίηση, ό,τι μπορεί να έχει ανάγκη ένα σπιτικό.

Με το θέμα θα επανέλθουμε γιατί είναι μία καινούργια κίνηση, που καθημερινά πλατιάζει και με-

γαλώνει. Μη ξεχνάμε ότι:  Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Κανείς μόνος του στην κρίση.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

«Να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα […] μ’
έναν νέο, γνήσιο πατριωτισμό […] την
Ελλάδα της αξιοπιστίας…»1.

Είχα τονίσει πριν απο δύο χρόνια και

‘δώθε και θα τα πω ξανά συμμαζεμένα

σαν σχέδιο διακήρυξης εξόδου από

την κρίση, ανάστασης και ανάτασης!

Οι δράσεις άλλοτε είναι παράλληλες

κι άλλοτε επιβάλλεται να είναι επάλ-

ληλες. Κάποιες είναι απαραίτητο να

προηγηθούν, για να επακολουθήσουν

οι άλλες. Στις περιπτώσεις αυτές

απαιτείται καταγραφή, αξιολόγηση,

ιεράρχηση. 

Θα περιοριστώ σήμερα στην κατα-

γραφή, με καταφανή την στοιχειώδη

ιεράρχηση, από τη σειρά παράθεσης

των δράσεων, που πρέπει να αποφα-

σίσει μια τολμηρή, αντάξια της ιστο-

ρίας και των περιστάσεων,

πραγματικά πατριωτική ηγεσία της

χώρας. 

Σχέδιο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Εκδίωξη της παράνομης, εγκάθετης

Κυβέρνησης. (Τα έχω εξηγήσει πρό-

σφατα, γιατί.)2

Άμεση προκήρυξη εκλογών κατά το

Σύνταγμα, εντός μηνός. Σχηματισμός

Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη λαϊκή

ετυμηγορία, το πιθανότερο συνεργα-

σίας, με σκοπό την τακτοποίηση και

αποτίναξη του επαχθούς χρέους. 

- Καταγγελία Μνημονίων και Δανει-

ακών Συμβάσεων, ως παράνομων, αν-

τισυνταγματικών και ετεροβαρών εν

γνώσει της παρανομίας από την

Τρόικα.

- Κατάργηση επαχθών φορολογικών

μέτρων (ΦΠΑ, Ακίνητης περιουσίας

κλπ)

- Απόφαση της Βουλής, για αναθεώ-

ρηση του Συντάγματος, κατά τα προ-

βλεπόμενα στο άρθρο 110 αυτού.

2. Σεισάχθεια: Αποτίναξη του επαχ-

θούς, του δυσβάστακτου και ανυπό-

στατου χρέους και λόγω του

ανυπέρβλητου ύψους του και λόγω της

προέλευσής του κατά το πλείστον εξ

αισχράς και υποβολημαίας αιτίας.3

Αυτό γίνεται μονομερώς (έπρεπε να

είχε γίνει το Μάρτη του 2010) μετά από

διαπραγμάτευση – γνωστοποίηση των

προθέσεών μας, στους «εταίρους»

άπαξ, με λεπτούς διπλωματικούς χειρι-

σμούς και επιχειρηματολογία (υπάρχει

πλούτος πραγματικών, οικονομικών και

νομικών επιχειρημάτων). 

Ανακοίνωση, την επομένη, απόφασης

αναστολής (όχι παύσης) πληρωμών

μέχρις ότου ολοκληρωθεί λογιστικός

και συγκριτικός έλεγχος του χρέους.

Αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους

(αυτό που λένε «κούρεμα», για να με-

ταφράσουν το hair cut) σύμφωνα με τ’

αποτελέσματα των ελέγχων και δια-

πραγμάτευση για το χρόνο αποπλη-

ρωμής του τυχόν εναπομείναντος και

το επιτόκιο (όχι πάνω από 2%). 

Απαίτηση εξόφλησης κατοχικού χρέ-

ους και πολεμικων επανορθώσεων της

Γερμανίας. 

3. ΔΕΝ επιδιώκουμε τα πάντα· επιδιώ-

κουμε το παν: τη σωτηρία της πατρί-

δας και του λαού μας. Τα κοινωνικά

μας οράματα και τα ιδιοτελή μας συμ-

φέροντα είναι δευτερεύοντα. Θέλουμε

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι των τραπε-

ζών και της Συνθήκης της Λισσαβόνας,

αλλά της αλληλεγγύης των λαών. Προ-

έχει, όμως η Ελλάδα!

4. Διερεύνηση ευθυνών και δήμευση

περιουσίας υπαιτίων. 

Καθολικό «πόθεν έσχες», για φυσικά

και νομικά πρόσωπα που απέκτησαν κι-

νητή και ακίνητη περιουσία από την

όποια δραστηριότητά τους στην Ελ-

λάδα. 

Διερεύνηση αντιστοιχίας φορολόγη-

σής τους, αρχίζοντας από την κορυφή

της πολιτικής κοινωνικής, και οικονομι-

κής πυραμίδας (όχι από το διαμερισμα-

τάκι της …νοσοκόμας).

5. Άμεση επιδίωξη ανάπτυξης της οι-

κονομίας και εκμετάλλευση των πλου-

τοπαραγωγικών μας πηγών, με

διερεύνηση συνεργασιών και άντλη-

σης κεφαλαίων όπου δη κατά τους

συμφερότερους όρους, λαμβάνοντας

υπ’ όψη και τις γεωπολιτικές μας επι-

λογές, με ρεαλιστικά και πρωτίστως

εθνικά κριτήρια. 

6. Παράκαμψη γραφειοκρατικών αγκυ-

λώσεων και προσκομμάτων με νόμιμες

συνοπτικές διαδικασίες.

«Χειρουργική επέμβαση» θραύσης των

«αγκυλώσεων» και καθιέρωση ευέλι-

κτων και εύκαμπτων διαδικασιών. Προ-

έχει η ανάπτυξη. Βεβαίως με

νομιμότητα και απόλυτη διαφάνεια.

7. Θέσπιση δικαίου, κλιμακωτού και

σταθερού φορολογικού συστήματος,

ελκυστικού για τους επενδυτές επιχει-

ρηματίες, αλλά και αποδοτικού για το

κράτος και την κοινωνία. 

Φτάνουν. Δεν χρειάζεται να γίνει δε-

κάλογος!

Δεν μ’ απασχολεί για την ώρα το ευρώ

ή το εθνικό νόμισμα. Προς το παρόν

δεν χρειάζεται ν’ ανοίξουμε πολλά μέ-

τωπα. Φτάνουν αυτά. Δεν είναι εύ-

κολα. Θα είναι ίσως και επώδυνα.

Λιγότερο πάντως οδυνηρά από το να

παραδωθούμε με δεμένα χέρια, στις

καθόλου καλοπροαίρετες ορέξεις

τους.

Έχει πλούτο η Ελλάδα και ακονίζουν

ήδη μαχαιροπήρουνα. Το θέμα είναι να

τους δείξουμε ότι δεν θα γίνουμε σερ-

βιτόροι στο σπιτικό μας, για να καλο-

φάνε αυτοί – επειδή βρίσκονται

κάποιοι ριψάσπιδες πρόθυμοι υπηρέ-

τες και Εφιάλτες – και να πεινάσουμε

εμείς ή να ξεσπιτωθούμε. Ας συνεργα-

στούν για να κερδίσουν όσο πρέπει. Η

απληστία κάνει κακό. 

Ας ξανασταθούμε στα πόδια μας. Πού

είναι οι φοιτητές; Το ένα εκατομμύριο

άνεργοι, οι 200.000 κατεστραμένοι

επαγγελματίες… σε λήθαργο; 

Ή μήπως σκέπτονται να μιμηθούν τους

1.727 αυτόχειρες της τελευταίας

3ετίας; Πριν αποφασίσουν ν’ αυτοκτο-

νήσουν βιολογικά ή ηθικά έπρεπε να

γίνουν εκτελεστές των εκτελεστών

τους. Το επιβάλλει το φυσικό δίκαιο

και το άρθρο 120 του Συντάγματος. Το

παλιό 1-1-4!

Κώστας Βενετσάνος

Sine Nobilita

―――――――――

1. Γ.Α.Π. «Αυτό που χρειάζεται είναι να χτί-

σουμε τη νέα Ελλάδα […] μ’ ένα νέο,

γνήσιο πατριωτισμό. […] Την Ελλάδα της

αξιοπιστίας […] και της ισχύος του Δι-

καίου παντού […] σοβαρό εξωτερικό έλ-

λειμμα αξιοπιστίας. (το ‘πε με πολλούς

τρόπους, πολλές φορές).  Γραφ. Τύπου

Πρωθυπουργού, Ομιλία ΓΑΠ στη Βουλή

24-1-2011. 

2. ΕΒΔΟΜΗ φ. 713/24/12/11 κ.α. (ΣΥΝ-

ΤΑΓΜΑ άρθρα 37 §4, 38, 84, 1 §2 & 3, 33,

52, 59 και 120 § 2, 3 & 4)

3. ΕΒΔΟΜΗ φ. 715/7-1-12 πρώτο θέμα. 

Δυναμικά κόντρα στα χαράτσια,  Ρα-
φήνα & Πικέρμπι Σελ. 6

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απαντά σε
“κακόβουλες” ενστάσεις Σελ. 7

Διάττοντες αστέρες... Σελ. 8

Η Γενεαλογία αρχαίων ελληνι-
κών θεών γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το χαράτσι γίνεται τέλος ακινή-
των! Σελ. 9

Αναμνήσεις από την Αθήνα της

νιότης μου (Μέρος Γ) Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Μυρμήγκια! σπουδαίοι αρχιτέκτο-

νες Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Θα δοθούν τα κονδύλια στους

ΟΤΑ” Σελ. 11

Παιδική - εφηβική βιβλιοθήκη στην
Κερατέα Σελ. 13

Βιβλιοθήκη στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας Σελ. 15

Δανειακή σύμβαση &αγγλικό

δίκαιο... Δ. Κωνσταντακόπουλου Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σωτηρίας της Πατρίδας και του Λαού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει για πρώτη

φορά μέσα στο 2012 την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις

20:00 με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πολεοδομική κα-

τάσταση του υπολοίπου της πλατείας «Πηγαδακίων». (Το

θέμα έρχεται με αίτηση 17 Δημοτικών Συμβούλων).

6. Ανάκληση της υπ´αρίθμ. 103/2011 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Σχετικά: Η υπ´αριθμ. 103/2011 από-

φαση του Δ.Σ με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΤΩΝ ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ».

- Συγκρότηση επιτροπών και επιβολές προστίμων. 
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Είχα την υπομονή να διαβάσω όλον τον

πολυσέλιδο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΙΔΕΩΝ» στα 3Β. (Τι όνομα κι αυτό, για μια

πόλη. Τί πόλη, Τρίπολη – Βάρη – Βούλα –

Βουλιαγμένη – 50.000 κατοίκων σύμφωνα

με την απογραφή του 2011. Δεν μπορούν

ούτε ένα όνομα να της δώσουν, αντιπρο-

σωπευτικό, εύηχο και κατά το δυνατόν γε-

νικής αποδοχής και την άφησαν μ’ ένα

όνομα που θυμίζει Ομόρυθμη Εταιρία.

Εμείς είχαμε προτείνει Απολλωνία, από το

ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα Βουλιαγμέ-

νης, που είχε την πρώτη προτίμηση στην

e-δημοσκόπιση, με 62%).

Ας επανέλθουμε όμως στον πρωτάκουστο

- τουλάχιστον κατά τον τίτλο – κανονισμό

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΕΩΝ: 

Ο κανονισμός αποτελείται από 15 σελίδες

κείμενο, κουραστικό.

Όσοι συντάσουν νομικά κείμενα, φαίνεται

ότι ηδονίζονται με τη γραφειοκρατική λε-

πτομέρεια. Ο πληθωρισμός περισσεύει κι

ούτε αναλογίζονται πως η βάση του Σύγ-

χρονου Ποινικού Κώδικα – οι Δέκα εντο-

λές – δόθηκαν, κατά τις παραδόσεις, από

το Θεο, στον Μωυσή, σε δυο πλάκες – δύο

σελίδες δηλαδή με μεγάλα γράμματα.

Αλήθεια, ποιοί τον ψήφισαν στις 14 Δε-

κεμβρίου, τα ξημερώματα της 15ης: Από τα

33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πα-

ρόντες ήσαν 17 (απόντες 16).  Από τους

17 παρόντες τον υπερψήφισαν οι 11. Οι

έντεκα στους 33. Δηλαδή το 1/3 του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Δεν αποτελεί πρω-

τοτυπία η σχετική πλειοψηφία. Το

προβλέπει και ο Κώδικας Δήμων, το εφαρ-

μόζει και η Βουλή. Είναι η κρατούσα αγ-

γλοσαξωνική αντίληψη περί

αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας». 

Ο κανονισμός πάντως προβλέπει πολλά

θετικά – όσον αφορά τις διαφημίσεις – για

τον ευπρεπισμό της πόλης, πολύ γραφει-

οκρατία, αποθετική για την δοκιμαζόμενη

επιχειρηματικότητα, πολλά απαγορεύεται

και πολλές επιβαρύνσεις και πρόστιμα. 

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ,

«…είναι δυνατή η ανάρτηση πανό σε προ-
σόψεις κτιρίων στα οποία πραγματοποι-
ούνται οι εκδηλώσεις αυτές (Σ.Σ. δεν

γνωρίζω να έχουμε «μέγαρα μουσικής»,

στα 3Β και πόσο προσβάσιμα είναι στο

κοινό), καθώς, λέει, και σε κτίρια με αμιγή
χρήση που ανήκουν σε φορείς που τις
διοργανώνουν…» (Σ.Σ. Δεν γνωρίζω επί-

σης πόσοι σύλλογοι στα 3Β διαθέτουν

έναν ...Παρνασσό!

Όσο για τα δικαιολογητικά του άρθρου 12,

γιατί «σε κάθε περίπτωση απαιτείται
άδεια (του) Δημάρχου»;

Για τις διαφημίσεις λοιπόν, εκτός από την

αίτηση απαιτούνται:
Β. Συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη.

Γ. Στατική μελέτη στήριξης των ενδεικτικών

πινακίδων.

Δ. Τοπογραφικό Σχεδιάγραφμμα του οικο-

πέδου (!)

Ε. Τεχνική περιγραφή από μηχανικό. 

Στ. Μακέτα…

Ζ. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για τις φω-

τιζόμενες (σχεδόν λογικό).

Ούτε ο …Παπαδόπουλος

Κι ερχόμαστε στο κεφαλαιώδες θέμα της

διακίνησης, ιδεών, προβολής πολιτικών

μηνυμάτων κλπ. Διαβάστε:

«Άρθρο 15: Κάθε άλλη μορφή διακίνησης
ιδεών, προβολής πολιτικών και άλλων μη-
νυμάτων, συνθημάτων και συμβόλων ή
διαφήμισης, μη προβλεπόμενη στην πα-
ρούσα κανονιστική διάταξη, απαγορεύε-
ται». 

Κάθε άλλη μορφή διακίνησης ιδεών και πολι-

τικών μηνυμάτων, σύμφωνα με το παραπάνω

άρθρο, «μη προβλεπόμενη στην παρούσα κα-

νονιστική πράξη, απαγορεύεται»!!!

Αν αποδιδόταν ηχητικά θα είχε τη φωνή

του δικτάτορα Γεωργ. Παπαδόπουλου, της

αλήστου μνήμης επταετίας. 

Μορφή διακίνησης των ιδεών είναι και τα

βιβλία και οι εφημερίδες και το καφενείο

και το πλακάτ και η πικέτα και η μπρο-

σούρα και οι συγκεντρώσεις...

Σύμφωνα με την κανονιστική πράξη των

11, στα τρία βου, των “Βουλού”, απαγο-

ρεύεται!!!

Αν θα θλιβείτε, αν θα “κλάψετε” ή θα γε-

λάσετε είναι δική σας επιλογή. 

Κώστας Βενετσάνος

Απαγορεύεται η διακίνηση ιδεών στα 3Β των “Βουλού”.

Επιτρέπεται σε “καλούπια”

Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004

κιν.: 6937 153052

Fax: 210 9658.949

Email: press@ebdomi.com

Web: www.ebdomi.com

Κι ενώ έχουμε εδώ και ένα περίπου χρόνο ειδικό σύμβουλο καθαριότητας, η πόλη
βρωμάει. Οι εικόνες, χίλιες λέξεις. Οι φωτογραφίες είναι από τη Βάρη, που εκεί
η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη και από τη Βούλα!

Τώρα αποκτήσαμε και ειδικό σύμβουλο επί του πρασίνου. 
Δήμαρχο δεν έχουμε εδώ και τέσσερις μήνες, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία!
Εχουμε δημαρχόπουλο!

Η καθαριότητα στα 3Β νοσεί σοβαρά
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― 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 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 λειτ.: 6.00 έως 9.00 μ.μ. καθημερινά

―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.

Δ/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 αφιέρωμα στον μεγάλο

λαϊκό δημιουργό, ο οποίος με την μουσική

του σφράγισε μια ολόκληρη περίοδο.

Στο «Μελίνα Μερκούρη» (οδός Αγίου Φα-

νουρίου 99, Ίλιον) ώρα: 8.30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η γκαλερί σύγχρονης τέχνης SIAKOS

HANAPPE, θα φιλοξενήσει την ατο-

μική έκθεση του Δημήτρη Σκαλκώτου,

από 19 Ιανουαρίου έως 25 Φεβρουα-

ρίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμ-

πτη 19 Ιανουαρίου, στις 8μ.μ.

Ο Δημήτρης Σκαλκώτος, καταξιωμένος

μαρμαρογλύπτης με καταγωγή από την

Τήνο, δημιουργεί ένα ποίημα μέσα στο

χώρο, εκθέτοντας μία σειρά λέξεων με ιδι-

αίτερο νόημα λαξεμένες σε μάρμαρο. Οι

λέξεις επιλέχθηκαν από τη συλλογή ποι-

ημάτων του Γρηγόρη Μανιαδάκη (ψυχανα-

λυτή) με τίτλο ‘Ο Φωταγωγός’ (εκδόσεις

Γαβριηλίδης). Το κριτήριο επιλογής των λέ-

ξεων, ΦΩΣ ΑΙΩΝΙΟ ΜΝΗΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΟΡΙΟ ΠΗΓΗ ΜΟΝΟΣ ΗΧΟΣ ΕΦΥΓΕ ΣΥ-

ΝΟΧΗ ΔΥΣΗ, έχει άμεση σχέση με την

βαθιά εννοιολογική τους υπόσταση.

Στο ισόγειο του εκθεσιακού χώρου

δεσπόζει το γλυπτό ‘Φωταγωγός’ από

γκρι μάρμαρο επενδυμένο εσωτερικά

με καθρέφτη το οποίο και αποτελεί

τον κεντρικό άξονα της έκθεσης.   

Πληροφορίες: 6973 243508 (Els

Hanappe), 6932 636361 (Λ. Σιάκος).

Τρ, Πεμ, Παρ 12-8 μ.μ.,  Τετ, Σάβ 12-4

μ.μ. και κατόπιν ραντεβού. 

www.enallaktiki-drasi.gr           ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-mail  ena.drasi@gmail.com   Facebook:  enallaktiki drasi

ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ  ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ 

«ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΩΝ», ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Την Παρασκευή 20/1 οι ΠΟΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο  Πολιτι-

στικό Στέκι Ηλιούπολης  «Άνω Ποταμών». Η ποδηλασία

θα ξεκινήσει από τη Βούλα (Αφετηρία  Τραμ) και θα  ακο-

λουθήσουν τη διαδρομή Παραλιακή Λεωφόρος-Πρίγκη-

πος Πέτρου-Λεωφ. Βουλιαγμένης -Εθνάρχου Μακαρίου-

Άρεως- Καραμανλή. Εκεί  βρίσκεται το Στέκι, όπου θα

τους περιμένουν οι

φίλοι εθελοντές

του Στεκιού για

ποτό και κουβεν-

τούλα. Θα κάνουν

στάση για μία ώρα

και στη συνέχεια

θα επιστρέψουν

στην αφετηρία του

Τραμ Βούλας από την ίδια διαδρομή.

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε  2 ώρες  με

την επιστροφή, χωρίς τη στάση.

Οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική  σαμ-

πρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε φώτα  εμ-

πρός και πίσω στο ποδήλατο  

Υπεύθυνος ενημέρωσης Κωστής 6937153051

Εκδηλώσεις στο Δήμο Ιλίου

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΩΡΥΚΕΙΟ ΑΝΤΡΟ-ΔΕΛΦΟΙ
Κυριακή 22 Ιανουαρίου

Πεζοπορική διάσχιση στον Εθνικό Δρυμό του Παρ-

νασσού από τα Kαλύβια Αράχωβας στο Κωρύκειο

Άντρο και από εκεί στους Δελφούς.  

Η πεζοπορία είναι εύκολη (Α)  και ξεκινώντας από το

οροπέδιο Καλύβια της Αράχωβας φθάνει στο περί-

φημο Κωρύκειο  Άντρο, τη σπηλιά που με τόσο θαυ-

μασμό περιέγραψε ο Παυσανίας, όταν την

επισκέφθηκε τον 1ο αι. π Χ. Στο σπήλαιο θα γίνει ξε-

νάγηση, γιατί αποτελεί σημαντικό μνημείο του Δελφι-

κού Ιερού, τόπο κατοικίας των Κωρυκείων Νυμφών

που σύμφωνα με το μύθο υπηρετούσαν τον Πάνα. Το

σπήλαιο επίσης χρησιμοποίησε σαν λημέρι ο Οδυσ-

σέας Ανδρούτσος από το 1821 έως το 1823.

Η πεζοπορία θα συνεχισθεί στον πυρήνα του Εθνικού

Δρυμού του Παρνασσού και θα αρχίσουμε να κατηφο-

ρίζουμε προς τους Δελφούς πεζοπορώντας στο αρ-

χαίο μονοπάτι με θέα στον ελαιώνα της Άμφισσας και

τη θάλασσα της Ιτέας.

Το σύνολο της πεζοπορίας είναι 5 ώρες

www.enallaktiki-drasi.gr 

Δηλώσεις συμμετοχής

Μαριλένα  Λομάγιν 210 9659398  6937074087 ή στο

Email ena.drasi@gmail.com 

Θεατρική εξόρμηση 

με το Δίκτυο Σαρωνικός

Η Ομάδα Θεάτρου & Κινηματογράφου του Δικτύου  Σαρωνικού

οργανώνει θεατρική εξόρμηση στο κλασικό δικαστικό έργο

ΑΘΩΟΣ  Ή  ΕΝΟΧΟΣ; στο θέατρο “ΚΑΠΠΑ” (Κυψέλης 2),

την ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012,  στις 7.00μμ.

Παίζουν:  Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Ηρώ Λούπη,

Κλέλια Ρένεση, Κώστας Ανταλόπουλος, Δημήτρης Χαβρές,

Νάσια Κυριάκου, Δημήτρης Τσέλιος.

Η μετάβαση και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν.

Το συνολικό κόστος (εισιτήριο+μεταφορά), ανέρχεται  στα 18€

ανά άτομο (για 50 άτομα).

Για κρατήσεις: Έλενα Καρνάβου: 22910-25400 (09.00 – 16.00),

6981-420577 Xρήστος Λούλας: 22910-71152, 6946-268384

Ιατρική διάλεξη

«Στεφανιαία Νόσος»

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ. ο Σύλλογος

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», στο πλαίσιο των

διαφόρων εκδηλώσεων που διοργανώνει σε τακτά

χρονικά διαστήματα, φιλοξενεί ιατρική διάλεξη με

θέμα «Στεφανιαία Νόσος». Ομιλητής θα είναι ο καρ-

διολόγος Τάκης Αντώνης. 

Η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του

πρόωρα και απρόοπτα χαμένου Αντιδημάρχου Λαυρε-

ωτικής Βασίλη Θηβαίου θα λάβει χώρα στο ΝΕΟ

Κ.Α.Π.Η. Κερατέας.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ με τον Σύλλογο

Οικιστών Καταφυγίου Π. Φώκαιας
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα κόβει ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Οικιστών Καταφυγιού Πα-

λαιάς Φώκαιας,  την Κυριακή 15 Ιανουαρίου

και ώρα 11:00 στα γραφεία του συλλόγου

(Βρυούλων και Ανθέων) στο Καταφύγι.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ με τον Σύλλογο

Λυκούριζας Λαγονησίου

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα κόβει την Κυ-

ριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 10:00, στο

Sweet Palace στο Λαγονήσι, ο Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος Λυκούριζας Λαγονησίου.

“Φωταγωγός” του Δημήτρη Σκαλκώτο

19 Ιανουαρίου – 25 Φεβρουαρίου 2012
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ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ
«Ξεφύλλισμα του μουσικού του άλμπουμ»

Από τους θρυλικούς «Olympians»

μέχρι σήμερα. Δύο βραδιές αφιερω-

μένες στην μεγάλη διαδρομή του,

μέσα στο ελληνικό τραγούδι γεμάτες

όμορφες αναμνήσεις και τραγούδια

που όλοι έχουμε χορέψει και τρα-

γουδήσει: «Κορίτσι του Μάη», «Αλέ-

ξης», «Τρόπος», «Συγγνώμη»,

«Παραδώσου», «Κατερίνα-Κατερι-

νάκι», «Είσαι το ταίρι μου»…

Θα τον βρείτε, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φε-

βρουαρίου στις 9μ.μ. στην art gallery café. Εισιτήριο €10

Μαζί του οι μουσικοί Αντώνης Πιτσολάντης μπάσο, Μι-

χάλης Λιάμης ντραμς, Νίκος Ταλιαδούρος κιθάρα, Ανα-

στάσης Χαμηλάκης πιάνο.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ στο Σύλλογο

Πανοράματος Βούλας

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα θα κόψει το

Εξωραϊστικό - Εκπολιτιστικό Σωματείο “Πανό-

ραμα Βούλας”, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, στις

11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Νε-

κταρίου.

«ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ;» 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

Γράφει η Διονυσία Ρώντα

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» χωρίς ερώτημα! Πολύ γέλιο, για

όλη την οικογένεια. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχά-

λης Ρέππας αποδεικνύουν ότι κάποιες θεατρικές παραστά-

σεις γεμίζουν όλα τα καθίσματα και χωρίς βωμολοχίες.

Μιλάμε βέβαια για ένα έργο που έσκισε κινηματογραφικά το

1983 με τον Μελ Μπρουκς, και τα έσπασε το 2008 στο

Μπρόντγουεϊ. Θεατρικός συγγραφέας; Ο Nick Whitby, αλλά

όχι ακριβώς. Τέτοιο ξεκαρδιστικό ρεζιλίκι των Ναζί μόνο κά-

ποιος που τους είχε πολύ άχτι θα μπορούσε να το γράψει.

Αυτός ήταν ο Edwin Justus Mayer στην ομώνυμη κινηματο-

γραφική κωμωδία του 1942. Κι εκείνος είχε βασίσει το σε-

νάριό του σε μια ιστορία του Melchior Lengyel, ο οποίος είχε

επίσης σοβαρούς λόγους να γελοιοποιήσει μέχρι δακρύων

την Γκεστάπο.

ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Τώρα τι λόγους έχουμε εμείς δεν ξέρω… Όταν όμως, εν έτει

2012, χαμηλώνουν τα φώτα στο «ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ»,

και βρίσκεσαι σ’ ένα μουσικό καμπαρέ της Βαρσοβίας το ’36,

παραδίνεσαι με τη μία σ’ έναν Χίτλερ (Παύλος Χαϊκάλης)

που χορεύει και τραγουδάει: «Όλα τα κάνω όλα, φέρτε τα

πολυβόλα».

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ

Μέσα σε δύο ώρες απολαμβάνεις πλουσιοπάροχα αγαπημέ-

νους ηθοποιούς: Σαν Άννα Μπρόνσκι, η Κάτια Δανδουλάκη

λάμπει. Αυτό το παράστημα δεν μπορείς να το φανταστείς

στην τηλεόραση. Ούτε πόσο συναρπαστικά όμορφη είναι από

κοντά. Ή πόσο άνετα σε κάνει να νιώθεις όταν αυτοσαρκάζε-

ται για την ηλικία της. Στο διάλειμμα άκουσα κάποιους να

λένε ότι την προτιμούν στην κωμωδία, έτσι απλή, χωρίς τον

στόμφο των δραματικών ρόλων.

Ο Παύλος Χαϊκάλης δίνει ρεσιτάλ ως κερατωμένος σύζυγος

της Άννας Μπρόνσκι, loser σαιξπηρικός ηθοποιός, Χίτλερ,

διπλή πράκτορας της Γκεστάπο (ως σωσίας της Χριστίνας

Τσάφου), πανέμορφος πρίγκηπας Άμλετ, Στρατηγός των Ες

Ες. Η θεατρική τσαχπινιά του Χαϊκάλη (βλέμματα, φωνή, κι-

νήσεις) «δεν κατασκευάζεται» στην τηλεόραση.

Απίθανος ο Τάσος Κωστής ως γκεσταπίτης στρατηγός με διά-

θεση και βλεφαρίσματα ερωτοχτυπημένου Μπούμπη απέναντι

στην Άννα Μπρόνσκι.

Πολύ γέλιο ως ανέλπιδα ερωτευμένη γραμματέας του η

Μαρία Κανελλοπούλου. Ό,τι και να σας πω, δεν θα μπορέ-

σετε να φανταστείτε την τηλεοπτική οικιακή βοηθό του Πώ-

ποτα να εκδηλώνει τη ζήλεια της για την Πολωνή θεατρίνα

(«θα ξεγάσω βατγάχια») ή την ξεκαρδιστική έκφραση που

παίρνει  κάθε φορά που ακούγεται το όνομά της.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δανείζει το “γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ

τώρα;” βλέμμα του στον νεαρό υποσμηναγό Αντρέι Σομπίνσκι

για να σαγηνεύσει την (ποιος μετράει κατά πόσα χρόνια) με-

γαλύτερή του πρωταγωνίστρια. Από σπόντα, ρίχνει και τον

Γερμανό στρατηγό ως ξανθιά στάρλετ (ακαταμάχητη η γοη-

τεία της αξύριστης γάμπας).

Σε ρόλους που τους έρχονται γάντι και με πολύ γέλιο οι: Πρό-

δρομος Τοσουνίδης (μακιγιέρ της Άννας Μπρόνσκι), Χριστίνα

Τσάφου (διπλή πράκτορας της Γκεστάπο), Σπύρος Μεργιανός

(ό,τι να’ναι υπασπιστής του Γερμανού στρατηγού).

Σε μεγάλα κέφια, η Αφροδίτη Μάνου γράφει τραγούδια που

ανατρέπουν τον αμλετικό προβληματισμό σε όρεξη για ζωή:

Να ζει κανείς ή να μη ζει / Να ζει και ν’αγαπάει

Κι όταν στερεύει η ζωή / στο θέατρο να πάει.

Εισιτήρια Θεάτρου τηλ.: 210 8640414, 210 8640452

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ Αγίου Μελετίου 61Α
ΥΓ Καλύτερα να έχετε κλείσει θέση πριν πάτε. Εκτός των άλλων, θα

περιμένετε και σε πολύ μικρότερη ουρά στο ταμείο.

Η Αγ. Μελετίου είναι ο πρώτος δρόμος μετά την Κεφαλληνίας (στάση Κε-

φαλληνίας στην Πατησίων, με τρόλεϊ από ηλεκτρικό Βικτώρια).

Βασιλόπιτα με τον “Νυμφόληπτο”

Ο Εκπολιτιστικός και φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώμα-

τος Βάρης  “ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ” καλεί όλα τα μέλη και

όλους τους κατοίκους του Χερώματος Βάρης στην κοπή

της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα γίνει στο

καφέ “ARENA CLUB” (εσωτερικός χώρος των αθλητικών

εγκαταστάσεων  Προτάσοφ)  Καποδιστρίου & Μαραθω-

νομάχων, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στις10:30 η ώρα

το πρωί.
Ιστότοπος http://nimfoliptos.weebly.com/

Εκθεση έργων και παρουσίαση 

Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Ενηλίκων

Ο Δήμος Παλλήνης, θα εγκαινιάσει την έκθεση έργων εικα-

στικών και εφηρμοσμένων τεχνών των προγραμμάτων επι-

μόρφωσης ενηλίκων την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου ώρα

19:30, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εκδήλωσης

“Πολιτισμός, Τέχνες & Παράδοση”.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος  Αθανάσιος Ζού-

τσος, στις 7.30μ.μ.

Στις 8μ.μ. θα γίνει  παρουσίαση λαϊκής μουσικής από το

τμήμα εκμάθησης λαϊκών οργάνων

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, θα γίνει παρουσίαση λάτιν χορών

από τα τμήματα εκμάθησης χορών

Ημέρες και Ώρες Έκθεσης: 20 και 21 Ιανουαρίου 18:00 –

21:00, Χώρος Έκθεσης :  Πολιτιστικό Κέντρο (πρ. αποθήκες

Καμπά), οδός Λεονταρίου, Κάντζα Παλλήνης)

Κατηχητικές Συνάξεις
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, στις 4.00 μ.μ., θα επαναλειτουργήσουν

οι Κατηχητικές Συνάξεις του Ι.Ν.  Αγίου Νεκταρίου Βούλας (Πλατεία

Άλσους 1 Πανόραμα Βούλας), μετά την διακοπή των Εορτών που

μεσολάβησαν. Στη πρώτη συνάντηση για το έτος 2012, θα κοπεί και

η Βασιλόπιτα των Κατηχητικών της Ενορίας. Παρακαλούμε τους

αγαπητούς Ενορίτες, γονείς και κηδεμόνες, να φέρουν τα παιδιά

τους στα «Εκκλησιαστικά φυτώρια» της Ενορίας τους. 

Εκ του Νεανικού Τομέα του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Ο Σύλλογός μας καλεί τα μέλη και τους φίλους του, την

Κυριακή 15.01.2012 και ώρα 11.30 το πρωί στο Πολιτι-

στικό Κέντρο στο «ΚΙΤΣΙ» για την κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας. Θα παρευρίσκεται ο Δήμαρχος Κορωπίου

Δημήτριος Κιούσης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τηλ. & Fax: 210 8970533  
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Δήμητρα Μυκονιάτη

Συνεταιρισμοί 

και ανταλλακτικό χρήμα

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Αντ .Κιμπιζή 5

Κορωπί), το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ., σε εκδή-

λωση εκτός από το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και

Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, θα παρουσιάσει ακόμη:

― Το 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών, με απόφαση της Γε-

νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ   για να  αναδειχθεί η συνεισφορά των

συνεταιρισμών στην κοινωνικο-οικονομική πρόοδο της ανθρωπό-

τητας.

Όπως δείχνουν  τα νεώτερα στοιχεία για το έτος 2011, παρά την

ύφεση, παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1,6 τρις

δολάρια. Οι Συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους το-

μείς τις οικονομίας.

Παράλληλα θα προσπαθήσουν να οργανώσουν ένα  το-

πικό δίκτυο ανταλλαγών (μια μορφή συναλλαγής κι ένα

ανεξάρτητο σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τόκο

και κέρδος), που βοηθάει τις τοπικές κοινωνίες να ανα-

πνεύσουν, να ζήσουν και να αναπτυχθούν μέσα σε δύσκο-

λες οικονομικά εποχές. Είναι με λίγα λόγια ένας τρόπος

να ζεις και να εργάζεσαι χωρίς χρήματα.

«Το 2012 πάνω από 90 περιοχές της χώρας θα συναλλάσ-
σονται με κοινωνικό νόμισμα, δηλαδή ανταλλαγή προϊόν-
των και υπηρεσιών χωρίς χρήματα»
Στην Ιεράπετρα πάνω από 200 άτομα  συναλλάσσονται τους τρεις τελευ-

ταίους μήνες προσφέροντας αγροτικά προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, ενώ

στα Χανιά σε ένα μήνα ξεπέρασαν οι συμμετέχοντες τους 250. Ανάλογες

πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον

Αγιο Νικόλαο και στη Σητεία, αλλά και στο Βόλο την Μαγνησία, την Λαμία,

Ροδόπη, Πάτρα, Κιάτο, Χαλάνδρι, Ελληνικό, Μαραθώνα, Θεσσαλονίκη κ.α.
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Ευρεία σύσκεψη 

για τη μεταφορά μαθητών

στην Ανάβυσσο

Σάββατο 14 Ιανουαρίου

Το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στους

Δήμους προς τα σχολικά συγκροτήματα έχει δημι-

ουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί απ’ τη μιά βγαίνουν

άγονοι οι διαγωνισμοί (προφανώς ασύμφοροι για τους

επαγγελματίες) κι απ’ την άλλη ο κρατικός προϋπο-

λογισμός είναι στο μηδέν.

Κάτω από το βάρος των πιέσεων το Υπουργικό Συμ-

βούλιο αποφάσισε να παρατείνει τις συμβάσεις μέχρι

τις 29 Φεβρουαρίου. Το πρόβλημα βέβαια δεν λύνεται

έτσι γιατί δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα με μηδέν

στο ταμείο και άγονους διαγωνισμούς.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιμένει να καλεί τους Δή-

μους να “εξορθολογήσουν” τις δαπάνες για τη μετα-

φορά  και να κλείσουν συμβάσεις στο όριο του

προϋπολογισμού(!) ή διαφορετικά να επιδοτήσουν

τους γονείς με 0,35€ το χιλόμετρο, ανά μήνα, και να

μεταφέρουν οι γονείς τα παιδιά τους στα σχολεία!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Αναβύσσου για το

σκοπό αυτό οργανώνει ευρεία σύσκεψη, σημειώνον-

τας στην πρόσκλησή τους μεταξύ άλλων:

«Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και ο
Δήμος αδυνατεί να παρουσιάσει ολοκληρωμένη με-
λέτη επίλυσης του προβλήματος και προτάσεις διεκ-
δίκησης,
καλούμε σε ευρεία σύσκεψη το Σάββατο 14 Ιανουα-
ρίου στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του 2ου Δημ. Σχολείου Αναβύσσου, στην οποία
έχουνκληθεί να παρευρίσκονται, ο Δήμαρχος Σαρωνι-
κού Π. Φιλίππου, γονείς, σύλλογοι γονέων του Δήμου,
οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκπρόσωποι
της ΑΣΓΜΕ, της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατ. Αττικής,
συνδικαλιστικοί φορείς δασκάλων και καθηγητών,
καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου.
Ιδέες και απόψεις υπάρχουν πολλές.
Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας ένας: “Η υπεράσπιση
της Δημόσιας, δωρεάν και ασφαλούς μεταφοράς των
παιδιών μας χωρίς κανέναν χιλιομετρικό και οικονο-
μικό περιορισμό».

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

“Η Ελλάδα μπορεί να 
εξέλθει της κρίσης 

με τις δικές της δυνάμεις”

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ) ορ-

γανώνει ημερίδα, με θέμα “Η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει

της κρίσης με τις δικές της δυνάμεις”,  το Σάββατο 14

Ιανουαρίου από 10 το πρωί έως 8 μ.μ. στην αίθουσα της

παλιάς Βουλής (Σταδίου 13, Αθήνα).

Ομιλητές είναι: Π. Γεννηματάς, Γ. Καισάριος, Γ. Κα-

τρούγκαλος, Α. Κιντής, Ν. Λυγερός, Ν. Μαριάς, Δ. Μπου-

ραντάς και Ι. Σακκάς.

Θα παρέμβουν επιστήμονες, επιχειρηματίες, πολιτικοί

και θα διεξαχθεί συζήτηση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Δυναμικά οργανώνονται οι κάτοικοι στο Δήμο 

Ραφήνας - Πικερμίου ενάντια στα χαράτσια

Μετά από αγώνες των κατοίκων της

περιοχής “Άνω Μπαλάνα”, και των Δη-

μοτικών Αρχών, αλλά και της Δημοτι-

κής Ενότητας Παλλήνης, πέτυχαν την

άρση της απαγόρευσης πολεοδόμη-

σης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία

τμήματος του προς ένταξη σχεδίου

πόλης. 

Η υπόθεση αποτελούσε βασικό, πάγιο

και πολυετές αίτημα όλων των πολι-

τών της Δ.Ε. Παλλήνης και η  δι-

καίωση του αγώνα των κατοίκων και

των προσπαθειών του Δήμου αποτελεί

σπάνια περίπτωση άρσης αρχαιολογι-

κής απαγόρευσης. Οφείλεται βεβαίως,

στην επιμονή αλλά και στην ορθή τεκ-

μηρίωση των επιχειρημάτων υπέρ των

πραγματικών δημόσιων συμφερόντων

της περιοχής, που προϋποθέτουν τις

απαραίτητες υποδομές για τη ζωή της

πόλης όταν μπει στο σχέδιο πόλης. 

Έτσι τα οικοδομικά τετράγωνα της πε-

ριοχής της Άνω Μπαλάνας που τελού-

σαν υπό εξαίρεση μπορούν να

ενταχθούν στην Μελέτη για το σχέδιο

Πόλης  που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ.

Από την μεριά του ο Δήμος Παλλήνης

αφού διερεύνησε με προσοχή τις νο-

μικές προϋποθέσεις σκοπεύει να εξα-

σφαλίσει Προεδρικό Διάταγμα για το

σχέδιο πόλης.

Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο του

ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την

ανάπτυξη της πόλης έχει θέσει ως

προτεραιότητα του την ένταξη όλων

των περιοχών του στο σχέδιο πόλης,

έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα υπο-

δομής (αποχέτευση, κοινόχρηστοι

χώροι, σχολεία, αθλητικές και πολιτι-

στικές εγκαταστάσεις, πλατείες,

πάρκα, παιδικές χαρές κ.α.)

Στις 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση που διορ-

γάνωσε η Πρωτοβουλία κατοίκων Ραφήνας-Πικερμίου

ενάντια στα χαράτσια. Στην πρόσκληση της Πρωτοβουλίας

για συντονισμένη παρέμβαση κατοίκων ανά γειτονιά, προ-

κειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος

από εργολάβους της ΔΕΗ, ανταποκρίθηκαν οι περισσότεροι

από τους 70 παρευρισκόμενους.

Στη συζήτηση που διήρκεσε περίπου 3 ώρες, έγινε ενημέ-

ρωση από άλλες πρωτοβουλίες και συνελεύσεις (Επιτροπή

Αγώνα Μαρκόπουλου «Οχι στα χαράτσια», Επιτροπές

Αγώνα «Δεν Πληρώνω») για τις δικές τους δράσεις. 

Μοιράστηκαν πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής

των λογαριασμών της ΔΕΗ χωρίς το χαράτσι, για απαραί-

τητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνει κάθε κάτοικος

(π.χ. κλείδωμα του κουτιού του μετρητή) καθώς και για τη

δυνατότητα επανασύνδεσης κομμένου ρεύματος.

Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο άσκησης πίεσης στο

Δήμο για να κάνει ομαδική προσφυγή και αίτηση αναστο-

λής εκτέλεσης των εντολών διακοπής. Αναφορά έγινε και

στις νομικές προεκτάσεις του ζητήματος με τη συνεισφορά

προσκεκλημένης δικηγόρου.

Για τη συνέχιση προτάθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

― παρέμβαση στη ΔΕΗ και στον εργολάβο που κόβει το

ρεύμα στην περιοχή μας,

― συμμετοχή στη συνάντηση συνελεύσεων γειτονιών στο

Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Σάββατο 14/1, ώρα 16:00,

― συμμετοχή σε συγκέντρωση στην Αθήνα ενάντια στα χα-

ράτσια, την Πέμπτη 19/1, ώρα 18:00.

Οπως σημειώνουν στο δελτίο τύπου, «είναι σημαντικό ότι,
πέρα από την γνωριμία μεταξύ μας, ξεκίνησε έμπρακτα
πλέον, η δικτύωση των κατοίκων μέσω της συλλογής τηλε-
φώνων για την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων
σε καθε γειτονιά.
Βασικός στόχος του καλέσματος είναι η αυτοοργάνωση
των πολιτών χωρίς ηγέτες και καθοδηγητές, προκειμένου
να υπερασπιστούμε όλοι με την κοινή μας δράση τα κοινω-
νικά αγαθά και τις ελευθερίες που απειλούνται ή ήδη κατα-
πατώνται. Ξεκινώντας αυτόν τον αγώνα με αφορμή ένα
βασικό κοινωνικό αγαθό, το ηλεκτρικό ρεύμα, αγωνιζόμα-
στε για να προασπίσουμε τα δικαιώματα όλων των κατοί-
κων, ντόπιων και μεταναστών, ενάντια σε κάθε
εκμετάλλευση.
Συμφωνήθηκε να γίνει άμεσα μια επόμενη συνάντηση, η
οποία θα ανακοινωθεί στο blog της Πρωτοβουλίας
(http://prokarapi.wordpress.com)».

Σημ.: Η Πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε όλους και όλες,

εκτός από εθνικιστικές, ρατσιστικές και χουντικές νοοτρο-

πίες και πρακτικές.
blog: http://prokarapi.wordpress.com email: prokarapi@gmail.com

Ανάσα για τους κατοίκους της Κάντζας

Απελευθερώθηκε η πολεοδόμηση 

της Άνω Μπαλάνα στον Δήμο Παλλήνης
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Το Μαρκόπουλο αποκτά

Λιμενικό Ταμείο, μετά τη

γνωμοδότηση του Νομι-

κού Συμβουλίου του Κρά-

τους, που αφορούσε στη

δυνατότητα ίδρυσης και

λειτουργίας Δημοτικών Λι-

μενικών Ταμείων. Ετσι η

Δημοτική Αρχή ξεκίνησε

ήδη τη διαδικασία, ώστε

στο επόμενο Δημοτικό

Συμβούλιο, την Τετάρτη,

18 Ιανουαρίου, να ορι-

στούν (πέραν του Λιμε-

νάρχη) τα έξι μέλη του

επταμελούς Διοικητικού

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δη-

μοτικού Λιμενικού Ταμείου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας!

Ταυτόχρονα,  θα γίνουν οι

σχετικές  οργανωτικές και

τεχνικές προετοιμασίες,

για την ομαλή μετάβαση

του Λιμενικού Ταμείου,

από το προηγούμενο κα-

θεστώς λειτουργίας, στο

δημοτικό πλαίσιο.

Λόγω της σοβαρότητας

των θεμάτων που θα δια-

χειρίζεται το Δ.Σ. του Λι-

μενικού Ταμείου, θα

φροντίσουν, ώστε η στε-

λέχωσή του, να γίνει με

ιδιαίτερη προσοχή και το

ανάλογο ενδιαφέρον!                  

Λιμενικό Ταμείο 

Ο  Δήμος Μαρκοπούλου εντάσσεται στο

πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματι-

κής Αλλαγής. Από τις 191 προτάσεις

συμμετοχής από τους Δήμους της

χώρας, έγιναν δεκτές οι 106, ενώ «κό-

πηκαν» και μεγάλοι Δήμοι, τόσο στην

επικράτεια, όσο και στην Ανατολική Ατ-

τική. 

Η αρχική πρόταση του Δήμου

για να ενταχθεί στο πρό-

γραμμα “Εξοικονομώ”  είχε

υποβληθεί το 2008!        

Με το εν λόγω πρόγραμμα,

αποδίδονται στον Δήμο Μαρ-

κοπούλου, τετρακόσιες πε-

νήντα εφτά χιλιάδες

(457.000) ρυρώ, για έργα σε

κτίρια που ανήκουν στον

Δήμο (δημοτικά καταστήματα

και Σχολεία), με στόχο την

ενεργειακή αναβάθμισή τους. 

Είναι γνωστό, ότι  ένας μεγά-

λος αριθμός δημόσιων και δημοτικών

κτιρίων, λόγω παλαιότητας, αλλά και

λόγω πλημμελούς ελέγχου κατά την κα-

τασκευή, χρειάζονται τεράστιες δαπά-

νες, για να παρέχουν επιτρεπτές

κλιματικές συνθήκες στους εργαζόμε-

νους και τους πολίτες, τόσο το χειμώνα,

όσο και τους ζεστούς μήνες του καλο-

καιριού. 

Τα βελτιωτικά έργα περιλαμβάνουν αλ-

λαγή πλαισίων και τζαμιών, αλλαγή λε-

βήτων, εγκατάσταση σκιάστρων κ.α. και

θα καταστήσουν τα κτίρια που ανήκουν

στον Δήμο Μαρκοπούλου, λιγότερα

ενεργοβόρα!         

Οπως σημειώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου:

«Η μείωση στα ποσά που καταβάλει ο

Δήμος Μαρκοπούλου για την αγορά πε-

τρελαίου θέρμανσης και για την πλη-

ρωμή της ΔΕΗ, θα αγγίξει και θα

ξεπεράσει, σε ορισμένες περιπτώσεις,

το 50%!  Είναι προφανές, ότι πρόκειται

για τεράστιο όφελος για τον οικονομικά

επιβαρυμένο Δήμο μας, ο οποίος πασχί-

ζει για τη λελογισμένη χρήση των

πόρων του και για τον εξορθολογισμό

των εξόδων!»

Και πρόγραμμα “Εξοικονομώ” 
Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών

Η αλήθεια για τη μισθοδοσία του Δήμου 

Περίεργη “τριβή” στην καθημερινότητα του

Μαρκοπούλου αποτελεί η απόφαση της Δη-

μοτικής Αρχής να δημιουργήσει αποτεφρω-

τήρα νεκρών στην περιοχή του.

Εμείς το είδαμε πολύ θετικά, γιατι σήμερα

όσοι επιλέξουν αυτό τον τρόπο “αποχώρη-

σης” του μάταιου τούτου κόσμου, τον “ταξι-

δεύουν” στη Βουλγαρία!

Θεωρούμε ότι ήταν μία ευφυής απόφαση της

Δημοτικής Αρχής, γιατι βρίσκεται στο κέντρο

των Μεσογείων, κοντά στο αεροδρόμιο και

διαθετει επαρκείς χώρους.

Μετά τον μητροπολίτη Μεσογαίας που αντέ-

δρασε, εμφανίζονται διάφορες ανακοινώσεις,

όπως η τελευταια, ανώνυμη, που προσπαθεί

να τρομοκρατήσει αντί να πληροφορήσει τον

κόσμο.

Σ’ αυτά απαντά άλλη μια φορά η Δημοτική

αρχή, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

«Σε έναν δημοκρατικό διάλογο, οι ανώνυμες

επιστολές δεν έχουν θέση και δεν χρειάζον-

ται απαντήσεις. Η ανωνυμία προστατεύει αυ-

τούς που διώκονται. Στη δημοκρατία όμως,

“προστατεύει” αυτούς που δεν ικανοί να δια-

τυπώσουν ανοικτά τις θέσεις τους, ίσως γιατί

γνωρίζουν εκ των προτέρων, πόσο σαθρά

είναι τα επιχειρήματά τους!  

Το ζήτημα όμως είναι λεπτό και οι εσκεμμέ-

νες “παρανοήσεις”, ενδέχεται να οδηγήσουν

σε ανώφελες εντάσεις στην τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Αρχή ερωτάται για το κόστος της

επένδυσης. Επαναλαμβάνουμε, ότι ο Δήμος δεν

θα επενδύσει ούτε ένα Ευρώ, καθώς πρόκειται

για ιδιωτική επένδυση στο Αποτεφρωτήριο, για

το οποίο ο επενδυτής, θα καταβάλει στον Δήμο

μας, ένα προκαθορισμένο Δημοτικό Τέλος! 

...Η ευαισθησία για θέματα περιβάλλοντος

των επιστολογράφων, αγγίζει τα όρια της

πλήρους άγνοιας των επιστημονικών δεδο-

μένων! Το 70% του κόστους κατασκευής

ενός Αποτεφρωτηρίου Νεκρών, αφορά στην

εγκατάσταση φίλτρων και θαλάμων για τον

απόλυτο περιορισμό της έκλυσης επικίνδυ-

νων αερίων. Η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυ-

στηρή και δεν χωρά παρεκκλίσεις. 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην

οποία αναφέρεται η επιστολή, αφορά μικρά

Αποτεφρωτήρια, που λειτουργούν εδώ και

εκατό  χρόνια, σε διάφορες χώρες της Ευρώ-

πης και τα οποία θα πρέπει, είτε να αποκτή-

σουν σύγχρονες προδιαγραφές, είτε να

κλείσουν. 

Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται πραγ-

ματικά για περιβαλλοντικά θέματα, ότι δυ-

στυχώς στην περιοχή λειτουργούν

αποτεφρωτήρες ζώων σε μεγάλες μονάδες

ζωικής παραγωγής, που σίγουρα δεν διαθέ-

τουν φίλτρα αξίας εκατομμυρίων Ευρώ, σαν

αυτά που θα εγκατασταθούν στο υπό κατα-

σκευή Αποτεφρωτήριο Νεκρών! 

Για να μη μιλήσουμε φυσικά, για την επιβά-

ρυνση της περιοχής από τον Διεθνή Αερολι-

μένα, την Αττική Οδό, τα λατομεία, τις

ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών και βοθρολυμά-

των! Πού ήταν άραγε οι εν λόγω κύριοι, όταν

οι πολίτες των Μεσογείων και η Δημοτική

Αρχή, μάχονταν για τον έλεγχο αυτών των

ζητημάτων;   

Για το ζήτημα της αισθητικής υποβάθμισης της

πόλης μας, τους ενημερώνουμε ότι το εν λόγω

Κέντρο, θα πραγματοποιεί, στο μέγιστο, μέχρι

και δέκα (10) αποτεφρώσεις ημερησίως, οπότε

το φαινόμενο που με σπουδή περιγράφουν ως

«πασαρέλα νεκροφόρων», δεν πρόκειται να

συμβεί. Επίσης, το έργο είναι σχεδιασμένο, έτσι

ώστε να παρέχει απόλυτη διακριτικότητα στους

συγγενείς και μηδαμινή οπτική όχληση στους

διερχόμενους. 

Τους θυμίζουμε όμως, ότι το ίδιο επιχείρημα,

περί δήθεν αισθητικής υποβάθμισης, χρησι-

μοποιούν και οι γνωστοί αντικληρικοί και θε-

ομηδενιστές, οι οποίοι ζητούν επίμονα από

τηλεοράσεως, την κατάργηση των σήμαν-

τρων των Εκκλησιών, αλλά και του εθίμου της

νεκρικής πομπής!  

Τέλος, πόσο αισθητικά υποβαθμισμένη είναι

η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζωγράφου,

που φιλοξενεί το μεγαλύτερο Κοιμητήριο της

χώρας, με εκατοντάδες κηδείες ημερησίως

και είναι ταυτόχρονα, από τις πιο περιζήτητες

για απόκτηση μόνιμης κατοικίας;»  

Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών - Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής Μαρκοπούλου

Προς άρση παρεξηγήσεων

και παρανόησης, η Δημο-

τική Αρχή Μαρκοπούλου,

ξεκαθαρίζει απαντώντας σε

δημοσιεύματα σε θέματα μι-

σθοδοσίας του Δήμου ότι:

«Το κόστος για τη μισθοδο-

σία των Δημοτικών Υπαλλή-

λων για το 2012 είναι

μειωμένο κατά 4,65% σε

σχέση με το αντίστοιχο του

2011! Συγκεκριμένα, το

2011 προϋπολογίσθηκαν

5.022.331,51 Ευρώ, ενώ για

το 2012,  4.788.691,27

Ευρώ. Και στα δύο νούμερα

δεν υπολογίζεται το μισθο-

λογικό κόστος των υπαλλή-

λων της Πολεοδομίας, που

από το 2012 επιβαρύνει

τους Δήμους της χώρας.   

Η μείωση θα ήταν μεγαλύ-

τερη, εάν δεν προϋπολογι-

ζόταν, για πρώτη ίσως

φορά, η μισθοδοσία των

υπαλλήλων με Συμβάσεις

Ορισμένου Χρόνου, σε  δω-

δεκάμηνη και όχι σε οκτά-

μηνη βάση, όπως γινόταν

στο παρελθόν. Καθώς γνω-

ρίζουμε τις πραγματικές

ανάγκες του Δήμου, θεω-

ρούμε ότι συμβάσεις οκτά-

μηνης διάρκειας, θα

αντικατασταθούν με νέες,

για να καλύψουν τους υπό-

λοιπους 4 μήνες του έτους,

σε κρίσιμους τομείς, όπως η

Καθαριότητα. Στις περιπτώ-

σεις που  η Κεντρική Διοί-

κηση δεν εγκρίνει νέες συμ-

βάσεις, το μισθολογικό κό-

στος θα αναμορφωθεί προς

τα κάτω! 

Το ίδιο συνέβη και το 2011,

καθώς το τελικό κόστος μι-

σθοδοσίας διαμορφώθηκε

στα 4.500.823,70 ευρώ, μει-

ωμένο δηλαδή κατά μισό

εκατομμύριο 500.000 Ευρώ,

σε σχέση με ό,τι είχε αρχι-

κώς προϋπολογισθεί!                

Σημειώνει δε η Δημοτική

Αρχή, ότι οι δημότες θα

πρέπει να γνωρίζουν, ότι τα

στοιχεία είναι αυτά που

αναφέρει παραπάνω και

είναι διαθέσιμα σε όποιον

επιθυμεί να τα μελετήσει».

Στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Διάττοντες αστέρες...

Κι ενώ ανησυχούν οι κάτοικοι των Βουλού, που δεν

έχουν Δήμαρχο, και το “καράβι” κυματίζει ακυβέρ-

νητο, κάποιοι διάττοντες αστέρες εμφανίστηκαν στο

στερέωμα.

Δηλώνουν, λέει, παρών. 

Και να σκεφτει κανείς ότι είναι νωρίς για εκλογές!!

Μετά το “Παριζάκι” εμφανίστηκε και η “Κανελόριζα”.

Οι “εξωθεν” επιροές

Τελικά, δεν μπορεί, πρέπει να έχει κάποια βάση το

θέμα. Ο ένας του ΠΑΣΟΚ έχει γυναίκα Γερμανίδα, ο

άλλος επίσης του ΠΑΣΟΚ έχει επίσης Γερμανίδα γυ-

ναίκα, ο τρίτος της παρέας έχει τη “μεγάλη” Ολλαν-

δέζα, η οποία μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε στα

ανά τας χώρας ΜΜΕ, δήλωσε ότι στην Ολλανδία “γί-
νονται όλα όπως πρέπει”.

Ετσι για να μην καταπιέζονται ψυχικά οι Ολλανδοί,

έχουμε βάλει ζωντανές γυναίκες (πόρνες) στη βι-

τρίνα, έχουν βιτρίνες με διάφορες ναρκωτικές ουσίες

και κόμμα παιδοφιλίας! Ναι, ναι καλά διαβάζετε, παι-

δοφιλικό κόμμα!

Αυτοκτονίες!!!

Απίστευτο και οδυνηρό είναι να ακούς ότι χάνονται αν-

θρώπινες ζωές, αυτόχειρες της απελπισμένης ζωής τους,

εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Η ανεργία στο ζενίθ, οι τράπεζες να απαιτούν, το κράτος

να βάζει συνεχώς φόρους.

Τα στατιστικά στοιχεία σοκάρουν. Οι περισσότερες στον

τόπο με τη μεγαλύτερη ανεργία· στη Βόρεια Ελλάδα!

Οταν χτυπήσει δραματικά η κρίση την πόρτα μας, με ανερ-

γία και δώσε και ξαναδώσε, ενώ οι τσέπες μας είναι ...τρύ-

πιες, θα πρέπει να ανατρέξουμε πρωτίστως σε ομάδες

αλληλεγγύης και ανταλλακτήρια αλληλεγγύης, τα οποία

υπάρχουν ήδη και καθημερινά δημιουργούνται σε κάθε

πόλη. Να παλέψουμε μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και

να θυμώσουμε, να εξοργιστούμε. Σε καμία περίπτωση να

μη το βάλουμε κάτω...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων,  αποτέλεσαν

αντικείμενο λατρείας για δυό χιλιάδες πε-

ρίπου χρόνια. 

Η αρχαιολογική σκαπάνη μάς αποκάλυψε

ονόματα των ελληνικών  θεών, χαραγμένα

σε πινάκια  Γραφής Β΄, το πρώτον στην

Κνωσό τον 15ο π.Χ. αιώνα. Με την ανακή-

ρυξη του Χριστιανισμού  τον 4ο μ.Χ. αιώνα

σαν επίσημη  θρησκεία της Ρωμαϊκής αυτο-

κρατορίας,  παύει   προοδευτικά η λατρεία

τους. 

Ο χριστιανισμός από την απαρχή του στά-

θηκε εχθρικά και απαξιωτικά  απέναντι σε

αυτές τις ιστορικές μορφές του  πανθέου

του απερχομένου κόσμου. Παρ΄όλα ταύτα

για να σταθεί και να ορθοποδήσει σαν και-

νούργια θρησκεία, χρησιμοποίησε γέφυρα

την ελληνική γλώσσα και για να θεριέψει

άντλησε ό,τι του ήταν μπορετό και επιτρε-

πτό από την ελληνική σοφία και γνώση. Συν

τω χρόνω ο χριστιανισμός, όντας πια εξου-

σία και διακατεχόμενος  από  το φόβο του

χθες, προχώρησε  στο κλείσιμο  των  ελλη-

νικών φιλοσοφικών σχολών, των μαντείων

και στην κατάργηση των Ολυμπιακών αγώ-

νων, με το πρόσχημα και  τη ρετσινιά του ει-

δωλολατρικού. Και αυτά, γιατί παρά την

ισχυρή  προσωπικότητα του απoστόλου

Παύλου, εκτός από μερικές φωτισμένες

εξαιρέσεις, όπως των  όντως μεγάλων πα-

τέρων της Εκκλησίας, αλλά και άλλων, δεν

μπόρεσε ποτέ να καταλάβει,  ότι το παρόν

συμβουλεύεται και μαθαίνει από το παρελ-

θόν, αλλά ποτέ δεν το κατακαίει. 

Τελικά παρ΄ όλη  την μεγαλειώδη εξά-

πλωση του χριστιανισμού, το όνομα των αρ-

χαίων Ελληνικών  θεών, όχι βέβαια σαν

θρησκευτική λατρεία, αλλά σαν μαγευτική

ανάμνηση αλληγορικών γεγονότων και πε-

ριπετειών, επέζησε  και δεν έπαψε ποτέ να

συγκλονίζει τον παγκόσμιο άνθρωπο.

Θα πρέπει να υπομνησθεί, ότι στην αρχαία

ελληνική θρησκεία δεν υπήρχε κάποιο θεο-

λογικό αξίωμα, στο οποίο   να είναι υπο-

χρεωμένο το άτομο να ασπασθεί, γι΄ αυτό

και ο Πλάτων, σε ένα από τα τελευταία του

κείμενα λίγο πρίν από τον 4ο π.Χ. αιώνα,

καταλογίζει στον Αθηναίο πολίτη,  τον εν

πολλοίς αθεϊσμό του. 

Στην αρχαιότητα πάντως η θρησκευτική λα-

τρεία ήταν μέρος του θεσμού της Πόλης -

Κράτους. Δίχως ιερατείο, δίχως εκκλησια-

στικό κλήρο, (τα ιερατικά αξιώματα αποτε-

λούσαν συνάρτηση των πολιτικών

αξιωμάτων) δίχως ιερή Γραφή, στην οποία

θα διατυπωνόταν η αλήθεια.

Καμιά θεότητα δεν διέθετε την απόλυτη

παντοδυναμία πλην του Δία.  Ο Δίας εγγυη-

τής της δικαιοσύνης της ασφάλειας και της

εγκόσμιας τάξης, μακρόβιος και αθάνατος

προκαλούσε  τον φόβο των αθανάτων, απο-

λάμβανε τη λατρεία όλων  αλλά και ζούσε

τις απολαύσεις των θνητών. 

Γι’ αυτούς τους θεούς και τη συγγενική τους

σχέση, θα μιλήσομε παρακάτω. Στην κο-

ρυφή του Ολύμπου ο παντοδύναμος Ζεύς*,

κυρίαρχος του Ουρανού, αγναντεύει τα

πάντα και γοητεύει με  τις χαριτωμένες

σκανταλιές του. Κοντά του η γυναίκα του η

Ήρα, που είναι συνάμα και αδελφή του.

Υποφέρει από τις απιστίες του συζύγου της

Δία, ο οποίος  με τα καμώματά του δείχνει

πως δεν μπορεί ποτέ να ωριμάσει. Στην οι-

κογένεια, ο αδελφός του Δία ο  Ποσειδών,

άρχοντας των θαλασσών και του Ωκεανού

και ο άλλος αδελφός ο Άδης, που βασιλεύει

στον Κάτω Κόσμο, στους νεκρούς και στα

ερέβη.** Αδελφή της Ήρας, αλλά και των

τριών παραπάνω θεών, η Δήμητρα, που

φροντίζει για τους καρπούς και τη βλά-

στηση στη γη. Κοντά στη Δήμητρα η κόρη

της  η Περσεφόνη, γυναίκα και βασίλισσα

του Άδη στον  Κάτω Κόσμο.

Ο Δίας σε μια από τις απιστίες του, τώρα  με

τη Λητώ, αποκτά γιό τον Απόλλωνα. Ο

Απόλλων, μουσικός και  προφήτης εξαγνί-

ζει μιάσματα, ξόρκια, φόνους και ιεροσυ-

λίες. Κρατάει στα χέρια τόξο και λύρα.

Δίδυμη αδελφή του  η  θεά Άρτεμις· παρθέ-

νος σύμβολο αγνότητας, τρέχει στα δάση

μαζί με τις νύμφες των βουνών και κυνηγά

τα άγρια θηρία. Δυο ακόμη παρθένες θεές:

η Αθηνά και η Εστία. Η Αθηνά, ειρηνική και

πολεμική, αλλά και  κληρονομικά σοφή από

τη μητέρα της Ωκεανίδα Μήτι,  έχει ξεπη-

δήσει από το κεφάλι του Δία.   

Και να πως έχει η ιστορία.  Η Μήτις, προ-

σωποποιούσε τη φρόνηση, ήταν κόρη του

θεού Ωκεανού (που εθεωρείτο το αρχικό

στοιχείο του κόσμου και πατέρας όλων των

θεών) και της Τηθύος, (κόρης του θεού Ου-

ρανού και της Γαίας, που προσωποποιούσε

την γονιμότητα της θάλασσας) υπήρξε κατά

τον Ησίοδο η πρώτη σύζυγος του Δία...

Όταν ο Δίας έμαθε ότι η γυναίκα του η

Μήτις θα γεννούσε όχι μόνο μια κόρη αλλά

και ένα γιο, που θα του έπαιρνε το θρόνο

θορυβοποιήθηκε. Σάστισε και  έντρομος την

κατάπιε ολόκληρη για να αποτρέψει το

κακό.   Αργότερα, στο πλήρωμα του χρόνου

από το κεφάλι του βγήκε η Αθηνά.  

Η Εστία είναι αδελφή της Ήρας και της Δή-

μητρας. Παρθένος και αυτή κατοικεί στην

οικογενειακή εστία κάθε σπιτιού. Συσπει-

ρώνει και δένει την οικογένεια και την κοι-

νότητα  σε ομάδα. Νόθος γιός του Δία με τη

νύμφη μαία ο Ερμής. θεός της υπαίθρου,

αγγελιοφόρος των θεών,  θεός των συναλ-

λαγών και του εμπορίου. Οδηγεί τους θνη-

τούς από την εγρήγορση στον ύπνο και

τους νεόνυμφους στη γαμήλιο νύκτα. Από-

γονοι του Δία, οι Ήφαιστος και Άρης.  Ο

Ήφαιστος, θεός της φωτιάς, θεος των τε-

χνών που χρησιμοποιούν τη φωτιά. Το

‘Ηφαιστος βγαίνει από το ‘’ήφθαι’’ δηλαδή

είναι αναμμένο.  Ο Ήφαιστος ήταν  χωλός

αλλά παρά την αναπηρία του, γίνεται σύζυ-

γος της Αφροδίτης της πανέμορφης θεάς·

της θεάς του έρωτα και του πόθου... 

Ο Άρης μανιακός θεός του πολέμου και της

βίας, καταφέρνει να οδηγήσει στο κρεβάτι

της μοιχείας την Αφροδίτη.  Ο Διόνυσος

είναι γιος του Δία και της Σεμέλης, μιας

απλής θνητής, κόρης του βασιλιά των

Θηβών Κάδμου. Γεννήθηκε πρόωρα και ο

Δίας για να τον σώσει, έσχισε τον μηρό του

και τον έβαλε μέσα. Και όταν συμπληρώ-

θηκε ο χρόνος της εγκυμοσύνης ο Διόνυ-

σος τρύπησε με τα κέρατα που είχε στο

κεφάλι του  τον πατρικό μηρό και ξαναγεν-

νήθηκε. Θεός της αμπέλου και του κρασιού

ρίχνει τους θνητούς στην τρέλα και τους

παρέχει φυγή από την καθημερινότητα.

Εξωθεί τις γυναίκες σε εγκατάλειψη της συ-

ζυγικής εστίας και τους άνδρες στη μέθη.

Θεός του θεάτρου παρουσιάζει το ψέμα σαν

αλήθεια,  καταργεί τις αποστάσεις θνητών

και θεών. 

Αυτοί υπήρξαν οι κύριοι θεοί των αρχαίων

Ελλήνων. Θεοί πλασμένοι από τον άνθρωπο

και κοντά στον άνθρωπο, Αυτοί είναι οι θεοί

των αρχαίων Ελλήνων, που αγαπήθηκαν

τόσο διαχρονικά, γιατί έσερναν μαζί τους

ιστορίες, άλλοτε αλληγορικές, αλλά πάν-

τοτε  όμορφες και γεμάτες από  τέτοιες θεϊ-

κές αδυναμίες, που τους ταύτιζαν με τον

άνθρωπο.  Με  τον καθένα είναι δεμένη και

μια μαγευτική ιστορία.

Στενά συνδεδεμένα με τη ζωή των αρχαίων

Ελλήνων  ήταν τα μαντεία, οι μάντεις  και

οι χρησμοί τους.  Γι’ αυτά όμως υπομονή

έως το επόμενο άρθρο.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου   

*    Ζεύς = Δίας 

**’ Έρεβος = Κατά τον Όμηρο τόπος σκοτεινός  κάτω

από την επιφάνεια της γης, από τον οποίο περνούν οι

ψυχές, προτού πάνε στον Αδη.

Βοηθήματα
1) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή 

2) J. P. Vernan: “Αναμνήσεις ανάμεσα στο Μύθο και την

Πολιτική”, Εκδ. Σμίλη

3) Fr. Mauthner: “O Αθεϊσμός στην Αρχαιότητα ‘’ Εκδ Ει-

κοστού Πρώτου  

H Γενεαλογία αρχαίων ελληνικών θεών 
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Η Αθήνα των δεκαετιών ’70 και ’80 είχεν εκτός από ομορφιές,

τις οσμές της τις μαγικές και τις γεύσεις της τις πλανεύτρες.

Δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα φίλος με το φαγητό, αλλά όταν θυ-

μόμουν ότι έπρεπε και να φάω, ή αν ήθελα να καθίσω λίγο σ’

ένα τραπέζι με μιά καλή παρέα, ήξερα όλα τα στέκια που πρό-

σφεραν από μιά καλή τυρόπιτα, μέχρι ένα gourmet γεύμα

υψηλών απαιτήσεων. Πολύ κοντά στο γραφείο μου βρισκόταν

ένα γαστριμαργικό σημείο αναφοράς των Αθηναίων εκείνης

της εποχής: Το λουκουματζίδικο του Κτιστάκη, στην Αγίου

Κωνσταντίνου. Ένα μαγαζάκι-«τρύπα» μ’ ένα ακόμα πιό στε-

νόχωρο πατάρι και τέσσερα σιδερένια στρογγυλά τραπεζά-

κια. Όμως, εκείνα τα μικρά, σφαιρικά λουκουμαδάκια του

έσπαγαν τις μύτες των περαστικών κι έκαναν Αθηναίους και

τουρίστες να παραμιλάνε. Συνταγή μυστική και αυστηρά φυ-

λασσόμενη, που «έστελνε» τον έκθαμβο ουρανίσκο σου να

ψάχνεται, πως μέσα σ’ εκείνη την ξεμυαλίστρα μπαλίτσα είχε

διεισδύσει το υγρό θαύμα με τη γεύση και τ’ άρωμα του  με-

λιού και του λεμονιού.

Είχα ανακαλύψει πως εκείνοι οι ξακουσμένοι λουκουμάδες

του ταλαντούχου Ηρακλειώτη Κτιστάκη, είχαν αγχολυτική

επίδραση. Επίσης άνοιγαν δύσκολες πόρτες. Όποτε με κύ-

κλωνε το άγχος των προθεσμιών στην παράδοση ενός εντύ-

που που είχα αναλάβει, ήξερα πως έπρεπε κι εγώ με τη σειρά

μου να αγχώσω τους συνεργάτες μου κι αυτό ήταν κάτι που

το μισούσα. Οι ζεστές μελωμένες μπαλίτσες με το υγρό

θαύμα μέσα τους και το σουσάμι πάνωθέ τους, βοηθούσαν

πάντοτε την κατάσταση όποτε διάβαινα γκαζωμένος την

πόρτα ενός ατελιέ χρωματικών διαχωρισμών, ενός τυπογρα-

φείου, ενός βιβλιοδετείου. –«Τους λουκουμάδες τους βλέπω,

αλλά δες κι εσύ τι λένε τα μάτια μου και πρόσεξε τι θα πεις»,

μου είπε μιά μέρα ένας τυπογράφος στα Εξάρχεια, με το που

μπήκα στο τυπογραφείο με τα αγχωμένα χρωμοφάν υπό

μάλης και τον γνωστό «δούρειο ίππο» του Κτιστάκη στο δεξί

χέρι. Μ’ άλλα λόγια: «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρον-

τες», που είπε ο Όμηρος.

Σε μιά πόλη που δεν κοιμόταν ποτέ και σε μιά δουλειά με

εξοντωτικά απελευθερωμένο ωράριο, είχα βρει κι εγώ τους

δικούς μου τρόπους καταπολέμησης του άγχους. Ένας ήταν

η Πλάκα, η «συνοικία των θεών». Ήξερα κι αγαπούσα κάθε

δρομάκι αυτής της μικρής όασης, που μόλις διαβείς το κατώ-

φλι της, θαρρείς και κλείνει την πόρτα στην πολύβουη Αθήνα

πίσω σου και σε προσκαλεί να σε τρατάρει στ’ αρχονταρίκι

της παλιάς της ομορφιάς και ανθρωπιάς. Τη γνώρισα παιδάκι

στις δόξες της αθηναϊκής ταβέρνας και της μπουάτ του «νέου

κύματος», την νυχτοπερπάτησα νέος επί χούντας και πρώτης

μεταπολίτευσης, όταν είχε μασκαρευτεί σαν φτιασιδωμένη

πορνοστάρ και την ξαναβρήκα τότε που ο συχωρεμένος ο Αν-

τώνης Τρίτσης, πρώτος υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,

άδραξε την κεφαλλονίτικη μαγκούρα και ξεβρώμισε τους δρό-

μους με τις γαζίες και τα γιασεμιά από τα χαμαιτυπεία και τα

καταγώγια.

Μιά άλλη, αγχολυτική πρωϊνή όαση, ήταν για μένα η πλα-

τεία Κοτζιά, μπροστά στο Παλιό Δημαρχείο, πριν η αξέχα-

στη Μελίνα Μερκούρη παραπλανηθεί από το «αδελφάτο»

και τους λοιπούς χρυσοπληρωμένους συμβούλους της και

δώσει εντολή ν’ ανασκαφτεί συθέμελα η φιλόξενη εκείνη

πλαταιούλα. Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων πεταμένα για

να βρουν τελικά κάτι αρχαιολόγοι της συμφοράς μερικά

«δοχεία νυκτός» των αρχαίων προγόνων μας, λες κι όλη η

Αθήνα δεν κάθεται πάνω στην αρχαία πόλη. Στο καφενε-

δάκι της πάλαι ποτέ πλατείας Κοτζιά, είχα ξαναγεμίσει πολ-

λές φορές τις μπαταρίες μου, κάτω από τα αιωνόβια

πλατάνια –το λατρεύω αυτό το παραμυθένιο δέντρο. Συ-

νήθως προηγείτο μιά επίσκεψη στο απέναντι οπλοπωλείο

του Καλκαντζάκου για να θαυμάσω και να δοκιμάσω τα νε-

οφερμένα «εργαλεία» και κάποιες φορές πριν από τον

καφέ στην πλατεία, χανόμουν για λίγο στο αρχείο παλιών

εφημερίδων του δημαρχείου, ιδιαίτερα μιάν εποχή που είχα

φάει δημοσιογραφικό «κόλλημα» με την υπόθεση Μαξ
Μέρτεν, του Γερμανού διοικητή Θεσσαλονίκης επί Κατο-

χής.

Αλλ’ ευτυχώς πάντοτε, μετά από μιά κουραστική μέρα έρχε-

ται η νύχτα. Η Αθήνα της νύχτας είχε τα δικά της ακαταμά-

χητα όπλα απέναντι στην ξελογιάστρα παραλία και στις

«επώνυμες» πίστες της. Είχε τις δικές της απαντήσεις στο

«που πάμε απόψε;». Απαντήσεις για κάθε γούστο, από τα πιο

απλά, μέχρι τα πιο απαιτητικά. Όποτε ξεπόρτισα στη νύχτα

της, δεν μ’ άφησε ποτέ παραπονεμένο. Άλλωστε δεν υπήρξα

ποτέ μονόχνωτος. Μπορούσα κάλλιστα στην ίδια νύχτα ν’

αφήνομαι στη μαγεία της «Τραβιάτα» στη Λυρική Σκηνή και

στη συνέχεια να ρίχνω ζεϊμπεκιές σε παραδοσιακό κουτούκι,

ή να ξεβιδώνομαι στην πίστα της «Αρχιτεκτονικής». 

Η «Αρχιτεκτονική» ήταν μία από τις πρώτες ντισκοτέκ που

άνοιξαν στην Αθήνα των ’70, εκεί στο υπόγειο μιάς στοάς

ψηλά στην Πανεπιστημίου. Την ονόμασαν έτσι οι ιδρυτές της,

δυό φίλοι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής Σχολής, με πολύ με-

ράκι και καλό γούστο. Μικρή, η πιό μικρή ντισκοτέκ που έχω

δει, με εξαιρετικά ψαγμένους και τον ντισκ τζόκεϊ και τον

μπάρμαν. Ήταν ανοιχτή επί 24ώρου βάσεως γιατί εσύ μπορεί

να γουστάριζες στις 11 το πρωί να χορέψεις με την παρέα

σου το “Nights in white satin” των Moody Blues. Η ένταση της

μουσικής ποτέ δεν σε ξεκούφαινε. Καθαρή διασκέδαση, από

τον χώρο και τα ποτά μέχρι τις καθαρές εξηγήσεις σε όποιον

χαζό δεν καταλάβαινε την διαφορά μεταξύ «Αρχιτεκτονικής»

και κάποιων άλλων ντισκοτέκ. Το τηλέφωνο του Α΄ Αστυνο-

μικού Τμήματος στη Λέκκα ήταν πάντα σε εύκαιρη θέση στον

πάγκο του μπάρμαν και ο τότε διοικητής, πατέρας συμμαθητή

μου στη Λεόντειο Νέας Σμύρνης, ήταν λεβεντάνθρωπος κι

ήθελε τη νύχτα της επικράτειάς του ανοιχτή στη διασκέδαση,

αλλά καθαρή από κάθε βρωμιά. Και ως γνωστόν, πολλές-πολ-

λές μαγκιές επί Χούντας δεν περνούσαν, για να λέμε τα μεν,

να λέμε και τα δε.

Η κάλπικη «δημοκρατία» μας που άνοιξε τις πύλες της Πα-

τρίδας στους νέους κατακτητές της, μετέτρεψε και την Αθήνα

που αγάπησα σε ανεξέλεγκτη χωματερή. Τη βρίζει, τη βρωμί-

ζει και την εξαθλιώνει συστηματικά τα τελευταία 20 χρόνια,

την μεταβάλει σε αποκαϊδια κόπων και ονείρων, όπως τ’ απο-

καϊδια του «Μινιόν» και του «Κατράντζος», που ξύπνησε ένα

πρωί παραμονές Χριστουγέννων του’80 η Αθήνα κι έκλαιγε

μπροστά στους μαυρισμένους σκελετούς των δύο ελληνικών

πολυκαταστημάτων-στολιδιών της, μην ξέροντας τότε ότι

έκλαιγε μπροστά στα επισκεπτήρια του μαύρου μέλλοντός

της. Ακόμα κι αν ίσχυε ότι «μαζί τα φάγαμε», τρισάθλιε γραι-

κύλε, μόνοι σας κάψατε όσα οφείλατε να προστατεύετε, ω

αντιπροσωπευτικότατε των ομοίων σου.

Αλλά τι λέω τώρα; Μόνο η ψυχή προστατεύει. Κι αυτό που

θαρρείτε πως έχετε για ψυχή, στην κοιλιά σας εδρεύει, χρυ-

σοπληρωμένες, αδηφάγες σαπιοκοιλιές είσαστε, τίποτε πα-

ραπάνω.

Κι ήθελα τόσο πολύ να μπορούσα να τη δείξω εκείνη την

Αθήνα μου, σ’ έναν άνθρωπο ωραίο και μαγικό σαν την ανα-

τολή και το ηλιοβασίλεμα στο λόφο του Φιλοπάππου. 

Αναμνήσεις από την Αθήνα της νιότης μου
Γ΄ ΜΕΡΟΣ (τελευταίο)

Σε τέλος ακινήτων αντί για τέλος ηλεκτροδο-

τούμενων χώρων σχεδιάζεται να μετατραπεί

από το 2013 το χαράτσι στα ακίνητα. Αυτό ση-

μαίνει ότι θα επιβάλλεται σε κάθε κατοικία ή

επαγγελματικό χώρο ανεξάρτητα αν είναι

ηλεκτροδοτούμενος ή όχι. Από το επόμενο

έτος μελετάται να βεβαιώνεται με ειδικό ει-

δοποιητήριο της εφορίας και όχι μέσω των λο-

γαριασμών της ΔΕΗ. Τα σχέδια που

επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών

σκοπεύουν στο να εξασφαλιστεί ότι και τα

επόμενα χρόνια τα έσοδα από το συγκεκρι-

μένο φόρο θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι τα ετήσια έσοδα από το τέλος

αναμένεται να ανέλθουν στα 2 δις ευρώ, αντί

για 1,7 δις ευρώ που προϋπολόγιζε το ΥΠΟΙΚ.

Στελέχη του υπουργείου που συνεργάζονται

με τη ΔΕΗ για το θέμα του χαρατσιού σημει-

ώνουν ότι η επιβολή του χαρατσιού έχει προ-

καλέσει μια σειρά από παρενέργειες οι οποίες

αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια. 

Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων θα

αναζητεί τρόπους προκειμένου να απαλλαγεί

από το φόρο. Ενδεικτικά, σημειώνουν ότι από

τον περασμένο Σεπτέμβριο που ανακοινώθηκε

η επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων χιλιά-

δες φορολογούμενοι προχώρησαν στη δια-

κοπή της ηλεκτροδότησης ακινήτων τους,

προκειμένου να γλιτώσουν από το χαράτσι τα

επόμενα χρόνια. Αυτό αφορούσε κυρίως δευ-

τερεύουσες κατοικίες, όπως εξοχικές και κυ-

ρίως σπίτια στο χωριό που χρησιμοποιούνται

ελάχιστα. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο

σε μικρές πολυκατοικίες όπου διαμένουν κον-

τινοί συγγενείς να διακόπτεται η ηλεκτροδό-

τηση με αίτηση των ιδιοκτητών από ορισμένα

διαμερίσματα. Στη συνέχεια με παράνομη

ηλεκτρολογική παρέμβαση, το ρεύμα από ένα

μετρητή της πολυκατοικίας μοιράζεται και στα

διαμερίσματα στα οποία διακόπηκε η ηλε-

κτροδότηση. Το αποτέλεσμα είναι τα συγκε-

κριμένα διαμερίσματα να μη χρεώνονται με

τέλος ακινήτων για το 2012 και τα επόμενα

χρόνια.

Θεωρώντας ως δεδομένο ότι τα παραπάνω

φαινόμενα θα ενταθούν τους επόμενους

μήνες με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα

από το χαράτσι, στο υπουργείο Οικονομικών

σχεδιάζουν να επιβάλλουν το φόρο ακινήτων

μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου της

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων για το οποίο γίνεται προσπάθεια να

ολοκληρωθεί. Όταν γίνει αυτό οι φορολογού-

μενοι θα λαμβάνουν φορολογικό εκκαθαρι-

στικό, όπως αυτό του ΕΤΑΚ που έλαβαν το

2008 και 2009, στο οποίο θα έχει βεβαιωθεί το

τέλος ακινήτων. Μάλιστα, ο φόρος θα επιβάλ-

λεται σε όλα τα ακίνητα ανεξαρτήτως αν είναι

ηλεκτροδοτούμενα ή όχι. Η αλλαγή αυτή θα

συνοδευτεί και από κατάργηση του Φόρου

Ακίνητης Περιουσίας που βαρύνει τους φορο-

λογούμενους με ακίνητη περιουσία αντικειμε-

νικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι για το 2011 το τέλος ακινή-

των επιβάλλεται στα ακίνητα που ήταν ηλε-

κτροδοτούμενα στις 17 Σεπτεμβρίου 2011

ενώ για το 2012 θα επιβληθεί στα ακίνητα που

θα έχουν ρεύμα στις 31 Μαρτίου 2012.

Σπύρος Δημητρέλης
spiros.dimitrelis@capital.gr

Πηγή:www.capital.gr

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τέλος ακινήτων αντί για τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

σχεδιάζεται να μετατραπεί από το 2013 το χαράτσι στα ακίνητα
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� Τι απαντώ στο "μαζί τα φάγαμε"; 

Δεν τα έφαγα μαζί σου, αλλά σε έβλεπα να τα τρως, και δεν σου έσπασα το κεφάλι όταν

έπρεπε. Και γι´αυτό, φταίω.

� Ο πιο γρήγορος τρόπος για να καταστραφείς είναι ο τζόγος, ο πιο ευχάριστος είναι οι

γυναίκες, αλλα ο πλέον σίγουρος είναι να ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ΑΕ.

� Οι Times της Ουάσιγκτον έκαναν ένα διαγωνισμό με χρηματικό έπαθλο ...που αφορούσε

στο χαρακτηρισμό κάποιου λαού. Το βραβείο κέρδισε ένας δικαστής που έγραψε για τον

Έλληνα. Μεταξύ άλλων και αληθινών είπε: «[…] Μπροστά στο Δικαστήριο... της αδέκαστης

Ιστορίας, ο Έλληνας αποδείχθηκε ανέκαθεν κατώτερος από τις περιστάσεις παρ’ όλο που

από άποψη διανοητική κατείχε πάντα τα πρωτεία. Ανέδειξε έναν Σωκράτη για να τον δη-

λητηριάσει, γέννησε τον Κολοκοτρώνη για να τον φυλακίσει. Τη μια στιγμή κόπτεται για

την αλήθεια και την άλλη στιγμή μισεί εκείνον που αρνείται να υπηρετήσει το ψεύδος.[...].

Παράδοξο πλάσμα, ατίθασο, περίεργο, ημίκαλο, ημίκακο, με αβέβαιες διαθέσεις και σοφό

μωρο. Οικτίρατέ τον, θαυμάστε τον, ταξινομείστε τον, αν μπορείτε. Δεν θα τα καταφέ-

ρετε....

Επιστήμονες θέλησαν να

ανοίξουν μια μυρμηγκο-

φωλιά και να την αναλύ-

σουν για να δουν πώς

μοιάζει το εσωτερικό της. 

Μια ομάδα ερευνητών

λοιπόν, έριξε τσιμέντο

για 3 συνεχόμενες μέρες

σε μια εγκαταλειμένη

φωλιά. Χώρεσαν δέκα

τόνοι τσιμέντο! 

Μετά από έναν μήνα άρ-

χισαν οι ανασκαφές και

χρειάσθηκαν εβδομάδες

για να ολοκληρωθούν. 

Η εικόνα που αντίκρισαν

ήταν εντυπωσιακή.

Μια ολόκληρη “πόλη”, με

δρόμους, κατοικίες και

εξαερισμό είχαν σχεδιά-

σει οι μέρμηγκες. 

Όλα φαίνονταν - όπως

βλέπετε και στις φωτο-

γραφίες - σαν να ήταν

σχεδιασμένα από αρχιτέ-

κτονα. 

Γνωστά τα μυρμήγκια ως

σκληρά εργαζόμενοι και

με την συνεργασία όλης

της κοινότητάς τους κα-

τάφεραν να οικοδομή-

σουν αυτή την κολοσσι-

αία πόλη, αποδεικνύον-

τας έτσι πόσο εξαιρετικά

πειθαρχημένη και προση-

λωμένη στον σκοπό της

είναι η κοινωνία των μυρ-

μηγκιών. 

Το κτίσμα καλύπτει 50

τετραγωνικά μέτρα και

έχει 8 μέτρα βάθος. Για

να χτιστεί, τα μυρμήγκια

αναγκάσθηκαν να μετα-

κινήσουν 40 τόνους γης!

Πάλι καλά που η φύση

προνόησε και τα μυρμήγ-

κια είναι τόσο μικρά σε

μέγεθος. 

Φανταστείτε τι θα μπο-

ρούσαν να κάνουν αν

ήταν μεγαλύτερα...

Μυρμήγκια· σπουδαίοι αρχιτέκτονες

Το εσωτερικό της φωλιάς των μυρμηγκιών 
που εξερεύνησαν.

Η φωλιά από ψιλά· καλύπτει 50 τετραγωνικά μέτρα και έχει
βάθος 8 μέτρα. 

Το νέο ΦΕΚ για τον κανονισμό εκτίμησης ποσοστών ανα-

πηρίας έβγαλε έξω φρενών τους άμεσα ενδιαφερόμενους

ασθενείς, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία αφού ορίζει ότι

η επιδειξιομανία, η ηδονοβλεψία, η παιδοφιλία και ο Σα-

δομαζοχισμός θα έχουν ποσοστά αναπηρίας 20% έως

30%! Παραπάνω ακόμα και από άλλες σοβαρές οργανικές

παθήσεις όπως ο Διαβήτης, η Μεταμόσχευση Ήπατος κλπ.

Δηλαδή κατά τους όποιους νομοθέτες - ειδικούς το σκέ-

φτηκαν αυτό, η παιδοφιλία για παράδειγμα δεν είναι κα-

τακριτέα και άρα ούτε τιμωρητέα... Κι αν τους βοηθούν

δίνοντάς τους επίδομα αναπηρίας, πώς θα τους παρα-

πέμψουν στην δικαιοσύνη αργότερα; Τι κι αν το πήραν

πίσω το ΦΕΚ, μετά την κατακραυγή των πολιτών και των

καναλιών·  έτσι φαίνεται πώς λειτουργούν οι αρμόδιοι στο

κράτος.

Άρρωστο είναι το μυαλό που σκέφτηκε να δώσει ποσοστό

αναπηρίας στηρίζοντας τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, όταν

κάποιοι άλλοι που πραγματικά έχουν ανάγκη την βοήθεια

του κράτους με χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος, κάθε

χρόνο αγωνιούν αν θα μπορέσουν να αποδείξουν ότι δεν

είναι ελέφαντες για να εγκριθεί το ποσοστό αναπηρίας

τους.

Μήπως να βγούμε στους δρόμους με καπαρτίνες να το παί-

ξουμε επιδειξιομανείς μπας και κερδίσουμε κανα λεφτό...;

Βέβαια, ως “εκσυγχρονιστές”, στην Ολλανδία, έχουν κόμμα

“Παιδοφιλίας”! Μήπως μας πάνε εκεί!!!

Σημείωση: Στο θέμα θα επανέλθουμε γιατί είναι πάρα
πολύ σοβαρό και έξω από τη δική μας ηθική και αξιακή κοι-
νωνική διαβίωση.

“Εκσυγχρονισμός”

κατά τα Ολανδικά πρότυπα;
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Ο Κανελλόπουλος 

επιστρέφει στα 3Β

Μετά το αίσιο πέρας μακρόχρονης δικαστικής διαμά-

χης, που ταλαιπώρησε πολλές οικογένειες, χωρίς ο

ίδιος να επιδιώξει κάτι τέτοιο, σε συνάντηση που είχε

ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος με φίλους του  - μεταξύ

των οποίων ο Αντώνης Παλαμίδης και ο Νίκος Βαλα-

βάνης, στην τυχαία συνάντηση που είχαμε μαζί του,

δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας:

«Δεν έπαψα ούτε στιγμή να

ενδιαφέρομαι για την πόλη

που ζω μαζί με την οικογέ-

νειά μου. Το απέδειξα εξ’

άλλου όταν μετά τις εκλογές

του 2002 υπηρέτησα με ευ-

συνειδησία και συνέπεια και

τη Βούλα – από τη θέση της

αξιωματικής αντιπολίτευσης

– και την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση όπου είχα εκλεγεί σε

ανώτερα όργανα αυτής

(ΤΕΔΚΝΑ).

Τώρα δε, μετά το αίσιο πέρας της γνωστής δικαστικής

διαμάχης, που με κράτησε μακριά από την ενεργό ανά-

μειξη όλα αυτά τα χρόνια, απερίσπαστος, είμαι έτοι-

μος και πάλι να θέσω στην υπηρεσία της διευρυμένης

πλέον πόλης μας, την ενεργό παρουσία μου. 

- Δηλαδή, θα διεκδικήσετε και πάλι το αξίωμα του Δη-

μάρχου των 3Β, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές;

Ήταν το εύλογο ερώτημά μας. 

Π. Κανελλόπουλος: Προς το παρόν δηλώνω ότι είμαι

παρών...

Που είν’ ο τόπος
όπου ο ήλιος δεν χλωμιάζει,
γκρίζο ποτέ δεν τον σκεπάζει,
μόνο με ξάστερη νυχτιά
το φως αλλάζει.

Που βάφουν Δύση, Ανατολή
τα μυστικά παλάτια
μ’ ένα ανείπωτο μελί
όπως δυό μάτια.

Που δεν φτηναίνει τ’ ακριβό,
που δεν λεκιάζει,
που ένα γέλιο μαγικό
βάλσαμο μοιάζει.

Πού είσαι;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο Μίκης Θεοδωράκης, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία

του Σωματείου ΕΝΟΤΗΤΑ των εργαζομένων στην «Ελληνική

Χαλυβουργία». 

Ως γνωστόν οι εργαζόμενοι στην «Ελληνική Χαλυβουργία»

βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση πάνω από 3 μήνες αν-

τιδρώντας στις απολύσεις συναδέλφων τους και περικοπή μι-

σθών μέσω πεντάωρου και πενθήμερου.  

Ο ιδρυτής του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών, Μίκης Θεο-

δωράκης, εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη του στον

αγώνα τους και τους κάλεσε να ενώσουν τις δυνάμεις τους

μαζί με όλους τους Έλληνες που αντιστέκονται στην τροϊ-

κανή  διακυβέρνηση,  για ένα λαϊκό κίνημα αλληλεγγύης και

αντίστασης. 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ www.spitha-kap.gr

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΙΚΗ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Μεγαλύτερη μείωση

των δαπανών

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός κατά

τη διάρκεια της συνάντησης ανα-

γνώρισε το σημαντικό ρόλο που

διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση στην ανάπτυξη, στην αλλη-

λεγγύη, αλλά και στην υλοποίηση

δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Εξέφρασε την εμπιστοσύνη της

κυβέρνησης προς τους αιρετούς,

δημάρχους και δημοτικούς συμ-

βούλους, αναγνώρισε ότι σήμερα

η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετω-

πίζει οικονομικά και γραφειοκρα-

τικά προβλήματα, ότι πολλές

φορές οι έλεγχοι νομιμότητας πα-

ρεκκλίνουν και υπεισέρχονται στη

σκοπιμότητα, διογκώνοντας τα

προβλήματα.

Ζήτησε ωστόσο από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση αφενός να προχω-

ρήσει σε περαιτέρω περιστολή

των δαπανών της και αφετέρου να

επιταχύνει τους ρυθμούς απορρό-

φησης χρηματοδοτούμενων προ-

γραμμάτων.

Για το δεύτερο, ζήτησε από την

Τοπική Αυτοδιοίκηση να καταθέσει

συγκεκριμένες προτάσεις για τη

δημιουργία ευέλικτου μηχανισμού

για την απορρόφηση αδιάθετων

ευρωπαϊκών κονδυλίων και πόρων

που θα κατευθύνονται στους δή-

μους, για την υλοποίηση προγραμ-

μάτων, όπως το Α.Κ.Σ.Ι.Α., καθώς

και προτάσεις για εντάξεις συγκε-

κριμένων έργων σε αυτά.

Τρεις άξονες 

από την ΚΕΔΕ

Από την πλευρά τους τα οι εκπρόσω-

ποι των δημάρχων με προεξάρχοντα

τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνη

έθεσαν με έμφαση τους τρεις άξονες

που αποτελούν προτεραιότητα για την

Τ.Α. και αφορούν στην πορεία των οι-

κονομικών της, στον αναπτυξιακό

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για

την έξοδο από την κρίση, την τοπική

ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της

ανεργίας, καθώς και στην εξασφάλιση

της αλληλεγγύης και της κοινωνικής

συνοχής.

Παράλληλα έθεσαν τα ζητήματα:

- Της ενδοδημοτικής και διαδημοτικής

κινητικότητας των υπαλλήλων, ώστε

να καλυφθούν κενά και να αξιοποιηθεί

όποιο πλεονάζον προσωπικό.

- Της συμμετοχής εκπροσώπων των

οικείων δήμων σε συλλογικά όργανα

κρατικών φορέων και οργανισμών,

όπως νοσοκομεία, οργανισμούς λιμέ-

νων κ.λπ., των οποίων η λειτουργία

επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινό-

τητα των πόλεων. 

- Των καταργήσεων ή συγχωνεύσεων

δημοσίων υπηρεσιών και φορέων που

θα πρέπει, όπως είπαν, να γίνονται

πάντα σε συνεννόηση με την Τ.Α. και

τους εκπροσώπους των κοινωνικών

εταίρων. 

- Της διάθεσης εκ μέρους των δήμων

δημοτικών ακινήτων, προκειμένου να

στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες,

εφόσον το επιθυμούν ή αν υπάρχει

συγκεκριμένη και κατά περίπτωση

ανάγκη.

aftodioikisi.gr

Θα δοθούν τα κονδύλια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεσμεύθηκε ο Λουκάς Παπαδήμος στους Δημάρχους

Τη δέσμευση ότι θα αποδοθούν τα 450 εκατ. ευρώ που προβλέπονται

από το νόμο και τα οποία κακώς δεν είχαν περιληφθεί στον φετινό προ-

ϋπολογισμό*, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  πήραν από τον πρωθυπουργό

Λουκά Παπαδήμο κατά τη συνάντησή τους οι δήμαρχοι. Παράλληλα

μετά και την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων τους με το πολυνομοσχέ-

διο του υπουργείου Οικονομικών, δόθηκε η διαβεβάιωση ότι εντός του

Ιανουαρίου θα κατατεθεί στη Βουλή και το πολυνομοσχέδιο του υπουρ-

γείο Εσωτερικών το οποίο θα λύνει προβλήματα που έχουν εμφανιστεί

στον «Καλλικράτη».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

στην οποία ήταν παρόντες οι υπουργοί Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης

και Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής ανα-

γνωρίστηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως σημαντικός παράγοντας για

την κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική αλληλεγγύη στις σημερινές δύ-

σκολες συνθήκες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ενώ αποφασίστηκε

και η μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων σε χρηματοδοτούμενα ευρω-

παϊκά προγράμματα, όπως ζήτησε ο ίδιος ο Λ. Παπαδήμος.
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Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και αισιο-

δοξίας βραβευθήκαν από τον Δήμο Παλλή-

νης οι μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή

τους στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  με μια

σεμνή, αλλά όμορφη τελετή που διοργανώ-

θηκε στο Μουσικό Πειραματικό Λύκειο Παλ-

λήνης.

Την εκδήλωση άνοιξε το μουσικό σχήμα πα-

ραδοσιακών οργάνων του Μουσικού Λυ-

κείου Παλλήνης με παραδοσιακά κάλαντα.

Επιβραβεύοντας την πολυετή προσπάθεια,

την εργατικότητα και την επιμονή των παι-

διών ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος απένειμε αναμνηστικούς επαίνους

στα παιδιά.

Στην ομιλία του δε,  συνεχάρη τους μαθη-

τές  για το αίσιο αποτέλεσμα σ΄ αυτόν τον

σημαντικό αγώνα που κατέβαλαν και ευχή-

θηκε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο

μέλλον, ενώ δε παρέλειψε να απονείμει τα

εύσημα σε όλους τους παράγοντες της Εκ-

παιδευτικής Διαδικασίας, Εκπαιδευτικούς

και γονείς,  οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν

αμείωτα κάθε προσπάθεια των παιδιών.

Τονίζοντας την σπουδαιότητα του να τι-

μούνται τα νιάτα ο Δήμαρχος επισήμανε

πως παρά τις αντιξοότητες που έχουν

φέρει  οι νέες διαμορφωμένες συνθήκες η

Παιδεία και η προσφορά στους νέους αν-

θρώπους αποτελούν θέματα πρώτης προ-

τεραιότητας για την Δημοτική Αρχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τιμώντας

την Νέα Γενιά και το «Μέλλον» του τόπου

Βουλευτές, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκ-

πρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου και

εκπρόσωποι φορέων.

Ο Ο.Π.Π.&Π. “Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπά-

των Αρτέμιδος βράβευσε τους νέους φοι-

τητές μέσα σε μία συγκινησιακή

ατμόσφαιρα την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στο

Π.Κ. Σπάτων “Χρήστος Μπέκας”. Την εκδή-

λωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμι-

δος Χρήστος Αντ. Μάρκου, ο οποίος

κάλεσε τους νέους σπουδαστές και φοιτη-

τές σε συνεργασία - μέσω της εξειδικευμέ-

νης γνώσης που θα αποκτήσουν - για να

υλοποιήσουν έργα που θα αναδειξουν τον

τόπο όπως:

• Η καταγραφή και η τεκμηρίωση της ιστο-

ρίας του τόπου 

• Η ίδρυση και λειτουργία ιστορικού λαο-

γραφικού μουσείου

• Η συντήρηση έργων και μνημείων πολιτι-

στικής κληρονομιάς 

• Η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και

των κοινωνικών δομών του δήμου 

• Η προστασία του περιβάλλοντος 

• Η τουριστική προβολή του τόπου και η ανα-

γνώρισή του ως τουριστικού προορισμού.

Οπως είπε ο δήμαρχος, είναι κάποια από τα

έργα και τις πρωτοβουλίες που η δημοτική

αρχή έχει στο πρόγραμμά της και χρειάζε-

ται την εθελοντική προσφορα και την ειδική

επιστημονική γνώση των νέων.

Για να επιτευχθεί αυτό, είπε ο δήμαρχος, η

Δημοτική αρχή θα καθιερώσει ειδικά κίνη-

τρα και τιμητικούς επαίνους για την εθε-

λοντική τους προσφορά.

«Καλώ αυτή τη γενιά των επιτυχόντων,
τους 187 νέους φοιτητές και σπουδαστές
των ιδρυμάτων, να ξεχωρίσουν αφενός
στην επιστήμη τους και αφετέρου για την
εθελοντική τους προσφορά στον τόπο μας,
που την έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε
άλλη φορά αυτή την εποχή.
Σας καλώ να πλαισιώσετε τις εθελοντικές
δράσεις του Δήμου και επίσης να έχετε ως
αναφορά στις μελέτες σας, τις εργασίες

σας, τις διατριβές σας, την επιστημονική
σας έρευνα, τον τόπο μας και τον πολιτισμό

του», κατέληξε ο δήμαρχος κλείνοντας την

ομιλία του.

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η Πρόεδρος του

Ο.Π.Π.&Π. “Ο Ξενοφών” Παν. Μάρκου

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε η βράβευση  και

για πρώτη φορά δόθηκαν 2 αριστεία στην Ελίνα

Γκερέκου κάτοικο Αρτέμιδος  που αποφοίτησε

από το ΕΠΑΛ Κορωπίου και η οποία εισήχθη

στην Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθήνας με σειρά 8η και

στον Τσιουμάνη – Μάνο Κωνσταντίνο, ο οποίος

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης

και εισήχθη στο Ε.Μ.Π. στο τμήμα Μηχανολό-

γων Μηχανικών.

Βραβεύσεις επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Βράβευσε τα “παιδιά της” η Παλαιά

Φώκαια, για τις επιτυχίες τους στις Πα-

νελλήνιες εξετάσεις και την εισαγωγή

τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στην καθιερω-

μένη εκδήλωση, που πραγματοποι-

ήθηκε 17 Δεκεμβρίου στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού

Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-

τας Παλαιάς Φώκαιας, Γ. Λάμπρου, κα-

λωσορίζοντας τους νεοεισερχόμενους

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σημεί-

ωσε μεταξύ άλλων:

«Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της
δημοτικής αρχής να επιβραβεύει με
εκδηλώσεις σαν τη σημερινή προσπά-
θειες και αγώνες που κατέληξαν σε
επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν
σ ‘ αυτά τα παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο
στους καθηγητές τους, ένα μεγάλο
μπράβο στους γονείς, τους αφανείς

ήρωες που στήριξαν την προσπάθεια
αυτών των παιδιών».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Μαν. Τσαλι-

κίδης, και στη συνέχεια απονεμήθηκαν

τα αριστεία στους δώδεκα επιτυχόν-

τες μαθητές.

Στην Παλαιά Φώκαια

Στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Στο Δήμο Παλλήνης

Η Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας,

συνδύασε τον ερχομό της νέας χρο-

νιάς με τη βασιλόπιτα και τη βράβευση

των επιτυχόντων· διπλή γιορτή.

Ετσι την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο

Tennis Club Σαρωνίδας, στην εκδή-

λωση για την κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίττας του συλλόγου, έγινε και η

βράβευση των επιτυχόντων παιδιών

της Σαρωνίδας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Η βράβευση έγινε παρουσία πλήθους

μελών του συλλόγου, γονέων,  του δη-

μάρχου Σαρωνικού Π. Φιλίππου, των

τοπικών Αρχών, αντιδημάρχων και δη-

μοτικών συμβούλων. 

Στη Σαρωνίδα
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Η «Συνεργασία για τα παιδιά της Κερα-

τέας» είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε

τον Οκτώβριο του 2004, αριθμεί κατά μέσο

όρο 30 μέλη (εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι

συλλόγων Κερατέας, γονείς κ.α.). Απευ-

θύνεται σε όσους κατοίκους της πόλης θέ-

λουν συλλογικά και οργανωμένα να

εκφράσουν τη φροντίδα τους για τα παι-

διά. Είναι μια άτυπη ομάδα που συνεδριά-

ζει μια φορά το μήνα, χωρίς ΔΣ (πρόεδρο

κλπ), δε ζητά επιχορηγήσεις από το Δήμο

και ό,τι κάνει, το κάνει με συνδρομές των

μελών της.

Βασικό της στόχο έθεσε τη δημιουργία

μιας παιδικής – εφηβικής βιβλιοθήκης στην

πόλη μας, στα πρότυπα του Οργανισμού

Παιδικών Εφηβικών βιβλιοθηκών, με τον

οποίο ήρθε αμέσως σε επαφή. Τα πρώτα

έσοδα (2500€) γι’ αυτή την προσπάθεια

προήλθαν στο τέλος του 2004 από δωρεές

εις μνήμη της Ματίνας Γ. Ιατρού (γεγονός

που πυροδότησε αυτή την προσπάθεια)

και από ένα ρεσιτάλ βιολιού του Β. Ραψα-

νιώτη.

Παρά τις πολλές προσπάθειες να δημι-

ουργηθεί η 29η βιβλιοθήκη στην αλυσίδα

του Οργανισμού, παρά τις άριστες προθέ-

σεις της προέδρου του Οργανισμού Παιδι-

κών Βιβλιοθηκών, Τζένης Καββαδία, του

τότε Νομάρχη Αν. Αττικής, της Δημοτικής

Αρχής, δεν έγινε δυνατή η ίδρυση αυτής

της βιβλιοθήκης από τον Οργανισμό, λόγω

των οικονομικών προβλημάτων, που οδή-

γησαν τελικά σε κλείσιμό του. Η συνεργα-

σία, χωρίς να ξεχάσει τον βασικό της

στόχο, στράφηκε σε άλλες δραστηριότη-

τες για παιδιά (εκδηλώσεις, αλληλεγγύη

σε παιδιά που έχουν προβλήματα κ.α.)

Στα τέλη του 2009 ολοκληρώνονται οι ερ-

γασίες στο κτίριο Δροσόπουλου. Ο Δήμος

Κερατέας παραχώρησε τον 1ο όροφο στο

«Δημοτικό Ωδείο Δ. Νικολάου» και το ισό-

γειο (4 αίθουσες) στη δημιουργία Δημοτι-

κής βιβλιοθήκης Κερατέας. Με

πρωτοβουλία μας έγινε μια μελέτη αφιλο-

κερδώς από την αρχιτέκτονα Ελένη Πε-

τούρη για όλο τον εξοπλισμό της

βιβλιοθήκης, η οποία, μεταξύ των άλλων

σε μια αίθουσα προβλέπει τη στέγαση της

Παιδικής- Εφηβικής Βιβλιοθήκης.

Στη διάρκεια του 2010, το σχέδιο της Ελέ-

νης Πετούρη υλοποιήθηκε μόνο για την αί-

θουσα της Παιδικής Βιβλιοθήκης από

ξυλουργό της Κερατέας, με τη συνδρομή

του ευεργέτη εφοπλιστή Κ. Πρίφτη (που

δώρισε και δύο Η/Υ) και της συνεργασίας.

Η έναρξη της λειτουργίας της προγραμ-

ματίστηκε την τελευταία βδομάδα του Δε-

κεμβρίου 2010. Όμως, μετά την εισβολή

των ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο και τα γνωστά

γεγονότα, αναβλήθηκε.

Η Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Κερατέας

άνοιξε τελικά στις 28/12/2011, με τη συμ-

μετοχή πολλών παιδιών και γονέων σε

μιαν εκδήλωση με δυο παραμυθούδες από

την Κερατέα, κουκλοθέατρο κ.α.

Η Συνεργασία έχει αναλάβει τη φροντίδα

και τη λειτουργία της με εθελοντισμό. Θα

ανοίγει αρχικά κάθε Τρίτη – Πέμπτη – Πα-

ρασκευή 17.30 – 20.00 και Σάββατο 11.00

– 13.00.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή 1.000

και πλέον βιβλίων, αγορές νέων βιβλίων

κ.α. Στόχος στο άμεσο μέλλον είναι να δη-

μιουργήσει μια κοινή βάση δεδομένων των

βιβλίων που υπάρχουν στις Παιδικές  Εφη-

βικές Βιβλιοθήκες – Σχολικές Βιβλιοθήκες

Κερατέας και Λαυρίου.

Όσοι και όσες θέλουν να βοηθήσουν το

έργο της Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης

με δωρεές νέων βιβλίων, εθελοντική προ-

σφορά κ.α. μπορούν να επικοινωνήσουν

με τα τηλ. 6946894640  -  6938272807  -

6932531510. 

“Η Συνεργασία για τα Παιδιά της Κερα-

τέας” είναι ανοιχτή σε όσους θέλουν να

συμμετέχουν και συνεδριάζει την πρώτη

Τρίτη κάθε μήνα στις 9.00 το βράδυ στο

εντευκτήριο της «Χρυσής Τομής».

Ανοιξε η Παιδική - Εφηβική βιβλιοθήκη Κερατέας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
Για “μπίζνες” στον αιγιαλό και σε πευκόφυτα δάση, κάνουν λόγο, άγνωστοι επιστολογρά-

φοι καταγγέλοντάς μας συγκεκριμένα γραφεία Δήμων. Δεν είναι τα μόνα. Γνωρίζουμε τέ-

τοιες περιπτώσεις, που λόγω “δίωξης περί Τύπου” δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε, γιατί

έχουμε ενδείξεις, αλλά δεν έχουμε χαρτιά...

Με επιχειρήσεις στον αιγιαλό  και σε πευκόφυτους λόφους, τις περισσότερες φορές κα-

ταφέρνουν να στήσουν το “μέγαρό” τους, ταμπουρωμένοι πίσω από την αδιαφορία του

πολίτη ή την ατιμωρησία των αρχών.

Σημαίνον στέλεχος της μείζονος αντιπολίτευσης σε Δήμο και της πλειοψηφίας σε άλλον,

συνεχίζουν να αυθαιρετούν, παρά τα αξιώματα. Οι φωτογραφίες μιλάνε....

Ενδεχομένως τέτοια κτίσματα, σήμερα θα έχουν πάρει το δρόμο  της τακτοποίησης, με τον

πρόσφατο νόμο, έστω και αν η περιοχή είναι δασική.

Μετά από πολύ καιρό και προσπάθεια για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, άνοιξε

τις πόρτες της για τους πολίτες της Κερατέας λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος,

28/12/2011, η Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη.  

Σε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών παιδιών και γονέων, με δυο παραμυ-

θούδες από την Κερατέα, κουκλοθέατρο κ.α., γιόρτασαν την λειτουργία της. 
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Στο 18,2% σκαρφάλωσε τον

Οκτώβριο το ποσοστό ανερ-

γίας έναντι 17,5% τον Σε-

πτέμβριο, που αποτελεί το

δεύτερο υψηλότερο ποσο-

στό μετά το 18,4% του Αυ-

γούστου. Αυτό προκύπτει

από τα στοιχεία της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής, σύμ-

φωνα με τα οποία κατά μέσο

όρο τον περασμένο Οκτώ-

βριο κάθε ημέρα 1.480 ερ-

γαζόμενοι έχαναν τη

δουλειά τους. Οι άνεργοι

αυξήθηκαν κατά 219.478 σε

σχέση με τον Οκτώβριο του

2010 (+32,1%) και κατά

45.869 σε σχέση με τον Σε-

πτέμβριο του 2011 (αύξηση

5,3%).

n Η ανεργία χτυπάει κυ-

ρίως τους νέους, καθώς

στις ηλικίες έως 24 ετών

περίπου ένας στους δύο

(45,5%) είναι χωρίς δου-

λειά, ενώ στις ηλικίες έως

34 ετών ένας στους τέσσε-

ρις (25,3%). 

Το σύνολο των απασχο-

λουμένων τον περασμένο

Οκτώβριο ανήλθε σε

4.065.775. Οι άνεργοι

ανήλθαν σε 903.525, ενώ ο

οικονομικά μη ενεργός

πληθυσμός ανήλθε σε

4.382.356 ανθρώπους.

Στο μεταξύ, την απόφασή

του να καλύψουν τα Πιστο-

ποιημένα Κέντρα Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης - με

ίδιους πόρους - το κόστος

της κατάρτισης και πιστο-

ποίησης 5.250 ανέργων, το

οποίο θα ξεπεράσει τα 10

εκατομμύρια €, ανακοί-

νωσε ο Ελληνικός Σύνδε-

σμος Εταιρειών Κέντρων

Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης (ΕΛΣΕΚΕΚ). 

Καλπάζει η ανεργία και η φτώχεια

pirateparty.gr

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, pirateparty.gr, ιδρύθηκε και

θα ανακοινωθεί σύντομα, με την ιδρυτική του.

Οι προσπάθειες για την ίδρυσή του έχουν ξεκινήσει από

το Σεπτέμβριο του 2011· το καταστατικό έχει συνταχθεί

και η ιδρυτική διακήρυξή του έρεται οσονούπω, «για να
κάνει πράξη τις αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας, της Δια-
φάνειας και της Προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και ελευθεριών, τόσο στον ψηφιακό κόσμο, όσο και
σε κάθε άλλη έκφανση της ζωής μας». 

Αντίστοιχα κόμματα έχουν ιδρυθεί σε όλο τον κόσμο

πάνω από 50.  Τα κόμματα των πειρατών επιδιώκουν προ-

στασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων

από επεμβάσεις κρατών και εταιρειών, μεταρρύθμιση της

νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, με μείωση

του χρόνου προστασίας και ελεύθερη χρήση ψηφιακών

αντιγράφων για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση και αλλα-

γές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Πατέντες, που

οδηγούν σε πανάκριβα φάρμακα, ανθρώπινες απώλειες

κι άδικη εκμετάλλευση.
Ετικέτες: Latest news, Technology

Θυμάστε το 3ο Γυμνάσιο

Βούλας, που όλο ξεκίναγε

να γίνει και όλο χανότανε;

Σαν το γεφύρι της Αρτας;

Και ο δήμαρχος των 3Β προ-

εκλογικά είχε δηλώσει ότι

θα το λύσει την πρώτη εβδο-

μάδα που θα αναλάμβανε;

Και μετά που ρωτήθηκε είπε,

ότι προεκλογικά, λέγαμε...

Σήμερα πλέον έχει δημιουρ-

γηθεί Κίνηση διεκδίκησης

του 3ου Γυμνασίου - Λυ-

κείου Βούλας και έχουν στο

ενεργητικό τους κάποιες

δράσεις:

• Δημοσίευση της ιδρυτικής

διακήρυξης στον τοπικό

τύπο.

• Συλλογή υπογραφών υπο-

στηρικτών της κίνησής μας.

• Επαφή με τον Πρόεδρο και

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής

Παιδείας του Δήμου 3Β.

• Επαφή με την αρμόδια Αν-

τιδήμαρχο του Δήμου 3Β.

• Αναζήτηση και προτάσεις

για πιθανούς χώρους κατα-

σκευής των σχολείων.

• Παρουσία μελών του προ-

σωρινού ΔΣ του Συλλόγου

μας στις Γενικές Συνελεύ-

σεις των Συλλόγων Γονέων

των σχολείων της Βούλας.

• Προετοιμασία εκδήλωσης,

σε μικρό χρονικό διάστημα,

όπου ο Σύλλογός μας θα πα-

ρουσιάσει τις θέσεις του

στους παράγοντες και τους

κατοίκους της Βούλας.
Επικοινωνία με τον Σύλλογο: 

• email:   3glvoulas@gmail.com

• Facebook:  http://www.face-

book.com/groups/2165764050

77372/

• Τηλέφωνα:  Ανδρέας Τσαβλί-

ρης  6944722152, 

Δημήτρης Ηλιού  6944987639, 

Ελ. Κατσακιώρη  6974505866

Κ.Τομαρόπουλος  6972444429

Συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθη-

νών, μετά από αίτημα του Προέδρου  Γιώρ-

γου Πατούλη, είχε ο Πρόεδρος της Νέας

Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς (11/1). Στη

συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι

Ιατρικών Συλλόγων, κλαδικών φορέων για-

τρών του ΙΚΑ και Νοσοκομειακών γιατρών,

καθώς και των Ομοσπονδιών των Οδοντια-

τρικών και Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

Ακόμη μετειχαν οι Τομεάρχες Θ. Γιαννό-

πουλος, Γ. Γιακουμάτος, Π. Μελάς και Μ.

Αγγελάκας.    

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώ-

νης Σαμαράς δήλωσε:   

«Στην παρούσα χρονική στιγμή, που η Πα-

τρίδα μας και οι πολίτες βιώνουν τις συνέ-

πειες μιας πρωτοφανούς οικονομικής

κρίσης, είναι απαραίτητο η λειτουργία του

Συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας να διέ-

πεται από σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες. 

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σή-

μερα. Ο ΕΟΠΥΥ, εδώ και μερικές ημέρες,

έχει ξεκινήσει να λειτουργεί με πρόχειρο

τρόπο, χωρίς να διαθέτει ολοκληρωμένο

πλαίσιο λειτουργίας και χωρίς να εξασφα-

λίζει την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρι-

κών υπηρεσιών. 

Η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως σύμ-

φωνη με τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα

Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο οποίος θα στηρί-

ζεται: 

• Στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε

ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

• Στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής

γιατρού από τον ασθενή. 

• Στον ουσιαστικό και αποτελεσματικό

έλεγχο των δαπανών. 

• Στη διασφάλιση του δικαιώματος του ια-

τρικού προσωπικού, που θα συμμετέχει

στον ενιαίο φορέα, να ασκεί το λειτούρ-

γημά του με τρόπο που θα σέβεται την επι-

στημονική και επαγγελματική του

αξιοπρέπεια.  

Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται ένα σύγ-

χρονο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας, που δεν θα είναι σπάταλο, αλλά θα

λειτουργεί με διαφάνεια, κάτω από αυστη-

ρούς κανόνες και ελέγχους. 

Ένα σύστημα που θα διασφαλίζει στον πο-

λίτη την ελεύθερη επιλογή γιατρού και θα

δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συντα-

γογράφησης σε όλους τους γιατρούς -

συμβεβλημένους και μη - με αξιοπρεπή

αμοιβή για την ιατρική επίσκεψη και κατά

πράξη. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

για το νέο σύστημα, που θα ενοποιήσει

τους φορείς Υγείας.  Και τα στοιχεία αυτά,

δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα.

Είναι, επίσης, αδιανόητο τα Νοσοκομεία να

αντιμετωπίζουν ελλείψεις, ακόμη και σε

είδη πρώτης ανάγκης, και η αρμόδια πολι-

τική ηγεσία να μην αξιοποιεί ούτε καν τα

προγράμματα του ΕΣΠΑ.  Οι ευθύνες της

είναι τεράστιες. 

Ο Τομέας Υγείας της Νέας Δημοκρατίας,

μετά από πλήρη ενημέρωση, θα καλέσει

τους αρμοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες

που έχουν για όλα αυτά, όπως και για την

προχειρότητα λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. 

Αναγνωρίζω το δίκαιο των αιτημάτων που

μου ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι των Ιατρικών

Συλλόγων. Τους προέτρεψα όμως – ιδίως

μάλιστα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυ-

ρία - να θέσουν υπεράνω όλων, το συμφέ-

ρον των εκατομμυρίων ασφαλισμένων, που

σήμερα δεν έχουν γιατρούς, δεν μπορούν

να προμηθευθούν φάρμακα, βλέπουν τα ει-

σοδήματα τους να συρρικνώνονται και δεν

μπορούν να ανταποκριθούν σε στοιχει-

ώδεις ανάγκες». 

Σύμφωνη η Νέα Δημοκρατία στη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πρωτοβάθμιας Υγείας

Με υπουργική απόφαση, από τις 13 Δεκεμβρίου οι διαδι-

κτυακές διαφημίσεις ιδιωτικών εταιρειών στοιχήματος, θε-

ωρούνται παράνομες.

Σύμφωνα με την απόφαση περί «υπαγωγής των εταιρειών
παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων
μέσω Διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβα-
τικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν.
4002/2011» οι ιδιωτικές εταιρείες που δεν προσήλθαν

μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου να υπαχθούν στο

προσωρινό καθεστώς λειτουργίας και να φορολογηθούν

στο 60% των κερδών τους, θεωρούνται παράνομες. Αντί-

στοιχα, η διαφήμιση παράνομων εταιρειών επισείει ποινή

φυλάκισης και υψηλό πρόστιμο. 

Σύμφωνα με την από-

φαση,  «οι εταιρείες πα-
ροχής υπηρεσιών
στοιχημάτων και τυχερών
παιγνίων μέσω διαδι-
κτύου που είναι νόμιμα
εγκατεστημένες σε
κράτη μέλη της Ε.Ε. και
του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού χώρου, και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουρ-
γίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και έχουν υποβάλει
έως και 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φο-
ρολογικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011, λογίζεται ότι έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό
αυτό καθεστώς με την καταβολή των οφειλομένων, κατά
τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9
του άρθρου 50 του ανωτέρω νόμου, ποσών έως την ανω-
τέρω ημερομηνία». 

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση οι εταιρείες ιδιωτικού

τζόγου οφείλουν να υποβάλουν δήλωση για την απόδοση

της συμμετοχής του Δημοσίου, η οποία αντιστοιχεί στο

30% επί των μικτών κερδών τους όπως αυτά προσδιορί-

ζονται ως τα ποσά που προκύπτουν, εάν από τα συνολικά

ποσά συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδό-

μενα σε αυτούς ποσά.                            πηγή: aftodioikisi.gr

Απαγόρευση στον 
on line τζόγο

Κίνηση διεκδίκησης 

3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας
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Το διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου παραμονές

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς μετά από πρόσκληση

του διεθνή αερολιμένα. Οι δύο δράσεις του μουσείου αφο-

ρούσαν έθιμα της χώρας μας με επίκεντρο το ψωμί. Συγ-

κεκριμένα την παραμονή των Χριστουγέννων οι επιβάτες

και οι επισκέπτες του αερολιμένα είχαν την ευκαιρία να

θαυμάσουν μέρος της συλλογής των χριστουγεννιάτικων

και κεντημένων άρτων του μουσείου, τον παραδοσιακό

φούρνο καθώς και σκεύη για την παρασκευή άρτου. 

Ταυτόχρονα γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορε-

σιές πρόσφεραν σε μικρούς και μεγάλους κεντημένα χρι-

στόψωμα. 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στον ίδιο χώρο γυναίκες

ντυμένες με την παραδοσιακή φορεσιά της Αττικής πρό-

σφεραν κεντημένα ψωμάκια σε σχήμα ροδιού. Οι δύο δρά-

σεις του Ευρωπαϊκού μουσείου  Άρτου εμπλούτισαν το

ήδη γιορτινό και εορταστικό πρόγραμμα του «Ελευθέριος

Βενιζέλος» με παραδοσιακό και λαογραφικό χρώμα. Το

Ευρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου έχει την έδρα του στο Βαρ-

νάβα Αττικής του Δήμου Μαραθώνα και η συλλογή του

απαριθμεί πάνω από χίλια εκθέματα παραδοσιακών και

κεντημένων άρτων που συνεχώς αυξάνονται. 

http://www.mouseio-psomiou.com  -   http://www.ilmb.gr

7ο Ποιητικό Αναλόγιο - Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ

Η Δημοτική Χορωδία Ραφήνας αφήνει πίσω της το 2011 με μια μουσική πανδαι-

σία. 

Η Χορωδία πρωτοξεκίνησε το έτος 1975 ως «Παιδική Χορωδία» από τον νεοτο-

ποθετηθέντα δάσκαλο Αριστοτέλη Παπανικολάου στο Δημοτικό Σχολείο Ραφή-

νας. Από τότε μέχρι σήμερα λειτούργησε ανελλιπώς με διαφορετικές ονομασίες

και συνθέσεις, όπως, «Χορωδία Ραφήνας», «Μικτή Χορωδία Ραφήνας», «Χορω-

δία Δήμου Ραφήνας», «Δημοτική Χορωδία Ραφήνας». Αποκορύφωμα των επιτυ-

χιών αυτών των Χορωδιών ήταν  η συναυλία που έδωσε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο το έτος 2004, καθώς και η συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας στο

Διεθνές Φεστιβάλ Νεαρών τραγουδιστών στην Πορτογαλία κατά τα έτη 1994,

2001, 2002 με επιτυχίες και διακρίσεις. 

Η Δημοτική Χορωδία Ραφήνας (Παιδική Χορωδία και Χορωδία Ενηλίκων) συμμε-

τείχε, τη χρονιά που πέρασε, σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις, εθνικές επετεί-

ους  και φεστιβάλ, όπως η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΚΑΠΗ Ραφήνας,

Απονομή Λογοτεχνικών Βραβείων, «Βραυρώνεια 2011» κ.ά.

Διευθυντής Χορωδίας είναι ο Μουσικοπαιδαγωγός Αριστοτέλης Παπανικολάου                                                        

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Ιδρύθηκε βιβλιοθήκη στο 

1ο Γυμνάσιο Βούλας
Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας απολαμβάνουν

από τον Δεκέμβριο του 2011 τη δυνατότητα για ένα δια-

φορετικό μάθημα: ένα μάθημα στη νέα βιβλιοθήκη του

σχολείου! Είναι ένας ηλιόλουστος άνετος χώρος στο

ισόγειο του κτιρίου κατασκευασμένος και εξοπλισμένος

από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κα-

τάρτιση – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Bιβλία, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά,

cd-roms, dvds, βιντεοκασέτες αποτελούν τον εξοπλισμό

της βιβλιοθήκης και τοποθετήθηκαν στα ράφια με τη βοή-

θεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

και Κηδεμόνων του Σχολείου. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου αντιμετώπισαν

με ενθουσιασμό το άνοιγμα της βιβλιοθήκης! Οι μαθητές

στο χώρο της βιβλιοθήκης εργάζονται σε ομάδες, διαβά-

ζουν και συλλέγουν πληροφορίες για τις εργασίες τους.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν υλικό και

στο διαδίκτυο, καθώς στον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης

περιλαμβάνονται και 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύν-

δεση στο Ίντερνετ. 

Πλούσιο υλικό για ποικίλα μαθήματα περιλαμβάνεται και

στα εκπαιδευτικά cd-roms, dvds και βιντεοκασέτες της

βιβλιοθήκης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλουτίσουν

το μάθημά τους με προβολές στο χώρο της βιβλιοθήκης

και να οργανώσουν πληρέστερα την υλοποίηση εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων και projects. Μέσα από αυτή τη

διαδικασία οι μαθητές εξοικειώνονται με τη βιβλιοθήκη

και τις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της

θετικής στάσης τους για διάβασμα και έρευνα. 

Η βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ μαζί με τους διαδραστικούς πίνα-

κες, που από τον περυσινό Φεβρουάριο διαθέτει το 1ο

Γυμνάσιο Βούλας, ανοίγει νέους ορίζοντες και για τους

εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές του σχολείου. 

Εθιμα των Μεσογείων στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ 

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το 7ο Ποιητικό Αναλόγιο του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων -

Αρτέμιδας, πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 212 στο Μουσείο Οίνου, και ήταν  αφιερωμένο στην Κατερίνα Αγγελάκη

- Ρουκ. Την ανάλυση στο έργο της ποιήτριας έκανε ο ποιητής και βιβλιοκριτικός Κώστας Παπαγεωργίου. Την απαγγελία

η ίδια. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Οργανισμού Παν. Μάρκου, η οποία είχε προσωπική γνωριμία με την ποιήτρια,

από τα εφηβικά της χρόνια, ένα καλοκαίρι στην Αίγινα. 

«Ο χρόνος δεν αγγίζει τους ποιητές, παραμένουν παιδιά κι αυτός τους
κλείνει πονηρά το μάτι. Η ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ ρε-
αλιστική, χωρίς ίχνος ρομαντισμού· πραγματική αποτύπωση της ζωής.
Χωρίς ωραιότητες. Η αλήθεια που υπάρχει και διαφαίνεται σε όλος της
το εύρος μέσα στην  ποίησή της», ήταν λίγα από τα λόγια που είπε ο

Π. Μάρκου για την ποιήτρια. Η ποιήτρια απήγγειλε η ίδια στίχους από

τις συλλογές της και ο Κ Παπαγεωργίου έκανε την ανάλυση.

Τη Δευτέρα 16 – 01 κλείνει ο 1ος κύκλος των ποιητικών αναλογίων με

το αφιέρωμα στην Κική Δημουλά. Την ανάλυση θα κάνει η Τασούλα

Καραγεωργίου. Την απαγγελία η ηθοποιός Γιώτα Φέστα.
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Υποβοηθούμενη “αυτοκτονία” δεν είναι όρος

που συνηθίζεται για κράτη. Οφείλουμε να δι-

ευκρινίσουμε ότι δεν τον χρησιμοποιούμε καθ’

υπερβολήν, ούτε για να “εντυπωσιάσουμε” ή

να κινητοποιήσουμε τον ψυχισμό του ανα-

γνώστη. Αλλά γιατί αποτυπώνει κατά κυριο-

λεξία τον μετασχηματισμό όπου, όπως θα

δείξουμε, οδηγεί το ελληνικό κράτος η υπερ-

ψήφιση της δανειακής σύμβασης. 

Για να είναι χρήσιμη η ανάγνωση του παρόν-

τος άρθρου δεν χρειαζόμαστε καθόλου τον

ψυχισμό σας, χρειαζόμαστε απελπιστικά τη

λογική σας. Απελπιστικά, γιατί ο ελληνικός

λαός, περιλαμβανομένων των ελίτ, υπόκειται

στο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα στην

ιστορία πλύσης εγκεφάλου και χειραγώγη-

σης της σκέψης και των αντιδράσεων, με

σκοπό την ατομική και συλλογική καταστροφή

μας ως υποκειμένων για τον εαυτό τους.

Ακόμη κι αν διαφωνείτε, αναγνωρίζετε, υπο-

θέτουμε, ότι ζούμε σε ατμόσφαιρα βαριάς κα-

τάθλιψης, σύγχυσης προσανατολισμού,

έντονης αίσθησης ενοχής και αδυναμίας.

Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για να μη μπο-

ρούμε να σκεφθούμε και να δράσουμε ορθο-

λογικά. Πόσο μάλλον που οι αντικειμενικές

συνθήκες καθιστούν  οδυνηρή την ορθολογική

σκέψη, αβέβαιη, αμφίβολη ή επικίνδυνη την

ορθολογική δράση.  

Στις 14.12.11 η “Βραδυνή” είχε πρωτοσέλιδο

τίτλο “ENEXΥΡΑ” με υπότιτλο “Τι πρέπει να

προσέξετε για να μην εξαπατηθείτε”. Στηρι-

ζόταν σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμμα-

τείας Καταναλωτή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει

Γενική Γραμματεία Χρεωμένων Χωρών, να

προειδοποιεί τους πολίτες τους για τους κιν-

δύνους από τις υπογραφές που βάζουν οι πο-

λιτικοί τους. Γι’ αυτό έχουμε μισοπέσει στο

γκρεμό και μένει λίγο ακόμα να συντριβούμε.

Σας προτείνουμε ένα πείραμα που θα σας εκ-

πλήξει: Κλείστε την τηλεόραση, ξεχάστε όσα

σας λένε για το χρέος, σκεφτείτε την Ελλάδα

ως επιχείρηση που έχει πρόβλημα με την τρά-

πεζα που τη δάνεισε. Εξετάστε με αυτό το

κριτήριο τι κάνει ο διευθυντής της επιχείρη-

σης, ο Πρωθυπουργός. Σκεφθείτε πώς θα

ενεργούσατε εσείς, τι θα κάνατε, τι θα απο-

φεύγατε. Είστε ο μέτοχος, ο νόμιμος ιδιοκτή-

της της επιχείρησης, κοιμάστε κάτω από τη

στέγη της και στη δική σας ζωή κινδυνεύει να

πέσει και να την τσακίσει, όσο προστατευμέ-

νος κι αν πιστεύετε ότι είστε.  

Μιλήσαμε προηγουμένως για “αυτοκτονία”

του κράτους. ‘Eχει μεγάλη σημασία να υπο-

γραμμίσουμε ότι αυτό θα συμβεί ακόμα και αν

επιτευχθεί η συνέχιση της υπαγωγής του ελ-

ληνικού χρέους προς ιδιώτες στο ελληνικό

δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια, μετά την

υπό διαπραγμάτευση συμφωνία αναδιάρθρω-

σης (PSI) και αποτραπεί η υπαγωγή του στο

αγγλικό και διεθνή δικαστήρια. Στην πραγμα-

τικότητα υπάρχουν δύο τρόποι αυτοκτονίας

και, για να ζήσει ο υποψήφιος αυτόχειρ, το ελ-

ληνικό κράτος, πρέπει να αποτραπεί η χρήση

αμφοτέρων. Ο ένας είναι το αγγλικό δίκαιο και

τα διεθνή δικαστήρια, ο δεύτερος είναι η επι-

κύρωση της δανειακής σύμβασης με αυξη-

μένη πλειοψηφία από τη Βουλή.

Επειδή η επικύρωση αυτή έχει κρισιμότατη

σημασία για τα συμφέροντα των Πιστωτών,

επέβαλαν, δια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων

που ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό και των αν-

θρώπων επιρροής τους στο στενό περιβάλλον

Σαμαρά και Καρατζαφέρη, την αναβολή των

εκλογών που φαίνονταν αναπόφευκτες και

τον σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης,

ώστε να βρεθούν οι 180 ψήφοι που χρειάζον-

ται  για να αποκτήσουν πρώτη και δεύτερη δα-

νειακή την απαιτούμενη τυπική ισχύ. Το

“σενάριο Παπαδήμου” δουλευόταν έντονα

τουλάχιστο από το καλοκαίρι, όταν “ιδιώτες”

από τις ΗΠΑ έκαναν φύλλο και φτερό ακόμα

και τα παιδικά του χρόνια!

Ελληνικό και αγγλικό δίκαιο: 

η “μικρή διαφορά” ανάμεσα 

στη ζωή και το θάνατο

Το πρόβλημα χρέους είναι κατ’ αρχήν μια νο-

μική διαφορά μεταξύ διεθνών μεγατραπεζών

και του ελληνικού κράτους. Η τελική έκβαση

εξαρτάται ασφαλώς από πολλούς οικονομι-

κούς, πολιτικούς και διεθνείς παράγοντες, η

νομική διάσταση που εξετάζουμε εδώ έχει

όμως προφανώς πολύ μεγάλη σημασία. Σή-

μερα, η καθαρά νομική θέση της Ελλάδας στο

ζήτημα του χρέους είναι εξαιρετικά ισχυρή,

πολύ ισχυρότερη από τη θέση άλλων υπερ-

χρεωμένων χωρών, όπως άλλωστε αναγνωρί-

ζεται διεθνώς, άρθρα των Νιού Γιορκ Τάιμς ή

της Wall Street Journal ή μελέτες εγνωσμένου

κύρους πανεπιστημίων, όπως του Duke. Γιατί

τα ελληνικά ομόλογα διέπονται από το ελλη-

νικό δίκαιο, υπάγονται στις ρυθμίσεις που κυ-

ρίαρχα αποφασίζει η Βουλή και, εάν αύριο, η

χώρα επιλέξει να υιοθετήσει εκ νέου εθνικό

νόμισμα, αποχωρώντας από την ευρωζώνη, ή

αν βρουν ένα τρόπο να την εκδιώξουν από

την ευρωζώνη, ή διαλυθεί η ευρωζώνη, η

Βουλή θα υιοθετήσει νόμο για την εισαγωγή

του νέου νομίσματος,  με τον οποίο μπορεί να

μετατρέψει όλα τα συμβόλαια, περιλαμβανο-

μένων των ομολόγων, που ισχύουν κατά τη

στιγμή της δημοσίευσης σε ευρώ σε δραχμές

με την ισοτιμία που θα καθορίσει. Προφανώς

το χρέος θα πληθωρισθεί στη συνέχεια μαζί

με το νόμισμα. 

Στο πιο ακραίο, αλλά νομικά δυνατό σενάριο,

μπορεί να επικαλεσθεί η Αθήνα κατάσταση

έκτακτης ανάγκης και απειλή για τη ζωή του

πληθυσμού και την ασφάλεια του κράτους,

διακόπτοντας την εξυπηρέτηση του χρέους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι εξετάζουμε την κα-

θαρή νομική θέση της χώρας, της επιχείρη-

σης, στην αναλογία που σας ζητήσαμε να

σκεφτείτε, όχι τις υπόλοιπες παραμέτρους

άσκησης πολιτικής. Σημασία για την ανάλυσή

μας έχει ότι μπορεί να γίνει νομίμως.

Ευρώ, δραχμή και χρέος

Επειδή μπορεί στο μυαλό του αναγνώστη να

υπεισέλθουν παράσιτα από την ανορθολογική

ή υποβολιμιαία συζήτηση περί ευρώ ή δραχ-

μής, να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό δύο

πράγματα. Πρώτον, το κύριο πρόβλημα της

χώρας πλέον είναι η διατήρηση βιώσιμου δη-

μοκρατικού κράτους, ικανού να τρέφει τον

πληθυσμό του και να προστατεύει τα σύνορά

του. Η παραμονή ή μη στο ευρώ, όσο σημαν-

τική αφ’ εαυτής δεν συνιστά αυτοσκοπό, υπο-

τάσσεται στην πρωταρχική επιδίωξη. 

Δεύτερο, να έχεις ένα όπλο δεν σημαίνει ότι

το χρησιμοποιείς αναγκαστικά. Τα ατομικά

όπλα χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο φορές· η

απλή ύπαρξή τους είχε όμως τεράστιες πολι-

τικές επιπτώσεις. ‘Oπως είναι τα πράγματα

σήμερα, η Ελλάδα, αν φύγει από το ευρώ,

μπορεί να απειλήσει τους πιστωτές με με-

γάλη νόμιμη απομείωση των αξιώσεών τους

και των προσδοκιών τους από τη χώρα, και η

απειλή είναι δυνατή, και μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί και σε διαπραγμάτευση και σε ρήξη,

χωρίς να υλοποιηθεί αναγκαστικά. Αν θελή-

σουν να διώξουν τώρα την Ελλάδα από το

ευρώ, θα αποδεχθούν και τη ζημιά από τη με-

τατροπή του χρέους τους σε δραχμές. Αύριο,

αν όλο το χρέος είναι αναγκαστικά σε ευρώ,

τότε θα μπορούν να τη διώξουν χωρίς να κιν-

δυνεύουν οι αξιώσεις τους!

Η Ελλάδα γίνεται “δουλοπάροικος”

Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, γι’ αυτό και

υποστηρίζουμε ότι δεν επαρκεί η μη μεταβολή

σε αγγλικό δίκαιο. Το πρόβλημα είναι και η εν-

δεχόμενη επικύρωση της δανειακής, της

πρώτης, που δεν έχει επικυρωθεί από τη

Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε τις απα-

ραίτητες 180 ψήφους και της υπό σύνταξη

δεύτερης. Από τη στιγμή που επικυρωθούν

με 180 ψήφους οι συμβάσεις αποκτούν διε-

θνή νομική ισχύ. Σήμερα, η πρώτη δανειακή

είναι νομικά ανυπόστατη, γιατί δεν έχει κυ-

ρωθεί. Πως θα αλλάξει η νομική θέση της

χώρας, αν ψηφιστούν όσα προβλέπει η πρώτη

και κατά πάσα πιθανότητα η δεύτερη δανει-

ακή.

Η Ελλάδα παραιτείται δια των συμβάσεων

αυτών από την ασυλία εθνικής κυριαρχίας,

υποθηκεύει το σύνολο της δημόσιας περιου-

σίας, τωρινής και μελλοντικής(!), δηλαδή των

τραπεζών της αν κρατικοποιηθούν για να ανα-

χρηματοδοτηθούν και των υδρογονανθράκων

που θα ανακαλυφθούν ενδεχομένως στην

ΑΟΖ. 

Μέσω του μεσοπρόθεσμου υποχρεούται σε

εκποίηση σε τρέχουσες χρηματιστηριακές ή

αγοραίες τιμές, που μπορεί να είναι δέκα ή

εκατό φορές πιο κάτω από τις πραγματικές. Η

Αθήνα δεν μπορεί να δανεισθεί από τρίτους

πλην ΕΕ, γιατί δεν θα διαθέτει τίποτα να υπο-

θηκεύσει σε αντάλλαγμα. Δεν μπορεί πρα-

κτικά να διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις

ή να ζητήσει αναθεώρηση βλαπτικών συμβά-

σεων που δολίως υπέγραψαν δωροδοκηθέν-

τες πολιτικοί, γιατί ρητά απαγορεύεται ο

συμψηφισμός των απαιτήσεών της με τα δά-

νειά της. Οι δανειακές  απαγορεύουν τη με-

τατροπή του υπολοίπου χρέους προς ιδιώτες,

που θα πρέπει να πληρωθεί ακέραιο. Και πα-

ραπέμπουν ενστάσεις εγκυρότητας στο ευ-

ρωπαϊκό δικαστήριο.

Και ένα παιδί ακόμα καταλαβαίνει τι σημαί-

νουν αυτά. Παρόμοιοι αποικιακοί όροι δεν

μπορούν και δεν πρέπει, υπό οποιεσδήποτε

συνθήκες και με όποιες συνέπειες να γίνουν

δεκτοί. Ούτε είναι αποδεκτό επιχείρημα το ότι

οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να πουν όχι. Ας

αλλάξουν επάγγελμα. Κληρωτοί καλύτερα θα

τα κατάφερναν.

Αλλά προς στιγμήν ας κάνουμε μια παραχώ-

ρηση. Ας υποθέσουμε ότι επικυρώνουμε μια

τέτοια σύμβαση. Παίρνουμε όμως τουλάχιστο,

σε αντάλλαγμα, έναν έστω οδυνηρό, δύ-

σβατο, αλλά έστω δρόμο σωτηρίας.  Να κά-

νουμε βρε αδερφέ σκάντζα στις αρχές, να

υποφέρουμε δέκα και είκοσι χρόνια, να δια-

τηρήσουμε όμως ανοιχτό έναν δρόμο, μια

προοπτική για τη χώρα. H απάντηση είναι κα-

τηγορηματικά όχι. 

Οι αρχιτέκτονες της 26.10.11 υποστηρίζουν

ότι θα φτάσουν το χρέος στο 120% του ΑΕΠ

το 2020. Οι υπολογισμοί είναι υπεραισιόδοξοι

και τελείως αυθαίρετοι, πολύ περισσότερο

στο σημερινό περιβάλλον. Οι υπολογισμοί των

ίδιων κατά το πρόσφατο παρελθόν διαψεύ-

στηκαν όλοι παταγωδώς. Αλλά, ακόμα κι αν

επιτευχθεί, με τη χώρα νάχει διαλυθεί στο με-

ταξύ, το 120% δεν είναι βιώσιμο, αφού με

120% μπήκαμε στο μνημόνιο! Στην πραγματι-

κότητα απεδείχθη ήδη ότι όλο το πακέτο

(Μνημόνιο, Δανειακές κλπ.) δεν είναι φτιαγ-

μένα για να σώσουν την Ελλάδα, γιατί αν

ήταν λάθος θα το διόρθωναν διαπιστώνοντας

την αποτυχία. Είναι φτιαγμένο για να την κα-

ταστρέψει και την μεταβάλει σε εσαεί υπο-

τελή φόρου που δεν θα μπορεί να καταβάλει. 

Στο τέλος τέλος, είναι δυνατό όσοι γράψανε

αυτά που σας είπαμε στη δανειακή σύμβαση

γιατί τα γράψανε  Ο σκοπός είναι η λεηλασία

της χώρας, που θα διατηρήσει τελικά, μερικά

και μόνο, το “κέλυφος” της Ελληνικής Δημο-

κρατίας, χωρίς κανένα μέσο άσκησης της κυ-

ριαρχίας της και άγνωστο εντός ποίων τελικά

συνόρων και με ποια εθνική σύνθεση (o Στρος

Καν ήταν που πρότεινε στη Βουλή τη μετανά-

στευση ως λύση στην ανεργία των νέων, την

εφήρμοσε μάλιστα και ο ίδιος πηγαίνοντας να

ζήσει στο Ισραήλ!). 

Το ‘Oχι στην επικύρωση της δανειακής και στο

αγγλικό δίκαιο δεν σώζουν την Ελλάδα υπο-

χρεωτικά, την αφήνουν όμως με ακέραια τα

νομικά της όπλα είτε στη διαπραγμάτευση

που πρέπει να γίνει, είτε στη μάχη που ίσως

δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε.

Επίκαιρα, 5.1.2011

H ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ KAI TO AΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ “ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ” ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου
Konstantakopoulos.blogspot.com
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Από 22-1-2012 τα

αναδρομικά του

ΕΚΑΣ

Από 22-1-2012 θα ξεκινήσει η

χορήγηση των αναδρομικών του

ΕΚΑΣ 2011, στους νέους δι-

καιούχους σύμφωνα με τν απάν-

τηση του Υπουργού Εργασίας,

Γ. Κουτρουμάνη σε ερώτηση του

βουλευτή Γιώργου Χαραλαμπό-

πουλου. 

Φόροι πνίγουν τα

Ορφανοτροφεία!
ερώτηση του βουλευτή

Θανάση Μπούρα

Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

της Ν.Δ. και τ. Υφυπουργός Θανά-

σης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση

προς τους αρμόδιους βουλευτές, για

τους φόρους που πνίγουν τα ορφα-

νοτροφεία.

«Η χώρα μας διέρχεται εκτός των

άλλων μια βαθιά

κοινωνική κρίση.

Αυτή η κρίση

πλήττει σε με-

γάλο βαθμό συγ-

κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς

κοινωνικές ομά-

δες. Μια από

αυτές, ίσως και η πιο ζωτική, είναι τα

παιδιά και ιδιαίτερα αυτά που βρί-

σκουν στέγη σε κάποιο ίδρυμα.

Όλες οι καθημερινές ανάγκες αυτών

των παιδιών καλύπτονται από τα

συγκεκριμένα ιδρύματα, τα οποία

συγχρόνως αναλαμβάνουν την ανα-

τροφή, τη μόρφωση, την ένδυση

καθώς και την ψυχαγωγία τους.

Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να παρα-

βλέψει το ανεκτίμητο έργο αυτών

των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα όμως

και το κράτος οφείλει να συμπαρα-

στέκεται ουσιαστικά στο έργο των

ιδρυμάτων για παιδιά.

Αντ’ αυτού το κράτος επιβάλει φό-

ρους οι οποίοι δυσχεραίνουν τη λει-

τουργία των ιδρυμάτων αυτών και

δημιουργούν προβλήματα στη δια-

τήρηση του υψηλού επιπέδου παρο-

χών τους στα παιδιά.

Και ερωτά αν σκοπεύουν να βοηθή-

σουν φορολογικά στο έργο των

ιδρυμάτων.

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 1848/23-11-11) που κατα-

τέθηκε από τον Ανεξάρτητο Βου-

λευτή Αττικής, Βασίλη

Οικονόμου, αναφορικά με την

απόδοση του 15% της Ειδικής

Εισφοράς του άρθρου 19 του ν.

3054/2002 (Έσοδα του «Ειδικού

Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»)

προς τους Δήμους Ασπροπύρ-

γου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ει-

δυλλίας και Μεγάρων, ο

Υφυπουργός Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής, Ιωάννης Μανιάτης, απάν-

τησε ότι τον Δεκέμβριο του 2011

επανακαθορίστηκε ο τρόπος

υπολογισμού του ποσοστού από

το ειδικό τέλος που θα αποδίδε-

ται στον κάθε Δήμο. Έχει απο-

φασιστεί να δοθούν συνολικά

2.244.885,02 € στους δικαιού-

χους Δήμους και εκκρεμεί(!)

απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την

ενίσχυση των περιβαλλοντικών

προγραμμάτων των Δήμων που

δικαιούνται την ανταποδοτική

αυτή ενίσχυση.

Στην απάντηση του Υφυπουργού

ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

σχολιάζει:

Σε αυτή την εποχή που οι Δήμοι

καλούνται να καλύψουν όλο και

μεγαλύτερες «τρύπες» του

υπερχρεωμένου κράτους με όλο

και λιγότερα έσοδα, που κα-

λούνται να αναπτύξουν κοινωνι-

κές δομές για να αντιμετωπί-

σουν το γκρέμισμα του κοινωνι-

κού κράτους, η κυβέρνηση

εισπράττει μεν την Ειδική Ει-

σφορά από την κατανάλωση πε-

τρελαίου για όλο το 2011 και

κωλυσιεργεί να λάβει τις σχετι-

κές αποφάσεις με αποτέλεσμα

τα υπάρχοντα προγράμματα που

στηριζόταν σε αυτή την ανταπο-

δοτική ενίσχυση να έχουν βαλ-

τώσει, αφού δεν υπάρχουν

δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Πέραν αυτών κανείς δεν γνωρί-

ζει, αφού το Υπουργείο δεν

απάντησε σε αυτό το ερώτημα,

αν υπήρξε κάποια εκμετάλλευση

αυτών των πόρων όλο αυτό το

διάστημα. 

Τέλος, για μια ακόμη φορά το

Υπουργείο δεν δίνει σαφές χρο-

νοδιάγραμμα για το πότε εκτιμά

ότι θα αποδοθεί τελικά αυτή η

ενίσχυση για το απελθόν 2011.

Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώρ-

γιος Βλάχος και  υπεύθυνος του Τομέα Πο-

λιτικής Ευθύνης Εμπορίου της Νέας

Δημοκρατίας μας έστειλε πίνακα με τις κυ-

ριότερες μεταβολές

τιμών, από τη σύγ-

κριση δεικτών, Δε-

κεμβρίου 2011 με το

Δεκέμβριο 2010.

Είναι ενδιαφέρον να

δει κανείς πόσα ανέ-

βηκαν ορισμένα προ-

ϊόντα και υπηρεσίες

μέσα στο χρόνο της

φτώχειας και κάποιες

άλλες που κατέβη-

καν.

Ο Γ. Βλάχος δήλωσε σχετικά: «Ενώ οι μι-
σθοί μειώνονται δραματικά, οι τιμές βασι-
κών ειδών αυξάνονται, με αποτέλεσμα να
περιέρχονται σε ακόμη δυσκολότερη θέση
οι οικονομικά ασθενέστεροι. 
Λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις και ανε-
πάρκεια των κυβερνήσεων Παπανδρέου
στο χρόνο που πέρασε έχουν φουσκώσει
δραματικά την ακρίβεια. Παρόλα αυτά, ο
αρμόδιος υπουργός, περί άλλα τυρβάζει...». 
Δίπλα ο πίνακας με ποσοστά αγαθών και

υπηρεσιών.

Οι μισθοί μειώνονται δραματικά 

και οι τιμές αυξάνουν δραματικά!

ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΤΕΛΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ!
απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 09.12.2011

Α.Π. 24110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 283/2010 απόφαση του Δ.Σ. Κρωπίας εγκρίθηκε η πρόταση τροπο-

ποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 166Α. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση και τυχόν

υποβολή ενστάσεων να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών

από την τελευταία κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 4137

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 96774/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Ατ-

τικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση

Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE με

κωδικό θέσης «1402721- ΑΟ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ» πλησίον διοδίων

στον κόμβο Λ. Δημοκρατίας στο Δήμο Αχαρνών, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να

ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-

πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 4144

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 55752/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Ατ-

τικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση

Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE με

κωδικό θέσης «1105470 ΣΠΑΤΑ Β 65 C», επί κτιρίου στη θέση κτί-

ριο 65C, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στο

Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε

15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 4147

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 70561/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Ατ-

τικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση

Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE με

κωδικό θέσης «1105435 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ», στην οδό Επτα-

νήσου 27, στο Δήμο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-

φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρ-

θρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 4152

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 53328/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Ατ-

τικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση

Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE με

κωδικό θέσης «1000406 ΑΥΛΩΝΑ», στη Θέση «Παλιοκαντούτι- Πα-

λιοχώρι» στον Αυλώνα, στο Δήμο Ωρωπού της Περιφέρειας Αττι-

κής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη

Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-

τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227

και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή 

στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο 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

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

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

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

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.

Ο RAVINDER KUMAR του GURMEJ και της SWARANJIT

το γένος KAUR, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ και κατοικεί

στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, το γένος ΠΑΔΙΟΥ, που γεννήθηκε

στον ΧΟΛΑΡΓΟ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στο Μαρκόπουλο.

ΓΑΜΟΙ

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση
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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 Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην

τριχόντωση (γυναικεία αλωπεκία). Τις περισσότερες

φορές εμφανίζεται σε γυναίκες στις οποίες είναι κλινικά

αποδεδειγμένο ότι έχουν υψηλά ποσοστά ανδρογόνων

στο αίμα τους. Τα συμπτώματα είναι ανωμαλίες στην πε-

ρίοδο, ακμή και υπερτρίχωση. Άλλες συνηθισμένες αι-

τίες είναι οι ορμονικές θεραπείες για την μητρότητα,

όταν ξεκινά ή σταματάει η λήψη αντισυλληπτικών χα-

πιών, μετά από μια γέννα και πριν ή κατά την περίοδο

της εμμηνόπαυσης.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως πρωτίστως:

Τι δεν προκαλεί τριχόπτωση..

― Το στρες δεν προκαλεί τριχόπτωση, παρά μόνο στο

έντονο άγχος, το οποίο και διαρκεί καιρό και μπορεί να

εμφανίσει αραίωμα.

― Η διατροφή δεν προκαλεί τριχόπτωση, παρά μόνο

όταν υπάρχει εξαντλητική δίαιτα. Αλλά και πάλι, είναι

αναστρέψιμη όταν τρώτε σωστά. Επομένως τα προϊόντα

που αναφέρονται σαν τονωτικά μαλλιών και σαν συμ-

πληρώματα, δεν κάνουν και το μόνο που θα σας κάνουν

είναι να χάσετε χρόνο και χρήμα.

― Τα μακριά μαλλιά, τα ζελέ, η βρωμιά ή  τα καπέλα.

Κανένα από αυτά δεν ρίχνει τα μαλλιά. 

Αν σας παρουσιαστεί τριχόπτωση το πρώτο, που θα πρέ-

πει οπωσδήποτε να κάνετε είναι να διαπιστώσετε -μέσω

ειδικών αιματολογικών εξετάσεων- αν σας λείπει σίδη-

ρος ή όχι. Αν, λοιπόν, αιτία της τριχόπτωσης είναι η σι-

δηροπενία, ο ιατρός θα σας συστήσει το κατάλληλο

σκεύασμα σιδήρου, που θα επαναφέρει τα επίπεδα σι-

δήρου στα φυσιολογικά.

Η απώλεια μαλλιών είναι τις περισσότερες φορές κλη-

ρονομούμενη και δεν μπορεί να προληφθεί. Μπορείτε,

ωστόσο να βοηθήσετε την κατάσταση εξασφαλίζοντας

ότι οι τρίχες και οι θύλακες τρέφονται σωστά. Έτσι απο-

τρέπετε την αποδυνάμωση των μαλλιών και την αργή

επαναφύτρωση που προκύπτουν από ελλείψεις βιταμι-

νών και ιχνοστοιχείων.  

Για να σώστε τα μαλλιά σας χρειάζεστε τέσσερα βα-

σικά συστατικά: 

• Φρούτα & Λαχανικά για Αντιοξειδωτικά. Για παρά-

δειγμα, η Βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την σύνθεση

του κολλαγόνου, του συνδετικού ιστού που δίνει τη

δομή στις τρίχες.

• Προϊόντα Ολικής Άλεσης και Αδιάλυτες Φυτικές Ίνες

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι κρίσιμης σημασίας για

την καταπολέμηση της αντίστασης στην ινσουλίνη, κα-

τάσταση που έχει συσχετισθεί με φαλάκρα ανδρικού

τύπου. Επιπλέον, τα προϊόντα ολικής άλεσης αποτελούν

φυσική πηγή Βιταμίνης Β6 και συχνά εμπλουτίζονται και

με φυλλικό οξύ. Και τα δύο είναι σημαντικά για τη θρέψη

των θυλάκων και των τριχών.

• Κρέας για Ψευδάργυρο

• Νερό (+ φυσικοί χυμοί με καρότο)

Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων υγρών, βοηθά στην

μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, διατηρώντας τα

μαλλιά ενυδατωμένα και δυνατά.

Ποιες είναι λοιπόν πρακτικά, οι τροφές – βάλσαμο για

τα μαλλιά μας;

1. Σολομός: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «τροφή
ομορφιάς», αφού είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά

οξέα, πρωτεΐνη, βιταμίνη Β12 και σίδηρο. Τα ωμέγα -3

είναι απαραίτητα για την υγεία της επιδερμίδας του κε-

φαλιού, η οποία αποτελεί «βάση» για την υγιή ανάπτυξη

της τρίχας. Έλλειψη των λιπαρών αυτών από τον οργα-

νισμό συνδέεται με ξηροδερμία και αρκετές φορές με

έντονη τριχόπτωση. Αν είστε χορτοφάγος, τότε υπάρ-

χει και η εναλλακτική του συμπληρώματος ωμέγα -3 σε

κάψουλες.

2. Σπανάκι: Μπορεί ο Popeye να μην το έτρωγε επειδή

κάνει καλό στα μαλλιά, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να

το κάνει – αν είχε διαβάσει τις έρευνες. Το σπανάκι είναι

πλούσιο σε βιταμίνες Α και C, οι οποίες είναι πολύ ση-

μαντικές για την καλή υγεία του επιθηλίου της τρίχας,

ενώ έλλειψη τους καθιστά τα μαλλιά εύθραυστα και

αδύναμα. Η βιταμίνη C συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη

για τη σύνθεση του κολλαγόνου και επιπρόσθετα προ-

λαμβάνει την πρόωρη γήρανση της τρίχας, λόγω της

γνωστής αντιοξειδωτικής της δράσης. Μεγάλες ποσό-

τητες των δύο βιταμινών έχουν επίσης το μπρόκολο και

τα λαχανάκια Βρυξελλών.

3. Φασόλια: Και όμως, τα μαυρομάτικα και τα κόκκινα

φασόλια παρέχουν σημαντικές ποσότητες αμινοξέων

στον οργανισμό, που είναι απαραίτητα για την καλή

υγεία των μαλλιών, καθώς επίσης και σίδηρο, ψευδάρ-

γυρο και βιοτίνη. Ο σίδηρος είναι στοιχείο ζωτικής ση-

μασίας για την καλή υγεία των μαλλιών, ενώ ο

ψευδάργυρος βοηθά στην σωστή ανακύκλωση των τρι-

χών.

4. Πουλερικά: Η μεγάλη περιεκτικότητά τους σε πρω-

τεΐνη καθιστά τροφές όπως το κοτόπουλο και η γαλο-

πούλα, άκρως ευεργετικές για την γενική υγεία της

τρίχας. Όπως σημειώνουν αρκετοί δερματολόγοι, χωρίς

την απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης ή με πρωτεΐνη χα-

μηλής βιολογικής αξίας, οι τρίχες δείχνουν αδύναμες

και παρατηρείται έντονη τριχόπτωση.

5. Αυγά: Όπως και αν τα καταναλώσετε, τα αυγά είναι

εξαιρετική τροφή για τα μαλλιά, αφού είναι πλούσια σε

θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνη, βιοτίνη και βιταμίνη

Β12. Κατά προτίμηση τεσσερα αβγά (πλούσια σε θει-

ούχα αμινοξέα) σε εβδομαδιαία βάση.

6. Προϊόντα ολικής άλεσης: Τα συγκεκριμένα προϊόντα

έχουν δύο σημαντικά οφέλη: αφ’ ενός αποτελούν

«καλές» πηγές υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού

δείκτη (δεν ανεβάζουν το ζάχαρο στο αίμα), αφετέρου

παρέχουν «γενναίες» δόσεις ψευδάργυρου, σιδήρου και

βιταμινών του συμπλέγματος Β. Προτιμήστε δημητριακά

ολικής άλεσης, μαύρο ψωμί, νιφάδες βρώμης και κα-

στανό ρύζι.

7. Μοσχαρίσιο κρέας: Τα έχει όλα και… συμφέρει. Γεν-

ναίες ποσότητες ψευδάργυρου, σιδήρου, χαλκού και

φυσικά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, η οποία έχει υψη-

λότερη βιολογική αξία, γεγονός που την καθιστά απα-

ραίτητη για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα

τριχόπτωση. Εν ολίγοις το ιδανικό cocktail για την ενδυ-

νάμωση της τρίχας και την υγεία της επιδερμίδας του

κεφαλιού μας.

8. Μύδια: Περισσότερο γνωστά για τις αφροδισιακές

τους ιδιότητες, τα μύδια φαίνεται πως μπορούν να συ-

νεισφέρουν και στην υγεία των μαλλιών μας. Πέρα από

τον ερωτισμό μας λοιπόν, ο ψευδάργυρος που περιέ-

χουν «τονώνει» και την διαδικασία ανανέωσης της τρί-

χας.

9. Καρότα: Αποτελούν εξαιρετικής ποιότητα πηγές βι-

ταμίνης Α, η οποία είναι πολύ σημαντική για το φυσιο-

λογικό κύκλο ζωής των κυττάρων που βρίσκονται στο

τριχωτό της κεφαλής. Kύρια λειτουργία της είναι η δια-

τήρηση της υγείας του επιθηλίου, της βάσης δηλαδή της

τρίχας, ενώ η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει ξηρό-

τητα στα μαλλιά και να τα κάνει εύθραυστα.

10. Light γαλακτοκομικά: Προϊόντα όπως το γιαούρτι

και το γάλα είναι πλούσια σε ασβέστιο, το απαραίτητο

μέταλλο για την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Επί-

σης περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες πρωτεΐνης

whey και καζεΐνης, υψηλής βιολογικής αξίας.

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τα σεμινάρια διακοπής καπνίσματος συνεχίζονται στο

Κέντρο Υγείας Βάρης. Το νέο Σεμινάριο άρχισε στις 10 Ια-

νουαρίου 2012, ώρα 12π.μ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να τηλεφωνείτε

στο 213-2030311 πρωινές ώρες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.  

Η αγωνία της ...Τριχόπτωσης
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
― Η ετήσια εκδήλωση απονομών και κοπής πίτας της

Ένωσης θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30/01/2012 και ώρα

18.30 στο KWABA CLUB  στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ). 

― Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 15/1/2012

και ώρα 12.00 στο γήπεδο Ραφήνας.

― Για όλα τα σωματεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν

στo πρωτάθλημα Prejunior η ημερομηνία υποβολής των

αιτήσεων παρατείνεται έως τις 17/2/2012. Το ως άνω

πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ημερίδες αντί της ισχύου-

σας έως σήμερα μορφής διεξαγωγής των πρωταθλημά-

των. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
του βουλευτή ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ 

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, οφείλω να επαναλάβω

ότι η θέση και η δική μου και του Κόμματός μου είναι

ΥΠΕΡ της διάταξης για την συμμετοχή ξένων επενδυ-

τών σε Ελληνικές Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες.

Απλά επεσήμανα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-

σεων, (και παραπέμπω όσους το αμ-

φισβητούν στα Πρακτικά της

Βουλής), ότι θα πρέπει να υπάρχουν

εγγυήσεις για να αποφευχθεί τυχόν

αιφνίδια αποχώρηση των επενδυ-

τών, που μπορεί να προκαλέσει πρό-

βλημα στην λειτουργία της ομάδας.
Γιώργος Ανατολάκης

Βουλευτής Β´ Πειραιώς – ΛΑ.Ο.Σ.

Ο Χάρτης που βλέπετε αριστερά είναι χρωματιστή λιθογραφία του 1945, του ελ-
ληνικού νηολογικού χάρτου του Σαρωνικού Κόλπου Γλυφάδας, Βούλας, Βου-
λιαγμένης, Βάρης.
Περιλαμβάνει τους δρόμους και τα σπίτια της εποχής καθώς και τα βάθη σε
μέτρα.

Ο Χάρτης αυτός ανήκει στος λεγόμενους “Πορτολάνους” για τους πλοηγούς και
ναυτικούς.
Αξιόλογες είναι και οι ονομασίες των περιοχών που σήμερα αποτελούν το Δήμο
των 3Β.

Από τη Συλλογή του Κώστα Χ. Σπανού

ΝΗΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΒΑΡΗΣ

Πρωτάθλημα για γερά νεύρα

έχουν γίνει  οι  αναμετρήσεις της

Α2  Εθνικής κατηγορίας  των Αν-

δρών, αφού μετά την ολοκλήρωση

του πρώτου γύρου  ισοβαθμούν

στην πρώτη θέση 3 ομάδες.

Η ομάδα του ΓΣ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

κέρδισε με 4-0 τον  ΑΟ ΠΟΣΕΙ-

ΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  και έτσι πέ-

ρασε στην πρώτη θέση, ενώ ο

ΠΟΣΕΙΔΩΝ στη δεύτερη. Στον

επόμενο όμως  αγώνα ηττήθηκε

με 4-3 από τον  ΑΟ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑ-

ΤΡΑΣ, ο οποίος όμως  προηγού-

μενα είχε χάσει από την ομάδα

του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Έτσι  η ολοκλή-

ρωση του πρώτου γύρου βρίσκει

τις 3 ομάδες (ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ,

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και

ΑΟ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ) να ισοβαθ-

μούν στην πρώτη θέση με όλα τα

ενδεχόμενα ανοιχτά στους αγώ-

νες του δεύτερου γύρου. 

Για την ίδια εθνική κατηγορία η

ομάδα των γυναικών ΓΣ ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ  κέρδισε με 4-3 τον ΑΣ

ΠΕΡΑ 05 και έχασε με 4-3 από την

πρωτοπόρο ομάδα ΑΣΕΑ ΚΑΒΑ-

ΛΑΣ. Ο αγώνας  αυτός κράτησε

και το ενδιαφέρον  όλων  των θε-

ατών στο ΣΕΦ, αφού η ομάδα του

ΑΡΗ τόσο στο διπλό,  όσο και

στον αγώνα ΝΙΝΟΥ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ

έχασε και τα δύο παιχνίδια με 3-2

και 11/9 και 12/10 αντίστοιχα. 

Αήττητη  εξακολουθεί να παραμέ-

νει η αθλήτρια του ΑΡΗ,  ΚΡΟΥ-

ΣΤΑΛΛΗ, ενώ  πολύ καλές

εμφανίσεις πραγματοποίησαν και

οι αθλήτριες ΝΙΝΟΥ, ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ

ΚΑΙ ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ. 

Για  το πρωτάθλημα της Γ’ κατη-

γορίας  Αττικής  Ανδρών, η ομάδα

του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με 4-2

τον ΟΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  και 4-1 τον

ΑΟ ΖΗΝΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ και παρα-

μένει  δεύτερη  στην κατηγορία

αυτή.

Για την Β’ Εθνική κατηγορία αν-

δρών η ομάδα του ΑΣ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΤΗΣ έχασε με 4-1 από τον

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ και 4-2 από τον

ΑΦΜΟ ΑΦΟΑΝ. 

Για την ίδια κατηγορία γυναικών ο

ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  έχασε με 4-0

από το ΡΟΥΦ 80 και με το ίδιο

σκορ από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ. 

Αντίθετα η ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ

2006 κέρδισε και την ΑΕΚ με 4-1

και παραμένει στις πρώτες θέσεις

της κατηγορίας  αυτής.

Φίλαθλος

ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΑΡΗ” ΒΟΥΛΑΣ
ΣΤΗΝ  ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ Α2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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Εντυπωσιακή νίκη πέ-

τυχε η Μαρκό εκτός

έδρας επί της Δόξας Κο-

ρωπίου, με 3-0.

Οι παίχτες της Δόξας Κο-

ρωπίου φάνηκαν μουδια-

σμένοι και οι αντίπαλοί

τους δεν τους χαρίστη-

καν και μπήκαν δυναμικά

και αποφασισμένα στο

παιχνίδι να νικήσουν. 

Στα πρώτα 10 λεπτά είχε

ήδη προηγηθεί η Μαρκό

έναντι στην γηπεδούχο

με 1-0 με τον Κοντο-

γιάννη να βάζει το γκολ

και να διαμορφώνει και

το σκορ του ημιχρόνου. 

Ένα πέναλτι του Παπα-

δόπουλου ήταν ίσως η

ευκαιρία για τη Δόξα Κο-

ρωπίου να ισοφαρίσει

στο 58’, όμως ο τερματο-

φύλακας της Μαρκό Γε-

ρογιάννης απέκρουσε

και ο Κοντογιάννης

έδωσε την δεύτερη χαρι-

στική βολή στο 68’ λεπτό

κάνοντας το σκορ 2-0 και

διαλύοντας την ψυχολο-

γία της Δόξας Κορωπίου.

Τότε ξεκίνησαν τα λάθη

κι από τους παίχτες με

αποτέλεσμα στο 65ο

λεπτό ο αθλητής Σωτη-

ριάδης της Δόξας Κορω-

πίου να αποβληθεί για

επικίνδυνο παίξιμο. 

Το τελευταίο γκολ του

αγώνα και πολύ εντυπω-

σιακό που έφερε το 0-3,

έβαλε ο Χατζηστεφάνου

στο 82′.
Το πρωτάθλημα της Α’

Κατηγορίας βρίσκεται σε

κρίσιμο σημείο και τίποτα

δεν είναι προβλέψιμο. 

ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:
Παπαθεοδώρου, Τσετβερί-

κοβ, Φουστέρης, Θεοχάρης,

Σωτηριάδης, Σπηλιόπουλος,

Καστρινάκης, Τσιαμπάς

(46΄Πετράκης), Κωστάζος

(46΄Αμπετινάι), Γαλάνης

(85΄Κωφός), Παπαδόπουλος.

ΜΑΡΚΟ: Γερογιάννης, Χα-

τζηστεφάνου, Λιούμης, Με-

γαγιάννης, Κοτζιάς,

Τσώνης Ν., Τσώνης Θ. Τζα-

νής (85΄Λάππας), Ντίνος

(70΄Καραούλης), Κοντο-

γιάννης (80΄Κοντογιαννό-

πουλος), Καλιανιώτης.

Μέτριο παιχνίδι παρουσία-

σαν οι δύο ομάδες στον

πρώτο αγώνα μετά τις

γιορτές που κέρδισμένη

ομάδα βγήκε η ομάδα με τα

λιγότερα λάθη. 

Στο πρώτο μέρος του

αγώνα οι φιλοξενούμενοι

προηγούνταν ελαφρά. 

Το ημίχρονο τελείωσε με

δύο καλές φάσεις για τον

Πρωτέα στο 37′ και 41′ που

κατέληξαν κόρνερ.

Στην επανάληψη ο Πρω-

τέας πίεσε ψηλά σε μια

προσπάθεια να ισοφαρίσει

αλλά λίγο έλειψε να δε-

χτεί κι άλλο γκολ στο 51′
από αιφνιδιασμό που όμως

αντέδρασε και απέκρουσε

εξαιρετικά ο Παπαϊωάν-

νου.

Στο 55′ αφού δεν μπόρε-

σαν να διώξουν την μπάλα

οι αμυντικοί της Λαυρεω-

τικής, ο Κούλιμπης με γυ-

ριστό σουτ ισοφάρισε σε

1-1.

Στο 64′ η Λαυρεωτική γύ-

ρισε τον αγώνα με το

μέρος της και έκανε το τε-

λικό 1-2 μετά από λάθος

της άμυνας του Πρωτέα

με τον Μιχαηλίδη που

πλάσαρε τον ανήμπορο να

αντιδράσει Παπαϊωάννου.

Οι γηπεδούχοι παρ’ ότι

προσπάθησαν δεν κατά-

φεραν να ισοφαρίσουν

αφού η ομάδα της Λαυρε-

ωτικής, αποδείχθηκε 

οργανωμένη και αποφασι-

σμένη να μην χάσει το

παιχνίδι απ’ τα χέρια της. 

ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ:

Παπαϊωάννου, Κατσούλας,

Μακροδημήτρης, Κούλιμ-

πης, Λάζαρης, Διαμαντής,

Γεσιλάϊ, Κοσμάτος, Ρέτσι-

κας(49′ Μαραγκός), 

Χοτσιλάϊ, Kostaqi 

(80′ Μακροδημήτρης Σ.

ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Καραμαλέγκος, Καρέλας

(77′ Χρήστου Γ.), Χουσεϊν,

Παντελιάς, Παπακωνσταν-

τίνου, Πάνου, Τσώρας, Κα-

ραμαλέγκος (60′
Τσιδούσης), Μιχαηλίδης,

Μακρής, Χρήστου Α.

Δόξα Κορωπίου-Μαρκό 0-3
Α’ Κατ.-20η Αγ.

Πρωτέας Π. Φώκαιας - Λαυρεωτική 1-2
Β’ Κατ.-14η Αγ.

Η γυναικεία ομάδα μπάκσετ του ΠΡΩΤΕΑ, στην Α2

κατηγορία, άνοιξε την χρονιά και έκλεισε τον πρώτο

γύρο πανηγυρικά με το απόλυτο 10 στα 10! Παρά τις

απώλειες της Παντέλη Δ., Σπυριδοπούλου Α., Τσέρου

Α., Νικολοπούλου Α. και με έξι νεάνιδες στην δωδε-

κάδα, έπαιξε καλύτερα στο πρώτο μισό του παιχνι-

διού και τελείωσε αήττητη νικώντας τον ΣΠΟΡΤΙΓΚ

με 53-31, τον πρώτο γύρο. 

Στον αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην

μνήμη του Γιάννη Νικολαϊδη, πρώην προέδρου του

Συλλόγου, που επί προεδρίας του το γυναικείο τμήμα

ανέβηκε για πρώτη φορά στις εθνικές κατηγορίες,

ενώ δημιουργήθηκαν και οι ακαδημίες μπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 16-02 , 29-09 , 42-17 , 53-31.    

Διαιτητές : ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗΣ - ΦΑΛΟΥΚΑ

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Κουρμούλης): Γριμπα-

βιώτη 1, Βαλέτα 15, Σπαθάρου 10, Μπαρμπερίδου 5,

Κασάπογλου 6(2),  Κλιάεβιτς 2, Σιδηροπούλου, Κύρου,

Δημέλη, Στυλιαρά 2, Μελά 2, Ισκιόγλου 10.

Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Νασούφης): Χατζηευσταθίου 2,

Τσαγκαράκη 2, Γιακουμάτου 3, Καλλιώρα 5, Ντακό-

λια, Βραχάλη 4, Γεωργιάδη, Γιαννακάκου, Πετυχάκη

6, Καπερώνη 9(1), Γράψα, Παπαζαχαρία

Αήττητη η γυναικεία ομάδα του Πρωτέα

Γιορτάστηκε και φέτος στις εγκαταστάσεις του Ναυτα-

θλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) η γιορτή των

Θεοφανείων, μαζί με την τελετή βράβευσης των αθλη-

τών κι αθλητριών που διακρίθηκαν το 2011.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό των υδάτων της

πισίνας από τον πατέρα Γεώργιο και την ρίψη του Τιμίου

Σταυρού που κατάφερε να πιάσει ο νεαρός πολίστας

του Ομίλου Νικόλας Κουρούβανης. Ακολούθησε επί-

δειξη από την ομάδα συγχρονισμένης των κορασίδων

που καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ στη συ-

νέχεια έγινε η βράβευση των αθλητών/τριών στο εν-

τευκτήριο του Ομίλου.

Την εκδήλωση που προλόγισε η πρόεδρος του ΝΟΒ

Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα και παρουσίασε ο Γενικός Αρχη-

γός των αθλητικών τμημάτων Ρένος Βελώνιας τίμησαν

με την παρουσία τους μεταξύ άλλων πρώην πρόεδροι

του Ομίλου, οι διοικητές των τμημάτων Αστυνομίας και

Λιμενικού καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής.

Αγιασμός και βραβεύσεις 

στο Ν.Ο.Β.

Ημιτελική Φάση Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ

Την Πέμπτη 12/1/2012 πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία της ΕΠΣΑΝΑ η κλήρωση της ημιτελικής Φάσης

Κυπέλλου και κληρώθηκαν τα κάτωθι ζευγάρια:

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1  και ΩΡΑ 15.00

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΟΜ.           ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ ΟΜ.

1 ΑΝΤ.ΠΡΙΦΤΗΣ              ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

2 ΣΠΑΤΩΝ         ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ

Η επαναληπτική ημιτελική Φάση του Κυπέλλου θα

διεξαχθεί την Τετάρτη 15/2/2012


