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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

199 υπέκυψαν

στους εκβιασμούς

και στην ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
41 (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) + 1 της ΔΗΣ και 

οι ανεξάρτητοι άκουσαν την συνείδησή τους

Η αριστερά έμεινε σταθερή στις θέσεις της.

Αντιμνημονιακός και ο ΛΑ.Ο.Σ.!

Με πρωτοφανή τρομοκρατία – όχι μόνο του λαού –

υπερψηφίστηκε την προπερασμένη Κυριακή 12/2,

το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Β’  που δένει τη χώρα χειροπόδαρα,

υποθηκεύει το μέλλον των …εγγο-

νιών μας και ξεπουλάει τις πλουτο-

παραγωγικές πηγές της χώρας. 

Αγνοώντας και περιφρονώντας τη

λαοθάλασσα που είχε ξεχυθεί θυ-

μωμένη στο κέντρο της Αθήνας από

την Ομόνοια μέχρι και το Ζάππειο

199 Νενέκοι1 και άβουλοι βουλευ-

τές παρέδωσαν αλυσοδεμένη την

Ελλάδα στους τοκογλύφους, για να

τη …σώσουν!

Όνειδος για τη Βουλή: 199 ναι, 74 ηρωϊκά «όχι» και

με σημαντικές διαρροές, όχι μόνο στα κυβερνητικά

κόμματα (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ), αλλά και στα περιφερει-

ακά τους, ΛΑ.Ο.Σ. και ΔΗ.ΣΥ. (Μπακογιάννη).

Τα μνημονιακά κόμματα κατήγαγαν «Πύρρειο νίκη».

Το ΠΑΣΟΚ έχασε την απόλυτη πλειοψηφία, αφού

έμεινε με 132 υποτελείς βουλευτές, μετά τη δια-

γραφή των «ανταρτών», μεταξύ των οποίων η

Λούκα Κατσέλη, η Βάσω Παπανδρέου, Βουδούρης,

Αμοιρίδης κλπ. σύνολο 21 που είτε ψήφισαν όχι σε

όλα, είτε σε ορισμένα άρθρα, κυρίως αυτό που

αφορούσε τα εργασιακά.              Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Κορωπί, Μαρκόπουλο, Παιανία,
Γλυκά Νερά, Σπατα-Αρτέμιδα

Με κάθε νόμιμο μέσο διεκδικούν την κατάργηση
των αντισταθμιστικών του παλιού Αεροδρομίου

Δίκαια επιφυλάχθηκε ο Αριστείδης Γκίκας

Σελίδα 7

ΚΟΡΩΠΙ: Σε καλό δρόμο τα

δικαστήρια για μελέτες

Στο κλίμα των ημερών. Τελευταία αποκριά. Ολοι οι Δήμοι κάτι ετοιμάζουν για να ξε-
φύγουμε από την ...μαυρίλα. Ξεφαντώματα και χαρταετοί στις σελίδες 4,5,6

Σελίδα 
16
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Από τους βουλευτές της περιφέρειας

Αττικής, όλοι ήταν «καλά παιδιά» και

θα είναι πάλι υποψήφιοι βουλευτές

του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα γι’ αυτούς είναι

αν και πόσοι θα εκλεγούν. Θυμίζουμε

ότι από το πρώτο μνημόνιο, τρεις

είχαν δώσει αρνητική ψήφο με το

«παρών», μεταξύ των οποίων ο Βασ.

Οικονόμου, που συνέπραξε πρόσφατα

με τον Κουβέλη. 

Η Νέα Δημοκρατία ακρωτηριάστηκε

στην κυριολεξία αφού ο Σαμαράς (ενώ

είχε την παλιά προσωπική του εμπει-

ρία) διέγραψε πάραυτα όπως είχε

απειλήσει 21 βουλευτές, μεταξύ των

οποίων τρανταχτά ονόματα, όπως:

Κουντουρά, Βόζεμπεργκ, Σταμάτη,

τον Γιώργο Βλάχο από την περιοχή

μας, Μαρκόπουλο, Γκουλέκα, Ζώη, Γα-

ληνό, Μελά, Καρυπίδη, και άλλους,

αλλά ακόμη και τον Μαν. Κεφαλο-

γιάννη!

Αυτό δεν είναι απλά ακρωτηριασμός,

είναι αυτοχειρία.

Ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ το έπαιζε

«μάγκας» δυο χρόνια ως αντιμνημο-

νιακός, βάζοντας συνέχεια «κόκκινες

γραμμές», που διαρκώς μετέθετε, μέ-

χρις αποχρωματισμού, αποκαλύ-

φθηκε, ευτυχώς εγκαίρως, κι έχασε

«το όνειρό» του να γίνει Πρωθυπουρ-

γός αυτός και πάρα πολλοί που είχαν

εναποθέσει σ’ αυτόν τις ελπίδες τους. 

Κρίμα! Τελικά απεδείχθη και αυτός

«τσάμπα μάγκας». 

Α’, κέρδισε δύο «προσωπικότητες»,

που τους διέγραψε ο Καρατζαφέρης:

τον Βορίδη και τον Άδωνι!

Οφείλω απ’ αυτή τη στήλη, ένα

«εύγε» στο Γιώργο Βλάχο. Ελπίζω να

μη διαψευσθώ, γιατί κάποιοι άλλοι κιό-

τεψαν.

Τώρα και η Ν.Δ. φοβάται τις εκλογές.

Να δούμε αν θα τις προκαλέσει, γιατί

στο Σαμαρά κυρίως εναπόκειται.

Τις έχει μετακινήσει πολλές φορές: 19

Φεβρουαρίου, τον Μάρτη, τον Απρίλη

... και βλέπουμε. 

Η Ν.Δ. και ο Σαμαράς, μαζί με τον

ΓΑΠ και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

είναι μέρος της συνταγματικής

εκτροπής.

Στους «αντάρτες» της Ν.Δ. που αυτοί

εκφράζουν τη νομιμότητα, τον πα-

τριωτισμό και τη συνέπεια εντάσεται

βεβαίως και ο Πάνος Καμμένος, που

είχε ήδη διαγραφεί και προανήγγειλε

την ίδρυση κόμματος· των “Ανεξάρτη-

των Ελλήνων”.

Ο ΛΑ.Ο.Σ. μετά τις παλινωδίες του,

που τον οδήγησαν στη δημοσκοπική

πτώση, ελπίζει ν’ ανακάμψει, αφού τε-

λικά καταψήφισε το νέο μνημόνιο και

προφανώς την κυβέρνηση που είχε

μετά πάθους υποστηρίξει.

Τα κόμματα της Αριστεράς (ΚΚΕ –

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΔΗΜΑΡ) συνεπή

στη θέση τους ενάντια στο ΜΝΗΜΟ-

ΝΙΟ και στην εξαθλίωση των εργαζο-

μένων και του λαού και στο

ξεπούλημα της πατρίδας, όπως ήταν

λογικό και αναμενόμενο, συσπειρώ-

νουν απ’ τη μια τις δυνάμεις τους και

καταγράφουν εντυπωσιακή απήχηση

στο λαό, ακόμα και στους μη ιδεολο-

γικά προσκείμενους. Στις δημοσκοπή-

σεις αθροιστικά καταγράφουν

ποσοστά που ξεπερνούν το 50%. 

Αξίζει ν’ αναφερθούμε σε δύο φρά-

σεις των εκπροσώπων του ΚΚΕ και

του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο Παφίλης (ΚΚΕ), αφού χαρακτήρισε

ως εγκληματικό και βάρβαρο το μνη-

μόνιο είπε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρ-

νηση και η Βουλή δεν έχουν κανένα

ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να ψηφί-

σουν μέτρα που πτωχεύουν τις εργατι-

κές, λαϊκές οικογένειες και τις στέλνουν

κυριολεκτικά στην κόλαση […].

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

θέτει θέμα αναντιστοιχίας και σύγ-

κρουσης της Κυβέρνησης με την θέ-

ληση και τα συμφέροντα του Λαού και

απαιτεί την παραίτηση της Κυβέρνη-

σης και την άμεση προσφυγή στις

κάλπες. «Δεν έχετε καμία λαϊκή
εξουσιοδότηση. Είστε συντριπτική
μειοψηφία στο Λαό. Αυτή η Βουλή
δεν έχει δικαίωμα να «κρεμάσει» το
λαό, για πάρα πολλά χρόνια».
Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ): […] Μας κα-

λείτε σε λίγες ώρες να ψηφίσουμε με τη

διαδικασία του κατεπείγοντος, αυτό (και

επιδεικνύει το τόμο του Νομοσχεδίου)

700 σελίδες που μοιράστηκαν στις 2:30

τα ξημερώματα του Σαββάτου. Θέλετε

να μας στείλετε αδιάβαστους όχι μόνο

εμάς, αλλά εκατομμύρια Έλληνες. Το

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1, απέτυχε (κατά γενική

ομολογία). Ζήτω το χειρότερο ΜΝΗΜΟ-

ΝΙΟ Νο 2!

Σημείωση: Στο επόμενο φύλλο θα

επανέλθουμε για να θυμίσουμε ποιοι

είναι οι τρομοκράτες, που τρομοκρά-

τησαν τους άβουλους βουλευτές και

μικρό μέρος (20%) του Λαού που

έχουν ακόμη το σύνδρομο του ραγιά

και το “παίζουν” “νοικοκυραίοι” και “ρε-

αλιστές”!...

Σήμερα κοιτάξτε στη σελίδα 11, που
πάνε τα 130 δις!...

199 υπέκυψαν στους εκβιασμούς 

και στην ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μετέωρη η μεταφορά των μαθη-
τών ανά Δήμο Σελ. 6

900 λογαριασμοί ΔΕΗ απλήρωτοι
στα 3Β, Πρωτοβουλία πολιτών Σελ. 6

Δίκτυο αλληλεγγύης στα 3Β Σελ. 7

Κίμων ο Μλτιάδου
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Δεν εξέπληξε ο Πάγκαλος Σελ. 8

Σχέδιο διάσωσης των τοκογλύ-

φων Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εθελοντισμός σε περίοδο κρίσης 
Πάνος Λειβαδάς Σελ. 9

Ολη η Ευρώπη μια Ελλάδα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος ενη-
μερώνει και ευχαριστεί Σελ. 11

Καμία μείωση στην κοινωνική μέ-
ριμνα στην Παλλήνη Σελ. 13

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

κατασχέθηκαν από τσιγγάνους Σελ. 17

Αισιόδοξος ο Δήμαρχος Σπάτων Σελ.18

Να επιστραφούν οι ακτές στους πο-

λίτες ζητούν τα 3Β Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ημερίδα  για πιστοποιήσεις

από διάφορους φορείς

«Ο  Ρόλος  του  ΕΟΠΠΕΠ  και  του  Εθνικού  Κέντρου   EU-

ROPASS,  στη διαφάνεια των Προσόντων, την ενίσχυση της

Κινητικότητας  και την προώθηση στην Απασχόληση». 

Ημερίδα στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλή-

νης Σελίδα 18

Γελοιογραφία στη βελγική Le Soir, 20.2.2012

Αντε, ...βγάλε και το
τελευταίο ρούχο

είπαμε, εντελώς 
ξεβράκωτη!

Αν θέλεις τα ωραία
μας ευρώ?
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«Υπάρχει ελπίδα για την πόλη, και αυτή εί-
σαστε εσείς» δήλωσε ο επικεφαλής του

συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –

Πόλεις για να Ζεις»,  Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για

την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της

παράταξης, (23/2).

Απευθυνόμενος στους παρόντες υποψήφι-

ους συμβούλους, τα στελέχη της παράτα-

ξης αλλά και πολλούς «νέους» πολιτικούς

φίλους, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης άσκησε κριτική στη διοίκηση του

Δήμου για την εικόνα διάλυσης που παρου-

σιάζει η πόλη, ένα χρόνο μετά την ανάληψη

των καθηκόντων της, ενώ παράλληλα ανέ-

φερε επιγραμματικά κάποιες από τις ενέρ-

γειες της αντιπολίτευσης. 

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε ενδεικτικά

στο μείζον πρόβλημα που παρουσιάζεται

αυτές τις μέρες στο Δήμο, όπου εξ’ αιτίας της

αδράνειας της Δημοτικής Αρχής, τα σχολεία

της πόλης έχουν μείνει χωρίς τη δυνατότητα

να αγοράσουν ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης,

αφού μόλις πριν δύο ημέρες εκλέχτηκε από

το Δημοτικό Συμβούλιο η αρμόδια σχολική

επιτροπή· κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πριν

από έναν χρόνο! 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο επικεφαλής του

συνδυασμού ευχαρίστησε τους παρευρισκό-

μενους για τη συνεχιζόμενη παρουσία τους

και το αδιάκοπο ενδιαφέρον που δείχνουν για

τα κοινά, ενώ ειδικότερα για τους εκλεγμέ-

νους συμβούλους του συνδυασμού δήλωσε

υπερήφανος για την ποιότητα του έργου που

ασκούν εντός και εκτός των οργάνων στα

οποία έχουν εκλεγεί.

Εκτός από τον Γρ. Κωνσταντέλλο, στην εκδή-

λωση απηύθυναν χαιρετισμό όλοι οι εκλεγμέ-

νοι τοπικοί και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι

μετέφεραν στην υπόλοιπη παράταξη τις εντυ-

πώσεις και τα βιώματα που έχουν αποκομίσει

κατά του πρώτους δεκατέσσερις μήνες της

θητείας τους.

Αίσθηση προκάλεσε σε όλους η καθολική αν-

ταπόκριση των ανθρώπων του συνδυασμού

στο κάλεσμα της παράταξης, αφού ο όγκος

της εκδήλωσης ήταν ίδιος, αν όχι μεγαλύτε-

ρος από τις συγκεντρώσεις στελεχών που

πραγματοποιήθηκαν πριν από τις εκλογές,

αποδεικνύοντας ότι η παράταξη παραμένει

ενωμένη και δυνατή. Παράλληλα όμως έδειξε

ότι έχει διευρυνθεί σημαντικά, αφού την

έχουν πλαισιώσει αρκετές προσωπικότητες

που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές

σε άλλους δημοτικούς σχηματισμούς. 

Η Βάρη ήταν η τυχερή πόλη, αφού το φλουρί

έπεσε στην Δημοτική ενότητα Βάρης.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: 
«Υπάρχει ελπίδα για την πόλη και αυτή είμαστε εμείς»
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Το ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΕ ΕΙΧΕ ΠΕ-

ΤΥΧΕΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ είναι μία

σάτιρα, που σκοπό της έχει να

ανατρέψει κάθε βεβαιωμένη

αλήθεια και κάθε βεβαιωμένο

ψέμα! Έχοντας ως άξονες τον

χρόνο, την εκδίκηση, τον εγωι-

σμό, την εξουσία, πραγματεύε-

ται τα ανθρώπινα πάθη. 

Τι είναι αυτό που ζούμε; Ποια η

σχέση μας με το παρελθόν; Και

πόσο εύκολη είναι η επιβίωση

στις μέρες μας; Όλα φαίνονται

να καταρρέουν όταν ο κόσμος

χάνει την εμπιστοσύνη του σε

όσα πίστεψε. Έτσι θα οδηγηθεί

σε μια νέα κατάσταση, σε ένα

νέο status quo κάτω από την

πίεση της κοροϊδίας και της γε-

λοιότητας των καιρών.

Στο έργο παρουσιάζονται

ήρωες - σύμβολα των παραμυ-

θιών και της ιστορίας: ο Νέρω-

νας, ο Χίτλερ, ο Λύκος, η

Κοκκινοσκουφίτσα, η Γκρέτελ

και η Χιονάτη. 

Ερωτήματα που θέτει το έργο: 
Ο Νέρωνας έκαψε ή όχι τη Ρώμη;

Ο Χίτλερ διέπραξε εγκλήματα για

την ανθρωπότητα;

Ο Λύκος είναι πράγματι κακός;

Η Κοκκινοσκουφίτσα όντως απει-

λήθηκε;   

Οι κακοί είναι πράγματι κακοί; Η

ιστορία μας λέει την αλήθεια; Και

οι καλοί κάτω από ποιες συνθήκες

έφτιαξαν το καλό τους όνομα;

Κείμενο - Στίχοι - Σκηνοθεσία: Σπύ-

ρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - Κο-

στούμια: Ράνια Αντύπα, Μουσική -

τραγούδια: Γιάννης Κ. Ιωάννου

Παίζουν αλφαβητικά

Στάθης Αναστασίου, Σπύρος Κο-

λιαβασίλης, Βίκυ Κολτσίδα, Μα-

ριέττα Λούμπα, Θαν.ς Τσόδουλος,

Νάνσυ Χρυσικοπούλου.

Θεατής μπορεί να είναι ο καθέ-

νας από εμάς που εξαπατή-

θηκε, απαξιώθηκε, πληγώθηκε

ή εκδικήθηκε για όσα διαστρε-

βλωτικά του καταλόγισαν!

Πρεμιέρα: 03.03.12 - 21.15
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο 21.15

+ Κυριακή 19.15      μέχρι Κυριακή

των Βαϊων. 

Γεν. είσοδος: 14€  Μαθητικό φοιτη-

τικό: 10€. Κατάλληλο άνω των 13

ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ

Καραολή & Δημητρίου 5 

Μαρκόπουλο, τηλ. 2299040803

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, σε συνερ-

γασία με το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μέσα στα

πλαίσια της συμβολής του στην προστασία του Περιβάλ-

λοντος, διοργανώνει αναδασωτική προσπάθεια στον Δήμο

Βουλιαγμένης Αττικής, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012. 

Τα μέλη και όποιος επιθυμεί να συμβάλλει στην πρωτο-

βουλία αυτή, θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στον Χώρο

της Παναγιάς Βουλιαγμένης, για να κινηθούν από εκεί

προς τον χώρο της αναδάσωσης.

"Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ"

στην Παλλήνη

Με την καινούρια παραγωγή

"Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΕΡΑΣ", το παιδικό θέατρο

Γιάννη Χριστόπουλου, θα

επισκεφθούν το ΓΕΡΑΚΑ και

την ΠΑΛΗΝΗ.

Το Σάββατο 3 Μαρτίου στις

5.30μ.μ. στο "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ" (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου) και

την Κυριακή 4 Μαρτίου στις

11.30 και στις 5.30μ.μ. η πα-

ράσταση θα ανέβει στην "Αί-

θουσα συνιδιοκτησίας” (Πλ.

Παιανίας).   

5 κορυφαίοι συντελεστές υπογρά-

φουν την παραγωγή.

Ο ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ σκηνοθέτησε

την παράσταση ενώ έχει υπογρά-

ψει και τους στίχους των τραγου-

διών. Ο Μ. ΑΣΛΑΝΗΣ τα

κοστούμια. Γ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΛΗΣ έχει

επιμεληθεί τη μουσική, χορευτικά

το θίασο έχει καθοδηγήσει ο Φ.

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ, τη θεατρική

διασκευή έχει κάνει ο Μ. ΒΕΝΙΕ-

ΡΗΣ. 

"Πότε έχει μεγαλύτερη αξία η
ομορφιά; Όταν βρίσκεται στην
ψυχή και το σώμα ή στην
ψυχή και την καρδιά; Τι είναι
όμορφο και τι άσχημο; Τις
απαντήσεις θα ανακαλύψουν
τα παιδιά...”.    

Περισσότερες πληροφορίες.

6973.056635

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

“ΑΡΤΕΜΙΣ” ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Γιαννάκη 2 Μαρκόπουλο

ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ 
PUSS IN BOOTS (μεταγλωττισμένο)

προβολή: 19.00, Διάρκεια: 90', γεν. είσοδος 7€
Σκηνοθεσία: Κρις Μίλερ. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝ-

ΤΕΡΑΣ, ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ, ΖΑΚ ΓΑΛΙΦΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΠΙΛΙ ΜΠΟΜΠ ΘΟΡΤΟΝ

Ένας από τους πιο αγαπημένους

χαρακτήρες από τον υπέροχο

κόσμο του Σρεκ, έρχεται με τη

δική του ταινία να σε ξελογιάσει

στη μεγάλη οθόνη, νιαουρίζοντας

ναζιάρικα με τη φωνή του Αντό-

νιο Μπαντέρας! Η ταινία προτά-

θηκε για Όσκαρ και Golden Globe

"Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων

Σχεδίων", για το 2012.

Ο μικρόσωμος και μόνιμα ερωτο-
χτυπημένος Γάτος Σπιρουνάτος,
χρίζεται πρωταγωνιστής σε μια
ταινία όλη δική του, γιατί μπορεί να τον γνωρίσαμε δίπλα στον
ένα και μοναδικό Σρεκ, αλλά καιρός δεν είναι να μάθουμε επιτέ-
λους από πού κρατάει η σκούφια ή μήπως να λέγαμε καλύτερα οι
μπότες του; Ποιο είναι άραγε το ποιόν και παρελθόν του ψιψίνου,
που ομολογουμένως κλέβει την παράσταση άμα τη εμφανίσει,
πόσο μάλλον όταν προσπαθεί με τη βοήθεια του Χάμπτι Ντάμπτι
και της Κίτι της Ελαφροπατούσας να κλέψουν τη Χήνα με τα
Χρυσά Αυγά, ενώ την ίδια στιγμή εκείνος καλείται να αποφύγει
τα βέλη του έρωτα;

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 2:

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ
SHERLOCK HOLMES 2: A GAME OF SHADOWS

προβολή: 21.30, Διάρκεια: 129'
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ

Σενάριο: ΜΙΣΕΛ & ΚΙΕΡΑΝ ΜΟΥΛΡΟΝΕΙ

Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΑ-

ΡΕΝΤ ΧΑΡΙΣ, ΝΟΥΜΙ ΡΑΠΑΣ

Ο Σέρλοκ Χολμς ήταν ανέκαθεν ο εξυπνότερος άνθρωπος στον
χώρο... μέχρι τώρα. Κι αυτό, γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος ένας
νέος δαιμόνιος εγκληματικός εγκέφαλος - ο καθηγητής Μοριάρτι
(Τζάρεντ Χάρις) - ο οποίος εκτός του ότι συναγωνίζεται επάξια
τον Χολμς σε πνευματικό επίπεδο, διαθέτει μια εξαιρετικά σατα-
νική πλευρά και απουσία συνείδησης, που του δίνει το πλεονέ-
κτημα έναντι του πασίγνωστου ντετέκτιβ.

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου εγ-

καινιάζεται στην αίθουσα τέ-

χνης Τεχνοχώρος η έκθεση

"Περι Ελευθερίας" . Ο ιδανι-

κός διάλογος 12 σύγχρονων

καλλιτεχνών μ' έναν εικα-

στικό τους προπάτορα, σε

επιμέλεια του ιστορικού τέ-

χνης και καθηγητή ιστορίας

της τέχνης στο πανεπιστή-

μιο Αθηνών Μάνο Στεφανίδη

(τ. διευθυντής Εθνικής Πινα-

κοθήκης). 

Σε αυτή την έκθεση θα πα-

ρουσιαστεί ένα έργο του

Κωνσταντίνου Παρθένη

μαζί με έργα 12 σύγχρονων

Ελλήνων καλλιτεχνών.

Πρόκειται για το έργο "La

Liberté" του Κ. Παρθένη το

οποίο παρουσιάστηκε για

πρώτη φορά  στην Biennale

της Βενετίας του 1938 και

δεν έχει εκτεθεί ξανά. Το

έργο αυτό γίνεται σημείο

αναφοράς αλλά και καλλι-

τεχνικού προβληματισμού

για τους 12 καλλιτέχνες . 
Συμμετέχουν οι: Μανώλης

Αναστασάκος | Ρένα Ανούση -

Ηλία |  Γιάννης Ασημακόπου-

λος| Στάθης Βατανίδης | Μαρία

Γιαννακάκη | Ελένη  Γλύνη |

Σταύρος Διακουμής  |  Πέτρος

Ζουμπουλάκης | Ανδρέας Κον-

τέλλης | Χάρης Κοντοσφύρης |

Γιώργος Κόρδης | Κωνσταντί-

νος Παρθένης | Μιλτιάδης Πε-

ταλάς

Εγκαίνια Έκθεσης: Τετάρτη 7

Μαρτίου, 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: 7 έως 31

Μαρτίου 2012

Τεχνοχώρος Λεμπέση 4 & Μα-

κρυγιάννη, Αθήνα

info@technohoros.org.  

"Περί Ελευθερίας" 
Ο ιδανικός διάλογος 12 σύγχρονων καλλιτεχνών 

μ' έναν εικαστικό τους προπάτορα

Εργο του Γ. Κόρδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2 ΜΑΡΤΙΟΥ 8μμ    

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο Ελευθεριακο-

Αυτόνομο Στέκι «Πικροδάφνη» στον Αγιο Δημήτριο.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ).

Θα επισκεφθούν το Ελευθεριακό-Αυτόνομο Στέκι «Πικρο-

δάφνη» για συζήτηση και ποτό.  

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια αν-

ταλλακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε

φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο  

Υπεύθυνοι ενημέρωσης

Κωστής 6937153051 - Εβελίνα Σταύρου 6970308448
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ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ στο 

Λόφο Παλλήνης

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λόφος Παλλήνης” καλεί την

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30, για να γιορτά-

σουν μαζί την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, με

Πλούσιο Μενού και Μουσική Κομπανία ταλαντούχων

Νέων Καλλιτεχνών.

Τιμή συμμετοχής 5 ευρώ.

Κούλουμα

στο Δήμο 

ΣΠΑΤΩΝ -

Αρτέμιδας

Την Καθαρά Δευτέρα 27/2

στο πάρκο αναψυχής του

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

(πίσω από παγοδρόμιο

Μπλάνος), ‘Κούλουμα

2012’  από ώρα 11:00 έως

15:00 με πέταγμα χαρταε-

τού, σαρακοστιανά, κρασί

και πολύ κέφι.

Καθαρά Δευτέρα 27/2,

Κούλουμα στο Δήμο Λαυ-

ρεωτικής.

Στις 10.30 το πρωί η γιορτή

ξεκινά στη Ρεμίζα στο

Λαύριο, στον κόμβο του

ΒΙΟ.ΠΑ στην Κερατέα και

στο Χάος στην Καμάριζα.

Σαρακοστιανά εδέσματα

και κρασί, για όλους…

Ζωντανή μουσική με το-

πικά σχήματα, κέφι και δια-

σκέδαση για τους δημότες

καθώς και εκπλήξεις με

κλόουν για τους λιλιπού-

τειους. 

Τη φετινή Αποκριά η επι-

δίωξη του Δήμου Λαυρεω-

τικής δεν είναι να

προσφέρει μόνο ένα ζων-

τανό, χαρούμενο γλέντι

στους πολίτες, αλλά και

ένα μήνυμα χαράς και αι-

σιοδοξίας. 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ
Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου την Καθαρά

Δευτέρα 27/2, γιορτάζει στην παραλία Αναβύσσου

στο “Πέτρινο” από 10.30πμ.

Κούλουμα στην Παλλήνη

(Ανθούσα)
Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Παλλή-

νης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτι-

σμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοργανώνουν

τα Κούλουμα 2012.

Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί

σε αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS Αν-

θούσας και θα περιλαμβάνει χορό, τραγούδι και παραδο-

σιακά εδέσματα για τους δημότες καθώς και παιχνίδια για

τους μικρούς μας φίλους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος περιμένουν για να πε-

ράσουμε όμορφα, τηρώντας την παράδοση που θέλει τα

Κούλουμα μία ημέρα χαράς και διασκέδασης.

Αποκριές στους Δήμους Κούλουμα στη Λαυρεωτική 
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Καίμε «τον Καρνάβαλο 
του Μνημονίου»

Η Επιτροπή Αγώνα σε Μαρκόπουλο - Πόρτο Ράφτη, την

Κυριακή της αποκριάς, 26/02 στο λιμάνι στο Πόρτο -

Ράφτη θα πραγματοποιήσει εκδήλωση – δρώμενο με

κοινωνικό τραπέζι αλληλεγγύης.

Καίμε «τον Καρνάβαλο του Μνημονίου»

- Γιορτάζουμε την επιτυχία μας ενάντια στα χαράτσια

(κερδίσαμε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στη ΔΕΗ) 

- Να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε μου-

σική, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε

- Να φάμε όλοι μαζί, με τα παιδιά μας, τα φαγητά, τους

μεζέδες και τα αναψυκτικά, που θα φέρουμε, όσοι μπο-

ρούμε, από το σπιτικό μας και ότι προσφέρουν συντοπί-

τες μας. Το κρασάκι είναι εξασφαλισμένο.

ΕΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΟ(Ν) … ΚΑΨΟΥΜΕ

Η περιφορά του καρνάβαλου θα ξεκινήσει στις 11πμ

στο Μαρκόπουλο (στην αφετηρία του ΚΤΕΛ) και με αυ-

τοκινητοπομπή σε Μαρκόπουλο και Πόρτο-Ράφτη θα

καταλήξει στις 1μμ στο Λιμάνι στο Πόρτο-Ράφτη, στην

πλατεία με το άγαλμα του ναύτη.

Υστερόγραφο :

Όλη η διοργάνωση θα γίνει με εθελοντική προσφορά

όλων μας. 

Όποιος θέλει να βοηθήσει σε προσφορά υλικών, εξο-

πλισμού και φαγητών μπορεί να επικοινωνήσει με το τη-

λέφωνο της "Επιτροπής Αγώνα" (6934552574) και με

την Ανδρέου Αντωνία (2299022207).

Πρωτοβουλία Πολιτών 3Β

900 λογαριασμοί απλήρωστοι! 

Την Τρίτη 21 Φλεβάρη, αντιπροσωπεία της «Πρωτοβουλίας

Πολιτών ΒΒΒ Ενάντια στα Χαράτσια», επισκέφθηκε το κα-

τάστημα της ΔΕΗ στη Γλυφάδα και υπέβαλε 397 δηλώσεις

– γνωστοποιήσεις άρνησης πληρωμής του χαρατσιού (ΕΕ-

ΤΗΔΕ). Απο τις 16 Δεκέμβρη μέχρι σήμερα έχουν συγκεν-

τρωθεί 900 περίπου λογαριασμοί με απλήρωτο χαράτσι.

Η «Πρωτοβουλία» καλεί όλους τους πολίτες – και αυτούς

που πλήρωσαν την 1η δόση – να συμπορευτούν και να μην

πληρώσουν τη 2η δόση. Ήδη όσοι αρνούνται ή αδυνατούν

να πληρώσουν τη δεύτερη δόση είναι υπερδιπλάσιοι από

όσους το είχαν κάνει από τη πρώτη.

Βρίσκονται στο Δημαρχείο (Βούλα) κάθε Τετάρτη από 10:00

έως 14:00 και από 17:00 έως 20:00 και στο Δημοτικό Κατά-

στημα Βάρης κάθε Πέμπτη από 10:00 έως 12:00, για την πε-

ρισυλλογή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς την

πληρωμή του χαρατσιού και την σύνταξη αντίστοιχων Εξώ-

δικων Δηλώσεων προς τους παρόχους.

Συνεχίζεται η υποβολή ενστάσεων προς το Υπουργείο Οι-

κονομικών, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα

www.gsis.gr. Η “Πρωτοβουλία” καλεί όλους τους πολίτες να

κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής και προσφέρει σχε-

τική συνδρομή σε όποιον αδυνατεί ή δυσκολεύεται να το

κάνει.

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 –

12:00) λειτουργεί τηλεφωνική γραμμής πληροφόρησης

για το χαράτσι. Ο αριθμός κλήσης είναι 2132020007.

www.polites3b.blogspot.com/

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (ομάδες επιφυλακής / απο-

τροπής διακοπής & αποκατάστασης ηλεκτροδότησης):

Βούλα: 6944652699, 6948000171. Βάρη – Βου-

λιαγμένη: 6944539542, 6945027027.

Μπαλάκι έχει γίνει η μετα-

φορά των μαθητών, από την

πολιτεία, η οποία προσπαθεί

να μετακυλήσει για άλλη μια

φορά το βάρος, στους Δή-

μους και κατ’ επέκταση στους

πολίτες.

Και μάλιστα όταν από την

προηγούμενη χρονιά προχώ-

ρησε στη συγχώνευση σχο-

λείων, κατάργηση δηλαδή,

που σημαίνει ότι οι μετακινή-

σεις των μαθητών αυξήθηκαν

δραματικά σε ορισμένες πό-

λεις.

Τα χρήματα που δίνει είναι

μηδαμινά και όλη τη χρονιά οι

διαγωνισμοί απέβησαν άγο-

νοι. 

Συγκέντρωση στο

Σαρωνικό

Στο κλίμα αυτό ο Δημος Σα-

ρωνικού πραγματοποίησε

συγκέντρωση (20/2) στο Δη-

μαρχείο (Καλύβια),  όπου εξε-

λίχθηκε ένας εκτενής

διάλογος με έκδηλη την ανη-

συχία και την αγωνία για τη

λύση του προβλήματος.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίπ-

που πληροφόρησε τους πα-

ρευρισκόμενους ότι δόθηκε

παράταση στις ισχύουσες

συμβάσεις για τη μεταφορά

των μαθητών μέχρι τις 30-6-

2012 (τέλος της σχολικής

χρονιάς)· πληροφορία που

είχε πάρει μόλις  από τον αρ-

μόδιο Υφυπουργό Εσωτερι-

κών Πάρι Κουκουλόπουλο. 

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρα-

σαν την αγανάκτησή τους για

τη μη οριστική λύση του προ-

βλήματος και αποφάσισαν να

απευθυνθούν στους αρμόδι-

ους υφυπουργούς Εσωτερι-

κών και Παιδείας και να

ζητήσουν τα παρακάτω:

1. να τροποποιηθεί ο υπολο-

γισμός της αποζημίωσης των

δρομολογίων, γιατί το προ-

βλεπόμενο από την ΚΥΑ

(351415/28-7-2011) είναι

πολύ χαμηλό και για το λόγο

αυτό οι ενδιαφερόμενοι με-

ταφορείς δεν καταθέτουν

προσφορές στους σχετικούς

διαγωνισμούς,

2. να αλλάξουν οι χιλιομετρι-

κοί περιορισμοί που ισχύουν,

σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ,

γιατί σε διαφορετική περί-

πτωση στο Δήμο Σαρωνικού

το 60%-70% των μαθητών θα

είναι αδύνατον να μεταφερ-

θούν στα σχολεία τους,

3. στο κόστος της μεταφοράς

των μαθητών, να προβλεφθεί

και το κόστος για τις συνο-

δούς των λεωφορείων, καθώς

επίσης και να δοθούν οι αντί-

στοιχοι πόροι στους ΟΤΑ από

τον κρατικό προϋπολογισμό. 

4. να γίνει άμεση επέκταση

της αστικής συγκοινωνίας

εντός των διοικητικών ορίων

του Δήμου Σαρωνικού για τη

διευκόλυνση της μεταφοράς

των μαθητών. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρ-

ξει ανταπόκριση στα παρα-

πάνω αιτήματα, οι

συμμετέχοντες αποφάσισαν

να κάνουν τις επόμενες ημέ-

ρες παραστάσεις διαμαρτυ-

ρίας στους αρμόδιους

Υφυπουργούς Εσωτερικών,

Π. Κουκουλόπουλο και Παι-

δείας  Ε. Χριστοφιλοπούλου,

ώστε να δοθεί οριστική λύση

στο πρόβλημα.

Στη συγκέντρωση παρευρέ-

θηκαν ακόμη ο Βουλευτής

ΚΚΕ Περιφέρειας Αττικής Ι.

Γκιόκας, ο Δήμαρχος Παλλή-

νης Αθ. Ζούτσος, καθώς και

εκπρόσωποι συλλόγων γο-

νέων και κηδεμόνων Δήμου

Παλλήνης, Αντιδήμαρχοι και

Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαρωνι-

κού, εκπρόσωποι εκπαιδευτι-

κών και συλλόγων γονέων

και κηδεμόνων Δήμου Σαρω-

νικού.

Στο μεταξύ η επικεφαλής της

αντιπολίτευσης Χριστίνα Χρι-

στοφάκη με επιστολή της,

που απευθύνεται στο Δή-

μαρχο,  καυτηριάζει τέτοιου

είδους συγκεντρώσεις και κι-

νητοποιήσεις λέγοντας ότι:

«...δε μας έκανε καμία  εντύ-

πωση ότι για το φλέγον θέμα

της μεταφοράς των μαθητών

επιλέγετε τη γνώριμη σε

εσάς οδό των δήθεν κινητο-

ποιήσεων.

Γιατί κύριε Δήμαρχε δε φέ-

ρατε το θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο έγκαιρα με τη

συμμετοχή των Διευθυντών

και των Συλλόγων εκπαιδευ-

τικών και σχολικών μονάδων

του Δήμου μας, των Συλλό-

γων Γονέων και Κηδεμόνων

και των Σχολικών Επιτροπών;

Γιατί κύριε Δήμαρχε δε βοη-

θάτε στην εξεύρεση λύσης,

αλλά προτείνετε κινητοποι-

ήσεις σε βάρος των μαθητών;

Γιατί βάζετε τους γονείς και

τους μαθητές σε τέτοιες πε-

ριπέτειες;»

Και παρακάτω προτείνει ως

να ήτο ο εκπρόσωπος της κυ-

βέρνησης(!) να διαθέσει τα

κονδύλια αυτά ο Δήμος - δη-

λαδή ο πολίτης -  αγοράζον-

τας μεταφορικά μέσα,

περικόπτοντας από τις πολι-

τιστικές εκδηλώσεις, τις συν-

τηρήσεις των μεταφορικών

μέσων!!!

Σ.Σ.: Ωραία λύση βρήκε η Χρ.

Χριστοφάκη. Για άλλη μια

φορά στην πλάτη του ...κα-

σίδη... γιατί προφανώς κάπως

έτσι αντιμετωπίζεται ο πολί-

της...

Μετέωρη η μεταφορά μαθητών παρά τη νέα παράταση
Αλλη μία “σκόπιμη” προχειρότητα του κράτους

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΡΙΖΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ

Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου ο αγώνας για το Ελλη-

νικό μπαίνει σε νέα φάση. Τα κοινωνικά κινήματα παίρνουν πρω-

τοβουλίες, (η πρώτη είναι αυτή που με πρωτοβουλία του

Αυτοδιαχειριζόμενου Αγρού θα γίνει την Κυριακή  4 Μαρτίου)

που στηρίζει και ο Δήμος Ελληνικού, ενώ ο Δήμος εναντιώνεται

στην αξίωση της  κυβέρνησης να αδειάσουν άμεσα όλα τα κτή-

ρια για να παραδοθεί ο χώρος στο "Ταμείο Αξιοπίησης της Δη-

μόσιας Περιουσίας"!

Κόντρες και στο Κορωπί

για τη μεταφορά μαθητών

Στο μεταξύ “μάχη” έχει ξεσπάσει και στο Κορωπί μεταξύ της

Δημοτικής πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης για

το ίδιο θέμα.

Οι προτάσεις του Δημάρχου Δημ. Κιούση για αγορά λεωφο-

ρείων από το Υπουργείο, κρίθηκε από την αντιπολίτευση ως

μη ρεαλιστική και την καταψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόταση για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της μετα-

φοράς των μαθητών από τους Δήμους στην Περιφέρεια, ψη-

φίστηκε ομόφωνα.

Μια πρόταση που την συμπεριέλαβε και η ΠΕΔΑ στις προτά-

σεις της, ενώ αυτή για αγορά λεωφορείων όχι.

Ετσι έχει ξεσπάσει “μάχη” με ανταλλαγή επιστολών, όπου ο

ένας ερμηνεύει τον άλλον...
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Ο Δήμος Παλλήνης καλεί όλους τους

πολίτες να παραβρεθούν στο Μονο-

μελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 13

Μαρτίου για την εκδίκαση των ασφα-

λιστικών μέτρων που έχει καταθέσει

για το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ. 

Όπως είχαμε γράψει με την υπ' αριθ-

μόν 381/2011 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, ο Δήμος Παλλήνης,

αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συμ-

παρασταθεί στους δημότες του που

δεν μπορούν να πληρώσουν το άδικο

και αντισυνταγματικό χαράτσι μέσω

των λογαριασμών της ΔΕΗ. 

Ο θεσμικός ρόλος της Δημοτικής

Αρχή, όπως ορθά κρίνει ο Δήμαρχος

Θαν. Ζούτσος, και ο κύριος στόχος και

υποχρέωσή της είναι να βρίσκεται

κοντά στον πολίτη, που δεν αντέχει

να πληρώνει παράνομα και αντισυν-

ταγματικά χαράτσια. 

Δηλώνει δε, ότι «στεκόμαστε  στο

πλάι των συμπολιτών μας και στην

κοινωνία και θα υπερασπιστούμε το δι-

καίωμα όλων μας να επιβιώσουμε με

αξιοπρέπεια».

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος  σε συνερ-

γασία με τους δικηγόρους, έχει προ-

βεί στις παρακάτω ενέργειες:

α) έχει αποστείλει εξώδικη δήλωση

στην ΔΕΗ ώστε να μην προβεί στην

διακοπή της ηλεκτροδότησης πολι-

τών, που αδυνατούν να καταβάλλουν

το ειδικό τέλος και β) κατέθεσε αίτηση

ασφαλιστικών μέτρων  που αφορά 167

οικογένειες πολιτών κατά της ΔΕΗ. Η

εκδίκαση για την έκδοση προσωρινής

διαταγής θα γίνει στις 13 Μαρτίου. 

Σημειώνει δε στο δελτίο τύπου σχε-

τικά: «Ο Δήμος αλλά και η τοπική κοι-
νωνία οφείλουν να σηκώσουν ψηλά
και με ένταση τα ισχυρά αντανακλα-
στικά αλληλεγγύης που διαθέτουν
και να στείλουν παντού το μήνυμα ότι
η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια αποτελούν τις κόκ-
κινες γραμμές πέρα από τις οποίες
δεν κάνουν ούτε ένα βήμα υποχώρη-
σης». 

ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Απαντήσεις, έδωσε ο νομικός σύμβουλος Ν. Πουλαντζάς,

για χρονίζουσες δικαστικές αποφάσεις στο Δήμο Κρωπίας,

κατά τη δημοτική συνεδρίαση της 21/2 προ ημερησίας. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, ενημέρωσε το σώμα ότι

κάλεσε τον κ. Πουλαντζά, προκειμένου να ενημερωσει το

σώμα για την εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης, του Δήμου

με την Εταιρία ΑΞΟΝ Μελέτες, που βρίσκονται χρόνια στα

δικαστήρια για τις μελέτες που έχει κάνει για την αποχέ-

τευση στην πόλη.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το κάνει γιατί θεωρεί ότι η αντιπο-

λίτευση της “Αναγέννησης” αντιμετωπίζει “παιδαριωδώς” το

θέμα. “Ισως την έχει ενοχλήσει ότι σε πολύ σύντομο διά-
στημα καταφέραμε να αποχετεύσουμε όλο το νότιο τμήμα
του Δήμου στην Ψυττάλεια”, συνέχισε.

«Δεν σκαλίζουμε και δεν προβάλουμε το θέμα γιατί στις

περιοχές των Δήμων Πειραιά έχουν δυσανασχετήσει με τη

σύνδεση της Ψυττάλειας», κατέληξε.

Πριν προχωρήσουμε σ’ αυτά που είπε ο νομικός Πουλαν-

τζάς, σημειώνουμε ότι η “Αναγέννηση” δια του επικεφαλής

της Αρ. Γκίκα, είχε εκφράσει σοβαρότατες επιφυλάξεις

στην επικαιροποίηση μελετών της εταιρείας που βρίσκονται

σε δικαστική διαμάχη γιατί έτσι «μπορεί να ανοίξουν τους

ασκούς του Αιόλου».

Στο σημείο αυτό είχαμε κι εμείς εκφράσει τις επιφυλάξεις

μας.

Είναι κατανοητό ο Δήμαρχος να θέλει να “αδράξει” την ευ-

καιρία να αποχετεύσει ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου και

καλώς κάνει. 

Και θα έπρεπε να γίνεται με συνεργασία και ανταλλαγή

απόψεων με τις άλλες παρατάξεις ένα τέτοιο σοβαρό θέμα

που θέλει λεπτούς χειρισμούς.

Αντ’ αυτού αναλώνονται σε επιστολές αντιπαλότητας

ένθεν και ένθεν, κάτι που κουράζει τους πολίτες.

Αλλά ας έρθουμε στο νομικό σύμβουλο.

Ο Ν. Πουλαντζάς ενημέρωσε ότι έχουν βγει επτά αποφά-

σεις, από την υπόθεση της ΑΧΟΝ, όλες υπέρ του Δημου και

μάλιστα τελεσίδικες.

Για το νότιο τομέα Αγ. Μαρίνα και Κίτσι έχουμε αποδεχθεί

τις προκαταρκτικές μελέτες. Εχουμε αντιδικία για τις προ-

μελέτες που εκδικάζονται σις 14/5.

Ο Δήμος αμφισβητεί τις προμελέτες και όχι τις προκαταρ-

κτικές. Αυτές τις έχει αποδεχτεί.

Ο Αρ. Γκίκας αφού ευχαρίστησε τον Ν. Πουλαντζά τον ρώ-

τησε «αυτές τις προκαταρκτικές μελέτες Αγίας Μαρίνας και
Κιτσίου τις έχουμε παραλάβει, γιατί διαφωνούμε στο οικο-
νομικό;»
Ο δικηγόρος απάντησε ότι «Δεν έχουμε παραλάβει τί-

ποτα». 

Σε επόμενη ερώτηση του Αρ. Γκίκα, αν είναι θετικό για μας

να τις επικαιροποιήσουμε», ο Ν. Πουλαντζάς απάντησε ότι

: «δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καμία μελέτη, αν

δεν την παραλάβουμε και εξοφλήσουμε αυτά που οφεί-

λουμε». Ενημέρωσε δε ότι θα πρέπει να περιμένουν να

γίνει και το δικαστήριο του Μαϊου (14/5), να βγει η από-

φαση που έχει τελειώσει και μετέπειτα θα μπορούν να προ-

χωρήσουν σε επικαιροποίηση.

Εγκληματικότητα στο Κορωπί

Αυξημένη εγκληματικότητα παρατηρείται στην πόλη του

Κορωπίου, όπως διαπιστώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόσφατα χτυπήθηκε από αγνώστους μέσα στον προαύλιο

χώρο του 2ου Γυμνασίου, βραδινές ώρες, ο δημοτικός

υπάλληλος Π.Π.

Ο Αντιδήμαρχος Θ. Γρίβας, πρότεινε  να γίνει Επιτροπή εθε-

λοντών στα σχολεία, για περιπολίες γιατί έχουν παρατη-

ρηθεί κι άλλα κρούσματα.

Ο Β. Ρεμπάπης, τόνισε ότι η κιατάσταση δεν λύνεται ούτε

με επιτροπές ούτε με τους “Δίας”. Από τη στιγμή που απο-

ποινικοποιείτε τη χρήση. Αυτή τη στιγμή στο Κορωπί η κα-

τάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Πλασάρονται τα σκληρά

και τα μαλακά...
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Συνέλευση  Τρίτη 28/2, 7μμ στο ESPLANADE

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνέλευση του Δικτύου Αλ-

ληλεγγύης,  Δευτέρα 13/2 έχουν μπει σε διαδικασία υλοποί-

ησης.

Ηδη αντιπροσωπεία του Δικτύου συναντήθηκε με τον δημαρ-

χεύοντα αντιδήμαρχο Σπ. Πανά και συζήτησαν τις αλληλέγγυες

δράσεις  στον τομέα υγείας και παιδείας για στήριξη σε νέους

και ενήλικες που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση (δωρεάν μα-

θήματα σε μαθητές, δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών, δωρεάν

μαθήματα κομπιούτερ για νέους και ενήλικες, δωρεάν παροχή

υγειονομικής περίθαλψης και φαρμάκων). 

Σε επαφή με τα σχολεία θα αναζητηθούν οι μαθητές που έχουν

ανάγκη μαθημάτων.
―  Σχετικά με τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου η ψυχολόγος και

εθελόντρια του Δικτύου Τζίνη Τριανταφυλλίδη  είχε συνεργασία με τη

Μαρία Ζουγανέλη, εθελόντρια από το κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού

και έχει να παρουσιάσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. Πιθα-

νότατα ο χώρος που θα λειτουργήσει να είναι το πρώην δημοτικό ια-

τρείο  του τ. Δήμου Βουλιαγμένης, κάτι που συζητήθηκε με τον

δημαρχεύοντα αντιδήμαρχο.

― Την τράπεζα χρόνου ο Θάνος Ματόπουλος και ο Κωστής Βενετσά-

νος που έχουν αναλάβει να οργανώσουν τη δράση  και την Τρίτη θα πα-

ρουσιάσουν  συγκεκριμένες προτάσεις.

- για το χώρο λειτουργίας του Δικτύου, σε συζήτηση με τον δημαρ-

χεύοντα Σπ. Πανά, δρομολογείται η παραχώρηση αίθουσας κάτω από τη

γέφυρα.

Εχει συνεννοηθεί με τον Γιάννη Παναγόπουλο, πρόεδρο των εργαζο-

μένων του Δήμου Βούλας, να παραχωρηθεί μία αίθουσα  στη Βούλα,

κάτω από τη γέφυρα.

Αναλυτική ενημέρωση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 7μμ στην

Δίκαια επιφυλάχθηκε ο Αρ. Γκίκας
Σε καλό δρόμο τα δικαστήρια για Αγ. Μαρίνα & Κίτσι, 

αλλά το Μάιο οι αποφάσεις 
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Σε αποσύνθεση 

το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Οποιος βρέθηκε την Τετάρτη 22/2 στο Δημοτικό Συμβού-

λιο των 3Β θα αισθάνθηκε την διάλυση που εμφανίζει η δη-

μοτική πλειοψηφία. Οτι εκείνο που ενδιαφέρει τους

περισσότερους είναι ποιος θα επικρατήσει και όχι ποιο

είναι το σωστό και το δίκαιο για τον τόπο και τους πολίτες.

Οι μακρότατοι διάλογοι προ ημερησιας που τραβάνε δύο

και τρεις ώρες, έτσι που όταν ξεκινάει η ημερήσια διάταξη

και οι σύμβουλοι έχουν κουραστεί και οι πολίτες έχουν αρ-

χίσει να φεύγουν.

Καμία συνεργασία δεν διαφαίνεται να υπάρχει στην πλει-

οψηφούσα παράταξη, για σοβαρότατα ζητήματα, όπως η

Σχολική Επιτροπή, που ήρθε δύο φορές στο Δ.Σ. για να

εκλεγεί και είχαν φτάσει τα σχολεία, στο “αμήν” για να

προχωρήσουν σε καταλήψεις...

Ενα περίπου χρόνο ταλανίζονται 4 οικογένειες, που χά-

νουν τα σπίτια τους με κατασχετήρια, γιατί πρέπει να απο-

ζημιώσουν τους ιδιοκτήτες για να γίνει πλατεία στα

Πηγαδάκια, με ποσά 300 και 600 χιλιάδες ευρώ!!!

Μη σώσει και γίνει· δεν είναι δυνατόν να καταστρέφονται,

να συντρίβονται τέσσερις οικογένειες για να λέμε ότι

έχουμε πλατεία και εμείς τη σώσαμε, ενώ η προηγούμενη

δημοτική αρχή (που έχει εγκληματήσει με τις ολιγωρίες

της (αλλά δεν είναι του παρόντος) δεν το έπραξε.

Μνημόσυνο με ξένα κόλυβα θέλει ο αντιδημαρχεύων προ-

φανώς, ο οποίος προκαλεί συνεχώς προσκόμματα, οδη-

γώντας τους ανθρώπους αυτούς στην απελπισία. Αν θέλει

πλατεία, λοιπόν, να την πληρώσει ο Δήμος.

Ξεκάθαρη η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Στους
χαλεπούς οικονομικούς καιρούς που ζούμε η  λύση είναι η
άρση της απαλλοτρίωσης».
5 προτάσεις μπήκαν σε ψηφοφορία και καμία δεν μπόρεσε

να υπερψηφιστεί! 

Ετσι οι άνθρωποι έφυγαν για άλλη μια φορά άπρακτοι!

Δεν μας εξέπληξε ο Πάγκαλος

«Είναι μεγάλο πρόβλημα για πολλούς συμπολίτες
μου, ίσως για την πλειονότητα· κατανοώ τους άποψή

τους. Εγώ όμως είμαι
υπέρ του να χάνει κάνεις
την κυριαρχία του. Πάντα
ήμουν».
...«Πάντα έλεγα ότι ήμουν
Ευρωπαίος και μάλιστα
υπέρ του φεντεραλι-
σμού»!!!
Δήλωση του αντιπροέδρου

της κυβέρνησης Θεόδωρου

Πάγκαλου στο γαλλικό ρα-

διόφωνο Europe 1, μετά από ερώτησή του δημοσιογράφου.

Δεν μας εξέπληξε ο Πάγκαλος· είναι γνωστές και οι θέσεις

του και ο κυνισμός του.

Και στην υπόθεση Οτσαλάν και στα Ιμια, που ζήτησε να

πουν ότι την σημαία την πήρε ο αέρας...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Μετά το θάνατό του κανένα λαμπρό κατόρ-

θωμα δεν έγινε πλέον  εναντίον των βαρβά-

ρων, υπό ελληνικήν αρχηγία».

Τον Κίμωνα, τον θυμάμαι από τα μαθητικά βι-

βλία και την Κιμώνειο Ειρήνη*. Εξομολογού-

μαι  όμως, πώς  ανοίγοντας  όλως τυχαία στο

οικείο λήμμα το λεξικό, προς μεγάλη ντροπή

για την μέχρι τούδε αμάθειά μου,  εντυπωσιά-

στηκα.  Μπροστά μου βρήκα να αναδιπλώνε-

ται μια ισχυρή στρατιωτική και πολιτική

φυσιογνωμία, που άφησε το στίγμα της πρώτα

σαν άνθρωπος. 

Ο Κίμων ήταν γιός του Μιλτιάδη, του νικητή

του Μαραθώνα. 

Για τη νεαρή του ηλικία “πολλά κακά του κα-

ταλογίζουσι”. Τον λένε φιλοπότη, φιλήδονο

και άτακτο, και ως τούτων και για εκείνη την

περίοδο,  όχι συμπαθή. Αυτά τα λένε οι αντί-

παλοί του. Αλλά είναι γνωστό, πως ο φθόνος

αρέσκεται να κακολογεί. Ο Κίμων από μικρός

ζούσε με την Ελπινίκη, την  πολύ μικρότερη

αδελφή του. Λέγεται μάλιστα, ότι  όχι μόνο

ζούσε, αλλά συζούσε και ερωτικά· άλλοι μά-

λιστα πως την είχε επίσημα νυμφευθεί. Λέγε-

ται πάλι ότι αυτό είχε γίνει, γιατί παρά το ότι

η καταγωγή τους ήταν αριστοκρατική, την Ελ-

πινίκη κανείς δεν την ήθελε, επειδή ήταν

φτωχή. Και αυτό γιατί ο Κίμων, μαζί με το θά-

νατό του πατέρα του, του Μιλτιάδη, είχε κλη-

ρονομήσει απ΄αυτόν  και ένα χρέος 50

ταλάντων. Ποινή επιβληθείσα μετά από μια

αποτυχούσα εκστρατεία, της οποίας ηγείτο ο

Μιλτιάδης και η οποία δεν είχε  ποτέ πληρωθεί

εξ ού και ο Μιλτιάδης είχε πεθάνει στη φυ-

λακή**.

Όταν λοιπόν ο πλούσιος Καλλίας ζήτησε σε

γάμο την Ελπινίκη, αφού μάλιστα προθυμο-

ποιήθηκε να πληρώσει το κληρονομικό χρέος

των 50 ταλάντων, ο Κίμων συναίνεσε. Σε αυτό

τον γάμο τον εξώθησε και η Ελπινίκη, η οποία

ήθελε να απαλλάξει τον αδελφό της από το

χρέος, για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος

για την ικανοποίηση των φιλοδοξιών του.

Άλλοι πάλι λένε ότι ο Κίμων, λόγω των ερωτι-

κών επιτυχιών του, ήταν πάντοτε άστατος

περί τα τοιαύτα, και γι΄αυτό ενέδωσε. Πάντως

όταν αργότερα παντρεύτηκε την Ισοδίκη από

το γένος των Αλκμεωνιδών, όχι μόνο κατα-

γράφεται σαν πιστός, αλλά με τον επιτυχη-

μένο αυτό γάμο του,  κατάφερε να

σταματήσει τη διαμάχη με την οικογένεια των

Φιλαϊδών από την οποία καταγόταν. Να προ-

σθέσω  εδώ,  ότι η Ελπινίκη πρέπει να ήταν

ωραία κοπέλα, έξυπνη  και αρκούντως ζωηρή.

Λέγεται δε  πάλι, ότι αυτή είχε συνάψει σχέ-

σεις και με τον Πολύγνωτο, γνωστό ζωγράφο

της εποχής.  Άλλη ιστορία και αυτή, αλλά αξί-

ζει τον κόπο να την ακούσομε.

Ο Πολύγνωτος είναι εκείνος που ζωγράφισε

την  Πλησιανάκτιο Στοά, η όποια έκτοτε πήρε

το  όνομα Ποικίλη και έγινε γνωστή σαν

χώρος διδασκαλίας των Στωϊκών με τον Ζή-

νωνα.  Ο Πολύγνωτος λοιπόν ζωγράφισε στη

Στοά  την καταστροφή της Τροίας, τις Τρωά-

δες και το δράμα που έζησαν·  και μάλιστα την

Λαοδίκη  την κόρη του Πριάμου, η οποία  για

να αποφύγει την αιχμαλωσία, παρακάλεσε

τους θεούς να ανοίξει η γη να την καταπιεί,

πράγμα που έγινε. Λέγεται πάλι πως ο έρω-

τας του  ζωγράφου προς την Ελπινίκη ήταν

τέτοιος, που έβαλε το πρόσωπό της αγαπημέ-

νης του στο σώμα της Λαοδίκης.

Ο Κίμων, ψηλός με πυκνά σγουρά μαλλιά και

ωραίο πρόσωπο, διεκρίνετο για το ήθος του,  τον

ακέραιο  χαρακτήρα του, τον πατριωτισμό του

και την ανδρεία του. Έφερε το στίγμα του μεγά-

λου ευφυούς στρατιωτικού, που πολύ ωφέλησε

την πατρίδα και το όνομα του εύστροφου  πολι-

τικού ανδρός, ο οποίος καίτοι ηγείτο του συντη-

ρητικού κόμματος διεκρίνετο για τις απόλυτα

προοδευτικές  του αρχές, τις ιδιαίτερα ανθρώπι-

νες. Τόσο ανθρώπινες που οι πράξεις του προ-

καλούσαν τους αντιπάλους του. 

Στο άρθρο αυτό, σε πρώτο μέρος θα σταθώ

στον άνδρα, τον πολιτικό και τον άνθρωπο. 

Από τη στρατηγία του είχε αποκτήσει   αξιό-

λογη κτηματική περιουσία και χρήματα. Ποτέ

όμως δεν τα κράτησε  όλα για τον εαυτό του.

Στα κτήματά του είχε γκρεμίσει τους φράκτες

και άφηνε τους συμπολίτες του από τη φυλή

των Λακκιάδων*** να μπαίνουν ελεύθερα να

συλλέγουν καρπούς και ό,τι άλλο ήθελαν. Το

δείπνο στο σπίτι του ήταν λιτό, αλλά σε αφθο-

νία πλούσιο.  Εκεί  καλοδεχούμενος ήταν ο

κάθε περαστικός. Προσέφερε πολλές φορές

χρήματα  στους αποδεδειγμένα φτωχούς συμ-

πολίτες του, αλλά  και έφτανε στο σημείο

καθ΄οδόν να ανταλλάσσει τα πολυτελή του

ρούχα, με τα ρούχα κάποιου φτωχού γέροντα

που τυχαία  συναντούσε. Και αυτά όλα γίνον-

ταν μυστικά και καθόλου επιδεικτικά.  Όμως

αυτά εύκολα κυκλοφορούσαν και εγένοντο

γνωστά, προκαλώντας το μίσος των αντιπά-

λων του, οι οποίοι δεν έπαυαν να του  προσά-

πτουν αλαζονική και υστερόβουλη

συμπεριφορά.  Ήταν άνθρωπος  των πράξεων

και γρήγορων αποφάσεων και απεχθανόταν

τα πολλά λόγια στα οποία δεν διακρίνονταν

για την ικανότητά  του.  

Όταν ο Θεμιστοκλής προσπαθούσε να πείσει

τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την πόλη

για να πολεμήσουν με τα πλοία τους στη Σα-

λαμίνα,  πήρε θαρραλέα το μέρος του. Ανέ-

βηκε στη Ακρόπολη.  Στο ναό της Αθηνάς

αφιέρωσε τα χαλινάρια του αλόγου του, εν-

δεικτικά ότι η πόλη τώρα δεν χρειάζεται ιπ-

πικό. Πήρε μια ασπίδα από τις κρεμασμένες

στο ιερό, κατέβηκε και ενώθηκε με το πλήθος

που κατευθυνόταν στη Σαλαμίνα. Εκεί στη

ναυμαχία πολέμησε σκληρά και διακρίθηκε.

Αργότερα ο δήμος, που είχε πιά βαρεθεί την

δημοκρατική πολιτική του Θεμιστοκλή, με

ανακούφιση αποδέχθηκε την πρόθεση του να

προχωρήσει στην πολιτική κονίστρα. Κατ ΄άλ-

λους  εκεί τον είχε εξωθήσει ο Αριστείδης, για

να εξουδετερώσει   την όλο και περισσότερο

αυξανομένη δημοτικότητα του Θεμιστοκλή.

Ηγήθηκε της συντηρητικής παράταξης. Έτσι

γρήγορα  ήρθε αντιμέτωπος με τον Θεμιστο-

κλή,  όταν κατάλαβε ότι παραέγινε δημοκρα-

τικός, αλλά  και με τον Εφιάλτη όταν

παρασυρμένος από το Δήμο κατήργησε τον

Άρειο Πάγο. 

Ήταν αδέκαστος και άκαμπτος σε θέματα της

ηθικής. Με λόγους δωρεάν, (δηλαδή όχι

κατ΄εντολήν)  και πράξεις καθαρές καυτη-

ρίαζε τους παρανομούντες, ιδιαίτερα εκείνους

που κατέτρωγαν το δημόσιο χρήμα. «Ολοι σας

είστε υπόλογοι, εκτός  από τον Αριστείδη και

Εφιάλτη» έλεγε. Κάποτε ένας αποστάτης

Πέρσης του έφερε δώρο  δυο δοχεία, γεμάτα

με  χρυσά και ασημένια νομίσματα, ζητώντας

την προστασία του . Ο Κίμων του χαμογέλασε

και του είπε: «Με θέλεις φίλο ή μισθωτό; Αν

όχι φίλο, πάρτα και φύγε με αυτά από εδώ».

Ναι. Κάτι σαν και αυτό που καθημερινά ακού-

γεται και σήμερα!. 

Όμως  η δράση του Κίμωνα δεν σταματά.

Υπομονή για τη συνέχεια στο επόμενο άρθρο.

γιαννης κορναράκης του μάνθου 

*Κιμώνειος Ειρήνη: ειρήνη που μετά από νίκη του συνήψε

με τους Πέρσες με όρους ταπεινωτικούς γι΄αυτούς.  Θα

αναλυθεί στο επόμενο άρθρο.  

** Ιδε άρθρο: Το τραγικό τέλος του Μιλτιάδη. Εβδόμη

4.12.010       

***Λακία Λακιάδες Αθηναϊκός Δήμος βορειοδυτικά του Κε-

ραμεικού κοντά στην Ιερά Οδό. Ο τόπος αυτός παρήγαγε

ραφανίδες πολύ μεγάλες, κοινώς ραπάνια. Αυτά τα ραπά-

νια τα χρησιμοποιούσαν για να κυνηγούν τους μοιχούς.:

«Τας ραφανίδας εχρώντο κατά των ληφθέντων μοιχών ενυ-

βρίζοντες». Το επιφώνημα   «Ω Λακιάδαι» το χρησιμοποιεί

ο Αριστοφάνης κατά των μοιχών.  

Βοηθήματα 

1) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου Εκδ. Δομή

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαούς Μπριτάννικα

3) Κ. Παπαρηγόπουλου: Ιστορία Ελληνικού ΄Εθνους Εκδ.

Λιμπέρης

4) Ι στορία Ελληνικού Έθνους, Εκδ. Εκδοτική . Αθηνών  

Κίμων ο Μιλτιάδου
Ένας μεγάλος στρατηγός, πολιτικός και άνθρωπος
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Σωθήκαμε! Όπως ευφυέστατα το έθεσε ο διεθνούς κύρους

Γερμανός οικονομολόγος Χανς Βέρνερ Ζιν, ο οποίος μιλών-

τας στην ηλεκτρονική έκδοση του Der Spiegel, εκτίμησε ότι

τα χρήματα του πακέτου διάσωσης θα βοηθήσουν τις διε-

θνείς τράπεζες και τα οικονομικά ιδρύματα, αλλά όχι την Ελ-

λάδα. Εισέτι ευφυέστερο είναι το σχόλιο της γαλλικής  Le

Monde, που χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «καναρίνι ορυ-

χείου», αναφερόμενη στην παλιά πρακτική των ανθρακωρύ-

χων να τοποθετούν ένα καναρίνι μέσα στις στοές,

προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει επαρκές οξυγόνο.

Και για να μην ξεχνιόμαστε ότι μεγάλες συνυπεύθυνες της

σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας είναι οι φίλες και προστά-

τιδες Γαλλία και Γερμανία, έρχεται ο βρετανικός Indipendend

να υπενθυμίσει ότι «το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δε-
καετίας η Ελλάδα των 11 εκατ. κατοίκων υπήρξε μέσα στους
πέντε πρώτους εισαγωγείς όπλων στον κόσμο! Τα περισσό-
τερα από τα πανάκριβα όπλα κατασκευάστηκαν στη Γαλλία,
στη Γερμανία και στις Η.Π.Α.». Η εφημερίδα σημειώνει επί-

σης ότι εκείνες «οι αγορές οπλικών συστημάτων (σημ. συν-

τάκτη: με άρωμα παραγραφείσης υπουργικής μίζας) ήταν

πέρα από τις δυνατότητες της Ελλάδας, ακόμα και πριν από

την οικονομική κρίση», επισημαίνοντας ότι «οι ηγέτες της ευ-

ρωζώνης έχουν δείξει μέχρι τώρα μεγαλύτερη επιείκεια στις

ελληνικές αμυντικές δαπάνες, από εκείνη που επιδεικνύουν

για τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων».

Για «τζόγο πάνω στο ελληνικό ζήτημα» μιλάει το BBC, πα-

ρατήρηση που μας υπενθυμίζει τις διεθνώς περιφερόμενες

καταγγελίες -και εντός του Ευρωκοινοβουλίου- για τον

ύψους 23 δις ευρώ τζόγο των αδελφών Παπανδρέου με τα

ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) των ελληνικών ομολόγων, γε-

γονός που έχει προκαλέσει την χλεύη και τον οικτιρμό του

διεθνούς Τύπου για την Ελλάδα, αλλά όχι και την επιλεκτική

«ευαισθησία» της ελληνικής Δικαιοσύνης, μέχρι στιγμής.

Η αληθινή, αλλά μη ομολογημένη σύνοψη της τελευταίας

φανφαρόνικης συνόδου του Eurogroup είναι ότι οι δανειστές

μας έστησαν ένα «Ταμείο» που θα τελεί υπό τον πλήρη και

ασφυκτικό έλεγχό τους, για να διασφαλίσουν ότι το 80% των

χρημάτων που μας δανείζουν θα επιστρέφουν πάλι σ’ εκεί-

νους. Όταν θα κρίνουν ότι τοκογλύφησαν επαρκώς και ακιν-

δύνως σε βάρος μας κι αφού θα έχουν αποκτήσει στις

εξευτελιστικές τιμές που οι ίδιοι θα ορίζουν, οτιδήποτε κερ-

δοφόρο επί και υπό ελληνικού εδάφους, θα μας χρεοκοπή-

σουν, καταγγέλοντάς μας ότι σταθήκαμε ανάξιοι να

ορθοποδήσουμε με τόσα δις που μας ...«έδωσαν».

Δεν χρειάζεται να φιλοξενήσει κάποιος στον εγκέφαλό του

την σύνοδο των κορυφαίων ανά τον κόσμο οικονομολόγων,

για να αντιληφθεί ότι η επαχθέστατη οριοθέτηση του ελλη-

νικού χρέους δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην αποπλη-

ρωμή του ακόμα κι αν εκποιηθεί το σύνολο της ιδιωτικής και

δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα, με τους όρους βεβαίως

των δανειστών μας. Ποιά οικονομία επιταχυνόμενα βυθιζό-

μενη, χωρίς καν τα στοιχειώδη σωσίβια των παραγωγικών δη-

μόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, μπορεί να εξυπηρετήσει

ένα διαρκώς διογκούμενο χρέος, με συνεχή συρρίκνωση της

παραγωγικής της βάσεως; Και ποιός μη αυτοκτονικός επεν-

δυτής θα έρθει να επενδύσει σε οικονομικό περιβάλλον κι-

νούμενης άμμου;

Το περίφημο «Ταμείο» που θεσμοθετήθηκε από τα οικονομικά

στρατεύματα κατοχής μας, θα καταβάλει κατά προτεραιότητα

τα τοκοχρεολύσια προς τους δανειστές μας και με ότι ψί-

χουλα περισσεύουν θα καλύπτονται –τρόπος του λέγειν- οι

δημόσιες ανάγκες. Με δεδομένο όμως ότι το λεγόμενο πρω-

τογενές πλεόνασμα παραμένει χιμαιρική επιδίωξη, οι «Έλ-

ληνες» σφουγγοκωλάριοι διετάχθησαν να υπογράψουν –και

φυσικά υπέγραψαν- ότι με υπόδειξη των θεσμοθετημένων

πλέον Ευρωπαίων και Αμερικανών εποπτών μας, θα αποφα-

σίζονται ανά δίμηνο-τρίμηνο νέα έκτακτα μέτρα περικοπής

δημοσίων δαπανών. Τουτέστιν, απολύσεις δημοσίων υπαλ-

λήλων, κατάργηση δημοσίων υπηρεσιών, μειώσεις μισθών και

συντάξεων, νέα χαράτσια κι όποιος αντέξει. Αρχής γενομέ-

νης με τον καταιγισμό «λυπητερών» που θα ψηφιστεί ως τις

29 Φεβρουαρίου από την καρικατούρα εθνικής αντιπροσω-

πείας.

Η διαβόητη “task force”, «ομάδα κρούσεως» του υπερπρωθυ-

πουργού Χορστ Ράϊχενμπαχ θα τοποθετήσει σε κάθε ελλη-

νότυπο υπουργό, κομμάντο-«βεντούζες» που θα ελέγχουν

τα πάντα και χωρίς την έγκρισή τους δεν θα εκταμιεύεται

ούτε δεκαράκι.

Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με ταχείς ρυθμούς.

Γνωστού και επίφοβου όντος ότι η γκλίτσα του τσομπάνη από

το πολύ επ’ αυτής ξύσιμο κατακτητών και δωσιλόγων, μπο-

ρεί ανά πάσα στιγμή να ερεθιστεί επικίνδυνα. Προέχει η τα-

χύτατη εκποίηση –κατά  Γιωργάκη, Αντωνάκη και λοιπούς

θλιβερούς Χατζηαβάτες ...«αξιοποίηση»- της ελληνικής δη-

μόσιας περιουσίας και του ορυκτού μας πλούτου, σε τιμές

βεβαίως που θα καθορισθούν από τους κατακτητές μας.

Επειδή όμως υπάρχει κι εκείνο το εφιαλτικό σκηνικό της Αρ-

γεντινής στο πίσω μέρος του κρανίου των ξένων και ντόπιων

«σωτήρων» μας, έχουν λάβει –ή τουλάχιστον έτσι πι-

στεύουν- τα μέτρα τους ώστε να μην απολαύσουν την εκπα-

ραθύρωση από τον όγδοο όροφο των υπουργείων, όπως

έγινε στην εξεγερμένη κατά της κατοχής του Δ.Ν.Τ. Αργεν-

τινής. 

Ήδη στις τελευταίες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας

έκαναν την εμφάνισή τους διμοιρίες Γερμανών και Ολλαν-

δών, ειδικά εκπαιδευμένων για την καταστολή διαδηλώ-

σεων. Θα φάνε καλά, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Οι

κατακτητές μας και οι ντόπιοι Τσολάκογλου δεν εμπιστεύον-

ται τους Έλληνες αστυνομικούς, επειδή γνωρίζουν ότι στην

συντριπτική πλειονότητά τους νοιώθουν Έλληνες, είναι πα-

τριώτες και υφίστανται την ίδια εξαθλίωση με τους υπόλοι-

πους εργαζόμενους. Άλλωστε οι εκπρόσωποι της τρόϊκα

έχουν προειδοποιηθεί με το εξώδικο της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ότι «σε καμμία περί-
πτωση δεν θα δεχθούμε να μας βάλετε να σκοτωθούμε με τα
αδέρφια μας».

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι πάντοτε προνοητικοί Βρετα-

νοί, παλιές που....ς γαρ, έχουν ήδη εκπονήσει και αποστείλει

στην βρετανική πρεσβεία της Αθήνας, σχέδιο φυγάδευσης

των Βρετανών υπηκόων από την Ελλάδα σε περίπτωση που

τα πράγματα σκουρύνουν, όπως δημοσιεύει η Daily Mail. Το

δημοσίευμα περιλαμβάνει και δήλωση του Βρετανού υπουρ-

γού Εξωτερικών, Ουίλιαμ Χέιγκ, που διαβεβαιώνει τους συμ-

πατριώτες του ότι: «Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο για το
ενδεχόμενο να χρειαστεί να βοηθήσουμε Βρετανούς υπη-
κόους που βρίσκονται στην Ελλάδα, με κάθε τρόπο να τους
κρατάμε ενήμερους σε καθημερινή βάση. Αλλά τώρα εναπό-
κειται στην ευρωζώνη και στους Έλληνες να ξεκαθαρίσουν
τι θα συμβεί».

Η Ευρωζώνη ξεκαθάρισε το σχέδιο διάσωσης των τοκογλύ-

φων και εξόντωσης των Ελλήνων. Εναπόκειται τώρα σε εμάς

να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία και να ξανακερδί-

σουμε την πατρίδα μας. Ηράκλειος άθλος. Όπως απεδείχθη

ήταν πολύ εύκολο να μας υποδουλώσουν, αλλά η απελευθέ-

ρωσή μας, όπως και κάθε απελευθέρωση, θα χρειαστεί

σκληρό και αναπόφευκτα αιματηρό αγώνα. Όποιος πιστεύει

ότι ο ήλιος θ’ ανατείλει στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», ας πάει

να κουνάει τον πισινό του εκεί. Οι υπόλοιποι θα βγούμε στους

δρόμους.

Σχέδιο διάσωσης των τοκογλύφων
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η  κοινωνία μας δεν είναι μόνον οικονομική.

Έχει πολλές πτυχές πολιτικές, θεσμικές,

αξιακές. Για τούτο κι όταν κανείς επικαλεί-

ται ηθικά ιδεώδη αντιμετωπίζει την, πολλές

φορές δίκαιη, δυσπιστία των πολιτών οι

οποίοι είναι συνηθισμένοι στις υποκριτικές

αναφορές σε υψηλές αξίες. Ένας διάχυτος

κυνισμός έχει κατακλύσει την κοινωνία μας,

αλλά με τον κυνισμό δεν μπορούμε να

υπερβούμε τις σημερινές δυσχέρειες. 

Ο εθελοντισμός είναι μία μορφή δραστη-

ριότητας τόσο παλαιά όσο και η ίδια η αλ-

ληλεγγύη. Διαπερνά όλες τις εποχές κι

όλες τις κοινωνίες αλλά στην εποχή μας

έχει το δικό του, συγκεκριμένο νόημα. Με-

ρίδες πολιτών που στέκουν έξω από το κρά-

τος και δίχως οικονομικές ιδιοτέλειες

αναλαμβάνουν δράση, συμμετέχουν σε ένα

κοινό σκοπό και προωθούν, σε τελική ανά-

λυση, το κοινό καλό. Σε κοινωνίες ολοένα

και πιο περίπλοκες οι εθελοντές δραστη-

ριοποιούνται σε πεδία που ούτε το κράτος

παρεμβαίνει, ούτε οι ιδιώτες στο βαθμό που

δεν υφίσταται κέρδος. Οι κοινωνικές υπη-

ρεσίες, ο πολιτισμός, το περιβάλλον είναι

ορισμένα από αυτά. 

Τα θετικά αποτελέσματα του εθελοντισμού

είναι πολλαπλά και συνδέονται ακόμη και

με την οικονομία, αλλά εδώ θα ήθελα να

δώσω έμφαση σε μιαν άλλη διάσταση. Σε

εποχές λατρείας του ατομικισμού ο εθε-

λοντισμός μας σπρώχνει σε πράξεις ανιδιο-

τέλειας δίνοντας διέξοδο στα προβλήματα

που γεννιούνται από την μυωπία του εγω-

κεντρισμού των σύγχρονων κοινωνιών.

Καλλιεργεί έτσι ένα άλλο δημόσιο ήθος. 

Ο βαθμός εθελοντικής συμμετοχής στη

χώρα μας μοιάζει να είναι από τους μικρό-

τερους στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει

πολύ περισσότερο με συστημικά προβλή-

ματα της νεοελληνικής κοινωνίας στην

οποία αναπτύχθηκε ένας γενικευμένος,

ιδιότυπος ατομικισμός. Όμως δεν είναι η

μοίρα μας αυτή. Σε όχι πολύ μακρινές επο-

χές οι πατέρες μας υπήρξαν φορείς της

πλούσιας κοινοτικής μας παράδοσης, στην

οποία η αλληλεγγύη δεν ήταν θεωρία άδεια

από περιεχόμενο αλλά έμπρακτος τρόπος

ζωής. Μία εποχή κατά την οποία δεν είχαν

διαδοθεί οι κρατικοδίαιτες πρακτικές και η

κουλτούρα της διεκδίκησης. Οι τελευταίες

σε συνδυασμό με τα εύκολα δανεικά έφτια-

ξαν ένα εκρηκτικό μείγμα που το πληρώ-

νουμε σήμερα. 

Τέλος, στη γνήσια εκδοχή του ο εθελοντι-

σμός θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση της

αποδέσμευσης της κοινωνίας από την  κη-

δεμονία των κομμάτων. Με τον τρόπο αυτό

η εθελοντική δραστηριοποίηση θα ωθήσει

στην απελευθέρωση δημιουργικών δυνά-

μεων που θα υπηρετήσουν το κοινό καλό. 

Η απουσία εθελοντικού πνεύματος δεν

είναι παρά μία από τις όψεις μιας κοινωνίας

που οδηγήθηκε στην κρίση. Η επανεύρεσή

του δεν είναι παρά άλλο ένα βήμα στην

προσπάθεια υπέρβασής της. 

Πάνος Λειβαδάς
Υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ.

Περιφέρεια Αττικής

Εθελοντισμός σε περίοδο κρίσης



Ειδήσεις για όλους

10 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ο Ολυμπιακοί αγώνες του 2012 οργα-

νώνονται όπως όλοι ξέρουμε στην Αγ-

γλία και οι Βρετανοί προκειμένου να

έχουν το “κεφάλι τους ήσυχο”, απο-

φάσισαν να χωρίσουν τους Έλληνες

από τους Γερμανούς αθλητές, βάζον-

τάς τους σε διαφορετικά σημεία του

Ολυμπιακού χωριού, λόγω των πολιτι-

κών διαφορών των δύο χωρών τα τε-

λευταία δύο χρόνια. 

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο...

Ξέχασαν ότι κάποτε, όταν ακόμα οι

Ολυμπιακοί αγώνες διέπονταν από το

αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, της ευγε-

νούς άμιλλας, την περίοδο της πραγ-

ματοποίησής τους, διέκοπταν κάθε

εχθροπραξία (εκεχειρία).  

Η διεξαγωγή των αγώνων στηριζόταν

στην ειρήνη, γι’ αυτό και κατά την

διάρκεια αυτών, 7 μέρες πριν και 7

μέρες μετά, ετηρείτο ανακωχή σε

όλους τους πολέμους που γίνονταν

στην Ελλάδα, η λεγόμενη εκεχειρία.

Έρχεται τώρα η Οργανωτική Επιτροπή

των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδί-

νου, με απόφασή της να εντείνει στην

ουσία το όποιο πρόβλημα υπάρχει με-

ταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας,

κρατώντας σε “απόσταση ασφαλείας”

τους αθλητές των δύο χωρών και όχι

μόνο. Όπως δήλωσαν στην απόφασή

τους, σε καμμία περίπτωση δεν θα

γειτνιάζουν οι Ισραηλινοί με τους Ιρα-

νούς, όπως και οι Βρετανοί με τους

Αργεντινούς, αφού οι χώρες τους

έχουν ανοιχτά θέματα προς επίλυση. 

Στο Ολυμπιακό Χωριό φέτος θα φιλο-

ξενηθούν 17.000 αθλητές και σε σχε-

τικό δημοσίευμα της εφημερίδας

Sportday αναφέρεται επίσης πως τόσο

οι Βραζιλιάνοι όσο και οι κολυμβητές

είναι ανεπιθύμητοι στην γειτνίαση, απ’

τους υπόλοιπους αθλητές γιατί κά-

νουν συνεχώς πάρτι και δεν αφήνουν

τους υπόλοιπους να κοιμηθούν. 

Ποιός να τους μιλήσει για αθλητικό

ιδεώδες και για τις αξίες που αντιπρο-

σώπευαν κάποτε οι Ολυμπιακοί αγώ-

νες: ήθος, αγάπη για την ειρήνη,

συμφιλίωση των κρατών. 

Προσωπικά πάντως δεν πιστεύω ότι οι

αθλητές θα δημιουργούσαν πρόβλημα

μεταξύ τους. Κι αν δημιουργούσαν θα

έπρεπε να ακυρωθεί η συμμετοχή

τους. Όχι να τους βάλλουν σε από-

σταση... 

Άλλωστε οι αντιπαραθέσεις που υπάρ-

χουν μεταξύ των δύο κρατών Ελλάδας

και Γερμανίας οφείλονται στις Κυβερ-

νήσεις και όχι σε διαφορές που έχουν

μεταξύ τους οι λαοί. Όσο περνάει ο

καιρός αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι

Ευρωπαίοι, γι’ αυτό και γέμισε όλη η

Ευρώπη ...”Ελληνες”. 

Ολυμπιακοί αγώνες με τους αθλητές σε ...απόσταση

Γέμισαν όλες οι πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών

χωρών με “Έλληνες”. Έτσι δήλωναν όσοι κατέβηκαν

στους δρόμους των πόλεών τους την περασμένη

εβδομάδα δείχνοντας την αντίθεσή τους στην επί-

θεση του μεγάλου τραπεζικού κεφαλαίου κατά της

χώρας μας και την συμπαράστασή τους στον δεινά

δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. 

Η κίνηση αυτή, εκτός από κίνηση αλληλεγγύης προς

τους Έλληνες, είναι και κίνηση αυτογνωσίας και αν-

τίληψης της πραγματικότητας, αφού καταλαβαίνουν

πλέον ότι δεν φταίει ο συγκεκριμένος λαός γι’ αυτά

που περνάει, αλλά το οικονομικό σύστημα που δυνα-

στεύει ολόκληρη την Ευρώπη, βλέποντας έτσι το

μαύρο πέπλο της Ελλάδας να πλησιάζει απειλητικά κι

εκείνους. 

Ξαναεπιτέθηκε η ομάδα χάκερ Anonymous στην ιστοσελίδα του

υπουργείου Δικαιοσύνης, αναρτώντας μήνυμα στο οποίο ζητούν

την απελευθέρωση των συλληφθέντων, για την πρώτη επίθεση

αναφέροντας χαρακτηριστικά “τα παιδιά της GHS δεν είχαν να

κάνουν κάτι με το Site αυτό. ΕΛΕΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ”. Απευθυνόμε-

νοι προς τους Έλληνες πολίτες, χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση

“κατοχική” ότι καταλύει το Σύνταγμα και ότι οδηγεί τον λαό στην

εξαθλίωση.

“Η Δημοκρατία στην Ελλάδα, πεθαίνει· πέθανε την ώρα που ανέ-

λαβε μια κυβέρνηση που δεν είχε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό”

αναφέρουν στο μήνυμά τους.

Επόμενη κίνηση να “ρίξουν” το internet

Να «ρίξουν» το Ίντερνετ στις 31 Μαρτίου σκοπεύουν οι Anony-

mous, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους! «Ως

ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στo SOPA, την φίμωση του διαδι-

κτύου που είχα γράψει σε προηγούμενο φύλλο. 

Οι πράξεις μιλάνε... 

Η Υπουργός Παιδείας, προχωράει σε συγχωνεύσεις

σχολείων, δεν έδωσε βιβλία στα παιδιά, δεν διέθεσε

κονδύλια για τη μεταφορά τους στα σχολεία, αλλά προ-

ενέκρινε για υπερωρίες που θα γίνουν τους 4 πρώτους

μήνες του έτους, το ποσό των 340.000 ευρώ για υπαλ-

λήλους του Υπουργείου της!!! Ποιούς υπαλλήλους; Δια-

βάστε: Η κα Διαμαντοπούλου έχει 48 υπαλλήλους στα

γραφεία της, 20 αστυνομικούς και 10 οδηγούς!!!!! Αλ-

λους τόσους έχει η Χριστοφιλοπούλου, η Γεννηματά και

πάει λέγοντας... Η καταλήστευση του λαού και η κοροϊ-

δία συνεχίζεται...

Όποιος ψηφίσει στις επόμενες εκλογές γαλαζοπράσινο

θα είναι το ίδιο προδότης μ’ αυτούς. 

Όλη η Ευρώπη μια Ελλάδα

Anonymous και πάλι σε δράση
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Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΑΩ η ποιητική συλ-

λογή του Γιώργου Ρούσκα: «Αλεξίλυποι  Σκιαλύτες».

Διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες υπό τους τίτλους:

― «Ζωή μου είναι» στην οποία απονεμήθηκε έπαινος από τον

ΚΗ´  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2010 του Φιλολογικού Συλ-

λόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

― Απέναντι στο σύστημα  και  Αλεξίλυποι  Σκιαλύτες

O Γιώργος Ρούσκας γεννήθηκε το 1962. Αποφοίτησε από τη Βαρ βάκειο

Σχολή και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π. Είναι ελεύθερος

επαγγελματίας. Σήμερα ζει στο Λαγονήσι. Τις ελεύθερες ώρες του γρά-

φει ποίηση και ζωγραφίζει. Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέ-

σεις ζωγραφικής: «Όστρακα» το 2004 και «Αχλύς» το 2007.

Το 2010 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΩ η ποιητική του  συλλογή

«Αχλύς  2».

Η συλλογή «Αλεξίλυποι  Σκιαλύτες» είναι η 2η που εκδίδει.

Από την συλλογή:

Στου Λαυρίου τον λιμένα (απόσπασμα)

Στου Λαυρίου τον λιμένα, νύχτα Σαββάτου μετά τις εννιά

αραγμένα πλάι πλάι λικνίζονται με χάρη τα ιστιοπλοϊκά.

Δεμένες με κόμπους ναυτικούς οι προσδοκίες

βουλιαγμένα στη σειρά, νεκρά τα όνειρά μου

σε αμπάρι σκοτεινό αποθηκευμένες οι επιθυμίες

καραδοκούν την ευκαιρία λεύτερες να ξεχυθούν

έστω και στο θαμπό βραδινό φως των φανοστατών

ενώ αναδύονται σποραδικά από τον μαύρο βυθό

οι πίκρες των πλεύσεων που ποτέ δεν έγιναν

οι ματαιώσεις των εμπειριών που έμειναν φαντασία

των αγέννητων ταξιδιών οι άνευ αναισθητικού εκτρώσεις.     

«Αλεξίλυποι  Σκιαλύτες»
Ποιητηική Συλλογή του Γιώργο Ρούσκα

O πραγματικός λόγος για τον οποίο συνθλίβεται ο ελλη-

νικός λαός, η πραγματική αιτία, για την οποία οι εργα-

ζόμενοι, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους

«πρέπει» να ζουν σαν είλωτες, και να χάσουν τις οικο-

νομίες τους και τα σπίτια τους, ο πραγματικός στόχος των

τραπεζιτών, των μονοπωλίων, των εγχώριων και των Ευ-

ρωπαίων τοποτηρητών τους καταγράφονται στη σελίδα
241 του μνημονίου που ψηφίστηκε την προπερασμένη Κυ-

ριακή (12/2) στη Βουλή.

Να, λοιπόν, προς όφελος ποιων συνάπτεται το νέο δάνειο

των 130 δισ. Ευρώ, με τους επαχθέστατους και ιταμούς

όρους:

Σύμφωνα με το μνημόνιο, όπως αυτό ψηφίστηκε στο…

Ναό της Δημοκρατίας από τους 199 που έσπευσαν να

“σώσουν” την …πατρίδα και πριν από τις αποφάσεις του

Eurogroup (στο «Παράρτημα 3 – Σύμβαση Χρηματοδοτι-

κής Διευκόλυνσης – Προοίμιο – Αρθρο 6»), αναφέρεται

ότι:

α) τα 30 δις ευρώ θα διατεθούν άμεσα στους ιδιώτες κα-

τόχους ομολόγων του ελληνικού δημόσιου χρέους, (τους

“επενδυτές”), που θα ενταχθούν στο λεγόμενο PSI,

β) τα 35 δις ευρώ θα διατεθούν μέσω της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, στις τράπεζες των κρατών της Ευ-

ρωζώνης οι οποίες κατέχουν ελληνικά ομόλογα,

γ) τα 5,7 δις ευρώ θα διοχετευτούν για την εξόφληση

τόκων ανεξόφλητων ομολόγων που έχουν ενταχθεί στο

«κούρεμα».

δ) Σύμφωνα με το μνημόνιο που ψηφίστηκε, και όπως κα-

ταγράφεται στην ίδια σελίδα, τη σελίδα 241, προβλέπε-

ται ότι από το δάνειο θα διοχετευτούν χρήματα για την

περίφημη «ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών».

Το συγκεκριμένο ύψος του ποσού αυτού – κατά πολύ πε-

ρίεργο τρόπο – δεν αναγράφεται. Στο συγκεκριμένο ση-

μείο του μνημονίου που ψήφισε η Βουλή, αντί αριθμού…

υπάρχει κενό (σ.σ.: αν και στο αρχικό σχέδιο γινόταν

λόγος για 23 δισ. ευρώ).

Εντούτοις, εκείνο που γνωρίζουμε – και το γνωρίζουμε

από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του αντιπροέδρου

της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών – είναι ότι

πρόκειται για ένα ποσό το οποίο, σε κάθε περίπτωση, ξε-

περνά τα 39 δισ. ευρώ που θα διατεθούν στο ελληνικό

τραπεζικό σύστημα και θα προστεθούν στον προηγούμενο

πακτωλό των δισεκατομμυρίων που από το 2009 έχουν,

με την μορφή «πακέτων» και «ενισχύσεων», διατεθεί

στους τραπεζίτες. (ξεπερνά κατά πολύ τα 100 δις.)

(Σημείωση: Χτες, μόλις, (22/2) έγινε γνωστό στο πλαίσιο

του Eurogroup ότι το ΔΝΤ και η ΕΕ εκτιμούν ότι το ποσό

αυτό θα κινηθεί τελικά στα 50 δισ. ευρώ!).

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ίδιο το Μνημόνιο που ψηφί-

στηκε, από αυτό το «σωτήριο» δάνειο των 130 δισ. ευρώ

– σ.σ.: «το μεγαλύτερο στην ιστορία», όπως ομολογούν

πανηγυρίζοντας (!) οι Παπαδήμος, Σαμαράς, Παπαν-

δρέου -τουλάχιστον τα 110 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από

το 85% του δανείου, πηγαίνει και εκ προοιμίου επιστρέ-

φει – και μάλιστα με τόκο που θα τον πληρώνει ο ελληνι-

κός λαός για δεκαετίες -στους δανειστές, στους

εγχώριους και ξένους ομολογιούχους, στους τραπεζίτες,

στους τοκογλύφους και τους λεγόμενους κερδοσκόπους!

Οσο για τα υπόλοιπα 20 δισ. ευρώ που απομένουν (αν

απομένουν..) από το «πακέτο», είναι δεδομένο ότι θα βρί-

σκονται κατατεθειμένα και δεσμευμένα στον περίφημο

«ειδικό λογαριασμό», ο οποίος φυσικά και δεν αφορά

ούτε τους μισθούς, ούτε τις συντάξεις των εργαζομένων,

αλλά τη διασφάλιση – και πάλι – των πιστωτών έναντι των

τρεχουσών και μελλοντικών τοκογλυφικών τους απαιτή-

σεων!

Αυτή είναι η αλήθεια!

Αυτή είναι η «σωτηρία», την οποία ευαγγελίζονται για τον

ελληνικό λαό!

Δανείζουν την Ελλάδα, υποτίθεται, για να «ορθοποδή-

σει», όταν είναι πασιφανές ότι δεν δανείζουν την Ελλάδα,

αλλά ότι οι πιστωτές μας επαναχρηματοδοτούν τον
εαυτό τους και ότι για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τον

ελληνικό λαό σαν «ενέχυρο» και τον δημόσιο πλούτο σαν

εγγύηση και εκμετάλευση.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Οτι τα χρήματα για τα οποία μιλούν δεν έχουν καμία

σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις του.

Οτι – και αυτό το δάνειο – η μόνη σχέση που έχει με τους

μισθούς είναι ότι λεηλατεί τους μισθούς,

ότι – και αυτό το δάνειο – η μόνη σχέση που έχει με τις

συντάξεις είναι ότι καταργεί τις συντάξεις.
Πηγή: http://ellas-afipnisi.blogspot.com/

Να που πάνε τα 130 δις
που θα πληρώνουν με τόκους  εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας

2 Φεβρουαρίου

Κυρίες  Αντιδήμαρχοι

Γωνία Βασ. Παύλου και Αυλώνος: Σπασμένη ασφαλτος,

λακκούβες γεμάτες νερά που πιτσιλάνε τους πεζούς και

τα αυτοκίνητα. Ο Δήμος δεν βλέπει τίποτα;

Ενα καροτσάκι με άσφαλτο δεν έχει να γεμισει τις λακ-

κούβες; Τι εργο προσφέρει αυτο τον καιρό; είναι η απο-

ρία των δημοτών.

Το κέντρο της άλλοτε πανέμορφης Βούλας κατήντησε

ένα μεσανατολίτικο χωριό. Και μη χειρότερα...

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος

ευχαριστεί και ενημέρωνει

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου μετά την Θεία Λειτουργία, σ’

όλους τους Ιερούς Ναούς της Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.

διαβάστηκε νέα ευχαριστήρια επιστολή του Μητροπολίτη

κ. Παύλου, αυτή τη φορά για την ανταπόκριση του κόσμου,

στο κάλεσμα του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού SKAI, στη

συγκέντρωση ειδών

ένδυσης, υπόδυσης

και κλινοσκεπασμά-

των, που συγκεντρώ-

θηκαν την

προηγούμενη Κυ-

ριακή, στον Καθεδρικό

Ιερό Ναό Αγίων Κων-

σταντίνου & Ελένης

Γλυφάδας.

Για τα χιλιάδες τεμά-

χια ρουχισμού και κλι-

νοσκεπασμάτων που

συγκεντρώθηκαν, ενη-

μερώνει ότι από τη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και κάθε Τε-

τάρτη 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. θα διανέμονται από τα

Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.,

προς όλους όσους έχουν πραγματικά ανάγκη!

Μεσανατολίτικο χωριό 

η πανέμορφη Βούλα...

Επιστολή από τον αναγνώστη Γ. Σπυρόπουλο, λάβαμε όπου

διαμαρτύρεται για την κατάσταση στους δρόμους της Βούλας

και απευθύνεται στις Αντιδημάρχους.

Είναι αλήθεια ότι σε πάρα πολλά σημεία βρίσκουμε όγκους

σκουπιδιών, που μένουν για πολλές εβδομάδες στοιβαγμένα,

με αποτέλεσμα να γίνονται χωματερές για ό,τι σκουπίδι μπο-

ρεί κανείς να φανταστεί.
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Η ...αποσύνθεση του δημοτικού συμβουλίου 3Β
Οκτώ περίπου ώρες συνεδρίασης, χωρίς σχεδόν ούτε να αγγίξουν

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Οσο κι αν προσπαθήσει κανείς να περιγρά-

ψει τη συνεδρίαση της 22/2 στο Δημοτικό

Συμβούλιο των 3Β, δεν θα μπορέσει να απο-

τυπώσει αυτά που είδαμε και άκουσαν τα

αυτιά μας.

Μετά την απουσία του δημάρχου, η σειρά

λαθών και επιτηδευμένων παραλείψεων του

δημαρχεύοντος αντιδημάρχου Σπ. Πανά και

όσων τον περιβάλλουν, οδήγησαν σε απο-

σύνθεση της πλειοψηφίας...

Ετσι υπάρχει μια χαώδης κατάσταση, και

όποια προσπάθεια “καλής θέλησης” γίνεται,

πέφτει στο κενό.

Λάθη και παραλείψεις όμως

προέρχονται και

από τον Πρόεδρο

του Δ. Σ. Δ. Ανα-

στασίου, που όλη

του η αυστηρότητα,

διοχετεύεται στους

απλούς πολίτες που

βρίσκονται στο ακρο-

ατήριο, παρακάμπτει

δε πολλές φορές τον

Κώδικα, για να διευκο-

λύνει τον δημαρ-

χεύοντα και άλλες πάλι

“θολώνει” αποφάσεις

Επιτροπών για τον ίδιο

λόγο.

Μακρά η συζήτηση στα

προ ημερησίας. Πολλές οι

ερωτήσεις από τους επικε-

φαλείς των παρατάξεων

(Κωνσταντέλλο και Καπετα-

νέα), αλλά μακρότατες οι

απαντήσεις του δημαρχεύον-

τος, ο οποίος ξεχνάει να στα-

ματήσει, αλλά ξεχνάει και ο

πρόεδρος να τον επαναφέρει

στο ...δημοτικό συμβούλιο.

Στην τελευταία συνεδρίαση,

είχαν δεσμευθεί ότι σε 15 ημέρες

θα συνεδρίαζαν για να καταλή-

ξουν σ’ αυτό το “μόρφωμα” πλα-

τείας Πηγαδακίων, που σέρνεται

εδώ και 30 περίπου χρόνια, με εγ-

κληματικές παραλείψεις των προ-

ηγούμενων Δημοτικών Αρχών.

Αν και είχαν ρητά δεσμευθεί, ο Πρό-

εδρος δεν το έβαλε στην ημερήσια

διάταξη, προφασιζόμενος γνωμοδό-

τηση της νομικής υπηρεσίας, όταν και

το τοπικό συμβούλιο και η Επιτροπή

Ποιότητας ζωής είχαν συνεδριάσει και

καταλήξει στην απόφαση, που περίμεναν

προκειμένου να καταλήξουν! Αυτή που

επεξεργάστηκε επί μήνες η Τεχνική Υπη-

ρεσία με την Αντιδήμαρχο Ηλ. Τσιριγώτη:

να προχωρήσει η απαλλοτρίωση με το Ν.

2508/97. Δηλαδή το ποσό της αποζημίωσης

προς τους ιδιοκτήτες να καταβληθεί αναλο-

γικά από όλους τους κατοίκους της συνοι-

κίας και όχι μόνο από 4 οικογένειες που

αγναντεύουν την πλατεία...

Ετσι φθάσαμε σήμερα 4 οικογένειες να

κρατάνε στα χέρια τους τα κατασχετήρια

των σπιτιών τους για να αποπληρώσουν

την απαλλοτρίωση της πλατείας Πηγαδα-

κίων!

Ο Π. Καπετανέας ζητάει να συζητηθεί προ

ημερησίας, γιατί είχαν έτσι απο-

φασίσει. 

Το ίδιο και ο Γ. Νιτερόπουλος.

Η Ηλ. Τσιριγώτη τονίζει ότι η Επιτροπή Ποι-

ότητας ζωής έχει καταθέσει εισήγηση και

τονίζει ότι θα αναγκαστεί να καταθέσει

μομφή προς τον πρόεδρο.

Αυτά τα γράφω για να καταδείξω αυτό που

λέει ο τίτλος “αποσύνθεση”.

Και το αποκορύφωμα

της αποσύνθεσης περι-

γράφεται με την μη

απόφαση που βγήκε

από τη συζήτηση του

θέματος.

Τέσσερις οικογέ-

νειες καλούνται να

καταβάλουν ποσά

από 300 έως

600.000 ευρώ για

να αποζημιώσουν

την πλατεία που

δεν θα αγναν-

τεύουν. Κρα-

τούν στα χέρια

τους τα κατα-

σχετήρια των

σπιτιών τους

(φωτο) και

περιμένουν

δέκα μήνες

- τρενάρον-

τάς τους -

για να

ακούσουν

ότι το δη-

μ ο τ ι κ ό

συμβού-

λιο

είναι... 

...άβουλο και δεν μπο-

ρεί να αποφασίσει. Δεν μπορεί να επι-

σφραγίσει αυτό που το τοπικό πρότεινε,

αυτό που η Ποιότητα ζωης γνωμοδότησε

και αυτό που η Τεχνική Υπηρεσία και η αρ-

μόδια αντιδήμαρχος επεξεργαζόταν 6

μήνες! Γι’ αυτό θα χάσουν τα σπίτια τους.

Δεν μπορεί το Δ.Σ. να αποφασίσει ότι ο

νόμος Ν 2508, που έχει γίνει νόμος του

κράτους από το 1993 δεν μπορεί να εφαρ-

μοστεί, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά

στην Ελλάδα!

Ναι, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ελ-

λάδα γιατι δεν υπάρχει κράτος, γιατι δεν

υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει Το-

πική Αυτοδιοίκηση, γιατι δεν υπάρχει τσίπα.

Μωροί και άβουλοι αντάμα

Οταν ψηφίζεται ένας νόμος δεν μπορει να

μπαίνει στο συρτάρι και να προχωράμε με

τον προηγούμενο, για καθαρώς ψηφοθηρι-

κούς λόγους. Για τα “κουκιά”. Γιατί είναι

προτιμότερο να χάσεις, άντε δέκα ψήφους,

παρά ένα μεγάλο μέρος των σταυρών της

συνοικίας, που πιθανόν θα σε καταψηφί-

σουν γιατί έπρεπε κι αυτοί να συμμετέχουν

στην αποζημίωση της πλατείας με κάτι τις.

Η πρόταση λοιπόν της Αντιδημάρχου έπεσε

στο κενό. Ο καθένας έκανε κι από μία πρό-

ταση. Ετσι μπήκαν στο τραπέζι 5-6 και σε

ψηφοφορία κάπου 4. Αδικα φώναζε ο Δ.

Κοντονής, ότι δεν μπορούν να μπουν σε

ψηφοφορία ολες οι προτάσεις.  

Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

να γίνει άρση της απαλλοτρίωσης λύνει

πρακτικά και γρήγορα το πρόβλημα. Η πρό-

ταση της Τσιριγώτη, ικανοποιεί και τους κα-

τοίκους και το Δημοτικό Συνδυασμό.  Οσο

για το δημοψήφισμα του Πανά και το χαρα-

κτηρισμό κοινωφελούς του Καπετανέα (με

μία καντίνα στη μέση) δεν τις συζητάω.

Μία λέξη φθάνει στα χείλη μου: ντροπή!

Δικαίως ένας εκ των 4 κατοίκων, φώναξε

“ντρέπομαι που είμαι Ελληνας απόψε και
καταθέτω την ελληνική μου υπηκοότητα”.

Τι να πούμε μετέπειτα για την εκλογή της Σχο-

λικής Επιτροπής, που περιμεναν υπομονετικά

οι διευθυντες των σχολείων και όσοι  γονείς άν-

τεξαν να μείνουν μέχρι τις 2 μ.μ.

Ολες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης άφη-

σαν τον δημαρχεύοντα εν λευκώ να απο-

φασισει και θα το ψήφιζαν, προκειμένου να

προχωρήσει η εκλογή της . Ομως ένα ένα

τα ονόματα που έπεφταν στο τραπέζι, δεν

γίνονταν αποδεκτά από τον ίδιο τον προ-

τεινόμενο! Αλλο κομφούζιο· 

Στα ονόματα που προτάθηκαν και αρνήθη-

καν ήταν και της Γ. Μαρτίνου, η οποία αυ-

θόρμητα ζητάει ανταλλαγή με την Ν.

Καραγιάν. Ετσι λοιπόν από καραμπόλα, βρέ-

θηκε η Ν. Καραγιάν στην Σχολική Επιτροπή.
...Καλημέρα σας 

Α.Μπουζιάνη

ενδιαφέρον βίντεο στο www.ebdomi.com
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Δεν θα μειωθεί καμία δαπάνη για την

τρίτη και την πρώτη ηλικία, παρά τις

δραματικές μειώσεις της τάξεως του

53% που υφίσταται η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση από τις κρατικές επιχορηγήσεις

λόγω μνημονίου.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Δή-

μαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζού-

τσος με τον πιο κατηγορηματικό

τρόπο και σε κάθε κατεύθυνση σε

όλες τις γιορτές συλλόγων και κοινω-

νικών φορέων που παραβρέθηκε για

να τιμήσει την κοπή της πρωταχορνιά-

τικης πίτας τους.

Έτσι και στην κοπή της πίτας του 1ου

ΚΑΠΗ Γέρακα ο δήμαρχος βρέθηκε

ανάμεσα στους ανθρώπους της τρίτης

ηλικίας, είχε την ευκαιρία να τους σφί-

ξει το χέρι και να ανταλλάξει μαζί τους

ευχές αλλά και απόψεις και το κυριό-

τερο να τους διαβεβαιώσει ότι παρά

τις δυσκολίες της διοίκησης, παρά την

στενότητα των οικονομικών, το επί-

πεδο των υπηρεσιών που απολάμβα-

ναν μέχρι σήμερα οι φιλοξενούμενοι

του ΚΑΠΗ θα διατηρηθεί στο ακέραιο.

Ο Δήμαρχος τόνισε ακόμη ότι ανά-

λογη έμφαση θα δοθεί και στην πρώτη

ηλικία στο μέλλον της κοινωνίας μας,

έτσι ώστε ούτε τα μικρά παιδιά να πλη-

γωθούν ή να ζημιωθούν από την κρίση. 

«Απλώνει απέναντι στις απειλές ένα

δίχτυ κοινωνικής προστασίας, με χρη-

στή διοίκηση και σφίξιμο των οικονο-

μικών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί όχι

μόνο το ελάχιστο της αξιοπρεπούς

διαβίωσης αλλά και η διατήρηση ενός

υψηλού επιπέδου ζωής για τους από-

μαχους της ζωής», κατέληξε ο Δή-

μαρχος. 

Σε εγκάρδιο και εορταστικό κλίμα,

πραγματοποιήθηκε, η καθιερωμένη εκ-

δήλωση κοπής της βασιλόπιτας του

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στην

αίθουσα «Ιωνία» στη Βούλα, με πα-

ράλληλο απολογισμό έργου του Ομί-

λου και το σχέδιο δράσεων εφεξής.

Επίσης τίμησε ανθρώπους που πρό-

σφεραν και προσφέρουν ανιδιοτελώς

στην κοινωνία, στο συνάνθρωπο, στον

πολιτισμό, στον εθελοντισμό. 

Την  εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος

του Ομίλου Γεώργιος Δρίτσας, ο

οποίος έκανε και τον απολογισμό.

Πλούσιος, πράγματι, ο απολογισμός

σε ολους τους τομείς ενασχόλησης

του Ομίλου.

Στη συνέχεια, ο  Γ. Δρίτσας, ανέφερε

τις συνεργασίες με την Περιφέρεια

Αττικής και τους δήμους Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης και Γλυφάδας,

στα πλαίσια του Προγράμματος Κοι-

νωφελούς Εργασίας, όπου θα παραχ-

θεί σημαντικό κοινωνικό έργο αλλά

και θα ενισχυθεί ο τομέας της απα-

σχόλησης. 

Ανέφερε επίσης τις ενέργειες που

πραγματώνονται για τη δημιουργία

Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τη συμ-

μετοχή εθελοντικών φορέων της πε-

ριοχής και με στόχο την τοπική

ανάπτυξη. 

Ολοκλήρωσε την ομιλία του με τη δέ-

σμευση, ότι τη νέα χρονιά που δια-

νύουμε, ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας», όχι μόνο θα συνεχίσει την

εθελοντική προσφορά του,   αλλά και

θα εντείνει κάθε δυνατή προσπάθεια,

με τους εθελοντές και τα μέσα που

διαθέτει, με σκοπό τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής όλων των πολιτών

αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ευχαρίστησε τους εθελοντές – μέλη

του Ομίλου για τις ανιδιοτελείς προ-

σπάθειες που κατέβαλαν για ένα κα-

λύτερο μέλλον αλλά και τα τοπικά και

περιφερειακά Μ.Μ.Ε. τα οποία αγκά-

λιασαν, για μια ακόμη χρονιά, την κοι-

νωνική προσφορά του Ομίλου και την

«φιλοξένησαν» ανιδιοτελώς και με

συνέπεια, συμβάλλοντας στην προ-

ώθηση του εθελοντικού κινήματος,

αξιών και ιδανικών.

Ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις –

βραβεύσεις: του ιερέα Πατρός Αντω-

νίου Παπανικολάου ιδρυτή της «Κιβω-

τού του Κόσμου», του

Πανεπιστημιακού Καθηγητή Ανδρέα

Κούκου, του πρώην Αντιπροέδρου του

Ομίλου Αλέξανδρου Αγγελή, του εθε-

λοντή στην Πολιτική Προστασία Αν-

δρέα Αγιανδρίτη. 

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας

και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την

εξαιρετική παρουσίαση Παραδοσια-

κών Χορών από το χορευτικό τμήμα

του Ομίλου.

«Καμία μείωση στην κοινωνική μέριμνα» 
δηλώνει ο  Δήμαρχος Παλλήνης

Την Πρωτοχρονιατικη πίτα του έκοψε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙ-
ΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΥΚΟΥ “Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ” , την
περασμένη Κυριακή 19/2, στο ΚΑΠΗ  Αγ.Μαρίνας.
Το φλουρί κέρδισε μια μαθήτρια της περιοχής, η οποία πα-
ρέλαβε μια εικόνα της Παναγίας απο χρυσό καί ασήμι,
προσφορά καί έργο του Νίκου Λουδάρου. 

Φτιάχνω το χαρταετό μου

Παραδοσιακό εργαστήρι, έστησε ο Δήμος Κρωπίας,

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο μαθαίνοντας τα παιδιά να

φτιάχνουν χαρταετό.

Παιδιά απ΄ όλα τα σχολεία μαθαίνουν την τέχνη του

χαρταετού από τους έμπειρους εθελοντές Ν . Μαρ-

καντώνη και τον Τάκη Πρόφη.

Ο καλλίτερος χαρταετός θα βραβευθεί.

Μια προσπάθεια διατήρησης της παράδοσης από το

Δήμο, που βρήκε αποδέκτες πολλά πολλά παιδιά.

Πλούσια εθελοντική δράση από τους “Νέους Ορίζοντες Φιλίας”

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Δαβάκης βραβεύει τον εθε-
λοντή της Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αγιαν-
δρίτη. Αριστερά του ο πρόεδρος του Ομίλου Γ.
Δρίτσας.
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Ο Δήμος Σαρωνικού στην συνεδρίαση της

15ης Φεβρουαρίου, ενέκρινε ψήφισμα που

αφορά στις τελευταίες εξελίξεις του προ-

γράμματος της αποχέτευσης του Δήμου Σα-

ρωνικού και τη μεταφορά των λυμάτων

στην Ψυττάλεια. 

Με το ψήφισμα όλοι οι

δημοτικοί σύμβουλοι

ομόθυμα υπεράσπισαν

τις αποφάσεις του δη-

μοτικού συμβουλίου,

τη βούληση των πολι-

τών και δήλωσαν ότι

δεν πρόκειται να ανε-

κτούν καμιά μεθό-

δευση και καμιά υπονόμευση του έργου,

που σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τους

αρμόδιους φορείς δρομολογήθηκε.

Η ΕΥΔΑΠ σε λίγο θα έχει 

νέους ιδιοκτήτες!

Από το ενωτικό πνεύμα το οποίο επικρά-

τησε κατά την συνεδρίαση, εξαίρεση απο-

τέλεσε η Χρ. Χριστοφάκη, που διαφώνησε

και καταψήφισε το ψήφισμα και τη λύση

της Ψυττάλειας, εμμένοντας στην προκλο-

γική της θέση για ΚΕΛ στη Γερακίνα.

Αφού καταψήφισε το ψήφισμα η Χρ. Χρι-

στοφάκη την επομένη κυκλοφόρησε επι-

στολή που απευθύνεται στο Δήμαρχο και

κοινοποιείται στα Αρμόδια Υπουργεία, την

Περιφέρεια, και τους βουλευτές  όπου ση-

μειώνει ότι η απόφαση του Δημάρχου “είναι
ψηφοθηρική” και ότι το έργο θα απενταχθεί

και δεν θα γίνει!

Θεωρεί ότι η λύση της Ψυττάλειας είναι

ανέφικτη, αφού σε λίγο η ΕΥΔΑΠ θα έχει

νέους ιδιοκτήτες(!)

Γράφει ακόμη:  

«Την ώρα που θα διαβάζετε αυτές τις γραμ-
μές πιθανόν το ώριμο πρόγραμμα δημιουρ-
γίας αποχετευτικών δικτύων με ΚΕΛ στην
περιοχή μας και υπό τον έλεγχο μας θα έχει
απενταχθεί από τα προγράμματα της Κοι-
νότητας και θα έχει ματαιωθεί οριστικά η
χρηματοδότησή του που θα μπορούσε να
είχε αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό θα είχαμε
ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκού τύπου αποχέ-
τευση έως το τέλος του 2015 και παράλ-
ληλα απεριόριστες ποσότητες νερού
κατάλληλες για άρδευση και καθαρισμούς
δημόσιων χώρων, καθώς και σημαντικό
έσοδο για το δημοτικό προϋπολογισμό μας.
Πότε θα γίνει η σύνδεση με την Ψυτάλλεια
των Μ.Τσαλικίδη και Π.Φιλίππου; Σε μερικές
εβδομάδες θα πρέπει να ρωτήσουμε τους
νέους ιδιοκτήτες της ΕΥΔΑΠ που θα έχουν
προκύψει από τη διαδικασία ιδιωτικοποί-
ησης της εταιρίας και θα λειτουργούν με
κριτήρια της αγοράς, ενώ ο θίασος των
Μπάρδη, Λέκκα και άλλων θα έχει εξαφανι-
στεί μαζί με τις υποσχέσεις τους.

Για τους λόγους αυτούς παραμένω στα-
θερή στις προεκλογικές μου θέσεις. Δεν
είμαι πολιτικάντης, δεν είμαι ψηφοθήρας
και ούτε πρόκειται να γίνω. Θα βαδίσω
μπροστά με όσους καταλαβαίνουν αυτά τα
προβλήματα και με όσους θα το κατανοή-
σουν με την πάροδο του χρόνου.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ το διθυ-
ραμβικό ψήφισμα των
Φιλίππου-Τσαλικίδη
και περιμένω την
εφαρμογή των ολέ-
θριων αποφάσεών
τους. Σύμφωνα με την
δικιά μου πολιτική στις
δημοτικές εκλογές
του 2014 το έργο της αποχέτευσης θα ήταν
σχεδόν ολοκληρωμένο.
Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι το 2014 θα
ζούμε ακόμα με τους βόθρους με ότι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία μας, για την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε
στους επισκέπτες μας και για τον οικογε-
νειακό μας προϋπολογισμό.

Στις εκλογές του 2014 η αποχέτευση θα
είναι το κεντρικό θέμα και θα πρέπει να επι-
λέξετε ανάμεσα σε αυτούς που θα την
είχαν κατασκευάσει και θα την είχαν θέσει
στη διάθεσή σας και στην παράταξη Φιλίπ-
που-Τσαλικίδη, «την παράταξη των βό-
θρων».  

Θα έχει ευθύνες 

η Χρ. Χριστοφάκη

Η Δημοτική πλειοψηφία κατηγορεί την Χρ.

Χριστοφάκη, ότι προαναγγέλλει την απέν-

ταξη του έργου και αναλαμβάνει έτσι την

πολιτική ευθύνη για την ματαίωση του με-

γαλύτερου έργου υποδομής του Δήμου.

Γράφουν μεταξύ άλλων στο ψήφισμα:
Στη φάση αυτή που συνομιλούμε με όλους

τους αρμόδιους φορείς για την επιτάχυνση

των διαδικασιών, δημόσιες δηλώσεις ή υπό-

γειες παρεμβάσεις που υπονομεύουν την από-

φαση της Πολιτείας με στόχο να

δρομολογήσουν σκόπιμες ανατροπές είναι

απαράδεκτες και καταδικαστέες.

Δεν θα ανεχθούμε μεθοδεύσεις που προ-

σβάλλουν την πολιτική βούληση των δημοτών

μας, αγνοούν τις αποφάσεις της Δημοτικής

Αρχής και κυρίως υπονομεύουν την άρτια επί-

λυση του κρίσιμου ζητήματος της αποχέτευ-

σης.

Είμαστε όλοι, - δημότες και Δημοτική Αρχή, -

σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα για την

εφαρμογή των αποφάσεων.

Με το ψήφισμα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι

ομόθυμα υπεράσπισαν τις αποφάσεις του δη-

μοτικού συμβουλίου, τη βούληση των πολιτών

και δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να ανεκτούν

καμιά μεθόδευση και καμιά υπονόμευση του

έργου που σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και

τους αρμόδιους φορείς δρομολογήθηκε.

Κατάκτηση, η απόφαση της ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Σαρωνικού
Απένταξη του έργου της αποχέτευσης στο Σαρωνικό βλέπει η Χριστίνα Χριστοφάκη

Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

Ποίησης, Λογοτεχνίας 

και Φιλοσοφίας 

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στηρίζει την παιδεία,

τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση και προσκαλεί τα

μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες να συμμετά-

σχουν σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ποίησης, Λογοτε-

χνίας και Φιλοσοφίας με εισηγήτρια των επιμέρους

θεματικών την εκλεκτή συγγραφέα και ποιήτρια κα Θεο-

δωράκη Σοφία.

Το Πρόγραμμα και οι Θεματικές των Σεμιναρίων είναι οι εξής:

1)  Αναζητώντας την Ομορφιά – 29/2/2012

2)  Δυνατότητες Αναγέννησης της Ζωής – 14/3/2012

3)  Αναφορά στις Αξίες της Ζωής – 28/3/2012

4)  Προσεγγίζοντας την Μαγεία της Αρμονίας – 4/4/2012

5)  Ο Λόγος στη Σύγχρονη Εποχή – 25/4/2012

6)  Αναφορά στις Καλές Τέχνες - 9/5/2012

7)  Ελεύθερος Χρόνος – 23/5/2012

8)  Ποίηση – Δημοτικό Τραγούδι (Ειδική Θεματολογία για την

Άλωση της Πόλης) – 30/5/2012

9)  Ελληνικός Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 6/6/2012

Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακο-

λούθησης.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως  Τρίτη 28 Φε-

βρουαρίου 2012 - Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957 

Η   Ένοχη

Αγανάκτηση
Αγανάκτησαν και διαμαρτυρήθηκαν οι
βουλευτές των μνημονιακών κομμάτων
της «Ελληνικής» Βουλής διότι, όπως κα-
ταγγέλθηκε στον Πρόεδρο και ανακοινώ-
θηκε στο σώμα, ένας συνάδελφος τους, η
ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε,
έβγαλε στο εξωτερικό ένα εκατομμύριο
ευρώ, αν και αυτό φαίνεται καταρχήν ότι
αποκτήθηκε νομίμως και άρα γνωρίζουν
τον δράστη. 
Η πράξη θεωρείται καταδικαστέα ιδίως
όταν γίνεται από έναν  εκπρόσωπο του
λαού και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής
κρίσης που η χώρα δανείζεται από το εξω-
τερικό, βάζοντας  σε υποθήκη την εθνική
περιουσία για να πληρώσει τους τοκογλύ-
φους και να δώσει ρευστότητα στις τρά-
πεζες, συνθλίβοντας τους Έλληνες
πολίτες με φόρους και μειώσεις αποδο-
χών.
Η πράξη κρίνεται καταδικαστέα διότι είναι
προφανές σε όλους  ότι σε περιόδους κρί-
σης η χώρα χρειάζεται ρευστότητα και
πρέπει να ελέγχει την εισροή αγαθών, η
αγορά των οποίων απαιτεί συνάλλαγμα,
πολύ δε περισσότερο την λαθραία εξα-
γωγή συναλλάγματος. Σε τέτοιες περιό-

δους η χώρα πρέπει να έχει τη δυνατό-
τητα έκδοσης ή εύρεσης χρήματος μέσω
της Κεντρικής Τράπεζας που παίζει το
ρόλο δανειστή εσχάτης  ανάγκης και να
προτιμά την εξωτερική υποτίμηση του νο-
μίσματος, που συγχρόνως την καθιστά,
ανταγωνιστική έναντι  της εσωτερικής
υποτίμησης μισθών και συντάξεων που
καταλήγει στην ύφεση. 
Αυτά λέει η κοινή λογική, βάσει της
οποίας η εξαγωγή του ενός εκατομμυρίου
ευρώ κρίνεται καταδικαστέα, και ο κάθε
βουλευτής αλλά και όλο το μνημονιακό
σύστημα, όχι από αγάπη για την πατρίδα
όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, αλλά
από ένστικτο αυτοπροστασίας, προσπα-
θούν να αποποιηθούν την υποψία  ότι ταυ-
τίζονται με τον δράστη και έχουν
αγανακτήσει ζητώντας την κεφαλή
του/της επί πίνακι.
Όμως η αγανάκτηση  τους όχι μόνο είναι
ένοχη αλλά και σχιζοφρενική. Οι ίδιοι βου-
λευτές με την πρόσφατη ψήφο τους
έχουν  εγκρίνει την παραμονή της χώρας
στην  Ευρωζώνη, μιας αρένας οικονομικού
ανταγωνισμού  χωρίς κοινό προϋπολογι-
σμό και δημοσιονομική πολιτική, με ελεύ-
θερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών
όπου οι ασθενείς χώρες όχι μόνο δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, που αντικαθιστά τις
εθνικές, σαν δανειστή εσχάτης ανάγκης
αλλά είναι υποχρεωμένες να δανείζονται

από τους τοκογλύφους, που γεννούν το
χρήμα από το τίποτε, και μάλιστα με επι-
τόκια τόσο μεγαλύτερα όσο μεγαλύτερη
και η αδυναμία της αντίστοιχης χώρας.
Η σχιζοφρένεια επομένως, των μνημο-

νιακών βουλευτών, έγκειται στο ότι οι δι-
χασμένοι αυτοί άνθρωποι από τη μια μεριά
ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας
σε ένα παιχνίδι μεγαλύτερο των δυνατο-
τήτων της, όπου η ελεύθερη διακίνηση κε-
φαλαίων είναι κύριος κανόνας του
παιχνιδιού και απόν την άλλη φοβούνται
μήπως ταυτιστούν με τον συνάδελφο
τους, που ενέργησε σύμφωνα με τον κα-
νόνα αυτό  και εκπέσουν  στα μάτια των
ψηφοφόρων τους, ενώ ήδη έχουν  υπερ-
ψηφίσει αυτό τον κανόνα.

Είναι εθνικά ανεπίτρεπτο μία τέτοια σχι-
ζοφρενής ομάδα ανθρώπων να κυβερνά
τη χώρα και βάσει του ισχύοντος Συντάγ-
ματος αποτελεί εθνική ευθύνη όλων και
του καθενός προσωπικά να τους εκδιώ-
ξουμε από την εξουσία και να τους κρί-
νουμε για την επιτελούμενη προδοσία που
ξεπουλούν τη χώρα και επιβαρύνουν την
παρούσα αλλά και τις μέλλουσες γενεές
για χρέη που οι ίδιοι δημιούργησαν στην
προσπάθεια τους να καπηλευτούν την
εξουσία.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
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"Πετώντας με αετό..."

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου πραγματο-

ποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής με θέμα "Πετώντας με αετό...".
Είναι μία έκθεση αφιερωμένη στον χαρταετό, όπου συμμετείχαν το εργαστήρι

ζωγραφικής του Δήμου Κρωπίας με δασκάλα την ζωγράφο Βασιλική Πιστικού, το

εργαστήρι ζωγραφικής της Αγγ.Τσεβά  και οι ζωγράφοι από το Κορωπί Αθηνά

Χατζή, Πόπη Σουλιώτη και Μπέτυ Δρακάκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ανδρέας Ντούνης και ο πρόεδρος του "ΣΦΗΤΤΟΣ"

Αντώνης Κορωνιάς στη φωτογραφία μαζί με την Αγγελική Τσεβά, κατά την ημέρα

των εγκαινίων.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 23 Φεβρουαρίου και ώρες 10 π.μ.-8.00μ.μ.

Κυριακή 19-2 η πλατεία Δημαρχείου στα Σπάτα γέ-

μισε από εκείνο το πλουμιστό, πολύφωνο χαλί, παι-

διών και ανθρώπων, που συμμετείχαν στην

παραδοσιακή αποκριάτικη εκδήλωση, που για πρώτη

φορά οργανώνει ο Οργανισμός του Δήμου “Ο Ξενο-

φών”,  με τίτλο “θυμόμαστε το χθες, ζούμε το σή-
μερα”. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε κατασκευή χειροποίητων

ζυμαρικών “ γκόγκλιες” συνοδεία αποκριάτικών ακου-

σμάτων και  χορό με τις σχολές  Ρένας Καμπαλάδου

και Άντας Γαλομητάκου - Παπαχρήστου. Την εκδή-

λωση άνοιξε η πρόεδρος του οργανισμού, Παναγιώτα

Μάρκου, η οποία έκανε μία μικρή αναδρομή, στις απο-

κριές άλλων εποχών στην πόλη.

«Τότε που όλα είχαν ένα διαφορετικό άρωμα και

χρώμα, οι σχέσεις των ανθρώπων  ήταν ουσιαστικές
και όχι τυπικές. Δεν υπήρχαν τα πρέπει, η τυπολα-
τρεία.
Τα Σπάτα της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60. Μια κα-
θαρά αγροτική περιοχή.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την γεωργία, ένας μι-
κρότερος αριθμός με την κτηνοτροφία. Η καλλιέργεια
των αμπελιών. Ο τρύγος, η σπορά. Ο θερισμός στις
αρχές του Ιούνη. 

Το μάζεμα της ελιάς το Φθινόπωρο. Ένας κύκλος που
επαναλαμβανόταν κάθε χρόνο. Οι άντρες κατά κύριο
λόγο έπαιρναν μέρος στις αγροτικές δουλιές. Οι γυ-
ναίκες ασχολούνταν με κάποιες από αυτές και με το
σπίτι όπως έλεγαν και το μεγάλωμα των παιδιών
τους. Όλα είχαν την θέση τους. 
Οι μεγάλες γιορτές: Τα Χριστούγεννα, Οι Απόκριες,

το Πάσχα. Οι κοινωνικές εκδηλώσεις με τα ήθη και τα
έθιμα της εποχής. Οι αρραβώνες, οι γάμοι, οι βαφτί-
σεις. Τα πανηγύρια της περιοχής. Ο Άγιος Πέτρος, ο
Άγιος Νικόλαος στις 9 Μαΐου στην τότε Λούτσα, η
Αγία Φωτεινή, του Σταυρού. Περίμεναν με μεγάλη
ανυπομονησία τις σχόλες. Να αλλάζει η καθημερινό-
τητα. Να σπάει το ίδιο, το μονότονο της ζωής. 

Τις Απόκριες ντύνονταν μασκαράδες και αντάλλασαν
επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι. Παρέες – παρέες. Αυ-
τοσχεδίαζαν. Έπαιρναν μέρος όλοι σε αυτό. Άντρες,
γυναίκες, παιδιά. Νέοι μα και ηλικιωμένοι με απί-
στευτο κέφι. Έλεγαν αστεία τραγουδούσαν:  “Τώρα
τις Απόκριες που παντρεύονται οι γριές”. Οι νοικοκυ-
ρές έφτιαχναν πάντοτε τραχανόπιτα και γαλακτομ-
πούρεκο, το γνωστό πουπέκι και την τελευταία

Κυριακή της Αποκριάς την Τυρινή, το βράδυ, τρώγαμε
τις “γκόγκλιες” με την συμμετοχή όλων.

Ο νεοϊδρυθείς Ομιλος Unesco Νοτίων

Προαστίων, έκοψε την παραδοσιακή βα-

σιλόπιτα (5/2) στο ξενοδοχείο Astir

Palace Resort, όπου η πρόεδρός του

Σούλα Κοκολέτσου,  ευχήθηκε ο νέος

χρόνος να είναι καλύτερος από τον

προηγούμενο και να προσφέρει στην

πατρίδα μας υγεία, πρόοδο και ευημε-

ρία.

Ο Ομιλος στα πλαίσια της αλληλεγ-

γύης και της κάλυψης κοινωνικών

αναγκών, ασχολήθηκε με το  ΠΙΚΠΑ

Βούλας, με άτομα με ειδικές ανάγκες

και με τον ξενώνα Βουλιαγμένης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου απο-

τελούν οι:

Σούλα Κοκολέτσου, Πρόεδρος

Κυριάκος Βλασταράκος, Αντιπρόεδρος Α,

Μαίρη Θεοδωροπούλου, Αντιπρόεδρος Β’

Ελίνα Παρασκευοπούλου, Γραμματέας 

Νάγια Φλεριανού, Ταμίας

Άρτεμις Βλασταράκου, Υπ.Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, μέλος

Δήμητρα Παρασκευοπούλου, μέλος

Ελευθερία Σκόρδου – Νίκα, μέλος

Βάσω Μεθενίτη, Πρόεδρος Επιτροπής Πε-

ριβάλλοντος, Λίζα Μούση, Πρόεδρος της

Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και  Μάρω

Δαϊόγλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UN-

ESCO αγωνίζεται για να διαδραματίσει

ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην λήψη

αποφάσεων και στην διατύπωση προτά-

σεων, αλλά και στην ανάληψη δράσης, για

τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στα

πλαίσια των σκοπών και δραστηριοτήτων

του Διεθνούς Οργανισμού. Η UNESCO δεν

είναι φιλανθρωπική οργάνωση· ασχολείται

με το περιβάλλον και την πολιτιστική κλη-

ρονομία των λαών. Αυτό όμως δεν της

αφαιρεί το δικαίωμα παρουσίας στην αν-

θρωπιστική και κοινωνική εξυπηρέτηση των

συνανθρώπων. 

Τυχερή της βραδιάς που κέρδισε το
φλουρί, η Γεωργία Μαρτίνου, Αντιδή-
μαρχος στα 3Β.

Ο Ομιλος Unesco Νοτίων Προαστίων έκοψε βασιλόπιτα

Παραδοσιακές αποκριές στα Σπάτα
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Με έκπληξη η κοινωνία των Μεσογείων και

οι Δήμοι μας πληροφορήθηκαν ότι με το

υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟ-

ΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κλπ.» καταργείται η

πρόβλεψη των οικονομικών ωφελημάτων

που είχαν θεσπισθεί με τον νόμο 2338/1995

υπέρ των Δήμων των Μεσογείων ως αντι-

στάθμισμα για την περιβαλλοντική υπο-

βάθμιση και τη ριζική μεταβολή των

κοινωνικών συνθηκών που προέκυψαν

στην περιοχή μας από τη λειτουργία του

νέου διεθνούς Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Τα εν λόγω αντισταθ-

μιστικά οφέλη προβλέφθηκαν σε ποσοστό

10% από την κάθε μορφής αξιοποίηση του

πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού. Με το

νομοσχέδιο αυτό όχι μόνον καταργείται η

ρύθμιση αυτή αλλά, επιπλέον, προβλέπεται

(άρθρο 2 παρ. 8 εδ. β΄ και γ΄) η διάθεση

ενός μικρού ποσοστού στο σύνολο των

άλλων Δήμων της Αττικής, πλην των Δήμων

των Μεσογείων (!).

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη απόπειρα κα-

τάργησης των αντισταθμιστικών οφελών

υπέρ των Μεσογείων επιχειρήθηκε πρό-

σφατα με τον νόμο 3943/2011, με τον οποίο

συστήθηκε, ως νέος φορέας αξιοποίησης

του Ελληνικού, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε». Ήδη δε

εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας η (πρώτη) αίτηση ακυρώσεως που

έχουν ασκήσει οι Δήμοι μας κατά της απόρ-

ριψης του αιτήματός μας να μας καταβλη-

θούν τα ποσά που αντιστοιχούν στο ως άνω

προβλεπόμενο στον νόμο ποσοστό από τα

έσοδα που έχουν μέχρι σήμερα πραγματο-

ποιηθεί από την αξιοποίηση του χώρου.

Τα ποσά αυτά προβλεπόταν από τον νόμο

2338/1995 να «διατίθενται για τη δημιουρ-
γία σύγχρονης υποδομής και δικτύων ποι-
ότητας ζωής, καθώς και για την παροχή
αντισταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη
περιοχή των Μεσογείων». Αποτελούν συ-

νεπώς περιουσιακό δικαίωμα των Δήμων

των Μεσογείων και θεμελιώνουν προσδο-

κία των κατοίκων τους για μια καλύτερη

ποιότητα ζωής. Το δικαίωμα αυτό δεν το

χάρισε κανείς στα Μεσόγεια. Αποτελεί εκ-

πλήρωση της ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ της Πολιτείας

προκειμένου να αντισταθμιστεί η δραματική

περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση

των τοπικών κοινωνιών. Συνιστά ακόμη -

ήδη από την εποχή της θέσπισής του με

νόμο- δικαίωμα περιουσιακής φύσεως, το

οποίο προστατεύεται ως τέτοιο τόσο από

το Σύνταγμα (άρθρα 5 παρ. 1, 17 και 102

Συντ.) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής

Αυτονομίας (ν. 1850/1989), όσο και από την

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου. Πρόκειται για νομικά παντελώς

αυθαίρετη κατάργηση περιουσιακών δι-

καιωμάτων των Δήμων μας.

Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνον νομικό και

δικαιοκρατικό. Είναι πρωτίστως ΠΟΛΙΤΙΚΟ.

Είναι προφανές ότι επιχειρείται η ευθεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ των πολιτών των

Μεσογείων, αφού το κράτος που χορήγησε

και θεμελίωσε τα συγκεκριμένα αντισταθμι-

στικά οφέλη τα ΚΑΤΑΡΓΕΙ εκ των υστέρων

με τρόπο κραυγαλέα ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ και μάλι-

στα αμέσως μόλις προέκυψε ενδιαφέρον

αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου του

Ελληνικού (!). Εάν μάλιστα προστεθεί αυτή

η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας των

Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλον-

τος στη σειρά άλλων κυβερνητικών αποφά-

σεων που πλήττουν τα Μεσόγεια και

αντιμετωπίζουν τους κατοίκους τους ως

«δεύτερης κατηγορίας» πολίτες της Αττι-

κής, είναι προφανές ότι το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζή-

τημα που γεννάται είναι τεράστιο και

διαθέτει πολλές προεκτάσεις.

Οι ΔΗΜΟΙ των ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ δηλώνουν για

μια ακόμη φορά ότι θα αντιταχθούν ΜΕ

ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ κατά της νομικά αυ-

θαίρετης και πολιτικά απαράδεκτης απόφα-

σης για την κατάργηση των αντισταθμιστικών

αυτών οφελών, τα οποία θα μετέβαλαν τον

κοινωνικό και οικονομικό χάρτη της περιοχής

μας. Είμαστε αποφασισμένοι να μη χαρί-

σουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ την περιουσία που μας

ανήκει. Με αρραγές μέτωπο προχωρούμε,

μέσω ειδικευμένης στα αντικείμενα αυτά, Δι-

κηγορικής Εταιρείας, σε κάθε δικαστικό και

εξώδικο μέσο προκειμένου να υπερασπί-

σουμε τα ΝΟΜΙΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ των δημο-

τών μας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη του Ελληνικού Κοινο-

βουλίου να αναλογιστούν, εν μέσω της πα-

ρούσης συγκυρίας, τις μεγάλες ευθύνες

από τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους

για τα Μεσόγεια.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΡΩΠΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΩΝ: ΔΗΜ. ΔΑΒΑΡΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: ΧΡ. ΜΑΡΚΟΥ

Κορωπί, Μαρκόπουλο, Παιανία-Γλυκά Νερά,

Σπάτα-Αρτέμιδα καταγγέλουν
την κατάργηση των οικονομικών ωφελημάτων  τους ως αντιστάθμισμα

για την περιβαλλοντική υποβάθμιση από το νέο αεροδρόμιο

Σε νέα βάση τίθεται η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού,

μετά την πρόσφατη (Ιανουάριος 2012) έκθεση ελέγχου που

συνέταξε ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος

για τον χώρο όπου κατασκευάζεται.

Με την έκθεση αυτή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στην

έκταση και εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά

την εκτίμηση της σεισμικότητας της περιοχής. 

Ο Δήμος Μαραθώνα, όπως σημειώνει, πρωτοστατεί με ορ-

γανωμένο και μεθοδικό τρόπο στον αγώνα για την προστα-

σία του περιβάλλοντος της περιοχής και της υγείας των

κατοίκων του Γραμματικού. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί σειρά ενδίκων μέσων

που έχει ασκήσει ο Δήμος για το ζήτημα αυτό.

Κατόπιν των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά την έκ-

θεση ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Δήμος

ανέθεσε στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακων-

σταντίνου και την ειδικευμένη στα ζητήματα αυτά Δικηγο-

ρική Εταιρεία του (Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ.

Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες) την εντολή να

υποβάλει εκ μέρους του Δήμου αίτηση προς την κεντρική Δι-

οίκηση για ανάκληση των αδειών που έχουν χορηγηθεί για

την κατασκευή και τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και να

ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας κατά της τυχόν απόρριψης του αιτήματος

αυτού. Επίσης, αναθέτει στον ίδιο Δικηγόρο την εντολή να

υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας

την παραπομπή του ζητήματος στο Δικαστήριο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος «με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με τη δέουσα
σοβαρότητα αντιμετωπίζει το μείζον αυτό για τα συμφέ-
ροντα των δημοτών του ζήτημα, προσφεύγοντας σε όλες τις
αναγκαίες νομικές ενέργειες. Καλεί δε τους δημότες του σε
αγωνιστική συσπείρωση και σε συντονισμένες ενέργειες, με
την οργανωτική ευθύνη του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου
Χρυσίνα, ώστε να αποφευχθεί το οικολογικό έγκλημα που
επιχειρείται στην περιοχή μας και να διασωθεί το περιβαλ-
λοντικό κεφάλαιο αυτής για τις επόμενες γενιές», σημειώνει

σε ανακοίνωσή του.   

Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Έκθεση

από τον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή

Επιστολή 2.220 κατοίκων της κοινότητας Γραμματικού, του

δήμου Μαραθώνα, που έχουν καταθέσει Αναφορά στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα πρόδηλα σφάλματα στην Με-

λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Γραμματικού,

παρέδωσε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντής. 

Με την επιστολή τους οι κάτοικοι του Γραμματικού κοινο-

ποιούν στην Επιτροπή Αναφορών την Έκθεση της Ειδικής

Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (18/1/2012) για

τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, με την οποία, όπως τονίζουν, «δι-
καιώνει ένα προς ένα τα σημεία της αναφοράς μας, με την
οποία αναφέραμε ότι υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα στη
ΜΠΕ, και γι αυτό ζητούσαμε την άμεση διακοπή των  έργων
προκειμένου να μην υπάρξουν τεράστιες αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής».

Ο Δήμος Μαραθώνει προσφεύγει με ένδικα μέσα

μετά τα νέα δεδομένα, για το ΧΥΤΑ Γραμματικού 
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Ο Δήμαρχος παραμένει 

σταθερός στην πρότασή του

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθε-

νίτης, με επιστολή του, απευθύνεται στους

πολίτες ενημερώνοντάς τους για τις εξελί-

ξεις στην πρόθεση κατασκευής αποτεφρω-

τήρα, αλλά και για την κατάσταση του

Δήμου, ο οποίος βρίσκεται σε δεινή οικονο-

μική θέση. 

Παρ’ όλα αυτά με υπερπροσπάθειες της

πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, ο

Δήμος λειτουργεί οριακά.

Οπως όλοι γνωρίζουμε το κράτος φορτώνει

καθημερινά αρμοδιότητες στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση χωρίς να της δίνει τους ανάλο-

γους πόρους.

Στο τέλος θα μεταφερθεί το βάρος στους

πολίτες με φόρους που θα επιβάλλουν οι

Δήμοι, προκειμένου να αντεπεξέλουν.

Δεν είναι όμως αυτή η λύση. 

Θα πρέπει και οι  Δήμαρχοι να αντιδράσουν

με μαζικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις

σ’ αυτή την πολιτική.

Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο

δήμαρχος:

Υπήρξαν δύο εισηγήσεις!

Η εισήγηση που έγινε από τον υπογρά-

φοντα, ήταν σαφής:

1.)  Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ

σωστή, την απόφαση που είχαμε πάρει πριν

τρείς μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το

Κ.Α.Ν., για δύο λόγους:

Α.) Γιατί δίνει σε απόλυτα εθελοντική

βάση, σε όσους (κυρίως ετερόθρησκους και

ετερόδοξους) πολίτες το επιθυμούν, την

δυνατότητα να κάνουν χρήση, του συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους,

το οποίο έχει εξειδικευτεί με σχετικό Νόμο

και Προεδρικό Διάταγμα, για την τελική αυ-

τοδιάθεση του σώματός τους, με την διαδι-

κασία της αποτέφρωσης (και όχι καύσης),

αντί της ταφής.

Στο επίπεδο της εθελοντικής άσκησης, από

οποιοδήποτε πολίτη, συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένων ατομικών δικαιωμάτων, δεν μπο-

ρούν να υφίστανται ούτε περιορισμοί, ούτε

εκπτώσεις ή απαγορεύσεις στην άσκησή

τους, γιατί τότε ανοίγουν επικίνδυνες και

αντιδημοκρατικές “Κερκόπορτες”!

Β.) Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο με την

νέα χωροθέτησή του, στην έξοδο της

πόλης μας προς τα Καλύβια, κοντά στο κτί-

ριο της επιχείρησης “Παπαπολίτης”, δεν θα

δημιουργούσε κανένα πρόβλημα με την

γειτνίασή του με το Νεκροταφείο του

Δήμου μας, έτσι ώστε να μην θίγονται σε

καμία περίπτωση, τα θρησκευτικά συναι-

σθήματα αρκετών συμπολιτών μας, τα

οποία αυτονόητα σεβόμαστε!

Ταυτόχρονα, ειδικός επιστήμονας του

Δήμου Μαρκοπούλου, θα έλεγχε καθημε-

ρινά, την απαρέγκλιτη τήρηση των περι-

βαλλοντικών προϋποθέσεων!

Το έργο θα γινόταν με Αυτοχρηματοδότηση

από Ιδιώτη Επενδυτή, ο Δήμος μας δεν θα

επιβαρυνόταν ούτε με ένα (1) Ευρώ, ενώ

την ίδια στιγμή, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα

είχε καθαρά ετήσια έσοδα, της τάξης των

300 – 500 χιλιάδων Ευρώ!

Τα χρήματα αυτά, θα δίνονταν, για να αντι-

μετωπίζουμε σειρά ζωτικών αναγκών, στην

καθημερινή λειτουργία του Δήμου Μαρκο-

πούλου!

...

Γνωρίζετε καλά, ότι παραλάβαμε ένα δια-

λυμένο και υπερχρεωμένο Δήμο, τον οποίο

αναδιοργανώνουμε καθημερινά στην λει-

τουργία του και προσπαθούμε να κάνουμε

οικονομίες, ώστε όλες οι Υπηρεσίες μας να

λειτουργούν λιτά, αλλά αξιοπρεπώς! Επί-

σης βελτιώσαμε αισθητά, (παρά την ανεύ-

θυνη συμπεριφορά, πολλών συμπολιτών

μας) και ορισμένους  τομείς της καθημερι-

νότητας, όπως η Καθαριότητα.

Ταυτόχρονα, ασκούμε μια πρότυπη Κοινω-

νική Πολιτική, με χρηματικές μειώσεις έως

και 45%, στις εισφορές των Γονέων στους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, 50% στην

Πλάζ Αυλακίου, προχωρήσαμε στην δημι-

ουργία ενός νέου ΚΑΠΗ στο Πόρτο –

Ράφτη, στην λειτουργία του πρώτου “Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου”, στην Ανατολική

Αττική, στην προσθήκη τριών (3) νέων Σχο-

λικών Αιθουσών και παίρνουμε αρκετές

νέες πρωτοβουλίες, όπως την προγραμμα-

τιζόμενη λειτουργία Αίθουσας – Πολυχώ-

ρου για την Νεολαία και τις Πολιτιστικές

Ομάδες της πόλης μας!

…

Όμως, μας δίνεται πλέον η ευκαιρία, την ερ-

χόμενη Τετάρτη, ήρεμα και αποφορτισμένοι

από άσκοπες εντάσεις, να διεξάγουμε ένα

τεκμηριωμένο και ουσιαστικό, πολιτικό και

επιστημονικό διάλογο πάνω στο συγκεκρι-

μένο θέμα!

Θέλω να πιστεύω, ότι από αυτήν την διαδι-

κασία, θα βγούμε όλοι σοφότεροι, εμπειρό-

τεροι και κυρίως έχοντας αποδείξει, ότι

μπορούμε να εξετάσουμε ένα λεπτό θέμα,

με την απαραίτητη σοβαρότητα!

Ολόκληρη η επιστολή στο www.ebdomi.com

Αποτεφρωτήρας τέλος στο Μαρκόπουλο
Οψιμες αντιδράσεις και  από την πλειοψηφία

Μεγάλες ποσότητες ναρκω-

τικών κατασχέθηκαν, μετά

από συντονισμένη επιχεί-

ρηση της Αστυνομίας, που

πραγματοποιήθηκε (16/2),

στους παράνομους καταυλι-

σμούς της ευρύτερης περιο-

χής της Μερέντας, στο

Μαρκόπουλο, με συμμετοχή

του Αστυνομικού Τμήματος

Μαρκοπούλου, γειτονικών

τμημάτων, ειδικών υπηρε-

σιών της Αστυνομίας και

της Δημοτικής Αστυνομίας

Μαρκοπούλου. 

Η επέμβαση αυτή έγινε

μετά από αίτημα του Δη-

μάρχου Μαρκοπούλου, Σω-

τήρη Ι. Μεθενίτη και του

Δημοτικού Συμβούλου Αρι-

στοτέλη Λαϊνά, υπεύθυνου

Δημοτικής Αστυνομίας,

προς τον Διοικητή του

Αστυνομικού Τμήματος

Μαρκοπούλου Σταύρο Γε-

ωργοπάνο, κατόπιν σημαν-

τικού αριθμού καταγγελιών,

κατοίκων της περιοχής.

Ετσι 50 αστυνομικοί διενήρ-

γησαν ελέγχους σε  80

άτομα, πραγματοποίησαν

18 προσαγωγές για εξακρί-

βωση στοιχείων και έγιναν

3 συλλήψεις, για κατοχή με-

γάλης ποσότητας ναρκωτι-

κών.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευ-

χαριστεί την Ελληνική

Αστυνομία και το Αστυνο-

μικό Τμήμα της πόλης, για

την άμεση ανταπόκριση και

αποτελεσματικότητα της

επιχείρησης, κατά την

οποία δεν υπήρξαν εντά-

σεις ή επεισόδια και θα συ-

νεχίσει να επενδύει στη

στενή συνεργασία του με

την Ελληνική Αστυνομία,

για τη διασφάλιση της

ασφάλειας των δημοτών

του.

Τελικά, η φράση της δημοτικής συμβούλου Π.

Κατσίκη, στη συνεδρίαση της 17.2, να μην είναι
πρωτοπόροι, “έπιασε” στο Μαρκόπουλο.

Ο αποτεφρωτήρας οστών, ένα έργο που θα συνέ-

βαλε και στα οικονομικά του Δήμου και θα έλυνε

ένα πρόβλημα ουσίας στην Ελλάδα, αφού δεν

υπάρχει ακόμη, με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν οι

σοροί στη Βουλγαρία, με ανάλογα κοστολόγια,

μάλλον “παγώνει” και στο Μαρκόπουλο.

Αυτός ήταν μάλιστα και ένας από τους λόγους

που παραιτήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης

Γιάννης Πολίτης.

Αντιδράσεις όμως εμφανίστηκαν και από την

πλειοψηφία, αφού ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Αλα-

γιάννης,  προτείνει την επ’ αορίστω αναστολή

κατασκευής του έργου, με βασικό επιχείρημα,

ότι για ένα τέτοιο έργο, που δεν έχει ξανακατα-

σκευαστεί στην Ελλάδα, απουσιάζει όπως εκ

των υστέρων διαπιστώθηκε, η αναγκαία ευρύ-

τερη κοινωνική συναίνεση! Αποψη που ήδη

έχουν ενστερνιστεί, όπως σημειώνει ο δήμαρ-

χος, οκτώ σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Τελικά, είναι δύσκολο να είσαι πρωτοπόρος·

έχει κόστος... 

Αν όμως κάποιοι άνθρωποι δεν τολμούσαν, όπως

οι αδελφοί Ράιτ, δεν θα είχαμε αεροπλάνα σή-

μερα. Δεν θα είχαμε τηλέφωνα, δεν θα είχαμε

αυτοκίνητα και χιλιάδες τέτοια παραδείγματα

που θα μπορούσα να φέρω.

Πάντα υπάρχει κάποιος πρωτοπόρος.

Κρίμα.

Μετά τα παραπάνω, η συνεδρίαση της Τετάρτης

29 Φεβρουαρίου, στις 8 μ.μ. για το θέμα του

αποτεφρωτήρα, θα έχει μάλλον «φιλολογικό»

χαρακτήρα.

Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες

ναρκωτικών σε καταυλισμούς 

τσιγγάνων στο Μαρκόπουλο
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Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανί-

στηκε ο δήμαρχος Σπάτων -

Αρτέμιδας, Χρήστος Α. Μάρ-

κου στη συνεστίαση των

μελών και φίλων της παράτα-

ξης τους «Νέα Πόλη», στις

17/2 στην Αρτέμιδα.

«Πολύ σύντομα θα έχουμε

καλά νέα 

• για την αποχέτευση, 

• για τα σχέδια πόλης, 

• για την σχολική στέγη, 

• για την καθαριότητα και την

καθημερινότητα του πολίτη».

Τον Δήμαρχο Σπάτων- Αρτέ-

μιδος προλόγισε ο Αντιπρό-

εδρος της Δημοτικής

Παράταξης, Αργύρης Μιχα-

λόπουλος που είχε και την

οργανωτική ευθύνη της εκδή-

λωσης.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος

ανέφερε:

«Νομίζω πως στην ιστορία

της αυτοδιοίκησης, κανείς ως

τώρα δήμαρχος, δεν αντιμε-

τώπισε τόσα προβλήματα και

αδιέξοδα όσο τα δικά μας.

• Προβλήματα οικονομικής

κατάρρευσης, με χρέη που,

ίσως, ξεπερνούν τα 50 εκα-

τομμύρια Ευρώ, 

• Με κατασχέσεις περιουσια-

κών στοιχείων που η μία δια-

δεχόταν την άλλη, 

• Με απλήρωτες υποχρεώ-

σεις σε προμηθευτές που αγ-

γίζουν τα 10 εκατομμύρια, 

• Προβλήματα Διοικητικής

αποσύνθεσης με μια γραφει-

οκρατία χωρίς προηγούμενο, 

• Mε μια διαδικασία Καλλι-

κρατικής Συνένωσης γεμάτη

με ασάφειες και θεσμικές εμ-

πλοκές, 

• Με ένα υπηρεσιακό μηχανι-

σμό απογοητευμένο, παρο-

πλισμένο και ανενεργό. 

• Προβλήματα κεντρικής πο-

λιτικής ασφυξίας που κλεί-

νουν την στρόφιγγα

χρηματοδότησης των Δήμων.  

...Μέσα σε αυτό το ασφυ-

κτικό περιβάλλον, προσπα-

θούμε να σταθούμε όρθιοι και

κάνουμε μια τιτάνια προσπά-

θεια να αναστρέψουμε την

κατάσταση».

Εκλεισε την ομιλία του με αι-

σιοδοξία για την πορεία του

Δήμου, αφού ήδη έχουν προ-

χωρήσει στην τακτοποίηση

των οικονομικών του παρελ-

θόντος και σε συνεργασία με

τον υπηρεσιακό μηχανισμό,

εκπόνησαν, όπως είπε, ένα

πιο αποτελεσματικό σχέδιο

διοικητικής υποστήριξης. 

Εκλεισε δε λέγοντας: «Όλοι

μαζί, με ακόμη πιο πολλή

δουλειά, για να βγούμε νικη-

τές μαζί με τους δημότες». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519

Πρόσκληση

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο

Ο.Τ. 108 της 2ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του

Δήμου Μαραθώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος (Λεωφ. Μαραθώνος 104) τις εργάσιμες

ημέρες από τις 09.00 έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’

αριθ. 443/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροπο-

ποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 108 της 2ης Π.Ε. της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω τυ-

φλών οικοπέδων και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δε-

καπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης

πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ  «Η ΑΝΟΙΞΗ»
Τηλ. & Fax: 210 8970533 / 6977341792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχές Ιουνίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου

Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, παρακαλούνται όσοι

ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα, όπως μέχρι 9 Μαρτίου

να υποβάλλουν την αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου προκει-

μένου να γίνουν μέλη.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάσει την 9 Μαρτίου και ώρα 19:00 προ-

κειμένου να πάρει αποφάσεις επί των αιτήσεων των υποψηφίων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977 341792 / 6972 088249

Κίτσι, 21 Φεβρουαρίου 2012

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης                  Δήμητρα Μυκονιάτη

Ισολογισμοί Προσκλήσεις
Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655

www.ebdomi.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

με ομιλία, πίτα και γενική Συνέλευση

Εκδήλωση με ομιλία, κόψιμο της πίτας με φίλεμα και γενική συ-

νέλευση θα πραγματοποιήσει η Ενωση Επτανησίων Ελλάδος,

το Σάββατο 3 Μαρτίου, 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Ερ-

γαζομένων ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110 – Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα)

Η εκδήλωση περιλαμβάνει Ομιλία του Πανεπιστημιακού καθη-

γητή & Κοσμήτορα του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγίας

Παρασκευής Νίκου Πετρόχειλου, με θέμα  «Το αγωνιστικό

πνεύμα του Επτανησιακού λαού»

Θα γίνει παρουσίαση Επτανησιακής μουσικής από τη χορωδία

της Ένωσης Απανταχού Παξινών  “Ο Άγιος Χαράλαμπος” υπό

τη δ/νση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας (επάργυρο αντίγραφο Παναγίας

της Μυρτιώτισσας των Κυθήρων) και Επτανησιακό φίλεμα. 

Θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με θέματα:
1. Ψηφοφορία για την επιλογή νέου λογότυπου της ΕΝΩΣΗΣ 

2. Διοικητικός Απολογισμός

3. Οικονομικός Απολογισμός

4. Ελεγκτική έκθεση οικονομικών Εποπτικού Συμβουλίου

5. Τροποποίηση Καταστατικού - Εσωτερικού Κανονισμού

6. Ορισμός διαδικασίας - ημερομηνίας εκλογών

7. Έγκριση πεπραγμένων

8. Λοιπά Θέματα

ΠΑΖΑΡΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί τους δημότες, στο με-

γάλο Bazaar, που διοργανώνουν οι εταιρείες FINE ARTS,

J & N. BOTSIS και ARTE MODERNA CONTEMPORANEA,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (οδός Γ. Παπαβασι-

λείου 34, Μαρκόπουλο), το διάστημα 25 Φεβρουαρίου -

11 Μαρτίου 2012, τις καθημερινές 10 το πρωί με 10 το

βράδυ.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε

μια σπάνια συλλογή από βιβλία, έγγραφα, έργα τέχνης, φωτο-

γραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα, συλλεκτικά αντικείμενα, γκρα-

βούρες, λιθογραφίες και γραμματόσημα.

Η εκδήλωση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού μέρος των

εσόδων, θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Μαρκοπούλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΡΙΖΑ  Δ. Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Aριθμ. Πρωτ. : 4731 ΠΡΟΫΠ.: 94.000,00€ (συμπ.ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-

θεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕ-

ΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΖΑ  Δ. Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 94.000,00 Ευρώ

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ του ΜΕΕΠ, με προ-

ϋπολογισμό 74.554,40€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%,απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-

νοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-

13:00), μέχρι και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.645, FAX επικοινωνίας:

210.66.04.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η MΑΡΤΙΟΥ 2012 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υπο-

βολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο

ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4β του Π.Δ.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

• τάξεις Α1, Α2, 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.499 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ μηνών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι ΕΞΙ μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ. Προ-

καταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Αισιόδοξος ο Δήμαρχος 
Σπάτων-Αρτέμιδας

για καλά νέα στα μεγάλα προβλήματα της πόλης

Ημερίδα  για πιστοποιήσεις

από διάφορους φορείς

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια ενημέρω-

σης  των  Εκπαιδευτικών και όχι μόνο,  διοργανώνει Ημερίδα,

με  τίτλο: «Ο  Ρόλος  του  ΕΟΠΠΕΠ  και  του  Εθνικού  Κέντρου

EUROPASS,  στη διαφάνεια των Προσόντων, την ενίσχυση της

Κινητικότητας  και την προώθηση στην Απασχόληση». 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πειραματικό Μουσικό Γυ-

μνάσιο - Λύκειο Παλλήνης, (17ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώνος), στις

9  Μαρτίου από  ώρα: 11.00 – 13.30.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Τρίτη, 06/03. 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικους,  μαθητές, γονείς και Δήμους,

γιατί έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα αναγνώρισης προ-

σόντων, πιστοποιήσεις από φορείς και ευρωπαϊκός τρόπος συμ-

πλήρωσης του βιογραφικού και άλλων πιστοποιητικών.

“Εκπαίδευση, κατάρτηση, απασχόληση, επαγγέλματα” είναι

θέματα μεταξύ άλλων που θα αναλυθούν.

Τηλέφωνο:  210-3576045  Κιν. : 6944831880,   υπεύθυνση Ανθή

Γεωργιάδου. e-mail: anthyg26@yahoo.gr, 

Ο διευθυντής της Δ/ντης Δ.Ε.  ΑΝΑΤ.  Αττικής Στ. Καπέλλας,

παρακαλεί τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκολύ-

νουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδακτι-

κών ωρών. 
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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

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

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθηγητής Μουσικής, αριστούχος, απόφοιτος του

Εθνικού Ωδείου, με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μα-

θήματα Πιάνου, Αρμονίου, Μουσικής θεωρίας.

Τηλ. 6938 422 692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνεται στην Ελλάδα και
ζητεί 5 άτομα άνω των 23 ετών, για ανεξάρτητη συνερ-
γασία (όχι πωλήσεις), σε διάφορους τομείς. Ευέλικτο
ωράρι, μισθός 800 ευρώ. 
Πληροφορίες 6989824416 - 6945839596

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ  και της ΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗΣ το γένος ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και

η ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΠΙΡΑΚΗ του ΜΟΥΧΑΜΜΕΝΤ και της

ΧΑΝΙΜ, το γένος ΣΑΛΕΜ-ΑΜΠΤΕΛΓΑΝΙ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ Λαγονησίου, θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορω-

πίου.

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑ-

ΡΟΥΣΙ και κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ,

το γένος ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ και

κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στο Κορωπί Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

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

Διατροφή & Νηστεία
ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Αδιαμφισβήτητα, η αποχή από την κατανάλωση κρέατος

και άλλων ζωικών προϊόντων φέρει σημαντικά πλεονεκτή-

ματα. Καταρχήν, η μειωμένη πρόσληψη κορεσμένων λιπα-

ρών και χοληστερόλης είναι δεδομένη, με αποτέλεσμα οι

δύο αυτοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγει-

ακών νοσημάτων και διαφόρων μορφών καρκίνου σχεδόν

να εκλείπουν από τη διατροφή μας. Ας έχουμε στο μυαλό

μας, ότι η μείωση της χοληστερόλης μπορεί να επιφέρει και

μια μείωση της τάξεως του 40-50mg.  Επιπλέον, η μείωση

κατανάλωσης ζωικού λίπους συνήθως αποφέρει και μείωση

της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων και προ-

σφέρεται για απώλεια βάρους ή συντήρηση υγιούς βάρους.

Εξάλλου, η μειωμένη πρόσληψη κόκκινου κρέατος μας

φέρνει πολύ κοντά στα πρότυπα της Μεσογειακής διατρο-

φής, η οποία αποτελεί προστατευτικό παράγοντα κατά της

ανάπτυξης πολλών χρόνιων νοσημάτων και παθήσεων

όπως έχει αποδειχθεί από πληθώρα επιστημονικών μελε-

τών σε βάθος χρόνου.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, καθώς η

αποχή από την κατανάλωση κρέατος φέρει και κάποια μει-

ονεκτήματα στη διατροφή μας. Η μειωμένη πρόσληψη πρω-

τεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας που υπάρχει σε αφθονία

σε προϊόντα ζωικής προέλευσης μπορεί να επηρεάσει την

ποιότητα της διατροφής, εάν και σε κάποιο βαθμό μπορεί

να εξισορροπηθεί από αυξημένη πρόσληψη γαλακτοκομι-

κών προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, η μειωμένη πρόσληψη σιδήρου, είναι ένα

διατροφικό μειονέκτημα κατά τη νηστεία του κρέατος. Ιδι-

αίτερα σε άτομα με προβλήματα αναιμίας και χαμηλών επι-

πέδων αποθηκών σιδήρου (φεριττίνη) , η αποχή από την

κατανάλωση ζωικών προϊόντων αντενδείκνυται. Τέλος, η

βιταμίνη Β12 συναντάται σχεδόν αποκλειστικά σε τρόφιμα

ζωικής προέλευσης και σε άτομα που απέχουν από το

κρέας για σαράντα μέρες ή περισσότερο, συμπλήρωμα βι-

ταμίνης Β12 ίσως να είναι απαραίτητο (κατόπιν ιατρικής

προτροπής).

Έξυπνες διατροφικές στρατηγικές    

Οι πιθανές ελλείψεις που περιγράφονται παραπάνω και

οφείλονται στην αποχή από την κατανάλωση ζωικών προ-

ϊόντων μπορούν να προληφθούν με κάποιες έξυπνες δια-

τροφικές στρατηγικές. Η αυξημένη πρόσληψη

γαλακτοκομικών και οσπρίων μπορεί να αντικαταστήσει την

πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας στη διατροφή μας. Ιδι-

αίτερη σημασία έχουν κάποιοι συνδυασμοί τροφίμων που

μεγιστοποιούν την πρόσληψη πρωτεΐνης σε κάποια γεύ-

ματα. Αναφέρουμε τους σημαντικότερους από αυτούς.

1. Γάλα μαζί με δημητριακά ολικής αλέσεως

2. Όσπρια και Λαδερά μαζί με πρόσληψη τυριού

3. Όλα τα Όσπρια  και τα Λαδερά μαζί με σιτηρά (ρύζι, στα-

ρένιο ψωμί, πατάτα) για μεγαλύτερη απορρόφηση της φυ-

τικής πρωτεΐνης (συμπληρωματική πρωτεΐνη).

Επιπλέον

4. Κάποια φρούτα (μπανάνα, πορτοκάλι, αχλάδι) & 

5. Λαχανικά (πράσινα φυλλώδη, καρότα, μπρόκολο) έχουν

υψηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης σε σχέση με κάποια άλλα

και πρέπει να προτιμώνται. 

6. Ο φυτικός σίδηρος (όσπρια, λαδερά) με παρουσία βιτα-

μίνης C (σαλάτα, φρούτα) αποδίδει τριπλάσια απορρόφηση

σιδήρου. Συνεπώς, η προσθήκη 100ml φυσικού χυμού πορ-

τοκάλι ή μίας ποικιλόχρωμης σαλάτας στο μεσημεριανό θα

αποτελέσει τον καλύτερο συνδυασμό.

7. Επαρκείς κατανάλωση θαλασσινών ( καλαμάρια, σου-

πιές, χταπόδι, ταραμά, οστρακόδερμα, κλπ όχι >300mg χο-

ληστερόλης/μέρα)  

Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι σε γεύματα με υψηλή

περιεκτικότητα σε σίδηρο θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυ-

τόχρονη πρόσληψη πηγής ασβεστίου (γάλα, τυρί, γιαούρτι)

και καφεΐνης (καφές, αναψυκτικά). Πιθανώς, η χορήγηση

συμπληρώματος σιδήρου στην περίοδο νηστείας σε άτομα

που έχουν προβλήματα αναιμίας να είναι η καλύτερη

λύση(κατόπιν ιατρικής προτροπής).

ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η αποχή από την κατανάλωση και γαλακτοκομικών συ-

νηθίζεται είτε καθ’όλη τη διάρκεια της σαρακοστής, ή σε

κάποιες εβδομάδες της. Το πλεονέκτημα αυτής της δια-

τροφής έγκειται κυρίως στη μειωμένη πρόσληψη λιπαρών

οξέων και χοληστερόλης από την αποφυγή κατανάλωσης

τυριών. Επιπλέον, εάν το γάλα και το γιαούρτι που κατανα-

λώνονται από κάποιον είναι πλήρη σε λιπαρά, σε συνδυα-

σμό με την αποχή από τα τυριά, η καθημερινή θερμιδική

πρόσληψη μειώνεται και οι συνθήκες για απώλεια ή συντή-

ρηση βάρους ευνοούνται. Ωστόσο, η πρόσληψη ασβεστίου

από τη διατροφή μειώνεται δραματικά. Επιστημονικές με-

λέτες έχουν δείξει ότι η πρόσκαιρη μειωμένη πρόσληψη

ασβεστίου δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία εάν εξισορ-

ροπείται με ικανοποιητικές προσλήψεις ασβεστίου για με-

γαλύτερα χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο

να γνωρίζουμε ότι:

1. Τα πράσινα λαχανικά και ειδικά το μπρόκολο και το σπα-

νάκι περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες ασβεστίου, σχε-

τικά μικρής όμως απορροφησιμότητας. 

2. Τέλος, για να μεγιστοποιούμε την αξιοποίηση του ασβε-

στίου από τον οργανισμό όταν καταναλώνουμε πράσινες

σαλάτες, δεν θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη πρόσληψη

αλκοόλ και καφεΐνης.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

Η αποχή από την κατανάλωση λαδιού εφαρμόζεται από

τους περισσότερους πιστούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης

εβδομάδας, ωστόσο δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιλέγουν

να μην προσλαμβάνουν λάδι καθ’όλη τη Σαρακοστή. Η εξοι-

κονόμηση θερμίδων από την αποχή αυτή μπορεί να είναι

πραγματικά μεγάλη, ιδιαιτέρως σε άτομα που χρησιμοποι-

ούν μεγάλες ποσότητες λαδιού στο μαγείρεμα και στην πα-

ρασκευή σαλάτας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα

περισσότερα άτομα που νηστεύουν το λάδι για σαράντα

ημέρες χάνουν βάρος. Το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη πηγή

βιταμίνης Ε και πολυφαινολών, θρεπτικών ουσιών μέγιστης

σημασίας για την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού

μας. Ικανοποιητική πρόσληψη παλυφαινολών και βιταμίνης

Ε μπορεί να επιτευχθεί από άλλες πηγές φυτικού λίπους,

όπως οι ξηροί καρποί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε συνολικό επίπεδο η νηστεία του κρέατος φέρει πολ-

λαπλά πλεονεκτήματα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ

η πρόσληψη σιδήρου και υψηλής βιολογικής αξίας πρω-

τεΐνη μπορεί να επιτευχθεί με αυξημένη κατανάλωση

οσπρίων, πράσινων λαχανικών και δημητριακών ολικής αλέ-

σεως.

Η νηστεία των γαλακτοκομικών αποφέρει σημαντική μεί-

ωση της πρόσληψης χοληστερίνης και λιπαρών οξέων από

τα τυριά κυρίως και δευτερευόντως από το γάλα και το γι-

αούρτι, ενώ η μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου δεν φαίνεται

να έχει αρνητικές επιπτώσεις για μικρά χρονικά διαστή-

ματα. 

Τέλος, η αποχή από την κατανάλωση λαδιού μπορεί να

μειώνει την πρόσληψη βιταμίνης Ε και πολυφαινολών, αλλά

μπορεί ταυτοχρόνως να μειώσει και την καθημερινή θερμι-

δική πρόσληψη. 

ΝΗΣΤΕΙΑ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Η νηστεία χρησιμοποιείται συχνά σαν εργαλείο για την

επίτευξη μιας απώλειας βάρους κατά τη διάρκεια της Σα-

ρακοστής. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά την

αποχή από την κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και

λαδιού δεν καταφέρνουν να χάσουν βάρος. Αυτό οφείλεται

τις περισσότερες φορές σε αυξημένη κατανάλωση άλλων

τροφίμων υψηλής θερμιδικής αξίας που δεν εμπίπτουν

στους περιορισμούς της νηστείας. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα αποτελούν το ψωμί και οι ξηροί καρποί. Επιπλέον,

σε άτομα που τηρούν μόνο νηστεία του κρέατος ιδιαίτερη

προσοχή πρέπει να δίνεται στις ποσότητες κατανάλωσης

λαδιού και ελιών, γλυκών όπως ο χαλβάς και τα διάφορα

κουλουράκια και βουτήματα καθώς και των τηγανιτών προ-

ϊόντων και των διαφόρων έτοιμων σνακς όπως τα πατατά-

κια. Εάν οι ποσότητες στις προσλήψεις των παραπάνω

«επικίνδυνων» τροφίμων είναι προσεγμένες τότε όντως η

νηστεία προσφέρεται για απώλεια βάρους και μείωση της

πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών οξέων. Δεν πρέπει να λη-

σμονούμε ότι χωρίς την παρουσία κρέατος ο κορεσμός από

ένα κυρίως γεύμα δεν επέρχεται εύκολα και ο κίνδυνος

υπερκατανάλωσης είναι μεγάλος! Ας βάλουμε λοιπόν, σε

ισχύ τη λαϊκή ρήση ’’παν μέτρον άριστον’’!

Καλή Σαρακοστή

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit



Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι (20/2) που χρειάστηκε τρεις

παρατάσεις για να βγάλει νικητή, η ομάδα του Πρωτέα

είχε τα πιο γερά νεύρα και το μεγαλύτερο πείσμα. Ο Πρω-

τέας προηγήθηκε στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος της

κανονικής διάρκειας μέχρι και με 11 πόντους, όμως υπέ-

κυψε σε λάθη στην πίεση και στο full court pressing του

Μανδραικού, έχασε το προβάδισμα και βρέθηκε πίσω στο

σκορ, μέχρι που ο Βασιλακάκης ισοφάρισε  βάζοντας τις

δύο στις 3 βολές από φάουλ σε τρίποντο σουτ. Ο Μαν-

δραικος αστόχησε στην επόμενη επίθεση και το παιχνίδι

πήγε στην πρώτη παράταση.  Ένα τρομερό τρίποντο του

Χάλαρη έστειλε το παιχνίδι στην δεύτερη παράταση και

ένα σφύριγμα φάουλ στην λήξη έστειλε το παιχνίδι στην

τρίτη παράταση. Εκεί, ο Πρωτέας, που έπαιζε χωρίς τους

Παπουλίδη, Τζούνα και Σαμαρά  (έξω με πέντε φάουλ),

επιβλήθηκε  ξανά του αντιπάλου του, μην συγχωρώντας

του τα λάθη και παίζοντας διαβολική άμυνα.  Η ομάδα των

ανδρών έπαιξε πολύ γερό μπάσκετ, αντιστάθηκε, πάλεψε,

έπεσε στο πάτωμα και κέρδισε  δίκαια και παλικαρίσια. 

Τα δεκάλεπτα, 20-19, 34-36, 58-50, 67-67, 76-76, 82-82, 92-86

Πρωτέας: (Χαριτάτος-Κολοτούρος), Γιοβάς,  Βασιλακάκης 7,

Δρακόπουλος 32(1),  Καμπούρης 13(1), Τζούνας 7(1), Χάλαρης

13(1), Σαμαράς 2, Παπουλίδης 16,  Δαγδελένης 2, Γάργαλης, Αθη-

νιώτης, Ναμίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΝΟΒ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

στη Σχολή Ευελπίδων

Τα μέτρα που ίσχυσαν  στα δυο προηγούμενα εντός

έδρας παιχνίδια του Champions League του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης, στο πόλο, θα ισχύσουν και στο

τελευταίο παιχνίδι του Α΄Ομίλου το Σάββατο 25/2 στις

19:00 (απευθείας απο το ΟΤΕ Sports TV) με αντίπαλο

τον Ολυμπιακό στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιω-

τικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Πιο αναλυτικά:

Όσοι φίλοι της ομάδας θέλουν να παρακολουθήσουν

τον αγώνα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στη

Γραμματεία του ΝΟΒ (210 89 62 416 ).

* Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ-

ΤΑΞΥ 17.30 ΚΑΙ 18.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ. Μετά τις 18.30 ΔΕΝ θα επιτραπεί η

είσοδος. Γι αυτό, παρακαλείσθε να προσέλθετε έγκαιρα

ώστε να αποφύγουμε τη δυσάρεστη κατάσταση να μην

επιτραπεί η είσοδος σε κάποιους φίλους της ομάδας που

θα καθυστερήσουν.

* Για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων, ο ΝΟΒ θα παρέ-

χει λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από το πάρκινγκ του

Ομίλου στις 18:00.  Όσοι θελήσουν να χρησιμοποιήσουν

τα λεωφορεία, θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 10

λεπτά νωρίτερα στον Όμιλο.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ-

ΔΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Για όσους προσέλθουν με τα δικά

τους μέσα στον αγώνα, θα υπάρχουν λεωφορεία που θα

μεταφέρουν τον κόσμο από την πύλη στο χώρο του κο-

λυμβητηριου. Αντίστοιχα η έξοδος θα γίνει με τα λεω-

φορεία από το κολ/ριο προς την πύλη για όσους

προσήλθαν με δικά τους μέσα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και πριν και μετά από

αυτόν, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

1ος Πανελλήνιος Αγώνας

Αλιείας από την ακτή 

με καλάμι και μηχανισμό
Η Νέα Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενη-

μερώνει ότι με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, εγ-

κρίθηκε η διεξαγωγή του 1ου Πανελληνίου Αγώνα

Αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό που διορ-

γανώνει ο Όμιλος Φίλων Ακτής (Ο.Φ.Α.), με την Έγκριση

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότη-

τας Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ). 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

από ώρα 05,30’ έως 14,30’ στην παραλία του Ωρωπού

στη θέση Φάρος.  Θα λάβουν μέρος οι εγγεγραμμένοι

αθλητές όλων των συλλόγων μέλη της ΕΟΥΔΑ. 
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Άλλη μια ήττα την 5η συνεχόμενη γνώρισε ο ΓΣ Κορώπιου.

Η ήττα ήρθε από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Ποσει-

δώνα Λουτρακίου με σκορ 30-24. Η ομάδα των Μεσογείων

κατά διαστήματα έπαιξε ωραίο handball αλλά κάποια λάθη

των διαιτητών έφεραν την ομάδα πίσω στο σκόρ με αποτέ-

λεσμα να μη μπορέσει να επανέλθει.

Επόμενος αγώνας είναι με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας

εκτός έδρας την Τετάρτη 29\2 στις 16.30μμ

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 30 – 23

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.   26 – 33   

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 20 – 31

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 24 – 20

Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 15 – 27

Βαθμολογία :

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8 16 249-185

2 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 8 11 187-169

3. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8 9214-178 *

4. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 8 9 192-194   

5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 8 8 215-199

6. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 8 7 195-202            

7. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8 6 193-188

8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 8 6 192-213

9. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8 5 161-184

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 8 0 144-240
* Ο Παράδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

Συνεχίστηκε την περασμένη Κυριακή το

πρωτάθλημα ανεξάρτητων που διοργα-

νώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά ο Πα-

νελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.).

Στους αγώνες αυτούς, που έλαβαν συ-

νολικά μέρος 65 αθλητές και αθλή-

τριες και αφορούσε τις ηλικίες από 40

ετών και πάνω δημιουργήθηκε μια

πολύ φιλική ατμόσφαιρα με όλους

τους παίκτες να προσπαθούν για το

καλύτερο και παρέμειναν σε ετοιμό-

τητα από τις 9μ.μ. μέχρι τις 4μ.μ. 

Οι νικητές κατά ηλικιακή κατηγορία είναι:

Ηλικίας 40 – 49 ετών
1. Ανθόπουλος Θεόκλητος

2. Κατσιβέλης Ηλίας

3. Καπίρης Μανώλης & 

Θεοδωρίδης Θόδωρος

Ηλικίας 50 – 59 ευτών
1. Σταματιάδης Βασίλης

2. Γιαλούρης Λουκάς

3. Μαρδικιάν Γρηγόρης & 

Καλαδράνης Κώστας 

Ηλικίας 60 – 64 ετών

1. Κουμπής Κων/νος

2. Παγόπουλος Γιάννης

3. Παγουρτζής Παναγιώτης

Ηλικίες 65 +

1. Ζέρδιλας Απόστολος

2. Θεοδώρου Παντελής

3. Μανονσώφ Ευάγγελος

Γυναικών
1. Τσουρουφλή Νατάσα

2. Στάθα Βασιλική

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή

υπήρξε μαζική και ο χρόνος περιορι-

σμένος, εν τούτοις, λογω της άρτιας

διοργάνωσης και της πολύ σημαντικής

συμβολής της Γραμματείας από την

παλιά πρωταθλήτρια ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ,

κατέστη δυνατόν να γίνουν και αγώ-

νες «Παρηγοριάς» με νικητή τον Τσα-

κανίκα Αντρέα και δεύτερο τον

Χρυσάφη Αργύρη. 

Πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανεξάρτητων

TΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΙΑΣΜΕΝΟΙ  στον Γ.Σ. Κορωπίου!

Συγκλονιστική νίκη του Πρωτέα με τρεις παρατάσεις!
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Α ΕΣΚΑΝΑ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΡΩΤΕΑΣ

-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

59-39

Οι παίδες παίζοντας

συγκεντρωμένα στο

μεγαλύτερο διάστημα

του αγώνα (21/2/2012),

κατάφεραν να κερδί-

σουν άνετα την ομάδα

της Δραπετσώνας. Η

ανωτερότητα της ομά-

δας ήταν εμφανής και

δεν έχασε σε κανένα

σημείο του αγώνα τη

δηψήφια διαφορά πόν-

των. Έτσι γιά ένα

ακόμα παιχνίδι, ο προ-

πονητής βρήκε την ευ-

καιρία να

χρησιμοποιήσει όλους

τους παίχτες της δωδε-

κάδας.

Ο επόμενος αγώνας

της ομάδας, θα γίνει

την Τρίτη 28/2,  ώρα

20.15 εκτός έδρας, με

αντίπαλο την ομάδα

του Εσπέρου.
Δεκάλεπτα : 19-10, 13-7,

13-6, 14-16.

Τελικό σκορ : 59-49.

Πρωτέας (Αναγνώστου) :

Αγγελόπουλος 15(3), Βίτ-

της 2, Γεωργόπουλος, Γιο-

βάισα 3(1), Θεοφανίδης,

Μαγγανάς 14, Μπαρδάνης

4, Νικολάου, Πεφάνης 6,

Ποθητάκης 2, Τζώτζος

13(3), Τριτάκης,

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΚΡΟΝΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 

57-47

Οι κορασίδες αιφνιδιά-

σθηκαν στο πρώτο δε-

κάλεπτο (18/2).  Η

ευστοχία και η ταχύ-

τητα  της ομάδας του

Κρόνου ξάφνιασε την

ομάδα του Πρωτέα που

όμως ανασυγκροτή-

θηκε και  διεκδίκησε το

δεύτερο δεκάλεπτο δυ-

νατά.  Το παιχνίδι

έφτασε στον πόντο και

ήταν πιο κοντά απ' ότι

δείχνει το αποτέλεσμα,

όμως μερικά λάθη από

απώλεια συγκέντρω-

σης κράτησαν τον

Πρωτέα μακριά στο

σκορ. Οι κορασίδες δεν

κατάφεραν να πείσουν

τον εαυτό τους και  την

αντίπαλη ομάδα ότι

μπορούσαν να πάρουν

τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-09,

27-24, 45-37, 57-47



24 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο μας, στο Δήμο

3Β έχει έρθει Μνημόνιο - Πρόταση από τα Ελληνικα Τουρι-

στικά Ακίνητα (ΕΤΑ Α.Ε.) για την εκμεταλλευση του παρα-

λιακού μετώπου από το κάμπινγκ της Βούλας μέχρι τη

Βάρκιζα.

Ο Δήμος είχε προγραμματίσει δημοτική συνεδρίαση με το

θέμα, αλλά το μάκρος της συνεδρίασης αφενός την περα-

σμένη Τετάρτη (22/2) και η συνεδρίαση του τοπικού συμ-

βουλίου της Βάρης που είχε προγραμματιστει για την

επομένη (23/2) ανέβαλαν το θέμα της συζήτησης. Το Δη-

μοτικό Συμβούλιο διακόπηκε για να συνεχιστεί την προσεχή

Τρίτη 29/2.

Οπως διαφάνηκε και από τους δύο αντιδημάρχους Σπ.

Πανά και Ηλ. Τσιριγώτη που παρευρέθησαν στις συνεδριά-

σεις των δημοτικών ενοτήτων (Βουλιαγμένης και Βούλας)

απορρίπτουν το Μνημόνιο στο σύνολό του.

Στο μεταξύ και οι τρεις δημοτικές ενότητες απέρριψαν το

Μνημόνιο ως απαράδεκτο.

Τι προτείνει το μνημόνιο

Οπως αναφέρει το συνοδευτικό σημείωμα του διευθύνοντος συμβού-

λου των ΕΤΑ, το Μνημόνιο - πρόταση έρχεται σε συνέχεια του με

αριθμό 76335/07.12.2011 εγγράφου του Δήμου 3Β και το επανυπο-

βάλλει, μετά την πρώτη αποστολή την 1.8.2011, στον Δήμαρχο Γρ. Κα-

σιδόκωστα.

Ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, ενημέρωσε ότι δεν βρέθηκε

το αρχικό μνημόνιο στο Δήμο και γι’ αυτό το ζήτησαν από τα ΕΤΑ να

το ξαναστείλει.

Κρατάμε στα χέρια μας το Μνημόνιο - Πρόταση, το οποίο θεωρούμε

απαράδεκτο και κατάφωρα προκλητικό για την τοπική κοινωνία του

Δήμου και θα καταδείξουμε γιατί με μικρά αποσπάσματα από αυτό.

Εκείνο που δεν γνωρίζουμε και που δεν γνωρίζουν και πάρα πολλοί

δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, που ρωτήσαμε είναι τι είχε προ-

τείνει ο Δήμος στα ΕΤΑ δια του δημάρχου.

Αντιγράφουμε από το Μνημόνιο:
...δ) Ο δήμος είναι αποδέκτης των αρνητικών συνεπειών, που συνε-

πάγεται η προσέλευση σ’ αυτές χιλιάδων ανθρώπων. Είναι λογική και

αδιαπραγμάτευτη η αξίωση του Δήμου να παρεμβαίνει καθοριστικά

στο θέμα χρήσης και εκμετάλλευσης των ακτών. 

(σ.σ.: δεν γνωρίζουμε τί εννοεί παρέμβαση, γιατί αν είναι απ’

αυτές που έχουμε δει, “απαγόρευση ρακέτας”, τοποθέτηση τε-

ράστιων βράχων στην άμμο, εμπόδια για τους λουόμενους,

στο Καβούρι, θα διαφωνήσουμε κάθετα). 

α. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ

α) Τη διοίκηση - διαχείριση και αποκλειστική εκμετάλλευση των οργα-

νωμένων ακτών (πλαζ) Α & Β Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας εξα-

κολουθεί να έχει αποκλειστικά η ΕΤΑ και τα επιχειρηματικά σχήματα που

έχουν προκύψει ή θα προκύψουν στο μέλλον ως μισθωτές της εκάστοτε

ακτής από την ΕΤΑ Α.Ε.

Β. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

α) Στην πλαζ της Βάρκιζας ανατίθεται με το παρόν στο Δήμο ο έλεγ-

χος και η εξουσίαση του ανατολικά του ορίου της οργανωμένης ακτής

τμήματος της παραλίας.

β) Επίσης αποδίδεται και το δυτικά της οργανωμένης ακτής τμήμα της

παραλίας, της ΕΤΑ απολαμβάνουσας για την παραχώρηση αυτή πο-

σοστού 20% του συνόλου των εσόδων και από τα δύο παραχωρού-

μενα τμήματα.

σ.σ.: Δηλαδή θα παίρνει η ΕΤΑ το 20% των εσόδων και από τις

δύο παραλίες και ζητάει την καταβολή 15.000 € για τη μελέτη
αξιοποίησης της παραλίας!

Ι. ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

α) Το ευρισκόμενο δυτικά της οργανωμένης ακτής Α’ Βούλας camping

με το σύνολο των κτιρίων και εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί ως

ελευθερη ακτη με ανάπλαση, που θα πραγματοποιηθεί από κοινού από

το Δήμο και την ΕΤΑ.

...γ) Η εν λόγω ακτή θα τύχει της συλλειτουργίας και συνεκμετάλ-

λευσης από τους δύο φορεις με ευθύνη της ΕΤΑ.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Ο Δήμος ανταποδοτικά προς την παραχώρηση των προαναφερο-

μένων τμημάτων παραλίας και εκμεταλλεύσεων και προκειμένου να

εξυπηρετησει την ΕΤΑ σχετικά με τις δραστηριότητες της, στην ορ-

γανωμένη ακτή Βουλιαγμένης, παραιτείται των υφισταμένων και μελ-

λουσών απαιτήσεων του για τέλη καθαριότητας στην εν λόγω ακτή.

σ.σ. στο μεταξύ ήδη οφείλει προς το Δήμο η ΕΤΑ από τα κα-

ταστήματα στην ακτή Βουλιαγμένης ποσό που ίσως ξεπερνάει

τα 50.000 ευρώ!

Η αξιοποίηση των ακτών είναι ένα μεγάλο θέμα για τις πό-

λεις μας, γιατί διαθέτουν ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο,

το οποίο όσο πάει και αποστερείται από τους πολίτες, με

την “αξιοποίηση” που προχωρούν Δήμος και η ΕΤΑ.

Αλλά για ποια ΕΤΑ μιλάμε πλέον· δεν είναι από τους οργα-

νισμούς που διαλύονται. Μήπως είναι η ώρα να απαιτή-

σουμε δυναμικά Δήμος και πολίτες να επιστρέψουν οι

ακτές στο Δήμο για αναψυχή των πολιτών, που ιδιαίτερα

σήμερα, με την οικονομική εξαθλίωση που έρχεται θα είναι

περισσότερο από ποτέ αναγκαίο... 

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι στην κατεύθυνση αυτή θα

προβεί η απόφαση όλων των πτερύγων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.                                                       Αννα Μπουζιάνη

Να επιστραφούν οι ακτές στους πολίτες 
Πάγιο αίτημα των κατοίκων στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης


