
Εχω  αναφερθεί στις ευθύνες του Προέδρου της

Δημοκρατίας, των κομμάτων, ιδίως αυτών που κυ-

βέρνησαν τη χώρα, στις ευθύνες της αριστεράς -

που δεν κυβέρνησε - των βουλευτών, της δημόσιας

διοίκησης, των δικαστών, αλλά και στις ευθύνες

των πολιτών1.

Βέβαια, δεν είναι οι μόνοι θεσμοθετημένοι φορείς

- άτομα ή ομάδες - είναι κι άλλοι. Δεν κάνω λόγο

για το μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό δεν

είναι εκτός ή εντός του Συστήματος. Είναι το Σύ-

στημα! Ακριβέστερα είναι ο πυρήνας και ο εγκέφα-

λος του Συστήματος.

Γι’ αυτό και θα περίμενα ν’ αντιμετωπιστεί αποτελε-

σματικά από άλλους αυτόφωτους εγ-

κεφάλους: Τη Διανόηση. Και

ιδιαίτερα - αλλά όχι αποκλειστικά - τη

Διανόηση των κλάδων εκείνων που

έχουν ως αντικείμενο της επιστημο-

νικής τους μελέτης και έρευνας, τους

τομείς της επιστήμης που ταυτίζονται

ή άπτονται τουλάχιστον, με τη λει-

τουργία του κράτους, των εξουσιών

του και βασικών λειτουργιών του.

Αναφέρομαι  κυρίως στους  Συνταγματολόγους,

στους δημοσιολόγους, στους διεθνολόγους, στον

νομικό γενικά κόσμο, αλλά και, σημαντικότατο κι

αυτό και ισοβαρές, στους οικονομολόγους. Στην

πνευματική elite, βεβαίως, περιλαμβάνονται, αναλό-

γως, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, όλων των επι-

στημών, ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι

δημοσιογράφοι - εκείνοι τουλάχιστον που έχουν την

προσήκουσα παιδεία, μόρφωση και τη θέληση και τη

δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης.

Δεν κατηγορώ γενικά και συλλήβδην την πνευμα-

τική ελίτ για λιποταξία ή αιδαφορία. Εξ’ άλλου

έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια πολλούς 

Συνέχεια στη σελ.2

Η Διανόηση
και οι ευθύνες της

Ο νόμος είναι σαν τον ιστό

της αράχνης. Οι μικρές

μύγες πιάνονται· οι μεγάλες

σκίζουν το δίχτυ και φεύ-

γουν. 
Ανάχαρσις, Σκύθης Φιλόσοφος

του Κώστα
Βενετσάνου

NAYΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Σελίδα 22

Σελίδα 13, 24

Κοινωνικό φροντιστήριο
στην Παλλήνη

Σελίδα 6

Επίθεση στα γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνικού

Σελίδα 7

Δικαιώθηκε ο Δήμος
Σαρωνικού για

ελεύθερες παραλίες
Σελίδα 14

Ανεξάρτητοι Έλληνες
“Η χώρα εάλω”  Σελίδα 5

Χαλαζόπτωση στα Νότια

Η επίταξη των εργαζομένων στο μετρό, συσπείρωσε όλους τους κλάδους εργαζομένων. 
Ο αυταρχισμός και  οι μέθοδοι άλλων εποχών, μόνο επαναστάσεις φέρνουν...
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Συνέχεια από την σελ.1

καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες που έχουν παρε-

λάσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ορισμένοι μάλι-

στα εξ’ αυτών έλαμψαν ιδιαιτέρως και για τις γνώσεις

τους και για την εμβρίθειά τους και για την οξύνεια και

φαντασία που τους διακρίνει, αλλά κυρίως το προσή-

κον προς το πνευματικό τους επίπεδο, θάρρος!

Η πνευματική ελίτ, η intelligentia, ευθύνεται για έλλειψη

οργανωμένης και συντονισμένης τοποθέτησης και ανά-

λογης αντίδρασης στα συγκλονιστικά γεγονότα των τε-

λευταίων ετών και κυρίως στην θεσμική, οικονομική και

κοινωνική κρίση, που περνάει η πατρίδα μας, με κίνδυνο

να οδηγηθούμε σε εθνική κρίση βαρύτερη αυτής που

υποστήκαμε τον περασμένο αιώνα. Και οι ευθύνες της

πνευματικής ηγεσίας γ’ αυτό, είναι μεγάλες.

Δεν έχει καμμιά αξία που πέντε - δέκα ή είκοσι διανο-

ούμενοι διατύπωσαν απόψεις, είπαν πράγματα σωστά

και σταράτα, στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις εφη-

μερίδες. Βγήκαν και κάποιοι εκπρόσωποι της ιντελλιγ-

γέντσια ενταγμένοι στο σύστημα και είπαν τ’ αντίθετα·

απόλυτα ή σχετικά συμβατά με τα καταστροφικά.

Δεν μπορεί να διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα, η

κοινή γνώμη, η κυβερνητική αυτής της χώρας από τον

ωρυόμενο Αδωνη, από τον σοβαροφανή Μάκη, από τον

“γλυκούλη” Κωστή και πάει λέγοντας... 

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και της αντιπολιτεύσεως

βεβαίως εκείνων που δεν κυβέρνησαν και δεν άσκησαν

κυβερνηιτική επιρροή, καθώς κι εκείνων που μεταμε-

λήθηκαν και διαχώρισαν τη θέση τους από τα κόμματά

τους που άσκησαν κυβερνητική πολιτική, ο πολιτικός

κόσμος στην τρανταχτή πλειονότητά του πρέπει το

ολιγότερο να πάει σπίτι του!

― Αυτοί υπερχρέωσαν τη χώρα

― Αυτοί την αποβιομηχάνισαν και κατέστρεψαν την

αγροτική οικονομία.

― Αυτοί διαπλέχθηκαν ενεργητικά και παθητικά

― Αυτοί με τις πολιτικές τους ή τις ανοχές τους, με το

παράδειγμα και με τις πελατειακές τους σχέσεις οδή-

γησαν τη δημόσια διοίκηση, κι έναν λάο στη διαφθορά

και τώρα στην ένδεια! 

Αυτοί ΔΕΝ μπορούν - δεν είναι ικανοί, δεν ξέρουν και

ΔΕΝ θέλουν - να λύσουν το πρόβλημα που αυτοί δη-

μιούργησαν!

Πρόσφατο παράδειγμα ότι παραμένουν αμετανόητοι

είναι το “ρουσφέτι” που έκαναν, με το φορολογικό,

στους σκαφάτους! Κι ακόμη η βλακώδης όξυνση του

πολιτικού κλίματος με στοχευμένες αμετροεπείς δη-

λώσεις, που οδηγούν σε διχασμούς. Φτάνει πια. Ανα-

κόψτε την καταστροφική κατρακύλα των

αρχολίπαρων2. 

Αυτά όλα συσσωρεύουν πρόσθετη ευθύνη στην πνευ-

ματική ηγεσία του τόπου, για να δράσουν και ν’ αντι-

δράσουν, όχι μεμονωμένα και παραθυράτα, αλλά

συντονισμένα, οργανωμένα και συλλογικά ως επιστη-

μονική κοινότητα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, χθες

Κάνω την πρόταση σύγκλισης συνεδρίων από τις επι-

στημονικές τους ενώσεις. 

Να λαμπρή ευκαιρία οργανωτική για Δημάρχους ή και

άλλους φορείς. 

Σ’ ένα επιστημονικό Συνέδριο κατατίθενται απόψεις

υπεύθυνες, τεκμηριωμένες - αναπτύσσεται διάλογος

και επιχειρηματολογία. Σ’ ένα επιστημονικό συνέδριο

δεν έχουμε τη δυνατότητα ν’ αερολογούμε ή να προ-

χειρολογούμε, όπως στην κάμερα, ενώπιον αδαούς

κοινού και επίσης αδαών συνήθως δημοσιογράφων.

Να συνεδριάσουν λοιπόν οι οικονομολόγοι - εκείνοι

που έχουν σπουδάσει κλασικά οικονομικά, της πραγ-

ματικής οικονομίας, να αποφανθούν πως έχει προκύ-

ψει το πρόβλημα και κυρίως ποια είναι η λύση του. Οχι

αυτή που μας επιβάλλει(!) ο Τόμσεν και μετά ζητάει

“sory” γιατί έκανε λάθος στον πολλαπλασιαστή! Πολ-

λαπλασιαστή ανεργίας, δυστυχίας, λουκέτων, αυτο-

κτονιών.

Να συνεδριάσουν οι Συνταγματολόγοι να αποφανθούν

για το κουρέλιασμα του Συντάγματος και για το κατά

πόσο ήταν “νόμιμη” ή μη η Κυβέρνηση Παπαδήμου.

Γιατί μπορεί ο Παπαδήμος να έφυγε, αφού έκανε τη

“δουλειά”, αλλά οι δεσμεύσεις της χώρας παραμένουν.

Να έρθουν και οι Διεθνολόγοι να μας πουν αν ισχύουν

και δεσμεύουν τη χώρα διεθνώς (και στο εσωτερικό) οι

πράξεις παράνομης κυβέρνησης.

Και οι Νομικοί και οι Δικαστές, που ερμηνεύουν το

Σύνταγμα και  τους νόμους, να μας πουν αν παράνομα

έχει πράξει η “συντεταγμένη” Βουλή, αν το χαράτσι

είναι “νόμιμο” κι αν είναι το ίδιο η κύρια κατοικία που

τρως και κοιμάσαι, με το διαμέρισμα που νοικιάζεις

και έχεις εισόδημα.

Τί είναι φοροδοτική δύναμη; Να το πουν και οι Συν-

ταγματολόγοι υπεύθυνα σε συνέδριο.

–––––––––––––

1. ΕΒΔΟΜΗ φύλλα 659/27.11.10, 660/4.12.10, 703/15.10.11,

704/22.10.11, 712/17.12.11, 713/24.12.11.

2. αρχολίπαρος: αυτός που επιδιώκει διακαώς αξιώματα. Αρχω +

λιπαρώ = ικετεύω, επιθυμώ - εκλιπαρώ.

Mια εικονική περιπλάνηση  για παιδιά
στο Μέγαρο Μουσικής Σελ. 5

Αντιπλημμυρικά έργα στη Βάρη Σελ. 6

Επανάληψη εκλογής αντιπροέδρου

στο Σαρωνικό Σελ. 7

Τα  3β συνεδριάζουν χωρίς πρόεδρο Σελ. 7

Αποκαλύψεις - Επικαλύψεις Σελ. 7

Η παρακμή της ηγεμονίας της
Σπάρτης Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ιδανικοί Αυτόχειρες 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

“Οίκος προσευχής & μαθη-

τείας” Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11 

Διέρρηξαν περίπτερο στην Κάτω
Βούλα Σελ. 13

Βασιλόπιτες... Σελ. 15 

Συγχωνεύσεις Νοσοκομείων     Σελ. 17

Ερώτηση για την παραίτηση Ασυλίας
της Ελλάδας Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Διανόηση και οι ευθύνες της

Σπύρος Ρεβύθης, αντιπρόεδρος του

Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό: 

«Είμαι ηλεκτρολόγος με 22 χρόνια
προϋπηρεσία. Δουλεύω σε βάθος 20
και 30 μέτρων κάτω από τη γη, που
υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία. 

Έχω περάσει λεπτοσπείρωση από
ποντίκι. Συντηρώ συστήματα με τάση
20.000 Βολτ, όπου για ένα λάθος

μπορείς να γίνεις κάρβουνο. 

Δουλεύω νυχτερινά και τρεις Κυρια-
κές υποχρεωτικά τον μήνα. Όλα αυτά
δεν υπολογίζονται πλέον. 

Στον βασικό μισθό των 750 ευρώ, δι-
καιούμαι 150 ευρώ τον μήνα γιατί
δουλεύω σε ιδιαίτερες συνθήκες και
110-120 ευρώ για τρεις Κυριακές τον
μήνα. Όλα μικτά».

Για όσους, πρόχειρα, στρέφονται κατά των εργαζομένων στο μετρό
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Την περασμένη Κυριακή 20 Ιανουαρίου, η αί-

θουσα “Ιωνία” του Δήμου 3Β, γέμισε από σύγ-

χρονους Σαρακατσάνους, που προσήλθαν

στο κάλεσμα του Συλλόγου Σαρακατσαναίων

Βάρης, για την παρουσίαση του βιβλίου “Οι

Σαρακατσάνοι της Αττικής” που εκδόθηκε με

την επιμέλεια του Συλλόγου και με συγγρα-

φέα τον Δημήτρη Καλλιέρη.

Πολλά γνωστά πρόσωπα της περιοχής και

στο πάνελ ο τέως δήμαρχος Βάρης και τέως

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β Δη-

μήτρης Αναστασίου, ο οποίος ήταν και ένας

εκ των ομιλητών, o οποίος σκαλίζοντας τα

παιδικά του χρόνια έφερε μνήμες από τη ζωή

των Σαρακατσάνων, που είχαν ακόμη πολλά

στοιχεία από τη νομαδική ζωή. 

Επίσης ομιλητής και ο Γιώργος Σούρλας τ.

υπουργός Υγείας και ο πολιτικός μηχανικός

Αντ. Βλάχος.

Στα καθίσματα των επισήμων πολλοί δημο-

τικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος Σπυράγγε-

λος Πανάς.

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο βλέπεις ονόματα

που συναντάμε καθημερινά στις σχέσεις

μας με τους κατοίκους της περιοχής: Αλε-

ξανδρής, Αντωνίου, Αποστόλου, Γεωργά-

ρας, Γούλας, Κατσίκης, Καραγιώργος,

Καπράλος, Κουβέλης, Μακροδημήτρης,

Μαγγίνας, Ξηντάρας, Παπαγιάννης, Ποτα-

μιάνος, Πολύζος, Μπάτρης, Πράπας, Ρά-

πτης, Στεργίου, Τζαφέρης, Σφέτσας.

Ατέλειωτος ο κατάλογος...

Αλλά και στα τοπωνύμια από όλη την Ανα-

τολική και Δυτική Αττική κυρίως που ανα-

πτύχθηκαν οι Σαρακατσάνοι, μακρύς ο

κατάλογος, καθότι ως νομαδική φυλή ανα-

ζητούσε τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν

άφθονα στην περιοχή: στον Αυλώνα, στον

Ωρωπό, στη Μαλακάσα, στην Πεντέλη, στη

Μπάλα (Ροδόπολη), στο Διόνυσο, στο Μπο-

γιάτι, στην Ερυθραία, Κοκκιναρά, Κηφισιά,

Βαρυμπόμπη, Πικέρμι, Σπάτα, Κορωπί, Μαρ-

κόπουλο, Καλύβια Θορικού, Καμάριζα, Λε-

γραινά, Βλάχικα Αναβύσσου, Σαρωνίδα,

Βάρη, Βούλα, Γλυφάδα (Πυρνάρι), Μπρα-

χάμι, Ηλιούπολη, και και...

Οι Σαρακατσάνοι δεν είναι δίγλωσσοι. Ομι-

λούν μόνο ελληνικά και είναι καθαρά νομα-

δικός λαός που κατέβηκε από την Ηπειρο

κατά την άποψη πολλών συγγραφέων.

«Οι Σαρακατσάνοι ομιλούσιν ιδίαν ελληνική
διάλεκτον, η οποία περιέχει πολλά αρχαι-
οπρεπή στοιχεία και έχει υποστή ολιγώτε-
ρον την επίδρασιν της νεοελληνικής
κοινής», γράφει ο Νικόλαος Βέης εγκυκλο-

παίδεια “Ελευθερουδάκης”.

Ο ανθρωπολόγος Αρης Πουλιανός, με ανα-

κοινώσεις του σε συνέδρια έχει  υποστηρί-

ξει ότι «οι Σαρακατσάνοι είναι ο αρχαιότε-
ρος λαός της Ευρώπης. Γεννήθηκαν στα
Αγραφα και την Πίνδο· είναι οι πρώτοι Ελ-
ληνες και ο χώρος που κατέχουν γεωγρα-
φικά από την ανώτερη Παλαιολιθική εποχή
και εδώ είναι η περιοχή που σχηματίζεται η
ελληνική γλώσσα».

Χαρακτηριστικό του πλήθους που κατοικού-

σαν την περιοχή είναι ότι στο Κορωπί για

παράδειγμα το 1955 είχαν 40.000 πρόβατα.

Σήμερα που αστικοποιήθηκε το Κορωπί κρα-

τάει γύρω στα 1500. Στην Κερατέα στην

ακμή τους είχαν 12.000 πρόβατα. Σήμερα

έχουν απομείνει γύρω στα 2000. Στη Βάρη

κρατούσαν γύρω στα 6 με 7000 πρόβατα σε

περιοχή που τους είχε παραχωρήσει το

Υπουργείο Γεωργίας το 1950 για βοσκοτό-

πια και από ένα στρέμμα για αποκατάσταση

στέγης. 

Αντιγράφοντας από το βιβλίο τη διαδρομή

των κοπαδιών στα ξεκαλοκεριάσματα και

στα χειμαδιά, όταν έχει πλέον αρχίσει η

αστικοποίηση της Αττικής· έχει ενδιαφέρον:

«Μαρτυρία Θανάση Γούλα (Κάιζερ). Από τη

Βάρη στην Πάρνηθα. 

“Πέρναγαν από τα σύνορα Βούλας - Γλυ-
φάδας. Το σούρουπο φτάνανε στο 1ο Νε-
κροταφείο, εκεί τα στομώνανε να νυχτώσει
να περάσει η κίνηση και κατά τις 11 τη
νύχτα, πέρναγαν στην πλατεία Συντάγμα-
τος. Στην σημερινή Φωκίωνος Νέγρη είχει
μεγάλο ρέμα και σκίνα πολλά. Εκεί ξενύ-
χταγαν και το πρωί τα αρμέγανε γιατί ήταν
άνοιξη και δίνανε το γάλα στα Χαυτεία στον
γαλακτέμπορο Κορλομπίνη. Από εκεί προ-
χώραγαν προς τα Πατήσια. Δεξιά και αρι-
στερά είχαν αμπέλια και σπαρμένα. Το
σούρουπο πιάνανε το ρίζωμα· την Πάρ-
νηθα”».

Αννα Μπουζιάνη

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ
Ελληνες κτηνοτρόφοι - νομάδες με αρχική τους πατρίδα την Ηπειρο

Παρουσίαση του βιβλίου “Οι Σαρακατσάνοι της Αττικής” 

του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Βάρης

Πότισμα στα Πηγαδάκια της Βούλας, 1920
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Η παράσταση της Ελένης Γκασούκα «Η
Φτωχούλα του Θεού» επανέρχεται στη

θεατρική σκηνή της Αθήνας και συγκεκρι-

μένα στο Από Μηχανής Θέατρο στο Με-

ταξουργείο, από τις 29 Ιανουαρίου. 

H συγγραφέας – σκηνοθέτης Ελένη Γκα-

σούκα επιστρέφει με το νέο της έργο, στο

οποίο διερευνά για μια ακόμη φορά το

αγαπημένο της θέμα, την σύγχρονη ελ-

ληνική οικογένεια.

Συνθέτει μια συγκινητική κωμωδία, όπου

τα μέλη μιας οικογένειας υπόκεινται στην

πιο ουσιαστική δοκιμασία: τη συνύρπαξη,

τη συμβίωση και την αποδοχή στους δύ-

σκολους σημερινούς καιρούς. Πρόκειται

για ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο με

κινηματογραφική λογική, στο οποίο ανα-

ζητάται – άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με

συγκίνηση- η πίστη στον άνθρωπο.

Στην παράσταση κυριαρχούν, όχι μόνο ο

λόγος, αλλά η μουσική και η κίνηση που

ενεργοποιούν με τρόπο πολύ ιδιαίτερο

ένα εξαιρετικό καστ γνωστών ηθοποιών:

Μυρτώ Αλικάκη, Νίκος Αρβανίτης, Σοφία

Σειρλή, Μίνα Ορφανού, Κώστας Δαρλά-

σης και Μαρίζα Τσίγκα. 

Σκηνοθεσία - κίνηση: Ελένη Γκασούκα

Σκηνογραφική - ενδυματολογική επιμέλεια:

Έλλη Παπαγεωργακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαραγκου-

δάκη

Διδασκαλία νοηματικής: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Πάνος Σουρούνης

Παίζουν: Μυρτώ Αλικάκη, Νίκος Αρβανίτης,

Σοφία Σεϊρλή, Μίνα Ορφανού, Κώστας Δαρλά-

σης, Μαρίζα Τσίγκα.

Έναρξη 29 Ιανουαρίου

Τετάρτη & Κυριακή στις 19:30 

Παρασκευή & Σάββατο στις 20:00

Από Μηχανής θέατρο: Ακαδήμου 13, Με-

ταξουργείο www.livetickets.gr 

Τηλέφωνο: 2105231131

Είμαστε  εκπαιδευτικοί του Δήμου

Μαραθώνα, που ανησυχούμε για

τα φαινόμενα εκφασισμού στην

κοινωνία μας και ιδιαίτερα στη νε-

ολαία μας.

Θεωρούμε ότι μέσα στους δύσκο-

λους καιρούς  που ζούμε ο εκπαι-

δευτικός οφείλει  να αναδείξει  -

ειδικά στους νέους -  τις αρχές της

αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης

και του σεβασμού στο διαφορετικό.

Αντιτασσόμενος στον ισοπεδωτικό

χυλό της παγκοσμιοποίησης,  να

προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη

των διαφορετικών ταυτοτήτων. Να

αναδείξει τον πλούτο της πολιτι-

σμικής παράδοσης του τόπου μας

που βασίζεται στην διαρκή αναζή-

τηση, στη δημιουργική πρόσληψη

του διαφορετικού, στη ελευθερία

ως συστατικού στοιχείου της αν-

θρώπινης προσωπικότητας. Να το-

νίσει ότι η θρησκευτική παράδοση

αυτού του τόπου –παρά τις ιστορι-

κές παρεκτροπές- θεμελιώνεται

στην αγάπη, στην αδελφότητα

όλων των ανθρώπων και στη συμ-

παράσταση στον διπλανό μας πά-

σχοντα άνθρωπο. Η βία, το μίσος

και η βαρβαρότητα –που δυστυχώς

υπήρξαν μέσα στην ιστορία-υπήρ-

ξαν ως καταδικαστέες παρεκτρο-

πές  στην πνευματική παράδοση

αυτού του τόπου. 

Πήραμε την πρωτοβουλία και διακι-

νούμε διακήρυξη που μέχρι σήμερα

έχουν υπογράψει πάνω από 120 εκ-

παιδευτικοί του Δήμου μας.

Με την γνώση, την ευαισθησία, τον

ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μπο-

ρεί να θωρακιστεί η νεολαία μας

απέναντι στην απειλή του εκφασι-

σμού και της οπισθοδρόμησης.

Διοργανώνουμε τρεις προβολές

ταινιών για τους νέους της περιο-

χής μας και τις οικογένειές τους:
H EIΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Ιανουαρίου στις

7μ.μ. στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Μά-

κρης:

"ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΓΕ ΠΙΤΖΑ-
ΜΕΣ" για ηλικίες Γυμνασίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Φεβρουαρίου στις

7μ.μ. στο Λύκειο Ν. Μάκρης:

"ΤΟ ΤΑΞΙ" για νέους Λυκείου και

μεγαλύτερους

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου, 11π.μ.

στον κιν/φο ΑΛΙΚΗ: 

"ΑΖΟΥΡ ΚΑΙ ΑΣΜΑΝ" κινούμενα

σχέδια μεταγλωτισμένο για ηλι-

κίες δημοτικού.

Με την υποστήριξη της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης Δήμου Μαρα-

θώνα.

H EIΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Ευκλείδης στο Gettysburg

Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟI οργανώνει διάλεξη του Από-

στολου Δοξιάδη την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου στις

19.00 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, κτήριο

της οδού Πειραιώς

«Ο Ευκλείδης στο Gettysburg: μια διάλεξη για όσους
αναρωτιούνται για τη σχέση της πολιτικής με τη λογική»
Είναι γνωστό ότι η ρητορική δεινότητα του Αβραάμ Λίν-

κολν αποτέλεσε το κυριότερο εργαλείο στην πολιτική του

σταδιοδρομία. Κι όμως, ο άν-

θρωπος αυτός, που πέρασε συ-

νολικά ένα μόνο χρόνο της

ζωής του στα θρανία, έλεγε ότι

διδάχθηκε την έννοια της λογι-

κής και της απόδειξης ως αυτο-

δίδακτος μαθητής του Ευκλείδη

- δήλωνε μάλιστα περήφανος

ότι μπορούσε να αποδείξει από

μνήμης οποιοδήποτε θεώρημα

των έξι πρώτων Βιβλίων των «Στοιχείων». 

O Απόστολος Δοξιάδης, με αφορμή την προβολή της ταινίας

«Lincoln» του Στίβεν Σπίλμπεργκ στους κινηματογράφους, θα

κάνει μια ανάγνωση της ρητορικής του μεγάλου Aμερικανού

προέδρου με ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη του Λίνκολν για τον

Ευκλείδη, και θα δείξει πως ειδικά στην πιο διάσημη ομιλία του,

το περίφημο Gettysburg Address, ο Λίνκολν αποκαλύπτει μια

βαθιά, διαισθητική κατανόηση της ευκλείδειας μεθόδου.

Ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπε-

νάκη, κτήριο της οδού Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου,

Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη

O Oργανισμός Αθλητισμού,

Πολιτισμού & Παιδικής

Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του

Δήμου 3Β ξεκινάει Τμήματα

Πολιτισμού & Αθλητισμού

από τις 11 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα: 

Τμήματα: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

(Βούλα & Βάρκιζα), 

ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ παι-

δικό και ενηλίκων (Βάρκιζα

& Βουλιαγμένη), 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ παιδικό &

ενηλίκων - αρχαρίων & προ-

χωρημένων (Βούλα & Βάρ-

κιζα), 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (Βούλα), 

ΧΟΡΩΔΙΑΣ παιδικό & ενη-

λίκων (Βούλα & Βουλιαγ-

μένη), ΓΙΟΓΚΑ (Βούλα),

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(Βούλα & Βάρκιζα), 

PILATES (Βουλιαγμένη), 

ΤΕΝΙΣ ενηλίκων (Βάρη &

Βούλα) ενώ συνεχίζονται

τα τμήματα 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ κιθάρα-μπου-

ζούκι (Δίλοφο) και 

ΤΕΝΙΣ παιδικό (Βουλιαγ-

μένη).

Δηλώσεις συμμετοχής &

εγγραφές: Γραφεία

Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2

(πρώην Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης), 1ος όροφος,

τηλ 213 2020777 & 213

2020773, Δευτέρα, Τετάρτη

& Παρασκευή 11:00 –

13:00, με γραπτές αιτήσεις,

ή καθημερινά με φαξ στο

213 2020779 ή ηλεκτρονικά

στο oappa@vvv.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να προμηθευτούν αι-

τήσεις συμμετοχής από τα

γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α. ή

μέσω της ιστοσελίδας του

Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης www.vvv.gov.gr –

Νομικά Πρόσωπα –

Ο.Α.Π.Π.Α.

Κατάθεση αιτήσεων από

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά

προτεραιότητας

Το κόστος συμμετοχής στα

τμήματα δραστηριοτήτων,

με απόφαση του ΔΣ

(27/2012 ΑΔΑ Β416ΟΚ0Κ-

0Α8) είναι:

- Κάρτα Αθλητικών & Πολι-

τιστικών Δραστηριοτήτων 5

€ (υποχρεωτική)

- Μηνιαία συνδρομή ανά

τμήμα συμμετοχής: 10 € +

ΦΠΑ, με εξαίρεση τα τμή-

ματα τένις ενηλίκων, όπου

ισχύει διαφορετική χρέωση

Οι παραπάνω χρεώσεις

ισχύουν για τους δημότες ή

κατοίκους του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. Για τους μη Δημότες /

κατοίκους, οι τιμές προσαυ-

ξάνονται κατά 100%.

Τα τμήματα θα διαρκέσουν

έως 30 Ιουνίου 2013.

«Η Φτωχούλα του Θεού»  
στο θέατρο “Από Μηχανής”

Προβολές ταινιών για παιδιά

Μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Μαραθώνα
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΤΗ ΒΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ

Προγράμματα Πολιτισμού

& Αθλητισμού στα 3Β
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Μάθε την Τεχνική Ντεκουπάζ

(Μεταμόρφωση)

Η Ανοιχτή Συνέλευση Εθελοντών του αυτοδιαχειριζό-

μενου χώρου Κάμπινγκ Βούλας οργανώνει εκδήλωση με

θέμα τις Βασικές τεχνικές του Decoupage. Πώς μπο-

ρούμε δηλαδή να μεταμορφώσουμε το ..ψυγείο μας ή

ότι άλλο θέλουμε στο χώρο του σπιτιού μας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή  1 Φεβρουαρίου,

ώρα 11πμ: Τεχνική Ντεκουπάζ, στο κτίριο που βρίσκε-

ται στην είσοδο του Κάμπινγκ δίπλα από την είσοδο του

ΠΙΚΠΑ.

Οσοι ενδιαφέρονται θα μάθουν τις βασικές αρχές της

τεχνικής πάνω σε βότσαλα και μπουκάλια. Δίνοντας

χρώμα σε απλά αντικείμενα. 

11:00-12.00 Βασικές τεχνικές   Decoupage   

12.00-15.00 Decoupage σε μέταλλο (μεταμόρφωση του

ψυγείου μας)    

Πληροφορίες :  2108991145 – 6974342771

Μια εικαστική εγκατάσταση

σχεδιασμένη από την εφευ-

ρετική Γαλλίδα ντιζάινερ

Ματαλί Κρασσέ σε συνερ-

γασία με το Centre Pompi-

dou, παρουσιάζει το

Μέγαρο Μουσικής.

Η καλλιτέχνις δημιουργεί

έναν φανταστικό κόσμο και

μας καλεί να κάνουμε μια

βόλτα σε έναν κήπο διαφο-

ρετικό μέσα στο κτίριο του

Μεγάρου! Έναν κήπο γε-

μάτο πρωτότυπα σχήματα,

χρώματα, οσμές και ήχους,

που σκοπό έχουν να μας

παρασύρουν μακριά από

την καθημερινότητά μας.

Πρόκειται για έναν χώρο

υβριδικό, τεχνητό αλλά

ταυτόχρονα πρωτόγονο, ο

οποίος ενώ βασίζεται σε

φόρμες και σχήματα οργα-

νικά, ταυτόχρονα παραμέ-

νει μακριά από το βιολογικό

του εαυτό. 

Τα παιδιά καλούνται να πε-

ριπλανηθούν μέσα σε

αυτόν και, αφού τον εξε-

ρευνήσουν χρησιμοποιών-

τας όλες τους τις

αισθήσεις, να φανταστούν

και να προτείνουν διαφορε-

τικά σενάρια ζωής για τον

τόπο αυτό. Μια εμπειρία

αφιερωμένη στο πνεύμα

της εξερεύνησης, της δημι-

ουργίας και της φαντασίας.

Το εργαστήρι απευθύνεται

σε παιδιά 6 έως 12 ετών και

θα διαρκέσει έως τις 10

Μαρτίου. Η επίσκεψη διαρ-

κεί μιάμιση ώρα.

Προβλέπονται προγράμ-

ματα για μεμονωμένους

επισκέπτες και ομαδικές

επισκέψεις για σχολεία.

Η επίσκεψη στο εργαστήρι

θα γίνεται σε ομάδες 30

παιδιών το ανώτερο.

Ειδικά εκπαιδευμένο προ-

σωπικό θα καθοδηγεί τα

παιδιά κατά τη διάρκεια της

επίσκεψής τους. 

Ώρες λειτουργίας: 

Μεμονωμένοι επισκέπτες

Δευτέρα έως Παρασκευή

17:00-18:30

Σάββατο & Κυριακή 10:00-

11:30, 12:00-13:30, 15:00-

16:30, 17:00-18:30

Πληροφορίες - κρατήσεις:

Στα Εκδοτήρια του Μεγά-

ρου Μουσικής 

Τηλ. 210 7282333 

Σχολεία

Αιτήσεις συμμετοχής: exhi-

bitions@megaron.gr ή στο

fax 210 7228558 

Πληροφορίες τηλ. 210

7282348, 210 7282363 

Πρόσκληση 

στο εργαστήρι 
του δημιουργού

Αύγουστος Κορτώ  
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 8μ.μ. 

Είσοδος Ελεύθερη
Ένας καλλιτέχνης καλείται ν’ ανοίξει τα χαρτιά του, το ερ-

γαστήρι του, και να μιλήσει για το σχέδιο πάνω στο οποίο

δουλεύει και που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει: το μυθι-

στόρημα για το οποίο ψάχνει την τελευταία σκηνή, την ται-

νία που βρίσκεται στο στάδιο των γυρισμάτων, το ποίημα

από το οποίο λείπει ακόμα μια λέξη. Μια σειρά συναντή-

σεων εμπνευσμένη από το σχεδόν ομότιτλο βιβλίο του Is-

mail Kadare.

Ο Αύγουστος Κορτώ θα μιλήσει πρώτη φορά για το νέο

του βιβλίο. Ο ίδιος αναφέρει: Έπειτα από έξι χρόνια κατά τα

οποία έγραφα αποκλειστικά στα Αγγλικά -με μόνη εξαίρεση τα
ευθυμογραφήματα που αποτέλεσαν τη συλλογή “Ο άνθρωπος
που έτρωγε πολλά”, αποφάσισα, χωρίς και πάλι να είμαι βέ-
βαιος για το γιατί, να διακόψω την γλωσσική μου αυτοεξορία
και να επιστρέψω στην μητρική μου γλώσσα για να γράψω “Το
βιβλίο της Κατερίνας”. Πρόκειται για μια βιογραφία της οικο-
γένειάς μου, ιστορούμενη σε πρώτο πρόσωπο -και σε κοφτό,
ιστορικό ενεστώτα- από την νεκρή μου μητέρα. Ξεκινώντας
απ' την αυτοκτονία της, πιάνει τον μίτο της ύπαρξής της από
την αρχή: Μικρά Ασία, ορεινή Θεσσαλία, και κατόπιν Θεσσα-
λονίκη - η γενέτειρά της (και η δική μου). Το βιβλίο αυτό γρά-
φεται σχεδόν καθ' υπαγόρευση, χωρίς φτιασίδια, με αφήγηση
συχνά επί τούτου ωμή, ακατέργαστη ή και οδυνηρή. Ως μονα-
χογιός και άρα ως μόνο πλέον ζωντανό δοχείο της Κατερίνας,
ταυτίζομαι μαζί της σε βαθμό πολλές φορές τρομαχτικό, νιώ-
θοντας την οργή ή τον πόνο της. Ελπίζω ότι θα έχω την αν-
τοχή να ολοκληρώσω αυτό το αλλόκοτο βιβλιαράκι, κι επίσης

ότι θα είναι υποφερτό έστω και σ' έναν μόνο αναγνώστη.

Έκτορας Λυγίζος
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 8μ.μ.

Ο Έκτορας Λυγίζος θα μιλήσει, επίσης πρώτη φορά, για

την παρθενική μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία αυτή

την περίοδο κάνει τον γύρω του κόσμου αποσπώντας βρα-

βεία και επίσημες συμμετοχές στα σημαντικότερα Διεθνή

Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης θα προβάλει απο-

κλειστικά στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων αποσπάσματα της

ταινίας, επικεντρώνοντας την ομιλία του γύρω από την εμπειρία

του πάνω στην προετοιμασία, τα γυρίσματα και το post-produc-

tion της ταινίας. Ο ίδιος αναφέρει: «Πώς είναι να γυρίζεις στην
Ελλάδα μια μεγάλου μήκους ταινία χωρίς χρήματα; Οι συμβιβα-
σμοί, οι αναγκαστικές λύσεις, αλλά και η δημιουργικότητα που
προκύπτει από την πίεση. Πώς είναι να απασχολείς ανθρώπους
χωρίς αμοιβή και πώς το όραμα του ενός γίνεται όραμα μιας ολό-
κληρης ομάδας;» Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού (2012)

βραβεύτηκε στα Διεθνή Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, της Σεβίλ-

λης, του Μόντρεαλ, του Λοτζ και της Θεσσαλονίκης

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Κύπρου 91Α & Σικίνου, Κυψέλη

www.polychorosket.gr, τηλ. 213 0040496

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

“Η χώρα εάλω;”
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, ώρα 10.45 στην αί-

θουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα

(παραλιακή λεωφόρος) θα γίνει ανοιχτή συγκέν-

τρωση - ομιλία με θέμα: “Η χώρα εάλω;”.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Παύλος Χαϊκάλης,

βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Περι-

φέρεια Αττικής.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος

Πάνος Καμμένος.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου θα προβληθούν στο

χώρο του κάμπινγκ της Βούλας  δύο ντοκιμαντέρ με

θέμα τη σύγχρονη διατροφή.                                                                           

Το ντοκιμαντέρ  «Αυτοκτονώντας με το πιρούνι μας»
από το “Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα”  με θέμα τα μεταλ-

λαγμένα τρόφιμα και την σύγχρονη βιομηχανοποι-

ημένη τροφή.

Το ντοκιμαντέρ Γαλλικό  «Εν αρχή ην ο Σπόρος» για

την σημασία των παραδοσιακών σπόρων στην επι-

βίωση των ανθρώπινων κοινοτήτων

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα

στην είσοδο των πεζών και η αίθουσα θερμαίνεται. 
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ
ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση.

Εξόρμηση στις  Αρχαίες Μυκήνες, οργανώνει η “Εναλ-

λακτική Δράση”, για την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, πε-

ζοπορώντας στον αρχαίο Μυκηναϊκό δρόμο.

Τα ερείπια των Αρχαίων Μυκηνών βρίσκονται σ’ ένα βρα-

χώδες ύψωμα. Είναι μία θέση σπουδαίας στρατηγικής ση-

μασίας, που δεσπόζει από την αρχαιότητα στους δρόμους

από τη Φλιούντα, τη Νεμέα, τις Κλεωνές και την Κόρινθο.

Οι ανασκαφές έχουν φέρει σε φώς την ακρόπολη των

Μυκηνών, διαφόρους τάφους μέσα και έξω απ΄ αυτή και

ερείπια κατοικιών κι’  άλλων οικοδομημάτων της πόλης.

Φημισμένη σ’ όλη τη γη είναι η μεγαλοπρεπήw «Πύλη

των Λεόντων».  Εντυπωσιακοί δε, είναι και οι μεγάλοι

θολωτοί τάφοι, που έχουν βρεθεί έξω από την ακρόπολη.

Η ξενάγηση και η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο

είναι δωρεάν

Αναχώρηση από Βούλα 8π.μ., (παραλιακή-Συγγρού-Σύν-

ταγμα-Ομόνοια). 8:30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Δηλώσεις συμμετοχής

Μαρία Κορομηλά :  210 8991145, 6940308757 

ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

“Blobterre” 
Μια εικαστική εγκατάσταση στο MEGARON PLUS
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«Νέα Διανομή Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες» 

στο Δήμο Παλλήνης

Για 5η συνεχόμενη φορά ο Δήμος Παλλήνης διοργανώ-

νει την διάθεση αγροτικών προϊόντων «Χωρίς Μεσάζον-

τες».

Προηγήθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από

τους παραγωγούς, με την υποβολή προσφορών, οι οποίες

αξιολογήθηκαν και επελέγησαν οι συμφερότερες με βάση

το συνδυασμό τιμής-ποιότητας.

ΚΑΛΕΙ τους πολίτες, ο Δήμος,  να υποβάλλουν την πα-

ραγγελία τους είτε ηλεκτρονικά μέσω του www.market-

pallinis.gr, είτε στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12,

Γέρακας) στο Γραφείο Κοινωνικής πολιτικής έως και την

Πέμπτη 31/1/2013.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/2/2013.

Mαθήματα Κοινωνικού

Φροντιστηρίου 

στο Δήμο Παλλήνης

Συνεχίζονται οι εγγραφές

Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης έχει ξεκινήσει την λειτουργία του

κοινωνικού Φροντιστηρίου  σε συνεργασία με κέντρα

Ξένων Γλωσσών, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

και εθελοντές ιδιώτες εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη με μεγάλη συμμε-

τοχή μαθητών όλων των δημοτικών ενοτήτων του

Ενιαίου Δήμου Παλλήνης.

Στο χώρο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  (Πρώην

ΝEΛE) του Δήμου λειτουργούν απογευματινά τμή-

ματα για μαθητές Γυμνάσιου και Λυκείου.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο

πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν  με την

Σοφία Βελέντζα στο Τηλέφωνο : 210 6033160. 

3 Με απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου

Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, ορίζεται ως 4ος (άμισθος)

Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου, ο Σπύρος Μπα-

γλαντζής.

3 Χαλαζόπτωση μεγέθους φουντουκιού και παρα-

πάνω έπεσε την Πέμπτη 24/1 στις 6μ.μ. στην περιοχή

από Βούλα μέχρι Ηλιούπολη, Αλιμο και πέρα. Οι δρό-

μοι στρώθηκαν χαλάζι και ο θόρυβος ήταν εκκωφαντι-

κός...

Ευτυχώς που κράτησε σχετικά λίγη ώρα (15 λεπτά)

διαφορετικά θα είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές. «Δήμος Ισχυρός Πόλη με Όραμα»

Η διοίκηση του Δήμου δεν

αφουγκράζεται την αγανάκτηση

της κοινωνίας 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Παλλήνης (22/1), συζητήθηκε θέμα για τις αμοι-

βές των προέδρων των νομικών προσώπων του Δήμου

(ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακών, Σχολικές Επιτροπέ κλπ.) το

οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφίαν.

Η δημοτική παράταξη “Δήμος Ισχυρός, Πόλη με Οραμα”,
θεωρεί ανεπίτρεπτο και μόνο που ήρθε ένα τέτοιο θέμα

προς συζήτηση και ψήφιση δηλώνοντας: «Στην σημερινή
εποχή και με δεδομένες τις οικονομικές συγκυρίες, δια-
πιστώνουμε τελικά πως η διοίκηση του Δήμου, βρίσκεται
εκτός πραγματικότητας. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που
πολλοί συνδημότες μας δεν έχουν πλέον χρήματα για τις
βασικές τους ανάγκες, εμείς να συζητάμε για μισθούς
προέδρων και αντιπροέδρων!
Είναι ξεκάθαρο πως η παράταξή μας δεν πρόκειται να
συμμετέχει σε αυτή την φαρσοκωμωδία, με μία διοίκηση
που αρνείται να αφουγκραστεί την κοινωνία, τα προβλή-
ματα της και την αγανάκτησή της, με τη σημερινή κατά-
σταση.
Η παράταξή μας συνεπής σε αυτά που λέει, καταψήφισε
το θέμα και δηλώνει ξεκάθαρα, πως θα συνεχίσει να
λειτουργεί με γνώμονα το κοινωνικό καλό και το συμ-
φέρον τον δημοτών».

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» σε

συνεργασία με την Γενική

Γραμματεία Δια Βίου Μάθη-

σης, εξασφάλισε νέο κύκλο

λειτουργίας της Σχολής Γο-

νέων μετά τον πρώτο κύκλο

που εστέφη από επιτυχία.

Στη “Σχολή Γονέων” θα ανα-

πτυχθούν δύο προγράμ-

ματα:

1. Η Οικογένεια στη Σύγ-

χρονη Εποχή, διάρκειας 25

ωρών με την παρακάτω εν-

δεικτική θεματολογία:

Δομή και λειτουργία της ελ-

ληνικής οικογένειας, ανά-

πτυξη και εξέλιξη από τη

βρεφική ως την εφηβική

ηλικία, γονεϊκοί ρόλοι, επι-

κοινωνία και διαπροσωπικές

σχέσεις, κ.ά.

2. Συνεργασία Εκπαιδευτι-

κών - Οικογένειας, διάρ-

κειας 25 ωρών με

θεματολογία:

Συνεργασία εκπαιδευτικού -

γονέων - παιδιού, επικοινω-

νία με γονείς και μαθητές,

διάγνωση κλίσεων, αναγ-

κών, ενδιαφερόντων μαθη-

τών, επαγγελματικός

προσανατολισμός κ.α΄.

Τα μαθήματα θα παραδίδον-

ται από ειδικευμένους ψυ-

χολόγους, είναι δωρεάν, θα

πραγματοποιούνται μία

φορά την εβδομάδα στα

γραφεία της Κίνησης

(Λεωφ. Πόρτο Ράφτη  32)

και θα είναι διάρκειας δύο

ωρών το καθένα. 

Δηλώσεις Συμμετοχής έως

20 Φεβρουαρίου 

• Στα γραφεία της «ΔΥΝΑ-

ΜΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

• Με fax στο 22990-84514

•  info@dynami-elpidas.gr

Πληροφορίες: 

• Αγγελική Τεμπονέρα (κι-

νητό 6972343265)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ

- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ», οργα-

νώνει εκδήλωση - ανοιχτή συνέλευση, την

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ, στις 5 μμ, στην αίθουσα του

Πολιτιστικού Κέντρου «ΙΩΝΙΑ» (στη Βούλα, δίπλα

στο Δημαρχείο).  www.polites3b.blogspot.com

E-mail: polites3b@gmail.com

Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη στις 6:30 μμ, στο Δη-

μαρχείο, Λ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα στην Β'

Πλαζ) Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Τηλέφωνα  δικτύου επιφυλακής - άμεσης επέμβα-

σης: ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171    

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 6944539542, 6945027027

Εχει μπει στην τελική ευθεία η ολο-

κλήρωση ενός από τα πιο σημαντικά

έργα που αφορούν την αντιπλημμυ-

ρική προστασία της Βάρης. Πρόκειται

για το έργο που αφορά την κατασκευή

δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων σε

διάφορες γειτονιές.

Το έργο ξεκίνησε τον περασμένο

Απρίλιο, είναι προϋπολογισμού

1.549.259,83 € και  χρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης. 

Καλύπτει δε γειτονιές της Βάρκιζας

(οδοί Απόλλωνος, Άρεως, Ξενίου

Διός, Αφροδίτης, Σερίφου, Ψαρρών

και Χίου). Το έργο βρίσκεται σε εξέ-

λιξη.

• γειτονιές της Λαθούριζας (οδοί Φαί-

δωνος, Αλκμήνης, Μαρώτη, Ναυσικάς,

Δαιδάλου, Φλέμινγκ, Αγάπης και Υπά-

της), έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, Σπύρος Πανάς, παρακο-

λουθεί διαρκώς την πορεία εκτέλεσης

του έργου (φωτογραφία) για το οποίο

τονίζει ότι πέραν των άλλων: «...θα
συμβάλλει στην προστασία των περι-
ουσιών των κατοίκων από την εκδή-
λωση ακραίων καιρικών φαινομένων.
Πλέον βρισκόμαστε στο τελικό στά-
διο, λίγες εβδομάδες πριν την ολο-
κλήρωσή του».

Aντιπλημμυρικά έργα 

σε γειτονιές της Βάρης

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ME TH “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ”
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Σε νέα διανομή φθηνών προϊόντων

χωρίς μεσάζοντες προχωράει ο Δήμος

Σαρωνικού, συνεχίζοντας την προσπά-

θεια που ξεκίνησε τον προηγούμενο χει-

μώνα προκειμένου να στηρίξει τους

κατοίκους της περιοχής στη δυσμενή οι-

κονομική συγκυρία, συναισθανόμενος τα

προβλήματα και τις δυσκολίες που αντι-

μετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες. 

Ετσι το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου θα

πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων

(πατάτες Νευροκοπίου, αλεύρι Καρδί-

τσας, ρύζι Ανθήλης, μέλι συνεταιρισμού

Κερατέας και Λευκάδος, σταφίδες-πετι-

μέζι-γλυκά κουταλιού από Άσσο Κοριν-

θίας) δίνοντας τη δυνατότητα στους

πολίτες να προμηθευτούν απευθείας

από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε

ιδιαίτερα προσιτή τιμή. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας

ΚΑΛΕΙ όλους τους δημότες και κατοί-

κους του Δήμου, που επιθυμούν να προ-

μηθευτούν φθηνά προϊόντα,  να

συμπληρώσουν την αίτηση παραγγελίας

που θα βρουν 

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sa-

ronikoscity.gr (στην ενότητα Γραφείο

Τύπου – Ανακοινώσεις) και να την υπο-

βάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

dkkalivia1@yahoo.gr καθώς και 

β) σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Σα-

ρωνικού και στα καταστήματα των δημο-

τικών κοινοτήτων και της τοπικής

κοινότητας του δήμου (Ώρες: 08:00 –

14:00). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-

ρείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο στα

τηλέφωνα: Καλύβια - 2299 320310 (Γε-

ράσιμος Κολαξής, Μαργαρίτα Στου-

ραϊτη, Μαρία Καγιάννη), Ανάβυσσος -

22910 41220 (εσωτ. 103 και 106 – Μα-

ριάννα Μαντζουράτου και Νάντια Χα-

τζηκυριακού), Παλαιά Φώκαια – στο

πενταψήφιο 15325 (Γεωργία Παλάση),

Σαρωνίδα - 22910 54444   (Μαριάνθη

Μπιτχαβά) και Κουβαράς - 22990 69422

(Δημήτρης Γκίνης). 

Η συλλογή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει

και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Ια-

νουαρίου. 

Θα διατίθενται:

α) πατάτες Νευροκοπίου παραγωγής

Δεκεμβρίου 2012 σε συσκευασίες των

20 κιλών στην τιμή των 10 ευρώ.  

β) Αλεύρι από μύλο Σοφάδων Καρδίτσης

σε χάρτινες συσκευασίες των 10 κιλών

και συγκεκριμένα:  

Αλεύρι τύπου 70% για όλες τις χρήσεις

Τιμή  5.50 ευρώ 

Αλεύρι χωριάτικο Τιμή  6.50 ευρώ

γ) Ρύζι νυχάκι ποιότητας  Α΄ από Αν-

θήλη Λαμίας σε συσκευασίες των 5

κιλών στη τιμή των 5 €,

δ) Μέλι (από έλατο -καστανιά-ρίκι) συ-

σκευασίες: 1 κιλού στην τιμή των 7 ευρώ

και 3 κιλών στην τιμή των 20 €,

ε) Μέλι θυμαρίσιο  από Λευκάδα σε  συ-

σκευασίες 1 κιλού στην τιμή των 10 €  

στ) Από τον Άσσο Κορινθίας           

Σταφίδα ξερή μαύρη παραδοσιακή 4 €

το κιλό

Σταφίδα ξερή ξανθιά 4 € το κιλό

Πετιμέζι παραδοσιακό από σταφύλι 5

ευρώ το κιλό

Γλυκά κουταλιού 

(σταφύλι, κυδώνι, βερίκοκο ,περγαμόντο

μανταρίνι). Συσκευασίες:  500 gr. 3.50 €

1 κιλού 7 €                                            

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τους

ίδιους τους παραγωγούς, αυστηρά, σύμ-

φωνα με τα έντυπα παραγγελίας το Σάβ-

βατο 2 Φεβρουαρίου από τις 09:00 -

13.00 στο χώρο του υπαίθριου πάρκινγκ

δίπλα στο Δημαρχείο. 

Διάθεση προιόντων σε χαμηλές τιμές 

για τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ”

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Οπως μας ενημερώνουν με δελτίο Τύπου, συστή-

θηκε και συνεδρίαση στις 23 Ιανουαρίου η Συντονι-

στική Επιτροπή των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” του

Δήμου Σαρωνικού. Αποτελείται από εξήντα εγγε-

γραμμένα μέλη από Ανάβυσσο, Καλύβια, Κουβαρά,

Παλαιά Φώκαια και Σαρωνίδα.

Η επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ πρ Δημ. Σύμβου-

λος Δήμου Σαρωνικού 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τοπικός

σύμβουλος Παλ. Φώκαιας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΚΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ: ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑ-

ΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,

ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΥΡΙΜΗ ΑΡΙ-

ΣΤΕΑ, ΜΑΥΡΟΦΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΤΖΙΤΖΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗ-

ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΕΥ-

ΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΤΣΙΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Επίσης ξεκίνησαν οι προσυνεδριακές εργασίες που θα

συνεχιστούν έως και την τελευταία εβδομάδα του Απρι-

λίου, όπου θα διεξαχθεί το Συνέδριο του Κινήματος για

την εκλογή Προέδρου και μελών.

Επίθεση στα γραφεία του

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ  Σαρωνικού

(οδός  Πλάτωνος 4 Ανάβυσ-

σος) έγινε τη νύχτα Κυρια-

κής ξημερώματα Δευτέρας

21 Ιανουαρίου 2013. 

Άγνωστοι σχημάτισαν αγκυ-

λωτούς σταυρούς στην

πρόσοψη, ενώ έριξαν φυλ-

λάδια της Χρυσής Αυγής

εντός των γραφείων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνικού δηλώ-

νει μεταξύ άλλων: «Δηλώ-
νουμε πως δεν θα

αφήσουμε να περάσει, η τα-
κτική εκφοβισμού της κοι-
νωνίας, και όχι των μελών
και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
Η τακτική της έντασης που
επιλέγουν ορισμένες οι-
κτρές μειοψηφίες και που
έχουν ως στόχο τον απο-
προσανατολισμό της κοινω-

νίας από τα πραγματικά
προβλήματα θα αποτύχει. 
Εμείς, απέναντι στην προ-
σπάθεια εκφασισμού της
κοινωνίας, συνεχίζουμε τη

δράση και τον αγώνα μας
για την υπεράσπιση και εμ-
βάθυνση της δημοκρατίας.
Απέναντι στις πολιτικές που
οδηγούν στην πλήρη χρεο-
κοπία της κοινωνίας, αντι-
τάσσουμε τον αγώνα μας
για την ανατροπή τους. Αν-
τιτάσσουμε τη δράση και
προσπάθειές μας για μια
αλληλέγγυα, δίκαιη κοινω-
νία και για μια ζωή με αξιο-
πρέπεια».

Kόβει 

Βασιλόπιτα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Σαρωνι-

κού καλεί στην κοπή της

πίτας, την Κυριακή, 27

Ιανουαρίου στις 11 το

πρωί στα γραφεία της

οργάνωσής τους, (Πλά-

τωνος 4, απέναντι από το

δημαρχείο Αναβύσσου

και την εκκλησία Παναγί-

τσα).

Οπως είχαμε γράψει στο

φύλλο που δημοσιεύαμε τα

προεδρεία των Δήμων

(12/1/13 αρ. φ. 766) στο

Δήμο Σαρωνικού ολοκληρώ-

θηκε η διαδικασία της εκλο-

γής προεδρείου από την

πρώτη Κυριακή, αλλά προφα-

νώς δεν ετηρήθη η διαδικα-

σία όπως ορίζει ο

“Καλλικράτης”, διότι το

Υπουργείο Εσωτερικών επέ-

στρεψε την εκλογή της αντι-

προέδρου Αν. Τσιακάλου, ως

μη σύννομη γιατί δεν συγ-

κέντρωσε τη σχετική πλει-

οψηφία των παρόντων

μελών κατά την τρίτη ψηφο-

φορία. Δηλαδή επί 25 παρόν-

των τους 13. Ελαβε μόνο 9.

Η διαδικασία προβλέπει να

συγκληθεί εκ νέου το συμ-

βούλιο, το οποίο θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 27/1

στις 12.30π.μ. για να επανα-

λάβει την διαδικασία εκλο-

γής αντιπροέδρου. 

Πιστεύουμε ότι θα δοθεί έξο-

δος στο “αδιέξοδο”... 

Βέβαια υπάρχει και η εκδοχή

να μην ψηφιστεί - και πάλι -

από την πλειοψηφία - οπότε

ορίζεται ο επικεφαλής της

μείζονος μειοψηφίας· δη-

λαδή η Χριστίνα Χριστο-

φάκη.

Ισως να έχει σασπένς το

θέμα... 

Ο Σαρωνικός χωρίς αντιπρόεδρο
Επανάληψη της διαδικασίας

Επίθεση στα γραφεία 

του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ  Σαρωνικού 

Επανάληψη εκλογής Προέδρου στα 3Β

Χηρευόμενη παραμένει η θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β, μετά

την παραίτηση της Γεωργίας Μαρτίνου, που οριζόταν Πρόεδρος βάσει του Νόμου του

“Καλλικράτη”,  μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου στις τρεις επαναληπτικές διαδικα-

σίες, ως η πρώτη σε ψήφους δημοτική σύμβουλος στην παράταξη της πλειοψηφίας.

Ετσι η Γ. Μαρτίνου καλεί στην 4η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  την Κυριακή

3/2,  11 π.μ., με θέμα τη λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 15-1-2013 υποβληθείσας

παραίτησης της Προέδρου του Δ.Σ. (αρ. πρωτ.1931/15-1-2013) και εν συνεχεία την εκλογή

νέου Προέδρου του Δ.Σ.

Περιέργως, ο Δήμος προχωρεί στην 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 28/1, 7μ.μ. πριν εκλέ-

ξει πρόεδρο, που έχει αναγγείλει ότι θα γίνει στην 4η συνεδρίαση, 3/2! Δηλαδή πρώτα θα

συνεδριάσει με 19 θέματα και μετά θα συνεδριάσει για εκλογή προέδρου!  Η νομιμοφάνεια και

η ερμηνεία των νόμων κατά πώς μας αρέσει. Γιατί συνέχεια βιάζεται η λογική μας!
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Αποκαλύψεις και
επικαλύψεις

Λίγο λίγο σκάει και από ένα κανόνι· κανόνι που

έπρεπε να έχει πέσει προ πολλού μήπως και αλλάξει

κάτι σ’ αυτή τη χώρα που ευτελίζουν και εξευτελί-

ζουν καθημερινά οι “σωτήρες” μας.

Να λοιπόν που και ο αναπληρωτής υπ. Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας βόλεψε τη γυναίκα του, η

οποία  έχει διοριστεί ως μετακλητή υπάλληλος από

το 2009 σε γραφείο ευρωβουλευτή της Νέας Δημο-

κρατίας και βεβαίως αμείβεται από τον κρατικό κορ-

βανά.

Δηλαδή, εμ κρατάει τη θέση της Βουλή, εμ δουλεύει

και για τον ευρωβουλευτή εισπράττοντας ετησίως

38.000 €.

Κι αν πιστέψουμε τα “Παραπολιτικά” η συγκεκριμένη

σύζυγος  προσφέρει τις υπηρεσίες της στον ευρω-

βουλευτή από το...σπίτι.

Δεν είναι μόνο αυτoί. Είναι και ο Γεν. Γραμματέας της

Κυβέρνησης  Τάκης Μπαλτάκος, που ένα μήνα πριν

αναγγείλει ο πρωθυπουργός ότι “κόβονται τα οικο-
γενειακά ρουσφέτια στη Βουλή” (χα χα χα), η σύζυ-

γός του προσελήφθη  και εργάζεται σε οργανική

θέση στην Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημο-

κρατίας με τις ...σχετικές απολαβές βεβαίως βε-

βαίως.

Ηρθε και άλλο όμως, μεγαλύτερο κανόνι με δύο

ριπές επίσης. Η μία χτύπησε το ΠΑΣΟΚ (Γιάννο Πα-

παντωνίου) και η άλλη τη Ν.Δ. (Πέτρο Δούκα). Και οι

δύο ...ξέχασαν να δηλώσουν γύρω στα 2 εκατομμύ-

ρια € ο πρώτος και 1 εκατομμύριο ο δεύτερος.

Βέβαια μην περιμένετε να πάρετε πίσω τα λεφτά, ή

να ...χυθεί αίμα από την κανονιά. Γιατί και ο σύζυγος

της Μπακογιάννη είχε ...ξεχάσει 1 εκατομμύριο να

το δηλώσει, αλλά, όλα έληξαν καλώς. Τακτοποιήθηκε

το θέμα...

Κρύβουν φίδια οι λίστες...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Είναι ιστορικά βεβαιωμένο, ότι ο κάθε πόλεμος

αφήνει πίσω του ανοιχτές πληγές, αθεράπευ-

τες  για πολλά χρόνια.

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος με τα βιώματα και

τις δονήσεις του, επέφερε  κοινωνική ανακατά-

ταξη και  παρέκκλιση του  ρυθμού της ζωής και

των δύο αντιπάλων.  Ο ψυχολογικός αντίκτυπος

και η έκλυση μιας φοβικής φόρτισης για το μελ-

λοντικό γίγνεσθαι, που επήλθε μετά την κατάρ-

ρευση της ηγεμονίας της Αθήνας, ήταν

τεράστιος. 

Πασιφανές ήταν ότι εκείνο που είχε εκλείψει,

ήταν το αντίβαρο  που  έφερνε σε ισορροπία,

τόσο τις στρατιωτικές, όσο και τις πολιτικές

ακρότητες.  

Η Σπάρτη είχε πια μείνει χωρίς αντίπαλο, με τα

χέρια χωμένα εξουσιαστικά σε όλο τον ελλα-

δικό χώρο.   Ευθύς δε εξ αρχής είχε σπεύσει να

δείξει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που είχε

δηλώσει. Είχε γίνει ασύδοτη προς πάντας, σε

ένα  πρόγραμμα να κρατηθεί γερά στην κυριαρ-

χία της.  Στην ασυδοσία αυτή τώρα, είχε προ-

στεθεί και η εγγενής ανικανότητα στο

διοικητικό περπάτημα σε έδαφος έξω των χω-

ρικών της  υδάτων. Κάποιοι είπαν, ότι άθελά της

σύρθηκε στη ηγεμονία, γιατί  απλή και κλει-

σμένη στη μυστικοπάθειά της καθώς ήταν, εδή-

λωνε πάντοτε ένα συγκρατημένο γνώθι

σεαυτόν. Όλα αυτά όμως τα εκ των υστέρων

συμπεράσματα, (καλοθέλητα ή κακοθέλητα

στην πηγή τους, τα έξω από το όντως υπάρχον

σε δύναμη και γνώση, των γεγονότων της τότε

εποχής) - άραγε ποιός μπορεί τώρα, μετά από

τόσα χρόνια, να πάρει την ορθή θέση.  

Παρ’ όλα ταύτα, θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι

η Σπάρτη  με την εξόχως υψηλή ηθική της, ποτέ

δεν είχε λησμονήσει την ιστορική προσφορά

των Αθηνών στη εθνική ιδέα, γι’ αυτό ήταν πάν-

τοτε επιφυλακτική στις παροτρύνσεις μίσους

των συμμάχων της.

Η Σπάρτη  λοιπόν στη  νέα της  κυριαρχική ηγε-

μονία, δεν είχε πια να αντιμετωπίσει πειθήνια

στρατιωτάκια  και είλωτες του Ευρώτα,   αλλά

ελεύθερους υποτελείς  με  μυαλά ελεύθερα

που πάντα  διεκδικούσαν.  

Για την Σπάρτη όμως  το παρόν σκέπαζε τα προ-

βλήματα του μέλλοντος,  και επιπόλαιοι διοικη-

τικοί και πολιτικοί  χειρισμοί,  κατεδείκνυαν μιαν

ανεπίτρεπτη  ανεπάρκεια.

Βέβαια, τόσο η Αθήνα όσο και η Σπάρτη, στις

ηγεμονικές τους επιλογές,  πάντοτε ομοίαζαν

και συνέκλιναν σε μονοκρατικά οράματα. Αλλά

η Σπάρτη εδώ, ολίσθαινε  και ηθικά απέναντι

των συμμάχων της. Είχε αποδειχθεί επίορκος,

διότι είχε υποσχεθεί  την ελευθερία των λαών

και την αποκατάσταση  του δικαίου και παρεξέ-

κλινε. Ακόμα και στην διακήρυξη περί  προστα-

σίας των ομοσπονδιών, από πάσα ξένη

επιβουλή,  συμπλήρωνε  με ψιλά γράμματα: «το

πλην της σπαρτιατικής επιβολής». Και αυτά

επαναλαμβάνω αφορούσαν και τους συμμά-

χους τους.

Όλοι τώρα βλέπανε και συγκρίνανε με αναπό-

ληση στο παρελθόν. 

Η Αθηναϊκή ηγεμονία είχε βέβαια τα τρωτά της.

Εισέπραττε φόρους, αλλά ήταν,   σχετικώς και

μόνο περιστασιακά, καταπιεστική. Ούτε πάλι

προέβαινε σε βιαιοπραγίες στα κατεχόμενα,

δούλα υποτελή ή συμμαχικά κατεχόμενα,  όπως

η Σπάρτη.

Η Αθήνα παραδεχόταν και τιμωρούσε τις παρε-

κτροπές της,  ενώ η Σπάρτη τις ανεχόταν και

σιωπούσε. Αλλά ενίοτε και η Σπάρτη έσπαγε το

λήθαργο της υπεροψίας της και  αφυπνιζόταν.

Ετσι τον Λύσανδρο, τον νικητή του Πελοπον-

νησιακού πολέμου, αυτή την εξέχουσα στρα-

τιωτική ιδιοφυία, η Σπάρτη τον τιμώρησε, όταν

στιγμάτισε τα τυχόν  κακά της διοικητικής τα-

κτικής του,  αλλά και τις λεπτομέρειες της προ-

κλητικής του διαβίωσης στη Σάμο, όπως

διεδίδετο. Αυτό αναστάτωσε τις αρχές της

Σπάρτης  και οι παντοδύναμοι  Εφοροι  πάραυτα

τον ανεκάλεσαν. Με σύντομες διαδικασίες ετυ-

μηγόρησαν  και τον έστειλαν εξορία στη Λιβύη,

με την εντολή  να προσεύχεται στο ναό του

Δία- Άμμωνα  για εξιλέωση. Νομίζω δε,  άν δεν

έχω κάνει λάθος πως και εκεί στην εξορία πέ-

θανε.

Από την άλλην μεριά, το τραγελαφικό είναι, ότι

οι Έφοροι καίτοι είχαν καταδικάσει αυτό το δι-

οικητικό σύστημα του Λύσανδρου, εκ των υστέ-

ρων  απεδέχθηκαν τη συνέχιση της εφαρμογής

του.

Από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη μαθαίνομε,  ότι

η Σπάρτη από εδώ και από εκεί, με δυό λόγια

από εχθρούς και φίλους, μάζευε  περίπου χίλια

τάλαντα κάθε χρόνο, ποσόν τεράστιο για εκείνη

την εποχή.   Το χρήμα όμως αυτό, προκαλούσε

και ζητούσε όλο και περισσότερο χρήμα και

αυτό επέφερε τη γενική δυσαρέσκεια.  Αυτό

για την ηγεμονία της Σπάρτης κράτησε αρκετά

χρόνια, περίπου τριάντα.  

Σε αυτή βέβαια την μεταπολεμική μακρόχρονη

επιβίωση, είχαν πάλι βάλει το χέρι τους οι Πέρ-

σες. Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο είχαν

μάθει,  το πόσο  επιρρεπείς στο χρήμα ήσαν οι

Έλληνες. Έτσι και μεταπολεμικά ακολουθούσαν

την ίδια τακτική.  

Πρέπει όμως τα πράγματα, ιστορικά να τα πιά-

σομε από την αρχή και με τη σειρά, ώστε  να

σχηματίσομε τη δική μας γνώμη για τα γεγο-

νότα,  που μας σημάδεψαν εθνικά και πολιτικά.

Μετά το  θάνατο του Δαρείου Β΄, δικαιωματικά

ανεβαίνει  στο θρόνο ο μεγαλύτερος του γιος,

ο Αρταξέρξης. Αλλά η “μαμά” του  η Παρυσά-

τιδα, αγαπά περισσότερο τον άλλο της  γιο, τον

πιο μικρό, τον  Κύρο και θέλει αυτόν να βάλει

στη θέση του θρόνου, που ήδη κατέχει ο μεγα-

λύτερος γιός της. Βλέπετε  οι θρόνοι βασιλιά-

δων ή κυβερνητών, εκτός του ότι είναι κατά

πλειονότητα κληρονομικοί,  είθισται μέχρι την

σήμερον να καθορίζονται και από τις “μαμάδες”. 

Η μαμά Παρύσατις λοιπόν, συνωμοτεί  κατά του

πρωτότοκου γιού της του  Αρταξέρξη. Ξεσηκώ-

νει τα μυαλά του Κύρου, να αρπάξει τον θρόνο

που δεν δικαιούται. Κυκλοφορεί έτσι και για τα

μάτια, το απλοϊκό:  αυτός είναι ο καλός και ο

άλλος ο κακός. Το μαθαίνουν και οι Ελληνες.

Ακόμη το ότι ο Κύρος δίνει μοιράζει λεπτά και

υπόσχεται πλιάτσικο, για να συναχθεί το στρά-

τευμα του. Πέφτει και το πατριωτικό μήνυμα,

που πάντα έρχεται αρωγό για την ψυχική ανά-

ταση του πλήθους, ότι  δηλαδή επειδή ο Αρτα-

ξέρξης φέρνεται καταπιεστικά στις Ιωνικές πό-

λεις: «ξεσηκωθείτε και υποχρέωση μας εθνική

είναι να πάμε τις σώσομε». 

Αυτό το τελευταίο, παραπειστικά το έριξε ο

Κλέαρχος,  που ήταν Σπαρτιάτης και άλλοτε αρ-

μοστής στο Βυζάντιο, μα τώρα έκπτωτος για τις

αυθαιρεσίες του. Αυτοί τώρα οι φαντάροι Έλ-

ληνες  χρόνια ζυμωμένοι στη χρήση του σπα-

θιού και του δόρατος, και στα εθνικά ιδεώδη,

σπεύδουν επι χρήμασι να βοηθήσουν!  Κοντά

μαζί με όλους σπεύδει και ο Ξενοφών ο Αθη-

ναίος, σαν απλός ιππέας με άλλους δεκατρείς

χιλιάδες. Στην πορεία αποκαλύπτεται στους

Έλληνες, ότι πραγματικός σκοπός της εκστρα-

τείας δεν είναι η απελευθέρωση των Ιωνικών

πόλεων, αλλά η εκθρόνιση του Αρταξέρξη. «Και

τι σας νοιάζει. Εσείς τα χρήματά σας θα τα πά-

ρετε ακόμα και περισσότερα», δηλώνει ο Κύρος

κλείνοντας το μάτι στον Κλέαρχο.  

Οι Έλληνες μπροστά στον περσικό χρυσό, κάμ-

πτονται.  Βάζουν στην άκρη   εθνικές ιδέες και

διεκδικήσεις και συμβιβάζονται. Στα Κούναξα

τα πράγματα ανατρέπονται. Στη μάχη σκοτώ-

νεται ο Κύρος, ηττάται ο στρατός του και οι μι-

σθοφόροι Ελληνες μένουν τώρα  χωρίς

χρηματοδότη. Ευτυχώς όμως εμφανίζεται ο

“καλός” Τισσαφέρνης ο νικητής και στρατηγός

του Αρταξέρξη, με το διαβολικό του χαμόγελο

και τους φέρνει κοντά του: «Εσείς μισθοφόροι

είσθε, για χρήματα και μόνο πολεμάτε. Εγώ

είμαι εδώ για εσάς. Να έρθουν οι στρατηγοί σας

στη σκηνή μου, να φάμε να πιούμε και να τα

βρούμε». Οι Έλληνες στρατηγοί εύπιστοι και

πάντα  θαμπωμένοι από την προσδοκία  του

περσικού χρυσού, έσπευσαν. Εκεί  επάνω στη

χαλάρωση μετά το δείπνο, πέφτουν οι Πέρσες

και τους κατασφάζουν. Το θλιβερό μαντάτο

φτάνει στους μισθοφόρους. Από αυτούς οι

δέκα χιλιάδες, οι γνωστοί  Μύριοι εκλέγουν τον

Ξενοφώντα για αρχηγό τους, τον αναβαθμίζουν

σε στρατηγό και προχωρούν για την “Κάθοδο”

φτάνοντας στη γνωστή πάλι εκείνη αναφώ-

νηση: «Ω! θάλαττα,  θάλαττα» καθώς αντικρύ-

ζουν την περιπόθητη ακτή. 

Αυτά για να μαθαίνομε, όσα δεν μας μάθανε οι

δάσκαλοί μας. Αλλά έπεται η συνέχεια.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

1. Θουκυδίδου “Ιστορία”, Εκδ. Εστία

2. Ηροδότου “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη

3. “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτική  Αθηνών’’

4. Ξενοφώντος “Ελληνκά”, Εκδ Κάκτος

5. Ξενοφώντος “Κύρου Ανάβασις”, Εκδ. Κάκτος. 

Η παρακμή της ηγεμονίας της Σπάρτης
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Ιδανικοί αυτόχειρες

Ι δανικούς αυτόχειρες θυμίζουμε. Άμωμοι στην

οδό της απωλείας μας, αποκαμωμένοι, βαρυε-

στημένοι βιγλάτορες, ν’ αγναντεύουμε τον ερ-

χομό των βαρβάρων του Καβάφη. Μα οι βάρβαροι

είναι ήδη εδώ κι έχουν πιάσει δουλειά. Μνημόνιο Α.Ε.

Ανώνυμος εταιρεία φόνων. Πρώτο θύμα η ελπίδα.

Μπορείς να κλέψεις τα πάντα από έναν άνθρωπο ή

έναν λαό. Να τον γονατίσεις «με τον σουγιά στο κό-
καλο, με το λουρί στο σβέρκο», που λέει ο Ρίτσος.

Μα γιά να κάμεις δική σου την ψυχή του πρέπει να

του κλέψεις και να του σκοτώσεις την ελπίδα. Αλλιώς

δικό σου ποτέ δεν θα τον έχεις.

Τώρα πεθαίνει η ελπίδα. Μπορούμε να πάμε λουλού-

δια στην κηδεία της-κηδεία μας, ή μπορούμε στις χού-

φτες μέσα και στης καρδιάς το παραγώνι να

κρατήσουμε αναμμένη τη φλογίτσα της. Να τρεμο-

σβύνει, μα να μη σβύσει. Αν σβύσει, σβύσαμε. Πεθαί-

νει ένας λαός σαν του στερήσεις το αύριο. Τους

νέους του. Ένας ο τρόπος ο σίγουρος. Τους κλείνεις

ολούθε τριγύρω τούς ορίζοντες και τον ουρανό πά-

νωθέ τους μαυρίζεις. Και μιάν αφήνεις οδό διαφυγής.

Την ξενιτιά. Τον ξεριζωμό. Με τους εναπομείναντες

πρόβλημα ουδέν. Στους μεσόκοπους και στους γέ-

ρους που δεν μπορούν να φύγουν, απαγορεύεις να

ζήσουν γιά πολύ. Στους νέους που θ’ απομείνουν,

απαγορεύεις να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά.

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε.

Το τέλειο μαζικό έγκλημα. Τίτλος του: Η σωτηρία της

Ελλάδας. Σκηνοθέτης: Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Εκτε-

λεστές: Παπανδρέου, Βενιζέλος, Σαμαράς, Κουβέλης

και τ’ άλλα κνώδαλα, που παριστάνουν τους κυβερ-

νήτες, έλα όμως που φαίνεται ο ρημάδης ο σπάγγος

της μαριονέτας.

Βολευτήκαμε μιά χαρά και δυό τρομάρες με την

εθνική μας κατάθλιψη. Όπου βρεθείς κι όπου σταθείς

δεν ακούς άλλα λόγια παρά «τελειώσαμε, δεν αλλά-

ζει τίποτε, έτσι θα πηγαίνουμε, απ’ το κακό στο χει-
ρότερο». Ναι, έτσι και χειρότερα θα πηγαίνουμε, όσο

αφηνόμαστε να μας πηγαίνουν. Και τι να κάνουμε; -

σαν ν’ ακούω μιά φωνή. Μιά λύση απλή κι όχι ιδιαί-

τερα ακριβή, την έχουν υποδείξει με το μοναχικό και

μοναδικό σθένος τους μεμονωμένοι πολίτες και νο-

μικοί. Οι μηνύσεις. Να μην ασχολούνται τα δικαστή-

ρια παρά με μηνύσεις πολιτών και συλλογικοτήτων

κατά των υπευθύνων της εθνικής παράδοσης της

χώρας. Μα θα μου πείτε –και δικαιολογημένα: «Δεν
την βλέπεις την Δικαιοσύνη μας;». Την βλέπω και την

διαβάζω από τον καιρό της Δίκης του Κολοκοτρώνη

ως σήμερα. Υπάρχουν όμως και σήμερα Τερτσέτηδες.

Υπάρχουν Σαρτζετάκηδες, αλλά γιά να βγουν μπρο-

στά πρέπει να δουν φως. Να τους ανάψουμε εμείς το

φως.

Άλλη λύση, σε βάθος χρόνου παραγωγική, είναι οι μι-

κρές ατομικές αντιστάσεις. Τα μικρά προσωπικά όχι

του καθενός μας απέναντι στις αυθαιρεσίες των δω-

σιλόγων που εκτελούν το συμβόλαιο θανάτου κατά

της Ελλάδας. Από την άρνηση να πληρώσουμε τα αι-

σχρά χαράτσια τους, μέχρι την άρνηση του δασκά-

λου να διδάξει τις πατσαβουροφυλλάδες που του

δίνει το υπουργείο αντΕθνικής Παιδείας και την άρ-

νηση του αστυνομικού να ξυλοφορτώσει τον διαμαρ-

τυρόμενο διαδηλωτή. Αυτά τα μικρά όχι του κάθε

Έλληνα, αυτά τα μικρά ποταμάκια οργής, είναι νομο-

τελειακά αναπόφευκτο ότι κάποτε θα ενωθούν στο

ένα μεγάλο ποτάμι που θα σαρώσει τους εγκαθέτους

των κατακτητών μας.

Έλεγαν οι πρόγονοί μας, που δεν είχαν αυτοκίνητα

και υπολογιστές, αλλά είχαν ψυχή: «Τον Έλληνα να
τον φοβάσαι όταν κάνει μπρος και να τον τρέμεις

όταν κάνει πίσω». Ο κάθε κύριος Τόμσεν και τα ελ-

ληνικής υπηκοότητας τσιράκια του είναι απλά οι προ-

βολές στο σήμερα εκείνων των αντιστοίχων που οι

εξεγερμένοι Αργεντινοί εκπαραθύρωναν από τα

μπαλκόνια των υπουργείων. Θα είναι κυριολεκτικά

φτερά στον άνεμο, όταν φυσήξει ο άνεμος της λαϊ-

κής οργής. Ποιά ΜΑΤ τότε και ποιές τρίχες κατσαρές.

Δεν περιμένω από τα συγκεκριμμένα μουλαροειδή

γνώση και σεβασμό της Ιστορίας. Δεν σέβονται τ’

άσπρα μαλλιά των γερόντων και τις γυναίκες, σιγά

μη σεβαστούν την Ιστορία. Το μορφωτικό τους βελη-

νεκές απλώνεται από το γυμναστήριο ως τη φυλλάδα

που εξιστορεί τα κατορθώματα των τιτάνων της μπά-

λας. Όμως το παράδειγμα των αντίστοιχων πραιτω-

ριανών του Τσαουσέσκου υπάρχει και διδάσκει. Σαν

τα ποντίκια κρύβονταν οι πρώην νταήδες και γονατι-

στοί εκλιπαρούσαν γιά την άθλια ζωούλα τους, όταν

τους ξετρύπωναν οι επαναστατημένοι Ρουμάνοι και

τους εκτελούσαν στη μέση του δρόμου.

Μα ο Τσαουσέσκου ήταν δικτάτορας κι εμείς έχουμε

δημοκρατία, ίσως σκεφτούν κάποιοι. Ναι αμέ. Το

άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Θα επαληθεύσουμε αναπόδραστα κάποια στιγμή τον

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στον «Φωτεινό», το κύκνειο

άσμα του, που ο Χάρος δεν τον άφησε να ολοκλη-

ρώσει:

Έμεν’ ο γέροντας βουβός. Το φλογερό του μάτι
έγινε μόνο της ψυχής απόκρυφο παλάτι
κι εκείθ’ αστράφτει όλ’ η φωτιά, 
που καίει τα σωθικά του.
Λες κι έβλεπες το Γένος του μ’ όλη τη δυστυχιά του,
τη φτώχια, τα γεράματα, την καταφρόνεσή του,
ολόρθο ν’ αντρειεύεται και με τη δύναμή του
τη μαγική, την άμετρη, γυμνό, κατακομμένο
να δείχνη πάντ’ ανίκητο το μέτωπο στον Ξένο.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο πρωθυπουργός βγήκε μέσα στη

βροχή για  να ανακοινώσει την επίταξη

των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ. Δεν

είναι και απλό πράγμα. O πολύς κύριος

Σαμαράς ούτε που πάτησε στο ‘’ναό

της δημοκρατίας’’, στη Βουλή, όταν γι-

νόταν συζήτηση για τη λίστα Λαγ-

κάρντ. Άφησε τότε ένα θλιβερό

Βενιζέλο να βγάλει τα μάτια του. Αλλά

τώρα ο εχθρός λαός είναι προ των

πυλών και είναι πιο επικίνδυνος φαίνε-

ται από τους κοινοβουλευτικούς διαξι-

φισμούς που λύνουν τις διαφορές με

χαρτάκια σε κάλπες.

[...]

Αλλά ήταν και τα κανάλια εκεί. Με τη

συκοφαντία ‘’παρά πόδα’’.  Να προλά-

βουν να ρίξουν από μια πέτρα… 

[...]Από δίπλα όμως, υπάρχουν και

άλλοι επιστρατευμένοι, εκτός από τους

απεργούς. Είναι οι “αγαναχτισμένες

επιβάτες”, να ξερνάνε από το στόμα ότι

γλυκά γλυκά και καταχθόνια  τους

βάζει στο μυαλό ο κάθε χρυσοπληρω-

μένος Πρετεντέρης που τολμά να ρω-

τάει πόσα παίρνει ο  μηχανοδηγός.

“Δεν είναι τσιφλίκι τους τα μέσα μετα-
φοράς. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει”,
είπε μια κυρία. Θα ρωτήσει άραγε πόσο

θα ξεπουληθεί η ΕΥΔΑΠ;  Θα το ξέρει

όταν θα λέει το νερό νεράκι;

Αυτή η φιγούρα είναι πράγματι η πιο

τραγική.  Δεν την μισούμε, μας πληγώ-

νει. Είναι οι πελάτες, οι καταναλωτές,

που έχουν δικαίωμα να είναι ανοιχτά τα

μαγαζιά 24 ώρες και ας μην έχουν

λεφτά. Οι οδηγοί που πάντα βιάζονται,

να πάνε πού; Οι άνθρωποι της ουράς

που βρίζουν τους υπαλλήλους του ΙΚΑ,

τη χιλιοταπεινωμένη νοσοκόμα που

δίνει την ψυχή της, τον απλήρωτο ειδι-

κευόμενο γιατρό, αλλά που κάθονται

κλαρίνο στο ΥΓΕΙΑ, την στιγμή που τα

σκάνε. Είναι οι νταλικιέρηδες που μι-

σούν τους αγρότες ή τους ναυτεργά-

τες, που κλείνουν δρόμους ή

σταματούν πλοία. Αλλά και οι μαγαζά-

τορες που απεχθάνονται τους μεταφο-

ρείς, όταν αυτοί με τη σειρά τους

διεκδικούν. Είναι οι γονείς που τους

φταίει η δασκάλα και  οι καθηγητές που

ξεσπάνε στα παιδιά. Είναι, όλοι αυτοί,

που διασκεδάζουν τον συμβιβασμό

τους,  με την καταγγελία της αδιαφο-

ρίας του “άλλου”. “Πάντα για τους άλ-
λους μιλάμε”, που λέει και το

τραγούδι… Είναι οι κομματιασμένοι άν-

θρωποι. Που όλοι έχουν το δικό τους

δίκιο, αδυνατώντας να αναγνωρίσουν

και σημαδέψουν το ουσιαστικό και

πραγματικό άδικο.

Και αυτοί όμως χρωστάνε πολλά, πάρα

πολλά. Και στον ξεχασμένο Σιφωνιό

της Χαλυβουργίας, και στον Σταματό-

πουλο του ΜΕΤΡΟ. Σε αυτό που τους

έλαχε να αντιπροσωπεύουν: Την προ-

σπάθεια να γίνονται οι αγαναχτισμένοι,

οι αδικημένοι, οι ανήμποροι, οι χαμένοι

του κοινωνικού κανιβαλισμού,  από

άμορφη μάζα αλληλο-κατηγορούμενων

και άρα χειραγωγούμενων  ατόμων,

συλλογικό υποκείμενο αγώνα, περη-

φάνιας, αξιοπρέπειας και ανατροπής.

Και το ξέρουν ότι χρωστάνε πολλά. Γι’

αυτό και πίσω από τις κατηγορίες του

συρμού ενάντια στον εκάστοτε απεργό

ή διαδηλωτή, κρύβεται στον θλιβερό

κατήγορο και ένας λυγμός, μια κατα-

χωνιασμένη δειλή ελπίδα να νικήσει

και γι’ αυτόν ο αγωνιζόμενος.  Και όταν

‘’οι δρόμοι τραγουδάνε’’, όπως μας

έλεγε ο Θ. Αγγελόπουλος, όλα είναι

δυνατά..

Παναγιώτης Μαυροειδής

Οταν “οι δρόμοι τραγουδάνε”,  όλα είναι δυνατά...
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ένα νέο εγχείρημα σχεδιά-

ζεται να πραγματοποηθεί

στο κέντρο του Βερολίνου

και συγκεκριμένα στην

πλατεία Petriplatz, όπου θα

κατασκευάσουν «έναν

«Οίκο Προσευχής και Μα-

θητείας». Έναν ναό που

όμοιός του δεν υπάρχει

πουθενά γιατί θα συστεγά-

ζει τον Θεό των Χριστια-

νών, των Εβραίων και των

Μουσουλμάνων, δηλαδή θα

φιλοξενεί υπό την ίδια

στέγη εκκλησία, συναγωγή

και τζαμί.

Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί

στο σημείο όπου βρισκόταν

κάποτε η εκκλησία του

Αγίου Πέτρου. Έχουν σχε-

διαστεί τρεις διαφορετικοί

χώροι προσευχής - ένας

για κάθε θρησκεία, οι

οποίοι θα ενώνονται με διά-

δρομο, όπου θα μπορούν

να διοργανώνονται κοινές

τελετές και εκδηλώσεις.

Στο εσωτερικό θα υπάρχει

θολωτός διάδρομος δύο

επιπέδων, ο οποίος θα χρη-

σιμεύει ως χώρος μαθη-

τείας.

«Ο τέταρτος χώρος αποτε-
λεί δημόσιο χώρο μεταξύ
των τριών θρησκειών. Είναι
ένας χώρος για κατανόηση
και συζήτηση. Ο διάλογος
έχει να κάνει εν μέρει και
με ένα είδους περιορισμού.
Το έργο στοχεύει επίσης
στην ανάδειξη και των δια-

φορών», εξηγεί ένας από

τους αρχιτέκτονες, ο

Γουίλφριντ Κιούν, ενώ οι

πόρτες του θα είναι ανοι-

χτές σε οποιονδήποτε

θέλει να προσευχηθεί, είτε

ανήκει είτε δεν ανήκει σε

κάποια θρησκεία. 

Για να είμαι ειλικρινής δεν

την ακούω αρνητικά την

ιδέα ενός ενιαίου χώρου

προσευχής προς τον Θεό,

που άλλωστε όλες οι πλευ-

ρές υποστηρίζουν ότι είναι

ένας, άσχετα αν ο καθένας

από εμάς τον ονομάζει δια-

φορετικά.

Σίγουρα όμως για τους φα-

νατικά πιστούς και τις διοι-

κήσεις των εκάστοτε

θρησκειών είναι η αρχή για

τα θεμέλια της παναίρεσης

της κινήσεως του Οικουμε-

νισμού.  

Οι πρωτεργάτες του οίκου

προσευχής και μαθητείας

ελπίζουν ότι ο χώρος, ως

σημείο συνάντησης διαφο-

ρετικών θρησκειών, θα γε-

φυρώσει το χάσμα μεταξύ

τους, βοηθώντας τους πι-

στούς να ανακαλύψουν τις

ομοιότητές τους».

Είναι αυτός ο σκοπός τους

ή στα πλαίσια της πλασμα-

τικής οικονομικής και εθνι-

κής παγκοσμιοποίησης

γίνονται τα πρώτα βήματα

και στον θρησκευτικό

τομέα; 

Όπως και να έχει ο καλλι-

τεχνικός κόσμος ως πιο

ευαισθητοποιημένος και

πιο φιλοσοφημένος “το

έχει τραγουδήσει” πολλά

χρόνια πριν. 

“Τούρκος εγώ κι εσύ Ρω-
μιός κι εγώ λαός κι εσύ
λαός εσύ Χριστό κι εγώ
Αλλάχ όμως κι οι δυο μας
αχ και βαχ”. 

Στίχοι: Πυθαγόρας

Είναι ευκαιρία τώρα που τα τζάκια καίνε

αρειμανίως να μάθουμε τι μπορούμε να

κάνουμε με την στάχτη. Θα διαπιστώ-

σετε ότι εκτός από την οικονομία που

πετυχαίνετε καίγοντας ξύλα και όχι πε-

τρέλαιο, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα

σε απορριπαντικά, κηπευτικά ή ακόμα

και τρόφιμα!

Επιστρατεύστε λοιπόν την γνώση των

γιαγιάδων και των παπούδων μας και

κάντε θαύματα!

Από την στάχτη, μπορούμε να φτιά-

ξουμε αλισίβα, απλά βράζουμε 2 με 3

κουταλάκια στάχτη σε 1 μπρίκι με νερό

και μετά την σουρώνουμε με ένα φίλτρο

του καφέ. Είναι το καλύτερο απορρυ-

παντικό γενικής χρήσης, καθαρίζει, λευ-

καίνει και απολυμαίνει ρούχα,

πατώματα, τζάμια, ασημικά, πιάτα, σκου-

ριές που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα, κα. 

- Αν θέλουμε να φύγει γρήγορα ένας

λεκές από τα ρούχα την στιγμή που

έγινε, βάζουμε πάνω του λίγη στάχτη

και μετά από πέντε λεπτά τον τρίβουμε

με ψίχα ψωμιού. 

- Την αλισίβα την χρησιμοποιούμε στην

κουζίνα μας σε πολλά γλυκά και φα-

γητά, όπως στην παρασκευή μουστα-

λευριάς, στα μελομακάρονα, στο ψωμί.

Εκτός από την υπέροχη γεύση και την

βελούδινη υφή που δίνει στα φαγητά

μας καθαρίζει το έντερο από τους παθο-

γόνους μικροοργανισμούς.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η στάχτη

του ξύλου έχει χρησιμοποιηθεί στη γε-

ωργία, δεδομένου ότι ανακυκλώνει τα

θρεπτικά συστατικά πίσω στην γη. 

- Δυναμώνει τα φυτά που αγαπούν το

ασβέστιο, όπως είναι οι ντομάτες, τα αμ-

πέλια, οι φασολιές, το σπανάκι, ο αρα-

κάς, τα αβοκάντο, τα σκόρδα κα. Ακόμα

ευδοκιμούν και οι τριανταφυλλιές. Μπο-

ρούμε να προσθέσουμε 1 / 4 φλιτζανιού

σε κάθε λάκκο κατά τη φύτευση. 

- Μια κουταλιά στάχτη ανά 1000 λίτρα

νερό δυναμώνει υδρόβια φυτά.  

- Βοηθάει τα φυτά να μην παγώσουν τον

χειμώνα αν ρίξουμε πάνω τους μια

στρώση από στάχτες.

   ––––––––––––

ΟΔήμος 3Β με αφορμή περιστατικά

που συνέβησαν παρακαλεί τους

δημότες να βεβαιώνονται ότι η στάχτη

έχει σβήσει εντελώς γιατί ελλοχεύει

κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Αποστάγματα του FACEBOOK
1. Κριός - "Είμαι άστατος πολύ"

2. Ταύρος - "Μείνε μαζί μου έγγυος, είμαι πολύ

φερέγγυος"

3. Δίδυμοι - "Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια"

4. Καρκίνος - "Η ζωή εδώ τελειώνει"

...5. Λέων - "Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως βε-

βαίως"

6. Παρθένος - "Είμαι η Μαίρη η Παναγιωταρά, μια

εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά"

7. Ζυγός - "Αρέσω παιδί μου,αρέσω"

8. Σκορπιός - "Για να σ' εκδικηθώ"

9. Τοξότης - "Ψηλές, κοντές, ξανθιές, μελαχροι-

νές, αδύνατες, χοντρές, όλες καλές"

10. Αιγόκερως - "Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ

νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς"

11. Υδροχόος - "Θέλω τρέλα"

12. Ιχθύς - "Μόνο στα όνειρα"

Μπορεί με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων, να ενέκρινε

τα “μεταλλαγμένα” τρόφιμα ως ασφαλή να διοχετευθούν στο εμπόριο, ο Υπουργός Γε-

ωργίας της Πολωνίας όμως απαγόρευσε την παραγωγή γενετικά τροποποιημένων καλ-

λιεργειών στη χώρα του. 

Χρησιμοποίησε με μαεστρία μια ειδική “ρήτρα ασφαλείας” η οποία επέτρεψε την επικύ-

ρωση της απαγόρευσης των γενετικά τροποποιημένων(ΓΤ) καλλιεργειών και δημιούργησε

τις βάσεις για να αποτραπεί η επικείμενη μόλυνση σε μεγάλο μέρος της αγροτικής παρα-

γωγής της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατα, ενέκρινε

την καλλιέργεια ΓΤ ποικιλίας καλαμποκιού

και πατάτας. 

Για να δικαιολογηθεί η επικύρωση αυτών των

ρυθμίσεων, το Υπουργείο Γεωργίας υπερτό-

νισε την “μηδενική δυνατότητα συνύπαρξης

των ΓΤ καλλιεργειών με τις φυσικές ποικι-

λίες, δίχως να δημιουργείται κίνδυνος μό-

λυνσης στις τελευταίες”. Επιπρόσθετα, το

υπουργείο επίστησε την προσοχή στην

απειλή της μόλυνσης του μελιού μέσω της

γύρης του καλαμποκιού MON 810 καθώς και

στην έλλειψη επαρκούς έρευνας που να

υποστηρίζει ότι οι ΓΤ καλλιέργειες είναι

ασφαλείς για το περιβάλλον και την ανθρώ-

πινη υγεία.... 

Παρ’ όλα αυτά η Πολωνία αν και ενάντια στα

μεταλλαγμένα, είναι στις πρώτες θέσεις σε

καλλιέργεια ΓΤ αγροτικών αγαθών στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του χαλαρού θεσμικού της πλαισίου. 

Aπό τις 28 Ιανουαρίου όμως, η απαγόρευση στην Πολωνία θα ισχύσει αυστηρά και όποιος

αγρότης παρανομήσει θα αντιμετωπίσει σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες, μέχρι και

καταστροφή της σοδειάς τους. 

Μην πετάτε την στάχτη

Η Πολωνία αντιστέκεται στη ...μετάλλαξη
“Οίκος προσευχής & μαθητείας”



ΕΒΔΟΜΗ  26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Με λάδι, δημητριακά,

μπισκότα, μακαρόνια,

γάλα, κακάο και πολλά

ακόμη είδη τροφίμων γέ-

μισαν οι κάτοικοι του οι-

κισμού της Αλθέας στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου

περισσότερες από 60

σακούλες, τις οποίες πα-

ρέδωσαν στο Κέντρο Φι-

λοξενίας Παιδιού

«ηλιαχτίδα».

Η ανταπόκριση στο κά-

λεσμα του Διοικητικού

Συμβουλίου του Εξωραϊ-

στικού και Πολιτιστικού

Συλλόγου Αλθέας για

την έμπρακτη στήριξη

της ΜΚΟ «ηλιαχτίδας»

σε μία περίοδο κρίσης

ήταν μεγάλη.

Σημαντική ήταν η προ-

σφορά των εθελοντών

της περιοχής, οι οποίοι

συγκέντρωσαν τα τρό-

φιμα και τα μετέφεραν

στην έδρα της «ηλιαχτί-

δας» στη Νέα Σμύρνη.

Ο Σύλλογος για το Παιδί

και την Οικογένεια «ηλια-

χτίδα» και η πρόεδρός

του  Ντόρα Κασιμέρη

ασχολούνται εδώ και

δέκα χρόνια με τη στήριξη

και ενίσχυση όλων των

παιδιών ηθικά, οικονομικά

και ψυχολογικά, όπως και

του οικογενειακού  περι-

βάλλοντός τους.

Tρόφιμα για την «ηλιαχτίδα» 

από τον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλθέας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ  

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, όντας ιδιαίτερα ευαισθητο-

ποιημένος σε θέματα που αφορούν στην Υγεία των

πολιτών και με δεδομένη την οικονομική κρίση που

πλήττει, τις μέχρι πρότινος υπαρκτές παροχές του

κοινωνικού κράτους, όπως αυτή της Υγείας και της

Παιδείας, εκφράζει την διάθεσή του, να προχωρήσει

στην σύσταση Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου. 

Για την υλοποίηση του παραπάνω ιδιαίτερα σοβαρού

και επιστημονικά απαιτητικού εγχειρήματος, είναι

απαραίτητη η βοήθεια επιστημόνων-εθελοντών, προ-

κειμένου όλοι μαζί να οργανώσουμε και να λειτουρ-

γήσουμε το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο του

Δήμου μας, το οποίο θα προσφέρει μία πραγματικά

μεγάλη ανάσα στους συμπολίτες μας, που αδυνα-

τούν να προμηθευτούν φάρμακα και να τύχουν ια-

τρικής περίθαλψης και γνωμάτευσης. 

Η κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά, αποτελεί το

ισχυρότερο όπλο μας, ούτως ώστε όλοι μας να

βγούμε αλώβητοι από αυτή την οικονομικοκοινωνική

κρίση, χωρίς να χάνουμε την ανθρωπιά μας. 

Η συγκινητική συμμετοχή των δημοτών της πόλης

μας, στη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην

Υγεία», τον Αύγουστο του 2012, μία δράση του

ΣΚΑΪ, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών και του Δήμου Μαρκοπούλου, όπου

συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες φάρμακα και μεγάλη

ποσότητα ιατρικού υλικού, μας δίνει δύναμη και κου-

ράγιο, να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση.  

Ως εκ τούτου, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο γιατρό,

νοσηλευτή ή εθελοντή πολίτη, να έρθει σε επικοι-

νωνία με τον Δήμο Μαρκοπούλου, στο τηλέφωνο

22990-20105, προκειμένου να προγραμματιστεί συ-

νάντηση, όπου θα ακουστούν ιδέες και προτάσεις

για την ορθολογική οργάνωση και την λειτουργία

του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου στον Δήμο

Μαρκοπούλου! 

Η συνέχιση και επέκταση και σε άλλους τομείς, του

εξαιρετικού έργου που προσφέρει το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου από τον Δε-

κέμβριο του 2011, αποτελεί υπόθεση και στοίχημα

όλων μας, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση

να χάσουμε!

Ευχαριστούμε θερμά τον

αναγνώστη για τα καλά

του λόγια· μας δίνουν

κουράγιο να συνεχίζουμε.

«ΠΟΛΛΑ  ΜΠΡΑΒΟ,
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
ΚΩΣΤΑ  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
19/1.
ΜΑΚΑΡΙ  ΝΑ  ΥΠΗΡΧΑΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ  ΣΑΝ  ΚΙ
ΕΣΑΣ.
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ  ΜΗΠΩΣ ΞΥ-
ΠΝΗΣΟΥΝ  ΚΑΠΟΙΟΙ»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

H Mαγάλα από την Αμπχαζία, ήρθε

στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή.

Δούλευε σε ό,τι δουλειά έβρισκε.

Ζούσε με τα παιδιά της και τα εγγόνια

της στη Βάρκιζα. Ηταν αγαπητή σε όλη

την γειτονιά, για την ηρεμία της και

την καλοσύνη της.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η Μαγάλα ένιωσε

αδιαθεσία και πόνους στο στομάχι. Ο

εγγονός της την πήγε στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο, όπου δεν την κράτησαν.

Βγήκε ένας γιατρός, ρώτησε την προ-

ϊσταμένη η οποία είπε ότι έχει πόνους

στο στομάχι. Της είπαν λοιπόν να πάει

στο σπίτι και να ηρεμήσει.

Εφυγαν από το Νοσοκομείο και στη

διαδρομή οι πόνοι δυνάμωσαν. Ετσι ο

εγγονός, την πήγε σε γιατρό στη

Βάρη, ο οποίος τους είπε ότι δεν μπο-

ρεί να την κρατήσει και να πάνε γρή-

γορα στο Κέντρο Υγείας.

Η άτυχη Μαγάλα δεν πρόλαβε να φτά-

σει στο Κέντρο Υγείας, άφησε την τε-

λευταία της πνοή στο δρόμο...

Η γειτονιά αναστατώθηκε και μας ενε-

χείρισε το παραπάνω ιστορικό, έτσι ως

μνημόσυνο...

Όσον αφορά στην τροπολογία για τα

αυθαίρετα, στην οποία εντάχθηκε και

η λεγόμενη «διπλή ανάπλαση» σε Βο-

τανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο

εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων

Πράσινων, Θανάσης Παπακωνσταντί-

νου, δήλωσε: «Μετά την έκπτωση στα
πρόστιμα για τα αυθαίρετα και την πα-

ράταση υποβολής της "τακτοποίησής»
τους, η τρικομματική κυβέρνηση προ-
χώρησε στην απαλλαγή προστίμων για
όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που
έγιναν στο γήπεδο της λεωφόρου
Αλεξάνδρας και ταυτόχρονα έδωσε
πενταετή αναβολή στην κατεδάφισή
του, ανεξάρτητα από την πρόοδο των

εργασιών στο Βοτανικό. Μάλιστα, το
σκηνικό αυτό στο σύνολό του επιγρά-
φεται ως ..."διπλή ανάπλαση" !
Η πολύπλευρη κρίση δυστυχώς δεν
έχει διδάξει το παραμικρό στην κυ-
βέρνηση, που -σε όποιους τομείς τη
βολεύει- συνεχίζει να λειτουργεί σαν
να βρίσκεται η χώρα στο ...2008.
Κινούμενη στο ίδιο μοντέλο, με τα
ίδια πελατειακά κίνητρα, επιβαρύνον-
τας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουν για μια
ακόμα φορά επί τάπητος το ζήτημα
της πραγματικής ανάπλασης της
πρωτεύουσας. Μια ανάπλαση που
έχει να κάνει με τη θεαματική αύξηση
των πράσινων και ελεύθερων χώρων,
αλλά και χωροταξικές ρυθμίσεις που
θα καταστήσουν την Αθήνα μια πόλη
λειτουργική  και φιλική στους κατοί-
κους της»

Η διαιώνιση της αυθαιρεσίας 

στη Λ. Αλεξάνδρας και Βοτανικό

Για την Μαγάλα (Ελπίδα)
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Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική ίσως

εξαίρεση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες

χώρες, ευρωπαικές και μη, όπου γίνεται

διαχείριση και τελική διάθεση σύμμει-

κτων απορριμμάτων, χωρίς διαλογή και

ανακύκλωση στη πηγή. Ενώ σε κάθε Ευ-

ρωπαική χώρα, και όχι μόνο, διαφόρων

χρωμάτων κάδοι είναι τοποθετημένοι

στις γειτονιές (ή και μέσα στις κατοικίες

!) και επιτυγχάνεται ανακύκλωση, που σε

ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει το

95% του συνόλου των παραγόμενων

αποβλήτων, στη χώρα μας οι Περιφερει-

ακοί Σχεδιασμοί προβλέπουν τη κατα-

σκευή νέων φαραωνικών διαστάσεων

εργοστασίων για τη τελική διάθεση σύμ-

μεικτων απορριμμάτων!

Γιατί?

Συνηθίζεται να λέγεται ότι ο Έλληνας δεν

έχει περιβαλλοντική συνείδηση και δεν

πρόκειται να πειθαρχήσει σε ένα πρό-

γραμμα κατ’ οίκον διαχωρισμού και ανα-

κύκλωσης …

Μήπως αυτό δεν είναι παρά ένα πρό-

σχημα για να συντελείται ένα τεράστιο

οικονομικό σκάνδαλο?

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τέσσερα τεραστίων διαστάσεων εργοστά-

σια βιοξήρανσης-καύσης και ΧΥΤΑ θα κατα-

σκευαστούν στην Αττική με κόστος 1,2 δις

ευρώ, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, δηλαδή και

με χρήματα  Ελλήνων πολιτών που θα δια-

τεθούν για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Το μείζον θέμα δεν είναι πού θα χωροθετη-

θούν (Κερατέα, Γραμματικό κλπ), αλλά η

φύση αυτών των εργοστασίων. 

Τα εργοστάσια έχουν σχεδιαστεί με πρό-

βλεψη να δέχονται 1,3 εκατομμύρια τόνους

απορριμμάτων το χρόνο, δηλαδή το σύνολο

των παραγόμενων ποσοτήτων. Οι ιδιώτες

διαχειριστές τους θα χρεώνουν τους Δή-

μους για τις ποσότητες αυτές, και τα κέρδη

τους θα εξαρτώνται από το πόσο μεγάλες

είναι οι ποσότητες σύμμεικτων απορριμμά-

των που κατευθύνονται σε αυτά. Το Ελλη-

νικό κράτος προβαίνει σε ένα τεράστιο

περιβαλλοντικό έγκλημα, γιατί επενδύει τε-

ράστια ποσά σε εγκαταστάσεις που δέχον-

ται μόνο σύμμεικτα απορρίμματα, και

μάλιστα το σύνολο των παραγομένων στην

Αττική, ναρκοθετώντας εμμέσως πλην

σαφώς κάθε πρωτοβουλία ανακύκλωσης

στη πηγή σε τοπικό επίπεδο, στους Δή-

μους ή στη Περιφέρεια.

Κατ’ αρχήν ένας τέτοιος Περιφερειακός Σχε-

διασμός διαχείρισης αποβλήτων αντιβαίνει

τις Ευρωπαικές Οδηγίες, όπου ως στόχος τί-

θεται η “Ευρωπαική κοινωνία ανακύκλωσης”

με σαφή ιεράρχηση σε πρόληψη, επαναχρη-

σιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση,

αξιοποίηση και τελική διάθεση.

Ως φύλλο συκής, τα επενδυτικά αυτά σχέ-

δια προβλέπουν να γίνεται μηχανική δια-

λογή (δηλαδή διαχωρισμός με τα χέρια από

εργατικό προσωπικό, μέσω κινούμενου

ιμάντα), μέθοδος που ήδη χρησιμοποιείται

στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, με πενιχρά έως ανύ-

παρκτα αποτελέσματα. Τη μηχανική δια-

λογή τη βαφτίζουν εργοστάσιο “μηχανικής

ανακύκλωσης” και αυξάνουν ακόμη περισ-

σότερο το κόστος επένδυσης και λειτουρ-

γίας, που το επωμίζονται οι ΟΤΑ, χωρίς να

επιτυγχάνονται καθόλου περιβαλλοντικά

οφέλη !

Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία

προβλέπεται ότι για ένα είδος αποβλήτων,

τα βιολογικά απόβλητα (κυρίως πράσινα

απόβλητα κήπων, αγρών κλπ, όπως επίσης

οργανικά απόβλητα εστιατορίων, ξενοδο-

χείων κλπ) υφίσταται υποχρέωση για δια-

λογή στην πηγή και για ανακύκλωση -

κομποστοποίηση. Ετσι θα μπορούσαν να

μειωθούν δραστικά οι ποσότητες των εισα-

γόμενων απορριμμάτων. Να σημειωθεί για

παράδειγμα ότι στη Γαλλία –με βάση τα

στοιχεία της κυβέρνησης- τα βιολογικά

απόβλητα αντιστοιχούν στο 30% περίπου

των αστικών απορριμμάτων και για το λόγο

αυτό η γαλλική διοίκηση οργάνωσε τη ξε-

χωριστή διαχείρισή τους, μειώνοντας αντί-

στοιχα τη συνολική ποσότητα. Η εκτίμηση

και ο σχεδιασμός της Ελληνικής κυβέρνη-

σης για 1,3 τόνους εισερχόμενα απόβλητα,

γίνεται για λόγους προφανείς: Αυξάνεται η

ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων

και κατά συνέπεια αυξάνονται, αντίστοιχα,

τα κέρδη των επιχειρηματιών! 

Περαιτέρω, η προτεινόμενη με τον ένα ή

τον άλλο τρόπο καύση σήμερα αμφισβητεί-

ται ή απορρίπτεται. Θεωρείται πλέον μέθο-

δος επικίνδυνη για το περιβάλλον και τον

άνθρωπο λόγω των εκπεμπόμενων ρύπων

(εκτιμάται ότι εκπέμπονται πάνω από 2 000

επικίνδυνοι ρύποι, από τους οποίους ελάχι-

στοι –περίπου 20- έχουν αξιολογηθεί) και

σε κάθε περίπτωση δεν συμβαδίζει με τον

στόχο που αναφέρει η νομοθεσία, ότι δη-

λαδή η διαχείριση των απορριμμάτων πρέ-

πει να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο

προστασίας του περιβάλλοντος και της

υγείας του ανθρώπου. Θα πρέπει να επιση-

μανθεί ότι η αμφισβήτηση ξεκίνησε από

χώρες οι οποίες είχαν πρωτοστατήσει στην

επιλογή της καύσης ως μεθόδου διαχείρι-

σης των αποβλήτων (π.χ. Σουηδία, Δανία).

Με τη κατασκευή των 4 εργοστασίων δημι-

ουργούνται συνθήκες μονοπωλίου που αυ-

ξάνουν το κόστος της διαχείρισης των

απορριμμάτων, το οποίο επωμίζεται ο πολί-

της. Στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνη-

σης, άλλωστε, επισημαίνεται ότι σε κάθε

περίπτωση κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί

ότι δεν θα αυξηθεί το κόστος διαχείρισης

των αποβλήτων για τον πολίτη, το οποίο

σήμερα ανέρχεται σε 45 ευρώ ανά τόνο!

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Υπολογίζεται ότι στο Δήμο το 1/3 περίπου

των παραγόμενων αποβλήτων είναι κλαδέ-

ματα και ογκώδη. Αποτελεί περιβαλλοντικό

έγκλημα το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δια-

τίθενται στο ΧΥΤΑ και για το λόγο αυτό ο

Δήμος σχεδιάζει να οργανώσει τη διάθεσή

τους, για το 2013, σε γειτονική εγκατά-

σταση διαχείρισης – κομποστοποίησης κλα-

δεμάτων. Πέρα από τα περιβαλλοντικά

οφέλη (παραγόμενο κόμποστ για τους κή-

πους και πέλετ για τα τζάκια των δημοτών),

θα υπάρξουν και οικονομικά οφέλη, δεδο-

μένου ότι η μονάδα κομποστοποίησης θα

χρεώνει το Δήμο με ποσόν όχι μεγαλύτερο

από 30 ευρώ ανά τόνο, τη στιγμή που η αν-

τίστοιχη χρέωση του ΧΥΤΑ είναι 45 ευρώ

ανά τόνο και πρόκειται να αυξηθεί περαι-

τέρω.

Ωστόσο ο Δήμος θα κληθεί να πληρώσει

στον ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος που δια-

χειρίζεται τα απορρίμματα Νομού Αττικής)

το 2013, για το σύνολο των ποσοτήτων που

παράγει!

Τούτο συμβαίνει γιατί οι ετήσιες χρεώσεις

των Δήμων προκαθορίζονται από τον

ΕΔΣΝΑ από τον Δεκέμβριο του προηγουμέ-

νου έτους, με βάση τις ποσότητες παρελ-

θόντων ετών και εισπράττονται μέσω ΔΕΗ,

ανεξάρτητα από τις ποσότητες που τελικά

προορίζει ο Δήμος στο ΧΥΤΑ κατά τη διάρ-

κεια του έτους.

Ετσι, σύμφωνα με την 48/12 απόφαση

ΕΔΣΝΑ, ο Δήμος ΒΒΒ καλείται να πληρώ-

σει για το 2013 1.712.205,05 ευρώ, ποσόν

που αντιστοιχεί στις συνολικές ποσότητες

του 2011(!) πολλαπλασιασμένες με το τί-

μημα των 45 ευρώ ανά τόνο, και αφού προ-

στεθεί σε αυτές ποσόν που αντιστοιχεί στα

μη ανακυκλούμενα υπολείμματα των μπλε

κάδων! 

Παράλληλα στην ίδια απόφαση ΕΔΣΝΑ

αναφέρεται ότι, μετά από αναλυτική μελέτη

που θα εκπονηθεί, θα προκύψει η τελική

χρέωση των Δήμων, στην οποία θα περι-

λαμβάνονται, ανάμεσα στα άλλα και όλα τα

λειτουργικά και επενδυτικά κόστη του συ-

νολικού σχεδιασμού μεταφόρτωσης και διά-

θεσης απορριμμάτων στην Αττική! 

Aπαγορεύονται στο Δήμο 

πρωτοβουλίες ανακύκλωσης

Μ’ έναν έμμεσο τρόπο απαγορεύεται στο

Δήμο να προβεί σε πρωτοβουλίες ανακύ-

κλωσης, ώστε το σύνολο των απορριμμά-

των του να προορίζονται είτε στο ΧΥΤΑ,

είτε στις προβλεπόμενες νέες εγκαταστά-

σεις, για εκμετάλλευση από τους επιχειρη-

ματίες.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι το περιβαλλον-

τικό και οικονομικό όφελος των Δήμων από

το σύστημα ανακύκλωσης των μπλε κάδων,

είναι μηδαμινό, της τάξεως του 5%. Τούτο

συμβαίνει γιατί οι μπλε κάδοι που έχουν το-

ποθετηθεί από την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία

Ανακύκλωσης Αποβλήτων) στην Αττική αν-

τιστοιχούν σε ποσότητες περίπου 10% του

συνόλου και κυρίως γιατί πρόκειται για ανα-

κύκλωση συσκευασιών, που διαχωρίζονται

σε αλουμίνιο, χαρτί κ.λπ. σε ειδικά εργο-

στάσια ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ), με αποτέλε-

σμα ένα σημαντικό ποσοστό από αυτές να

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ !
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

γράφει η Γιούλη Ηλιοπούλου*
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Νύχτα προς Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, 02.30,

έγινε στόχος διαρρηκτών το περίπτερο  επί

της Βασ. Παύλου 2, μπροστά στην εκκλη-

σία της Κοίμησης Θεοτόκου (Παναγίτσα). 

Η διάρρηξη, όπως φαίνεται έγινε οργανω-

μένα, αφού οι διαρρήκτες  παραβίασαν δύο

πόρτες εκ των οποίων η μία ήταν ασφα-

λείας. 

Αφαίρεσαν από το περίπτερο το σύνολο

σχεδόν των προϊόντων που είχε (τσιγάρα,

πούρα κάρτες, εισιτήρια)  και 500 ευρώ από

το ταμείο. Το κόστος της ζημιάς ανέρχεται

στα 17.000 ευρώ. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το σημείο αυτό είναι

ιδιαίτερα κεντρικό και μπορούμε να πούμε

ότι η κίνηση δεν σταματάει σχεδόν καθό-

λου. Πώς δούλεψαν με τόση άνεση οι διαρ-

ρήκτες;

Το γεγονός είναι ότι δύο οικογένειες και

μάλιστα πολύτεκνες που διαχειρίζονται το

περίπτερο κατεστράφησαν οικονομικά και

μάλιστα σε τέτοιες ζοφερές εποχές, αφού

το περίπτερο ήταν ανασφάλιστο. Και ήταν

ανασφάλιστο όχι γιατί οι κάτοχοι του περι-

πτέρου δεν ήθελαν, αλλά γιατί καμία ασφα-

λιστική εταιρεία δεν ασφαλίζει πλέον περί-

πτερα, προφανώς λόγω της συχνότητας

των διαρρήξεων. 

Ομως αυτό το πρόβλημα όφειλε η πολιτεία

να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι δυνατόν να

ασφαλίζουν οι εταιρείες μόνο “εκ του

ασφαλούς”. Και δεν είναι δυνατόν ο μικρο-

επιχειρηματίας να είναι απροστάτευτος.

Διέρρηξαν το περίπτερο στην Κάτω Βούλα

Στην πόρτα ασφαλείας, έσπασαν το μεντεσέ μαζί με
το μέταλλο, που δείχνει ότι δούλεψαν με εργαλεία και
για ώρα.

προορίζονται ως υπολείμματα για ταφή στο

ΧΥΤΑ και να επωμίζονται οι Δήμοι την ανά-

λογη χρέωση. Ούτε το σύστημα των μπλε

κάδων δηλαδή αποτελεί περιβαλλοντικά και

οικονομικά προσοδοφόρο σύστημα ανακύ-

κλωσης με διαχωρισμό στηn πηγή.

Ενας τελευταίος παράγοντας που αξίζει να

επισημανθεί, είναι ότι, όπως προκύπτει από

πανεπιστημιακές μελέτες, η οικονομική

κρίση έχει επιφέρει μεγάλη μείωση στις πο-

σότητες παραγόμενων αποβλήτων, της τά-

ξεως του 30% για την τελευταία τριετία.

Παρ’ όλα αυτά οι Δήμοι καλούνται να πλη-

ρώσουν με βάση τις ποσότητες παρελθόν-

των ετών! Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για

τα 4 εργοστάσια δυναμικότητας 1,3 εκατ.

τόνων αποβλήτων, έχει βασιστεί στις πο-

σότητες του 2007(!), που μόνο με εισαγωγή

αποβλήτων από το εξωτερικό θα μπορού-

σαν να καλυφθούν. Στο όνομα της βιωσιμό-

τητας των 4 φαραωνικών διαστάσεων

εργοστασίων, η πιο τραγική εξέλιξη θα

ήταν να οδηγηθούμε στην εισαγωγή των

αποβλήτων των πλουσιότερων άλλων

χωρών ….

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρά την οικο-

νομική κρίση και ενάντια στην Ευρωπαϊκή

νομοθεσία, οι Δήμοι καλούνται και πολλώ

μάλλον θα κληθούν στο άμεσο μέλλον να

πληρώσουν δυσθεώρητα ποσά, που είτε θα

τους γονατίσουν οικονομικά προκαλώντας

αθρόες απολύσεις και κατάργηση ολόκλη-

ρων οργανικών μονάδων, είτε θα μετακυλι-

στούν στους δημότες με ραγδαία αύξηση

των δημοτικών τελών. Θεωρείται πολύ πι-

θανό η χρέωση ανά τόνο να ανέλθει από 45

σε 80 ή και 100 ευρώ!

Το “νέο” μοντέλο διαχείρισης προωθείται

σήμερα από την κυβέρνηση και την κοινο-

τική task force με συνοπτικές και κατεπεί-

γουσες διαδικασίες. Είναι προφανές ότι δεν

εξυπηρετεί περιβαλλοντικά και οικονομικά

οφέλη, αλλά κάποια επενδυτικά συμφέ-

ροντα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν

με τη προσοδοφόρα επιχείρηση των απο-

βλήτων.

Σήμερα το σύνολο σχεδόν της επιστημονι-

κής κοινότητας της χώρας αντιτίθεται στη

κατασκευή των συγκεκριμένων εργοστα-

σίων στην Αττική.

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός για την Αττική

(και για ολόκληρη φυσικά τη χώρα) πρέπει

να τροποποιηθεί. Να στηριχτεί στην ανακύ-

κλωση με διαλογή στην πηγή και τοποθέ-

τηση ξεχωριστών κάδων για οργανικά

απόβλητα, χαρτί, αλουμίνιο κλπ.

Εξ άλλου η ίδια η εμπειρία αποδεικνύει ότι

η “ακαταλληλότητα και η απειθαρχία” του

Έλληνα δεν αποτελεί παρά ένα πρόσχημα

και μόνο. Χωρίς καμία ενημέρωση και καμ-

πάνια, όπου τοποθετήθηκαν μπλε κάδοι, η

ανταπόκριση ήταν απρόσμενα θετική, αν και

σίγουρα πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν σε

αυτή τη κατεύθυνση.

Κάθε πρωτοβουλία των Δήμων για εφαρ-

μογή προγραμμάτων ανακύκλωσης στην

πηγή είναι θετική. Η πρωτοβουλία του

Δήμου ΒΒΒ για ανακύκλωση κλαδεμάτων

κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο

το ισχύον καθεστώς στη χώρα, θέτει νομικά

και ουσιαστικά κωλύματα στους Δήμους, ως

προς τη δυνατότητα τους να συνάπτουν ξε-

χωριστές συμβάσεις για τη διάθεση ανακυ-

κλούμενων προιόντων.

Το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των

αποβλήτων είναι σήμερα ένα μείζον θέμα

διεκδίκησης για όλους τους Δήμους, σε

απόλυτη σύμπνοια με τα συμφέροντα όλων

των δημοτών τους.

―――――――

* Η Γιούλη Ηλιοπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

MSc Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διευθύντρια Περιβάλ-

λοντος Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Καταδικάζουμε και αντιτασ-

σόμαστε: 

― στον αναχρονιστικό και

παρωχημένο Περιφερειακό

Σχεδιασμό και στη διακήρυξη

των 4 μονάδων επεξεργασίας

απορριμμάτων στην Αττική. 

― στην πλήρη παράδοση της

διαχείρισης των απορριμμά-

των στους ιδιώτες με μεθό-

δους ακριβές για τον πολίτη

με αποτέλεσμα την αύξηση

των δημοτικών τελών. 

― στην επιβάρυνση του περι-

βάλλοντος από το συγκεν-

τρωτισμό των σύμμεικτων

απορριμμάτων σε στοχευμέ-

νες περιοχές (Κερατέα, Γραμ-

ματικό, Φυλή) έστω και αν

σαν έργα έχουν κριθεί παρά-

νομα. 

― στην απαξίωση της μεί-

ωσης και επαναχρησιμοποί-

ησης των απορριμμάτων,

πρακτικές που προωθούνται

από την Ε.Ε. 

― στην απαξίωση της αντα-

ποδοτικής ανακύκλωσης με

συμμετοχή των κατοίκων

κάθε περιοχής, μέθοδος που

ευνοεί τους πολίτες οικονο-

μικά και περιβαλλοντικά. 

― στη βίαιη προώθηση του

αδιέξοδου Περιφερειακού

Σχεδιασμού, ακόμη και μετά

από τις εντονότατες κοινωνι-

κές αντιδράσεις και επιστη-

μονικές αντιρρήσεις. 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Κερα-

τέας Λαυρεωτικής καλεί: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυ-

ρεωτικής να ταχθεί στο

πλευρό της λαϊκής βούλησης

και να εναντιωθεί στον απα-

ξιωμένο και αδιέξοδο Περιφε-

ρειακό Σχεδιασμό. 

Όλους τους πολίτες της Αττι-

κής σε παράσταση διαμαρτυ-

ρίας έξω από τον ΕΣΔΝΑ στις

29 Ιανουαρίου και 05 Φε-

βρουαρίου (Φυλή) και ώρα

11:00  την καταληκτική ημε-

ρομηνία κατάθεσης των προ-

σφορών. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑ-

ΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!! 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Aναχρονιστικός και παρωχημένος

ο Περιφερειακός Σχεδιασμός
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Κερατέας Λαυρεωτικής  

H Συντονιστική Επιτροπή της Κερατέας κατά των ΧΥΤΑ έχει σηκώσει ξανά τη σημαία

του αγώνα, αφού όπως δείχνουν τα πράγματα, η τρικομματική κυβέρνηση ξαναγυρίζει

στις παλιές μεθόδους της επιβολής μιας απόφασης παράνομης από τα ελληνικά δικα-

στήρια. Της εγκατάστασης χωματερής και μάλιστα καταργώντας την ανακύκλωση στην

πηγή. Ολα μαζί στη χωματερή και διαλογή με τα χέρια!!!

Ετσι ήδη έχει κάνει κάποιες παραστάσεις και κινητοποιήσεις έξω από τον ΕΣΔΝΑ και

εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα.
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Αίσιο τέλος είχε για τον Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίπ-

που, άλλη μια δικαστική μάχη με τον ιδιοκτήτη της εται-

ρείας ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ και της ξενοδοχειακής μονάδας

Grand Resort Lagonisi Παντελή Μαντωνανάκη. 

Εκτός από τις δεκάδες ποινικές διώξεις και καταγγελίες,

που όλα αυτά τα χρόνια έχει κινήσει ο Μαντωνανάκης

εναντίον του δημάρχου Σαρωνικού, εκκρεμούσαν σε βάρος

του και αγωγές με τις οποίες ο ιδιοκτήτης του παραπάνω

ξενοδοχείου ζητούσε από τον Π. Φιλίππου αποζημίωση

ύψους περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ για διαφυγόντα

κέρδη, συκοφαντική δυσφήμηση και άλλες κατηγορίες,

επειδή ο δήμος ποτέ δεν του επέτρεψε να κλείσει την πα-

ραλία στο Λαγονήσι που χαριστικά του παραχώρησε με

σκανδαλώδη σύμβαση το 2003 ο Άκης Τσοχατζόπουλος. 

Παραθέτουμε απόσπασμα από τις αγωγές και το ύφος

τους: «Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχει εθιστεί πλέον

στην περιφρόνηση των Νόμων των Διαταγμάτων, των Δι-
καστικών αποφάσεων και εισαγγελικών απαγορεύσεων,
στη βλάβη δημοσ;ivν (τουριστικών κτλ.) συμφερόντων, στη
βλάβη, στην περιφρόνηση, στην κατασυκοφάντηση προ-
σώπων και Α.Ε., στην εκβίαση, στην παρακώλυση συγκοι-
νωνιών, στη φθορά ξένης περιουσίας, στις απάτες σε βάρος
του Δημοσίου και ιδιωτών…»!!!

Οι συγκεκριμένες αγωγές του Μαντωνανάκη απορρίφθη-

καν από το δικαστήριο, ενώ αντίθετα έγινε δεκτή η αγωγή

του δημάρχου Σαρωνικού, γεγονός που αποτελεί μια

ακόμα δικαίωση στον πολυετή αγώνα του δήμου για ελεύ-

θερες παραλίες. 

Αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα – ση-

μεία του σκεπτικού της απόφασης, βάση του οποίου το δι-

καστήριο δικαιώνει τις επίμονες και πολύχρονες

προσπάθειες του δήμου και των πολιτών, προκειμένου να

παραμείνουν οι παραλίες της περιοχής προσβάσιμες από

όλους τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της, γιατί

μπορεί να βοηθήσουν στη νέα “λαίλαπα” των ιδιωτικοποι-

ήσεων που έρχεται. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην θέση 

της τοπικής κοινωνίας

α). «Είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το κλίμα που είχε δημι-

ουργηθεί σχετικά με την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβα-

σης για την παραχώρηση της ως άνω παραλίας σε επίπεδο τοπικής

κοινωνίας, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις συνεδριάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυβίων Θορικού, καθόσον

όλα τα μέλη του ανεξάρτητα εάν αντιπολιτεύονταν ή όχι το πρό-

γραμμα και την πολιτική του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου, στο

ζήτημα αυτό, συμφωνούσαν απόλυτα και ομόφωνα, ότι έπρεπε

με κάθε τρόπο η επίδικη παραλία να μείνει ελεύθερη για πρόσβαση

και χρήση όχι μόνο από τους δημότες των Καλυβίων Θορικού αλλά

και από τους πολίτες όλης της Αττικής. Επίσης διαφαίνεται η έν-

τονη αγωνία και ανησυχία του Δήμου ως συνόλου, σε επίπεδο το-

πικών αρχών και πολιτών, όχι μόνο για τον αποκλεισμό τους από

την εν λόγω παραλία αλλά και για το πραγματικό μέγεθος και τους

αληθινούς στόχους της ως άνω επιχειρηματικής επένδυσης την

οποία, ενώ αρχικά είχαν αποδεχτεί με θετικό τρόπο, τώρα την αν-

τιμετώπιζαν με καχυποψία και αποστροφή. Στο σημείο αυτό είναι

σκόπιμο να επισημανθεί και ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και των νόμιμων εκπροσώπων της

ΕΤΑ Α.Ε., οι οποίοι σε προσεγγίσεις του Δήμου αλλά και της Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττικής για το εν λόγω θέμα δεν τους ενημέ-

ρωναν για τις πραγματικές εξελίξεις, απεναντίας σε κάθε

συνάντηση προσπαθούσαν να τους καθησυχάσουν με το να τους

διαβεβαιώνουν προφορικά αλλά και εγγράφως ότι δεν είχαν πρό-

θεση να αποκλείσουν τους πολίτες από την παραλία…».

β). «…Είναι πάντως γεγονός ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκείνη

την εποχή στην τοπική κοινωνία των Καλυβίων Θορικού ήταν αρ-

νητική και εκρηκτική σε σχέση με την επένδυση που επιχειρείτο να

πραγματοποιηθεί στον επίδικο χώρο του πρώην Ξενία Λαγονησίου,

διότι οι δημότες αισθάνονταν εξαπατημένοι, καθόσον η στάση

των αρμοδίων στο ζήτημα της παραχώρησης της επίδικης πα-

ραλιακής εκτάσεως δεν ήταν σταθερή αλλά διφορούμενη και

αντιφατική και τους δημιουργούσε την εύλογη πεποίθηση ότι επι-

χειρούνταν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, να εδραιωθούν

αυθαίρετες καταστάσεις και παράνομες πρακτικές, προκειμένου

να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα ισχυρών επιχειρηματιών. Άλ-

λωστε, ο Δήμος Καλυβίων είχε επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για

τις παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του, τις

οποίες φρόντιζε να αξιοποιεί και να αναβαθμίζει προς όφελος

των δημοτών του αλλά και των κατοίκων που τις επισκέπτον-

ταν. Κατά συνέπεια ήταν αναμενόμενο η τοπική κοινωνία να αν-

τιδράσει έντονα και δυναμικά, όταν αισθάνθηκε ότι διακυβεύονται

τα κεκτημένα της, διότι η επίδικη παραλία μέχρι τη στιγμή της πα-

ραχώρησής της στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. ήταν υπό την

χρήση και εκμετάλλευση του Δήμου. Ο παλμός δε της βούλησης

των πολιτών αποτυπώνεται στις αποφάσεις που έπαιρνε ομό-

φωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλυβίων Θορικού

την εποχή εκείνη, το οποίο καθόριζε το πλαίσιο των κινήσεων

και την εν γένει στάση του Δήμου σχετικά με το επίδικο ζήτημα,

ανάλογα με τη στάση και τις επιθυμίες των δημοτών του..»

γ). «…Ο έντονος και επικριτικός τρόπος με τον οποίο εκφραζό-

ταν (ο δήμαρχος) και ο ζήλος και η μαχητικότητα με την οποία

υπερασπιζόταν τις θέσεις του Δήμου, ήταν σύμφωνες και ανά-

λογες της έντασης και της αντίδρασης που είχε εκφραστεί από

τους πολίτες, τους οποίους εκπροσωπούσε… Επομένως, ο καθού

η κλήση εναγόμενος Πέτρος Φιλίππου σε όλες τις ενέργειες που

προέβη και σε όσες δηλώσεις έκανε δημόσια για το θέμα, προκει-

μένου να αποτρέψει την παραχώρηση της επίδικης παραλίας, να

καταγγείλει πρόχειρες διαδικασίες, να υπερασπιστεί τη μορφολο-

γία της περιοχής και τον μέχρι τότε τουριστικό της χαρακτήρα, ο

οποίος εξυπηρετούσε τους πολίτες όλης της Αττικής, δεν εξέφραζε

σε καμία περίπτωση πρωτίστως τις προσωπικές του πεποιθήσεις,

δεν αντιμαχόταν σε ατομικό επίπεδο τους καλούντες – ενάγοντες

και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με την προοπτική να

αποκομίσει ο ίδιος κάποιο προσωπικό όφελος. Κατά τον ίδιο τρόπο,

με τις δηλώσεις του, έγινε εξίσου επικριτικός και καυστικός με τους

εκπροσώπους της ΕΤΑ Α.Ε. και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και με

όσα άλλα πρόσωπα θεωρούσε ότι έπαιξαν ρόλο και είχαν κάποια

συμμετοχή στην παραχώρηση της επίδικης παραλίας…». 

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει περίτρανα ότι πολλές φορές

ο λαός δικαιώνεται, όταν ο αγώνας του είναι δίκαιος, ομό-

θυμος και αφορά νόμιμα δικαιώματα του  τα οποία κατα-

πατούνται. Οι ελεύθερες παραλίες είναι αναφαίρετο

δικαίωμα των πολιτών και πρέπει να παραμένουν ελεύθε-

ρες για να μπορούν να τις απολαμβάνουν. 

H εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά

ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων,

καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία

ιατρική παρακολούθηση, πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφά-

δας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε:
Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα». Πρόσφατα εμ-

βολιάστηκαν εννέα παιδιά με πολυδύναμα εμβόλια που τα

προστατεύουν για 17 ασθένειες. Τα παιδιά θα κληθούν για

τις επαναληπτικές δόσεις τον Μάρτιο του 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους

να λάβουnε μέρος στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα

κριτήρια (ανασφάλιστοι Έλληνες ή αλλοδαποί) μπορούν

να δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά 10.00 - 14.00 στα

τηλέφωνα: Γραφείο Παιδείας: 213 2025 236, 237

Κοινωνική Υπηρεσία: 210 9647 021

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ

Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30

έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο

τηλέφωνο: 213 2030.311.

Δικαιωμένος αισθάνεται ο δήμαρχος Σαρωνικού  Πέτρος Φιλίππου, μετά και την νέα πρόσφατη δικαίωσή του

από τα ελληνικά δικαστήρια, στην αντιδικία του Δήμου με το συγκρότημα Grand Resort Lagonisi, για ελεύ-

θερες παραλίες στα Καλύβια.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου μιλώντας για την απόφασή είπε μεταξύ άλλων: «Μετά την πρόσφατη εξαγ-
γελία του Πρωθυπουργού  κ. Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία της Αττικής Ριβιέρας, στο παραλιακό μέ-
τωπο που φτάνει από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, έχουν διατυπωθεί από πολλές πλευρές σημαντικές
επιφυλάξεις, αλλά και αντιρρήσεις για το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των παραλιών. 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χωρίς διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, κανένα πρόγραμμα δε θα μπορέσει να
προχωρήσει. Όταν δεν υπάρχει λαϊκή συναίνεση και ο λαός βρίσκεται απέναντι σε αυτήν την πολιτική, επειδή
ακριβώς θεωρεί ότι διακυβεύονται και τα δικά του συμφέροντα, είναι επόμενο η πολιτική αυτή να μην επι-
τύχει. 
Μια ακόμη επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί και η πρόσφατη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε υπέρ του
δήμου Σαρωνικού και σε βάρος του Grand Resort Lagonisi».

Eγινε δεκτή η αγωγή του δημάρχου Σαρωνικού στην

αντιδικία του για ελεύθερη παραλία στα Καλύβια
Πολλές φορές ο λαός δικαιώνεται, όταν ο αγώνας του είναι δίκαιος, ομόθυμος 

και αφορά νόμιμα δικαιώματά του  τα οποία καταπατούνται
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Η Βασιλόπιτα στο ΠΙΚΠΑ
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013, στις 6.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η πρώτη Κατηχη-

τική Σύναξη στο ΠΙΚΠΑ (Κ.Α.Α.Π.) Βούλας, για το νέο έτος του 2013 και συνδυάστηκε με

την κοπή της βασιλόπιτας.

Υπεύθυνος Ιερέας του Ιδρύματος είναι ο πατέρας Αντώνιος Χρήστου, ο οποίος ευχήθηκε

σε  όλα τα παιδιά  καλή,  ευλογημένη και καρποφόρα πνευματικά χρονιά.

Ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Κίτσι Κορω-

πίου η “Ανοιξη” έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη βασιλό-

πιτα (20/1) στο Πολιτιστικό

Κέντρο Κίτσι. Παραβρέθη-

καν ο Δήμαρχος Κορωπίου

Δημήτριος Κιούσης, ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ., Αντιδήμαρ-

χοι, ο αρχηγός της

αντιπολίτευσης Αριστείδης

Γκίκας και μέλη του Δ.Σ.

Δόθηκε η ευκαιρία στους

κατοίκους της περιοχής να

ενημερωθούν “από πρώτο

χέρι”, αφού ο Δήμαρχος

μετά το χαιρετισμό του δέ-

χτηκε ερωτήσεις και απάν-

τησε σε όλες για τα

τρέχοντα ζητήματα της πε-

ριοχής. Ενημέρωση έκαναν

και οι αρμόδιοι αντιδήμαρ-

χοι.

Στο χαιρετισμό του ο Δή-

μαρχος  Δημήτριος Κιούσης

αναφέρθηκε στη δεινή οικο-

νομική κατάσταση που υφί-

σταται το σύνολο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

αποτέλεσμα η λειτουργία

του Δήμου να γίνεται με δυ-

σκολία και ιδιαίτερα η Πρό-

νοια, που είναι το

ζητούμενο σήμερα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις

κατοίκων για την πορεία της

πολεοδομικής μελέτης εκτί-

μησε ότι στις αρχές του

2014 η Α΄ γειτονιά θα έχει

τελειώσει.

Η Β΄ ανάρτηση της Β΄ γει-

τονιάς θα γίνει τον ερχό-

μενο Μάρτιο.

Επίσης ανέφερε τις δυσκο-

λίες που υπάρχουν με το

ρέμα και τους θύλακες δα-

σικών κομματιών, παρότι

είναι διανεμητήρια του

1929, τυπώθηκαν λάθος οι

συντεταγμένες τους από τις

αρμόδιες αρχές. Δεν μπό-

ρεσε να δώσει ακριβή χρο-

νοδιαγράμματα εξέλιξης

της πολεοδομικής μελέτης

λόγω των χρόνιων δυσλει-

τουργιών της δημόσιας διοί-

κησης. 

Για τις σχολικές μονάδες

που ρωτήθηκε απάντησε ότι

εντός του 2013, πιστεύει ότι

το έργο θα ξεκινήσει. Για τις

διακοπές στον δημοτικό

φωτισμό ανέφερε ότι είναι

καθαρά θέμα της ΔΕΗ και ο

Δήμος πιέζει για τη λύση

του. Για την προσφυγή του

Δήμου στο ΣτΕ για το Διά-

ταγμα Υμηττού Β’ Ζώνη

Υμηττού, είπε, θα συζητηθεί

τον ερχόμενο Φεβρουάριο. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

και Πρόνοιας Ανδρέας

Ντούνης ανέφερε σύντομα

τη λειτουργία Κινητής Ιατρι-

κής Μονάδος σε συνεργα-

σία με τους Γιατρούς τους

Κόσμου για την περιφέρεια

του Δήμου Αγία Μαρίνα,

Καρελά, Κίτσι.

Ωστόσο η εξυπηρέτηση των

κατοίκων του Κίτσι θα γίνε-

ται, όπως μέχρι τώρα στο

Δημοτικό Ιατρείο της Αγίας

Μαρίνας από τρεις εθελον-

τές γιατρούς.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο

αρχηγός της αντιπολίτευ-

σης  Αριστείδης Γκίκας λέ-

γοντας μεταξύ άλλων, ότι

παρά τις δυσκολίες που

υπάρχουν, πιστεύει ότι τη

νέα χρονιά αργά αλλά στα-

θερά, θα αρχίσει η οικονο-

μική ανάκαμψη. 

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Πε-

ριβάλλοντος “Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπά-

των - Αρτέμιδος, έκοψε την καθιερωμένη

βασιλόπιτα για την Νέα Χρονιά, στα γρα-

φεία του (19/1).

Την εκδήλωσε άνοιξε η Πρόεδρός του  Πα-

ναγιώτα Μάρκου παρουσία του Δημάρχου

Χρήστου Αντ. Μάρκου, των Αντιδημάρχων

Αθ. Μαργέτη, Χρ. Μάρκου και Π. Πουλάκη

καθώς και μεγάλη παρουσία  δημοτικών και

κοινοτικών συμβούλων, πολλοί πρόεδροι

συλλόγων και εκπρόσωποι φορέων.

Η πρόεδρος αφού καλοσώρισε τους πα-

ρευρισκόμενους, ευχήθηκε σε όλους καλή

χρονιά και τόνισε μεταξύ άλλων:  “Το 2013
είναι ένας ακόμη δύσκολος χρόνος για την

πατρίδα μας και κατά συνέπεια για εμάς
τους ίδιους. Είμαστε ένας λαός που έχουμε
αποδείξει την δύναμη μας σε διάφορες
ιστορικές περιόδους. Έχουμε παλέψει τις
αντιξοότητες και έχουμε βγει νικητές. Πι-

στεύω ότι και αυτήν την φορά θα τα κατα-
φέρουμε. Χρειαζόμαστε πίστη και
αισιοδοξία. Πίστη στην δύναμη που κρύβει
μέσα του ο Άνθρωπος. Δεν πρέπει να γί-
νουμε παθητικοί παρατηρητές της ζωής.
Πρέπει ο καθένας από εμάς, από την
πλευρά του να αγωνιστεί και ν’ αποδείξει
ότι όταν θέλουμε  μπορούμε να καταφέ-
ρουμε τα πάντα. Πρέπει να πιστέψουμε
στις καλύτερες μέρες που θα ’ρθουν. Είναι
στο χέρι μας να τις διεκδικήσουμε.’’

Ο “Ξενοφών” έκοψε τη βασιλόπιτα

Πίτα με ενημέρωση στο  Σύλλογο “Ανοιξη”  Κορωπίου Επικίνδυνα για πρόκληση

ατυχήματος υλικά  

στην Π.Φώκαια

Το “Δίκτυο Σαρωνικού” μας ενημερώνει με δελτίο Τύπου,

ότι υπάρχουν υλικά επικίνδυνα για ατύχημα δίπλα σε σχο-

λείο στην Παλ. Φώκαια. Γράφουν σχετικά:

«Πρόσφατα, γίναμε αποδέκτες καταγγελιών από κατοί-
κους της Π.Φώκαιας, ότι σε χώρο δίπλα από σχολείο,
υπάρχουν παρατημένα επικίνδυνα, για πρόκληση ατυχή-
ματος, υλικά.

Επισκεφθήκαμε το συγκεκριμένο σημείο (κοινοτικός
χώρος στάθμευσης, δίπλα από σχολικά συγκροτήματα)
και πράγματι  διαπιστώσαμε το βάσιμο της καταγγελίας,
μια και εκεί συχνάζουν μικρά παιδιά.
Έτσι, απευθύναμε αμέσως επιστολή προς το Δήμο Σαρω-
νικού, ζητώντας να επιληφθεί του θέματος, πριν συμβεί
κάποιο ατύχημα».
www.saronikosnet.gr
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ΤΟΜΟΣ N

1.  ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ

• ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑ-

ΘΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

• ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

• ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟ-

ΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – NATURA

2000

• ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗ-

ΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ NATURA 2000

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 

– ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Για παραγγελίες επικοινωνήστε στα
210 8959.004, 6937153052

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη, που αφορά 

τη νομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία. Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις

Μια φορά – από ό,τι ξέρουμε, τουλάχιστον

- επαναστατήσανε οι Κινέζοι εργάτες, μάλι-

στα εγκλωβίσανε για μιάμιση μέρα στα γρα-

φεία τους Γιαπωνέζους και Κινέζους

μαναντζαραίους, αλλά το πρόβλημα δεν

ήταν η μείωση μισθών και οι άθλιες συνθή-

κες δουλειάς που επικρατούν σ’αυτήν την

επισήμως κομμουνιστική ουτοπία, αλλά η

απόφαση των εργοδοτών να μην επιτρέ-

πουν χρήση του αποχωρητηρίου για πάνω

από δύο λεπτά τη φορά! Εμείς, οι απαντα-

χού Ελληνες, τους καταλαβαίνουμε πλήρως

και συμπάσχοντες νοερώς ενώνουμε τις δυ-

νάμεις μας μαζί τους, πριν τέτοιου είδους

μέτρα επεκταθούν και στις ...δημοκρατικές

μας κοινωνίες: άντε να ανακουφιστής με το

ρολόι στο χέρι! Χώρια που δεν θα σού ’ρχε-

ται από το άγχος και εκεί που θα φτάνη η

στιγμή της απελευθερώσεως, όταν η βόμβα

θα εγκαταλείπη το αεροσκάφος ή θα ακού-

γεται «η έκρηξη χαράς», για να θυμηθούμε

και την παλιά διαφήμιση του «Καϊρ» («που

ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια, όπως και η

γαλλική σαμπάνια»), ντριιιιιιιιιίν το πραγμα-

τικό ή νοητό κουδούνι να υπενθυμίζη ότι

πρέπει να γυρίσουμε στο πόστο μας ...μισο-

χεσμένοι!

Αντε τώρα ο Κινέζος να διαβάση εφημερίδα

(μόνο ο Εθνικός Κήρυξ διαβάζεται πλέον σε

λιγότερο από δύο λεπτά!) ή να ηρεμήση και

να προσπαθήση να βάλη τις σκέψεις του σε

τάξη ονειρευόμενος έναν πιο όμορφο

κόσμο στον οποίον αυτός θα είναι ο Γιαπω-

νέζος μάνατζερ και οι Γιαπωνέζοι μάνατζερ,

οι Κινέζοι εργάτες! Μόλις θα σκάη μύτη στο

μυαλό του η σκέψη και θα αρχίση να ηδονί-

ζεται, θα τελειώνη ο χρόνος και θα πρέπη

να τα μαζέψη όπως όπως. Και πού να μείνη

ώρα για πλύσιμο χεριών; Αφήστε δε τους

δυσκοίλιους, όσους έχουν προστάτη, και τί

να πης για τους πάσχοντας από αιμορραϊ-

δες! Τί να σου κάνουν δύο λεπτά;

Βέβαια, για να φτάσουν οι εργοδότες σε τέ-

τοιο μέτρο σημαίνει ότι και οι Κινέζοι

κατ’ευφημισμόν εργαζόμενοι (περί σκλα-

βιάς πρόκειται, αλλά επειδή είναι σε κομ-

μουνιστική χώρα τους αποκαλούμε

«εργαζομένους» για να υπάρχει σημειολο-

γική αντιστοιχία με τα καθ’  ημάς – αν και η

Παπαρήγα διαχώρισε τους εργαζομένους

στον Ριζοσπάστη ονομάζοντάς τους «αγω-

νιστές», προκειμένου να τους κάνει περικο-

πές χωρίς να βγάλουν άχνα, αλλά αυτό το

θέμα εντάσσεται σε άλλη ...εσχατολογικού

τύπου συζήτηση) το είχαν ξεφτιλίσει στα

«μπρέικ». Ενας εύκολος τρόπος να δου-

λεύουν λιγότερο και να ξεκουράζονται πε-

ρισσότερο. Με το που ζόριζαν τα πράγματα,

σηκώνανε το χέρι, όπως στο Δημοτικό, και

τρέχανε στο μπάνιο για ημίωρης και βάλε

διάρκειας ...εξωστρέφεια με άλλους συνα-

δέλφους (οιαδήποτε ομοιότης με την Ελ-

λάδα είναι εντελώς συμπτωματική. Εκεί δεν

πηγαίνανε καθόλου και χτύπαγε ένας την

κάρτα για όλους).

Οι δε κομματικοί κομισάριοι του εργοστα-

σίου θα διείδαν την πιθανότητα συνομωσίας

έως και εξεγέρσεως. Σου λέει, αν παίρνη

συχνά-πυκνά ο κώλος τους αέρα, μεταφο-

ρικώς τε και κυριολεκτικώς, ποιός τους ξα-

ναμαζεύει μετά; Δεν βλέπεις τί γίνεται στη

...Βραζιλία; Χώρια που η αφόδευσις γενικώς

οδηγεί σε τάσεις απελευθερώσεως, κατα-

λύσεως των δεσμών: λέγεται ότι μέχρι κι’ο

Μαρτίνος Λούθηρος ενεπνεύσθη τη ρήξη

του με τον πάπα που οδήγησε στο κίνημα

των Διαμαρτυρομένων - κάτι σαν τους αντί-

στοιχους «ιντιγνάδος», δηλαδή - κατά τη

διάρκεια ενός εντόνως ανακουφιστικού χε-

σίματος! Επιπλέον, όταν μαζεύονται πολλοί

στο αποχωρητήριο ισοδυναμούν με συγ-

κέντρωση και ενδέχεται να αρχίσουν να κυ-

κλοφορούν επικίνδυνες ιδέες ανάμεσά

τους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε

απρόβλεπτες συνέπειες για το κόμμα και τη

γενικότερη ευταξία της χώρας. Οπως εί-

δαμε, οι εξελίξεις δικαίωσαν τους κομισαρί-

ους! Οταν προσπάθησαν οι αρχές της

επιχειρήσεως να βάλουν ρολόι στο «μπά-

θρουμ μπρέικ», οι εργαζόμενοι εξηγέρθη-

σαν!

Αναμένουμε με αγωνία τη συνέχεια της υπο-

θέσεως διότι να μου το θυμηθήτε, θα αποτε-

λέση προηγούμενο και για άλλες χώρες! Ο

αγώνας των Κινέζων είναι και δικός μας.

Κάθε φορά που εργαζόμενοι όντες πάμε στο

αποχωρητήριο θα πρέπη να αναλογιζόμαστε

πώς θα είναι η ζωή μας χωρίς αυτή τη δυνα-

τότητα! Τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δε-

δομένο πλέον! Το κεφάλαιο, η αντίδραση, ο

διεθνής ιμπεριαλισμός, ακόμη και ο κομμου-

νισμός (Κίνα) θέλουν να ελέγξουν πλήρως

την παραγωγή, έως και του σκατού! Διότι με

τα σκατά (προέρχεται από τη λέξη «έσχα-

τος» που σημαίνει το τελευταίο στάδιο μιας

διαδικασίας) προκύπτουν ιδέες οι οποίες

ακόμη κι’ αν είναι σκατά ιδέες, είναι ιδέες

τέλος πάντων!

Ας θυμούνται όμως οι δυνάστες των λαών:

όπως κανείς δεν μπορεί να αντισταθή σε μια

ιδέα της οποίας η ώρα έχει φτάσει (νομίζω

ο Μαρξ το είπε αυτό), έτσι και κανείς δεν

μπορεί να αντισταθή σε μία αφόδευση της

οποίας η στιγμή έχει φτάσει!

Δημήτρης Ρομποτής D.R.

Χρονικός περιορισμός 

εις την αφόδευσιν!
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O κοινοβουλευτικός εκπρό-

σωπος των “Ανεξάρτητων

Ελλήνων” Τέρενς Κουίκ,

εκφράζει την ικανοποίησή

του για την δίωξη του προ-

έδρου της Ελληνικής Στατι-

στικής Υπηρεσίας

(ΕΛΣΤΑΤ) και αναρωτιέται

πότε επιτέλους θα παραι-

τηθεί ο πρόεδρος Α. Γεωρ-

γίου.

Παρά το ότι έχει καταθέσει

δύο σχετικές ερωτήσεις,

δεν έχει πάρει απάντηση.

Δηλώνει δε:

Για μία ακόμα φορά οι Οι-

κονομικοί Εισαγγελείς, εκ-

προσωπώντας την

Ελληνική Δκαιοσύνη, δεν

κουκούλωσαν μία κορυ-

φαία υπόθεση, την παρα-

ποίηση των στοιχείων της

ΕΛΣΤΑΤ, όπως με τις μαϊ-

μού Εξεταστικές Επιτρο-

πές έπραξε μέχρι τώρα η

μαφία των συγκαλύψεων.

Ένα πολιτικό σύστημα με

πολλές σάπιες ρίζες.

Προκαλεί ικανοποίηση η

ποινική δίωξη σε βαθμό κα-

κουργήματος κατά του

Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Αν-

δρέα Γεωργίου, έπειτα από

παραγγελία του Οικονομι-

κού Εισαγγελία για παρά-

βαση καθήκοντος κατ'

εξακολούθηση και ψευδή

βεβαίωση σε βάρος του Δη-

μοσίου.

Ταυτόχρονα δικαιώνεται ο

έντιμος και ανοικτός αγώ-

νας της καθηγήτριας Ζωής
Γεωργαντά, η οποία πρώτη

άνοιξε το δρόμο για να

αποκαλυφθεί η μεγαλύ-

τερη πολιτική απάτη, που

έφερε σε διατεταγμένη

υπηρεσία τη Τρόικα, τα

Μνημόνια και τις τοκογλυ-

φικές δανειακές συμβά-

σεις, οι οποίες εξοντώνουν

της Ελλάδα και με άρση

ασυλίας και με βρετανικό

Δίκαιο.

Υπενθυμίζω, μάλιστα, ότι

πριν ελάχιστους μήνες πα-

ρουσίασε και νέα έκθεση -

κόλαφο για τη κομπίνα του

αιώνα, η οποία αναρτήθηκε

στο attikanea.blogspot.gr

και η οποία αποτέλεσε

υλικό για Ερώτησή μου

στον Υπουργό Οικονομι-

κών Γιάννη Στουρνάρα.

Ο Υπουργός, απαξίωσε να

μου απαντήσει δύο φορές.

Απάντησε αντ' αυτού μέσω

Βουλής, (μου διαβιβάστηκε

πριν λίγες μέρες, με τερά-

στια καθυστέρηση), ο ίδιος

ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ.

Απάντηση διάτρητη, την

οποία έστειλα για ενημέ-

ρωσή της στην κα Γεωρ-

γαντά και την οποία δίνω

στη δημοσιότητα, πριν την

παραδώσω και στους αρμό-

διους εισαγγελείς, γιατί σί-

γουρα έχει πολύ

ενδιαφέρον υλικό για διε-

ρεύνηση...

Είμαι πεπεισμένος, μάλι-

στα, ότι η κα Γεωργαντά επ'

αυτής θα δώσει τις δικές

της απαντήσεις και παρα-

τηρήσεις απ' ευθείας στον

Εισαγγελέα που χρεώνεται

την υπόθεση απο δω και

μπρος.

Και κάτι τελευταίο, που

όμως προτάσσεται: Πότε

θα απομακρυνθεί από τη

θέση του ο Ανδρέας Γεωρ-

γίου; Μήπως  περιμένει η

συγκυβέρνηση να υποβάλ-

λει την παραίτηση του για

λόγους ευαισθησίας; Το

βλέπω χλωμό... 

Ερώτηση κατέθεσε, όπως

μας ενημερώνει, ο βουλευ-

τής της ΔΗΜ.ΑΡ. στους αρ-

μόδιους Υπουργούς για τις

συγχωνεύσεις κλινικών και

κλινών του ΕΣΥ, που έχει

ξεκινήσει η τρικομματική

κυβέρνηση, που συμμετέχει

και ο βουλευτής Σπ. Λυκού-

δης.

Οι μειώσεις των κλινών και

των κλινικών, γίνονται «στο

πλαίσιο της αποδοτικότε-

ρης αξιοποίησης των δημο-

σιονομικών και ανθρώπινων

πόρων». Σημειώνει δε ο

βουλευτής: «Πληροφορού-

μαστε ότι οι οδηγίες προς

τους διοικητές των Υγει-

ονομικών Περιφερειών

(ΥΠΕ) φαίνεται να αποσκο-

πούν στη μείωση  των κλινι-

κών κατά 661 και των

κλινών κατά 11.000 από το

σύνολο των 46.000 κλινών
των δημόσιων νοσοκο-
μείων. Με το επιχείρημα ότι

τούτο αποτελεί  μνημο-

νιακή υποχρέωση. 

Γνωρίζουμε όλοι όμως σε

αυτή τη χώρα ότι οι κλίνες

είναι διαρκώς λιγότερες

από τις απαραίτητες, γνω-

ρίζουμε για τα ράντζα

στους διαδρόμους, ανα-

γνωρίζουμε την εύλογη

αγωνία των πολιτών για

εξασφάλιση κλίνης νοση-

λείας όταν ασθενούν και,

επιπλέον, την αύξηση των

περιστατικών που καταφεύ-

γουν, λόγω οικονομικής

κρίσης, κυρίως  στα δημό-

σια νοσοκομεία. Αυτό πολύ

απλά σημαίνει ότι απαιτεί-
ται αύξηση όχι  μείωση κλι-
νών, προκειμένου να

αντιμετωπιστεί η τάση αύ-

ξησης των ασθενών που

επιλέγουν τα δημόσια νο-

σοκομεία».  

Και ρωτάει στη συνέχεια

«πώς αιτιολογείτε  τη σχε-

διαζόμενη μείωση κατά

25% των κλινών νοση-

λείας;» 

Σ.Σ.: Σχεδιάζεται δηλαδή

μία μείωση της τάξεως του

25% σε κλίνες! 

Οποιος έχει πάει πρόσφατα

σε δημόσιο Νοσοκομείο θα

διαπιστώσει ότι το προσω-

πικό είναι στοιχειωδώς ανε-

κτό και οι υπηρεσίες

απαράδεκτες. Δεν συζη-

τάμε δε για τα υλικά που

απουσιάζουν παντελώς.

σ.σ. Αναρωτιόμαστε δε,
πού ήταν ο κ. Λυκούδης
όταν τα ψήφιζε η Βουλή με
τα Νομοθετικά Διατάγματα
και τα μνημόνια; 

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του

Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου 

Δήλωση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ

Στην ερώτησή του, ο Ν. Χουν-

τής, αφού περιγράφει τα γεγο-

νότα και τις νομικές πτυχές που

αφορούν στο πλοίο της Αργεν-

τινής, που κατασχέθηκε στην

Γκάνα: «Η Γκάνα με βάση δικα-

στική απόφαση αμερικανικού δι-

καστηρίου υπέρ του hedge fund

NML Capital Limited  (το οποίο

είχε αρνηθεί να υπαχθεί στην

αναδιάρθρωση του χρέους της

Αργεντινής το 2000) παρακρά-

τησε πολεμικό πλοίο της Αρ-

γεντινής από τις 2/10/2012 ως

τις 19/12/2012. Η Αργεντινή

προσέφυγε στο Διεθνές Δικα-

στήριο για το Δίκαιο της Θά-

λασσας, το οποίο στις

15/12/2012 διέταξε, λόγω έκτα-

κτων συνθηκών και πριν εξετά-

σει τα λοιπά επιχειρήματα των

χωρών, την Γκάνα να απελευθε-

ρώσει το πλοίο δεδομένου ότι

«σύμφωνα με το Γενικό Διεθνές

Δίκαιο, ένα πολεμικό πλοίο απο-

λαμβάνει ασυλίας» τονίζει ότι

«Οι Συμβάσεις Χρηματοδοτικής

Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ

και της Ελλάδας προβλέπουν

ότι «το Ελληνικό κράτος, η Τρά-

πεζα της Ελλάδος και το Ελλη-

νικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας, παραιτούνται
αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα
από κάθε δικαίωμα ασυλίας
που ήδη έχουν ή μπορεί να δι-

καιούνται σε σχέση με την Σύμ-

βαση Τροποποίησης σε σχέση

με τους ίδιους και τα περιου-

σιακά τους στοιχεία έναντι κάθε

άσκησης αγωγής, δικαστικής

απόφασης…. Κατάσχεσης…

στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν

απαγορεύονται από αναγκα-

στικό νόμο».  

Καταλήγοντας την ερώτηση

του, ο Ν. Χουντής, καλεί την

Κομισιόν να απαντήσει στα

εξής:

«1. Με δεδομένο ότι κατά τη

διάρκεια του PSI της Ελλάδας,

υπήρξαν hedge funds που αρνή-

θηκαν να υπαχθούν στη ρύθμιση

κι ότι το ελληνικό δημόσιο έχει

δικαίωμα να αρνηθεί την πλήρη

αποπληρωμή τους, η απόφαση

του Αμερικανικού δικαστηρίου

για την Αργεντινή μπορεί να

αποτελέσει προηγούμενο για

κατάσχεση ελληνικών περιου-

σιακών στοιχείων στην αλλο-

δαπή, που απολαμβάνουν

ασυλίας με βάση το Διεθνές Δί-

καιο; Η επίκληση του Δικαστη-

ρίου για το Δίκαιο της

Θάλασσας ότι «σύμφωνα με το

Γενικό Διεθνές Δίκαιο, ένα πο-

λεμικό πλοίο απολαμβάνει ασυ-

λίας» προστατεύει την Ελλάδα

σε μια ανάλογη περίπτωση

διεκδικήσεων από ένα hedge

fund;  

2. Ως προς την Σύμβαση ΕΤΧΣ

και Ελλάδας, κατά την οποία

εφαρμοστέο είναι το Αγγλικό

Δίκαιο και η Ελλάδα παραιτείται

αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα

από κάθε δικαίωμα ασυλίας

α) επιτρέπεται η επίκληση εκ

μέρους της Ελλάδας ασυλίας

σύμφωνα με το Γενικό Διεθνές

Δίκαιο αν επιχειρηθεί η κατά-

σχεση από το ΕΤΧΣ πολεμικού

πλοίου στην αλλοδαπή ή άλλου

περιουσιακού στοιχείου εκτός

της επικράτειάς της;

β) Θα μπορούσε κράτος μέτο-

χος του ΕΤΧΣ να επικαλεστεί

την παραίτηση από το δικαίωμα

ασυλίας της Ελλάδας προκει-

μένου να διεκδικήσει περιου-

σιακό στοιχείο της»; 

Συγχωνεύονται Νοσοκομεία - Καταργούνται κλίνες
ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. Σπύρου Λυκούδη

Η παραίτηση της Ελλάδας από το

δικαίωμα στην ασυλία

Ερώτηση για την παραίτηση από το δικαίωμα της

ασυλίας του ελληνικού κράτους που επικύρωσε η ελ-

ληνική Βουλή στις 14/1/2013, κατέθεσε προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Χουντής. 
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Η Α’ Φάση του Γενικού Πολεο-

δομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του

Δήμου Γλυφάδας παρουσιά-

στηκε στη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου που

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα

21 Ιανουαρίου 2013. 

Αντικείμενο της συνολικής με-

λέτης Γ.Π.Σ. είναι σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 2508/1997

ο σχεδιασμός  της χωρικής και

οικιστικής οργάνωσης του συ-

νόλου της έκτασης του

Δήμου, ο καθορισμός των με-

γεθών οικιστικής ανάπτυξης,

οι κατευθύνσεις πολεοδομικής

οργάνωσης, βάσει των τοπικών

αναγκών, των αρχών της βιώ-

σιμης ανάπτυξης και της φυσι-

κής και γεωλογικής

καταλληλότητας των επί μέ-

ρους περιοχών, ο προσδιορι-

σμός των εργαλείων εκείνων

που θα επιτρέψουν τη χωρική

οργάνωση και ανάπτυξη του

Δήμου, με γνώμονα τον υπερ-

κείμενο χωροταξικό εθνικό και

περιφερειακό σχεδιασμό. 

Η μελέτη περιλαμβάνει  τρία

στάδια:

• Α’ φάση – Ανάλυση Υφιστά-

μενης Κατάστασης (αφορά τη

σημερινή παρουσίαση)

• Β1’ Φάση – Προτάσεις (χωρο-

ταξική, πολεοδομική, κυκλοφο-

ριακή οργάνωση, κοινωνικός

εξοπλισμός κ.α.)

• Β2’ Φάση – Οριστικές Προτά-

σεις

Μετά την παρουσίαση της α’

φάσης τα μέλη του Δημοτικού

συμβουλίου αλλά και οι φορείς

και οι πολίτες σε διάστημα δύο

εβδομάδων μπορούν να υπο-

βάλλουν στην τεχνική υπηρε-

σία -(αντιδήμαρχος Τεχνικών

Υπηρεσιών κ. Γ. Σηφάκης, τηλ.:

210  8948412 – Δ. Παύλου 42)

- προτάσεις, ερωτήσεις, επιση-

μάνσεις ώστε στη συνέχεια να

εξεταστούν από τους μελετη-

τές για τη διαμόρφωση του τε-

λικού σχεδίου. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για

τη χωροθέτηση του νέου κοι-

μητηρίου ενδεχόμενη λύση

σύμφωνα με τους μελετητές

αποτελεί η τροποποίηση του

Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προ-

στασίας της περιοχής του

όρου Υμηττού (ΦΕΚ

187Δ/2011) ώστε να επιτραπεί

υπό συγκεκριμένους όρους η

χωροθέτηση και λειτουργία

ενός νέου κοιμητηρίου στην

περιοχή του Υμηττού.

Η παρουσίαση της α΄ φάσης

του Γ.Π.Σ. έχει αναρτηθεί στο

www.glyfada.gr

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  

για να διαβάζετε την ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται   και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου

Κόρμπι υλοποιώντας προηγούμενη από-

φασή του και προκειμένου να ενημερώσει,

δραστηριοποιήσει και αποκτήσει  ερείσματα

σε όλους τους φορείς εξουσίας του Δήμου

Β.Β.Β συναντήθηκε ύστερα από πρόσκλησή

με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του

Δήμου  Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Παρεβρέ-

θηκαν ακόμα οι δημοτικοι Σύμβουλοι Δήμας

Γιαννης και Ζυγουρης Νικόλαος, όπως και

ο τοπικός Συμβούλος της παράταξης Ν.

Ασκούνης για να τους ενημερώσει διεξο-

δικά για όλα τα προβλήματα που απασχο-

λούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους του

ΚΟΡΜΠΙ.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Δαμανάκης τόνισε

στους προσκεκλημένους ότι το Διοικητικό

Συμβούλιο του συλλόγου είναι αποφασι-

σμένο να ενημερώσει τους πάντες και να

συνεργασθεί με όλους τους φορείς του

Δήμου προκειμένου να προωθηθεί η επί-

λυση των προβλημάτων του ΚΟΡΜΠΙ. 

Τόνισε επίσης ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η

συμβολή του καθένα προς την κατεύθυνση

αυτή και θα γνωστοποιηθεί στους κατοίκους

του ΚΟΡΜΠΙ είτε αυτή είναι θετική είτε αρ-

νητική ώστε οι κάτοικοι να έχουν άποψη για

τον καθένα μας.

Στην συνέχεια ανέλυσε διεξοδικά τα προ-

βλήματα που απασχολούν τους κατοίκους

του όπως:
1. Αποπεράτωση της πλατείας του Πηγαδιού.

2. Ανέγερση της εκκλησίας.

3. Αποκομιδή σκουπιδιών.

4. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων

5.  Λακκούβες των δρόμων-Βελτίωση ασφάλτου.

6. Κοπή κλαδιών.

7.  Πιθανότητα μονοδρόμησης των οδών Αθ. Διά-

κου και Τριπτολέμου.

8.  Εξέταση δημιουργίας πλατείας δίπλα στην

παιδική χαρά.

9.  Πορεία πράξης εφαρμογής και διευθέτησης

του ρέματος.

Τόσο ο Γρ. Κωνσταντέλος όσο και όλοι οι

παρεβρισκόμενοι άκουσαν με προσοχή την

ανάλυση του Προέδρου και παίρνοντας το

λόγο τοποθετήθηκαν διεξοδικά πάνω στα

προβλήματα, ανέλυσαν τις προτάσεις τους

για την επίλυσή τους και υποσχέθηκαν ότι

θα καταβάλλουν απ την πλευρά τους κάθε

δυνατή προσπάθεια και θα επιδιώξουν κάθε

δυνατή συνεργασία ώστε να συμβάλλουν

στην επίλυσή τους και στην βελτίωση των

συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Βούλα, 21-1-2013
Αριθ. Πρωτ: 2728
Κ. Καραμανλή 18 Τ.Κ.: 166 73
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 2132020152-3
Fax: 2132020159

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Βάσει του άρθρου 76 του
Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς
κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο Βάρης – Βούλας -
Βουλιαγμένης, με απόφαση που θα
ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του, θα προ-
βεί σε σύσταση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης (Λόγω
λήξης της θητείας), ενός οργάνου
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να απαρτιστεί με
μέλη η Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης Βάρης – Βούλας - Βου-
λιαγμένης, καλούνται να
δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσω-
ποι των φορέων της τοπικής κοι-
νωνίας και δημότες. 
Πιο συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελ-
ματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και
φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργα-
ζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και
τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γο-
νέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων
και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμ-
βουλίων νέων 
ι) δημότες
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτι-
κής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν
υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Στην
παρ.16 του άρθρου 282 του
Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ειδικά για
την περίοδο 2010- 2014, για όσα αι-
ρετά όργανα προβλέπεται θητεία
διάρκειας δυόμιση ετών, για την
ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2)
ετών, η δε δεύτερη διετία της θη-
τείας λήγει την 31η Αυγούστου
2014, ενώ ο συνολικός αριθμός των
μελών της, συμπεριλαμβανομένου
του προέδρου, μπορεί να είναι από
είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50)
μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων ορίζονται επι-
πλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δη-
μότες εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους καθώς και
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ει-
δικούς εκλογικούς καταλόγους. 

Στη Δημοτική επιτροπή διαβού-
λευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο
αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρ-
χος με απόφασή του. Στις συνε-
δριάσεις της επιτροπής καλούνται
κατά περίπτωση και συμμετέχουν
χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρό-
σωποι αρμόδιων κρατικών αρχών,
των τοπικών οργανώσεων πολιτι-
κών κομμάτων, καθώς και οι επικε-
φαλείς των δημοτικών παρατάξεων
που εκπροσωπούνται στο δημοτικό
συμβούλιο.
Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευ-
σης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμ-
βούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότε-
ρου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δη-
μοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
του δήμου και διατυπώνει γνώμη
για την επίλυση των προβλημάτων
και την αξιοποίηση των δυνατοτή-
των αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατη-
ρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφά-
σεων οι οποίες εκδίδονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.vvv.gov.gr), θα οριστεί το Δη-
μοτικό Συμβούλιο που θα αφορά
στη συγκρότηση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης.
Οι υποψηφιότητες των μελών κα-
τατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού
Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την επομένη της δημοσί-
ευσης στον τοπικό τύπο, στη
διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18
Βούλα (1ος όροφος). Όλες οι υπο-
ψηφιότητες πρέπει να περιλαμβά-
νουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία
βιογραφικού, καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύ-
θυνση, e-mail)
Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική,
αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του
νέου δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Παρουσίαση α’ φάσης Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου Γλυφάδας

Ο Σύλλογος του Κόρμπι 

συζητάει με την αντιπολίτευση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα, (Πειραιώς

30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βεράντα, με θέα θά-

λασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα υψούν, τιμή 200.000 €.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo διαμέρισμα στην

πλατεία της Βούλας  Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φακές βραστερές, φασό-
λια, ρεβύθια, μέλι, γύρη, βασιλικός πολ-
τός, όλα παραγωγής μας, παράδοση στο
χώρο σας σε όλη την Αττική.
Τηλ.6946225365 Χ. Κοντογιάννης

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μι-

σθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα

με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)

και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTΩ ΕΡΓΑΣΙΑ νέος 35 ετών ζητάει οποιαδή-

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8975.901

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της

ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος ΤΣΕΒΑ, που γεννήθηκε στην ΠΑΙ-

ΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟ-

ΓΑΙΑΣ και η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και

της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΠΕΤΟΥΡΗ, που γεννήθηκε στο

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και κατοικεί στο ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μα-

ρίνα στο Πόρτο Ράφτη.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

πλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε

κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ANAΛΑΜΒΑΝΩ outsourcing γραμματειακή εξυ-

πηρέτηση, καθώς και δακτυλογραφήσεις κειμένων-προ-

σφορών-λογιστικών φύλλων και πινάκων.

Επίσης παραδίδω μαθήματα για ECDL Core, με βοηθητι-

κές ασκήσεις. Τηλέφωνο: 6937353455

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική

για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω

μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι.  Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια
διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κα-

τασκευής 1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρ-

κόπουλο. Τηλ. 6973 246887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα για
αγορά, στο κέντρο της Βούλας 70 έως 90τ.μ. με

πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781, 6948 898885

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-01-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 17244

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533          

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) 

ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής, το υπ αρ. πρωτ. Φ5158/5533/ΠΕΡΙΒ-9/12 έγγραφο που

αφορά διαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών

όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ αρ. 1700/2-6-11 Απόφαση, για τη δρα-

στηριότητα ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης

μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στη θέση ‘’Πόρτσι’’, περιοχή ΒΙΠΑ, του Δήμου

Κρωπίας Αττικής.

Ο φάκελος της Τροποποίησης της ΑΕΠΟ βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-

διαφερόμενου στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περι-

φέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει και να

ενημερωθεί γι’ αυτόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι τροφές που μειώνουν τη χοληστερίνη
Το άγχος, η κληρονομικότητα, η κακή δια-

τροφή, το κάπνισμα, η παχυσαρκία οδηγούν

στην αύξηση της χοληστερίνης και των τρι-

γλυκεριδίων και αυξάνουν τον κίνδυνο εμ-

φάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ας γνωρίσουμε τους «σύμμαχους» της καρ-

διάς μας, που ταυτόχρονα αποτελούν και

ιδανικές τροφές για τη μείωση της χολη-

στερίνης.

Βρώμη

Η βρώμη είναι ένα δημητριακό πλούσιο σε

φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος

Β, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά. Ξεκινήστε

την ημέρα σας, με ένα υγιεινό πρωινό που

θα περιλαμβάνει 2 μερίδες βρώμης (1 με-

ρίδα :45 g) καθημερινά.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη

ποσότητα βρώμης μπορεί να μειώσει τα επί-

πεδα της LDL χοληστερόλης κατά 5% σε

μόλις έξι εβδομάδες. Το κλειδί σε αυτό είναι

η ουσία β-γλυκάνη, ουσία που δεσμεύει την

χοληστερόλη και δεν επιτρέπει την απορ-

ρόφησή της από το έντερο.

Πρωινό με γιαούρτι ή γάλα και βρώμη: Σε

ένα μπολ προσθέτετε γιαούρτι ή γάλα και 4

κουταλιές βρώμης και ανακατεύετε. Προ-

σθέστε φρούτα, ξηρούς καρπούς, ξηρά

φρούτα ή και κομμάτια μαύρης σοκολάτας

και απολαύστε!

Κόκκινο κρασί

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα κόκκινα στα-

φύλια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι

οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση

των επιπέδων της χοληστερίνης.

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το

τμήμα Μεταβολισμού και Διατροφής στο

πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης

στην Ισπανία, διαπίστωσαν ότι τα άτομα που

κατανάλωσαν το ίδιο συμπλήρωμα σταφυ-

λιών που βρέθηκε στο κόκκινο κρασί, μεί-

ωσαν τα επίπεδα της LDL κατά 9%.

Επιπλέον, όσοι είχαν υψηλή χοληστερόλη

πριν πάρουν μέρος στην έρευνα, παρουσία-

σαν μια πτώση κατά 12% των επιπέδων της

LDL.

Ένα ποτήρι κρασί με το γεύμα σας η το δεί-

πνο σας μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα της

HDL χοληστερόλης

Σολομός και λιπαρά ψάρια

Τα ω-3 λιπαρά οξέα βοηθούν την μείωση

των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια δια-

τροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά μπορεί να

μειώσει τα επίπεδα των επιβλαβών λιπιδίων

στον οργανισμό όπως η χοληστερόλη και

τα τριγλυκερίδια και να αυξήσει την καλή

χοληστερόλη (HDL).

Σύμφωνα με έρευνα, αντικαθιστώντας τα

κορεσμένα λίπη με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα,

όπως εκείνα που βρίσκονται στο σολομό,

στις σαρδέλες, και τη ρέγγα μπορεί να αυ-

ξήσει την καλή χοληστερόλη έως και 4%.

Ο σολομός, ψητός, βραστός ή μαριναρισμέ-

νος μπορεί να συνδυαστεί άριστα με μια

πράσινη σαλάτα όπως για παράδειγμα σπα-

νάκι.

Ξηροί καρποί

Εάν θέλετε να μειώσετε την χοληστερόλη

σας, ίσως πρέπει να βάλετε λίγους ξηρούς

καρπούς στην καθημερινή σας διατροφή.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το

American Journal of Clinical Nutrition, οι άν-

θρωποι που κατανάλωσαν 42 γραμμάρια κα-

ρύδια, έξι ημέρες την εβδομάδα για ένα

μήνα μείωσαν την ολική χοληστερόλη τους

κατά 5,4% και την LDL χοληστερόλη κατά

9,3%. Επίσης, τα αμύγδαλα και τα κάσιους

είναι πολύ καλές επιλογές.

Ωστόσο, ενώ οι ξηροί καρποί είναι τροφή

ωφέλιμη για μια υγιή καρδιά, είναι επίσης

τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμί-

δες. Όσον αφορά την ποσότητα, 10-15 με-

τρίου μεγέθους ξηροί καρποί είναι μια καλή

πρόταση για να μειώσετε την χοληστερίνη

σας.

Προσθέστε ξηρούς καρπούς στο γιαούρτι

και τα δημητριακά σας,στα κέικ και στις σα-

λάτες σας.

Όσπρια

Τα όσπρια και κυρίως τα φασόλια είναι

πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες που συμ-

βάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης.

Σύμφωνα με έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η κα-

τανάλωση ενός φλιτζανιού οποιουδήποτε

όσπριου την ημέρα μπορεί να μειώσει τη χο-

ληστερόλη έως και 10% σε έξι μόλις εβδο-

μάδες.

Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια και καρύ-

δια ή σαλάτα με φακές, ντομάτα και μυζή-

θρα αποτελούν υγιεινά θρεπτικά γεύματα

για όλη την οικογένεια.

Πράσινο και μαύρο τσάι

Παρόλο που το πράσινο τσάι έχει γίνει ευ-

ρέως γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του

ιδιότητες, αποτελεί επίσης ένα όπλο στην

μείωση της LDL χοληστερόλης.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση πράσινου

τσαγιού φαίνεται ότι μειώνει την «κακή»

LDL χοληστερόλη χωρίς να επηρεάζει τα

επίπεδα της «καλής» HDL χοληστερόλης.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα, το μαύρο τσάι

αποδείχτηκε ότι μείωσε τα λιπίδια του αί-

ματος έως 10% σε τρεις μόνο εβδομάδες.

Καταναλώστε 1 φλιτζάνι καφέ την ημέρα

και αντικαταστήστε τους υπόλοιπους με

πράσινο ή μαύρο τσάι.

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα είναι ένα ισχυρό αντιο-

ξειδωτικό που μπορεί να μειώσει την LDL,

δηλαδή την κακή χοληστερόλη του αίματος.

Σε μια μελέτη του 2007, οι συμμετέχοντες

στους οποίους δόθηκε σκόνη κακάου (η

μαύρη σοκολάτα περιέχει σκόνη κακάου σε

ποσοστό 65%), είχαν 24% αύξηση στα επί-

πεδα της HDL σε διάστημα 12 εβδομάδων.

Σε σύγκριση με τη σοκολάτα γάλακτος, η

μαύρη σοκολάτα έχει 3 φορές περισσότερα

αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην

αποφυγή απόφραξης των αρτηριών.

Μπισκότα βρώμης με μαύρη σοκολάτα και

καρύδια αποτελούν ένα υγιεινό απογευμα-

τινό σνακ για όλη την οικογένεια.

Μαργαρίνη

Η φυτική μαργαρίνη είναι ένα εύγευστο και

εύκολο στη χρήση τρόφιμο, που ανταποκρί-

νεται στις σύγχρονες διατροφικές απαιτή-

σεις και στις επίσημες κατευθυντήριες

οδηγίες για την προστασία της καρδιάς

αλλά και τη γενικότερη προαγωγή της

υγείας.

Η μαργαρίνη είναι πλούσια σε φυτικές στερό-

λες, οι όποιες μειώνουν δραστικά την χολη-

στερίνη. Τον Απρίλιο του 2008, το American

Journal of Clinical Nutrition δημοσίευσε μια με-

λέτη που διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που ακο-

λουθούσαν μια διατροφή πλούσια σε φυτικές

στερόλες ήταν σε θέση να μειώσουν την

ολική χοληστερόλη κατά 3,5%.

Αντικαταστήστε το βούτυρο με φυτική μαρ-

γαρίνη ή με ελαιόλαδο, λαμβάνοντας

υπόψη το υψηλό θερμιδικό κόστος.

Σπανάκι

Το σπανάκι όπως και τα περισσότερα πρά-

σινα φυλλώδη λαχανικά περιέχει λουτείνη,

μια ουσία που μας προστατεύει από το έμ-

φραγμα, αφού κρατάει τις αρτηρίες μας

«καθαρές» από τη χοληστερίνη.

Μισή κούπα σπανάκι την ημέρα, είναι ότι

πρέπει για να διατηρήσετε την χοληστερίνη

σας στα σωστά επίπεδα. Για την καλύτερη

απορρόφηση της λουτείνης προσθέστε 1

κουταλάκι ελαιόλαδο.

Σπανάκι με σαλάτα, μανιτάρια και ξηρούς

καρπούς αποτελούν ένα υγιεινό γεύμα για

μια υγιή καρδιά.

Αβοκάντο

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν

δύο τύποι χοληστερόλης στο σώμα – HDL ή

καλή χοληστερόλη, η οποία βοηθά στην

πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, και LDL

ή κακή χοληστερόλη, η οποία είναι η κύρια

αιτία της νόσου της καρδιάς.

Τα αβοκάντο αποτελεί πλούσια πηγή μονο-

ακόρεστων λιπαρών οξέων , ένα είδος λί-

πους που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει

στην αύξηση της HDL χοληστερόλης και να

μειώσει την LDL.

Το αβοκάντο είναι επίσης πλούσιο σε βήτα

σιτοστερόλη, μία ουσία που έχει αποδειχθεί

ότι συμβάλλει στη μείωση της LDL «κακής»

χοληστερόλης στο αίμα.

Προσοχή: Το αβοκάντο έχει υψηλή περιε-

κτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά (300 θερ-

μίδες και 30 γραμμάρια λίπους ανά

αβοκάντο), γι’ αυτό πρέπει να τα κατανα-

λώνουμε με μέτρο.

Προσθέστε αβοκάντο στις σαλάτες σας ή

δοκιμάστε μια παγωμένη κρεμώδης σούπα

αβοκάντο.

Σκόρδο

Το σκόρδο έχει βρεθεί ότι μειώνει τη χολη-

στερίνη, προλαμβάνει το σχηματισμό θρόμ-

βων στο αίμα, μειώνει την αρτηριακή πίεση

και προστατεύει από λοιμώξεις.

Συμβάλλει, επίσης, στην πρόληψη της από-

φραξης των αγγείων, οι οποίες αποδίδονται

στην αθηρωματική πλάκα που προσκολλά-

ται στα τοιχώματα των αγγείων

Εντάξτε στην καθημερινή σας διατροφή 1-

2 σκελίδες σκόρδο ή συνοδεύστε το φα-

γητό σας με σκορδαλιά.

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο αποτελεί πλούσια πηγή μο-

νοακόρεστων λιπαρών οξέων. Επιπλέον, σε

αντίθεση με άλλα έλαια, το ελαιόλαδο δεν

χρειάζεται να υποβληθεί σε χημική επεξερ-

γασία. Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα υγι-

εινά έλαια, ειδικά το παρθένο ελαιόλαδο.

Όπως τα περισσότερα λίπη, το ελαιόλαδο

περιέχει ένα μεγάλο αριθμό θερμίδων. Εν

τούτοις, λόγω της τάσης του να μειώνει τα

επίπεδα χοληστερόλης, το ελαιόλαδο απο-

τελεί μια υγιεινή εναλλακτική λύση σε κο-

ρεσμένα λίπη όπως το βούτυρο, το

φοινικέλαιο και ορισμένα φυτικά έλαια.

Όσον αφορά την κατανάλωσή του, δυο κου-

ταλιές της σούπας την ημέρα είναι αρκετές

για να καρπωθούμε τα οφέλη για την υγεία

και κυρίως για την καρδιά.

Το ελαιόλαδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

υποκατάστατο του βουτύρου για να μαρι-

νάρετε και να σοτάρετε το κρέας και τα λα-

χανικά σας.
medicalnews.gr
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Κυριακή πρωί, 20 Ιανουαρίου, στο νοι-

κοκυρεμένο στέκι τους, οι Ναυτοπρό-

σκοποι Βούλας έκοψαν τη βασιλόπιτα

και έκαναν έναν μικρό απολογισμό της

δράσης τους.

Ο επικεφαλής Δημοσθένης Δόγκας,

που έχει αφοσιωθεί και έχει καταφέρει

πολλά πράγματα στους Ναυτοπρόσκο-

πους, χαιρέτισε την εκδήλωση, ανα-

φέρθηκε επιγραμματικά στις δράσεις

τους και στη συνέχεια οι παρευρισκό-

μενοι είδαν και “ζωντανά” τη δράση των

ναυτοπροσκόπων σε βίντεο που πα-

ρουσιάστηκε. Στην εξοχή με σκηνές,

στη δεντροφύτευση, στην αλληλεγγύη,

στον εθελοντισμό.

Στη συνέχεια κάλεσε τον ιερέα να ευ-

λογήσει την βασιλόπιτα και την έκοψε.

Καινοτόμησε ο Δημοσθένης Δόγκας

και καταχειροκροτήθηκε γι’ αυτό. Αφού

έκοψε τα πρώτα κομμάτια, παραδο-

σιακά, μετά το κομμάτι του “φτωχού”

έκοψε και το κομμάτι του “μετανάστη”. 

“Θα τολμήσω να κόψω και το κομμάτι

του μετανάστη” είπε, και αυτό δείχνει

ότι ο προσκοπισμός έχει περάσει μέσα

του την αλληεγγύη των λαών και

μπράβο τους.

Το φλουρί έτυχε στην κυρία Λαμπρινού

που φωτογραφίζεται με την κ. Δόγκα. 

Απολογισμός δράσης και βασιλόπιτα 

από τους Ναυτοπροσκόπους Βούλας

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Κορασίδων

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 54 - 38...

Νίκησαν εύκολα οι κορασίδες

Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα της “Ελευθερίας Μοσχάτου”,

σαφώς ανεβασμένη από τον πρώτο γύρο, πίεσε και δυ-

σκόλεψε τις λίγο νωχελικές, όμως πάντα με τον έλεγχο

του παιχνιδιού, στις κορασίδες του Πρωτέα στις 19/1. Στην

επανάληψη, η ομάδα του Πρωτέα βρήκε το ρυθμό της,

έπαιξε καλύτερο μπάσκετ και κέρδισε εύκολα και δίκαια.

Τα δεκάλεπτα: 17-11, 29-24, 48-30, 54-38

Πρωτέας (Κουρμούλης):  Μπιτζανάκη Ρ. 3 Παπαλιού Δ., Μιχαλο-

πουλου Α. 4, Μπιτζανάκη Ε.14 (2), Κρεμμύδα,  Βασιλειάδη Χ.

Λαγου Μ. 10, Αμπντελφαταχ Σ. 9, Βάνα 2, Κορρέ 2, Μιχαλοπου-

λου Μ. 10 (1),  Κριτή.

Ελευθερία Μοσχάτου: (Τσαραπατσάνης): Καραπατάκη Ζ.  2., Κα-

ρατζάλη 1 , Χόντο 15, Ορφανού 3, Κουβέλη, Νάκα 4, Καραπατάκη

Θ 2., Μπεράτη, Κόρλου 2, Μπούρμα, Θωμοπούλου 9, Μαλλιάρου.

A2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ -  Φ.Ε.Α./ Ν.Φ. : 43 - 35

Το παιχνίδι είχε δύο ημίχρονα στις 20/1, με δύο διαφορε-

τικά πρόσωπα και για τις δύο ομάδες. 

Η ομάδα του Πρωτέα ήταν πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο

όπου σκόραρε μόλις δώδεκα πόντους και η Φέα ήταν πολύ

κακή στο δεύτερο ημίχρονο όπου σκόραρε μόλις δέκα πόν-

τους!!!  Στο "καλό" του ημίχρονο, ο Πρωτέας κατάφερε να

σκοράρει 31 πόντους και να παίξει πολύ καλή άμυνα, κερ-

δίζοντας έτσι ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι δύο

ταχυτήτων, και τερμάτισε αήττητος τον 1ο γύρο.....
Τα δεκάλεπτα: 11-16, 12-25,  26-27, 43-35...

Διαιτητές :  Ορφανός, Μαυρέλης

ΠΡΩΤΕΑΣ (Δάγλας - Κουρμούλης):  Δασκαλοπούλου 9(2), Κύρου,

Μαγαλιού 5(1), Μπαρμπερίδου 6, Μανώλη 7 (1), Νικολοπούλου 9,

Στυλιαρά, Βλάχου 2, Τετενέ 5.

ΦΕΑ Ν.Φ. (Κωστόπουλος):  Γκόγκου 9, Μοίρα 6, Καβαλάρη, Κεμα-

βόρ 1, Ανωγειανάκη 16, Τουλιάτου, Μακρυνίκα 3.

Επόμενη Αγωνιστική (10η, 27/1)

Κυριακή 27.1.2013 Ωρα : 12.00 Κλειστό Γήπεδο Βούλας :

Πρωτέας Β.- Ν. Κηφισιά

TA NEA TOY ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
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Με μεγάλη οργανωτική επι-

τυχία διεξήχθησαν την Κυ-

ριακή 20.01.2013 οι αγώνες

Ανεξαρτήτων της επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης, για την

Αττική και Νότια Ελλάδα,

στην κατηγορία 18-39 ετών.

H συμμετοχή ξεπέρασε τις

προβλέψεις και έφτασε τα 45

άτομα.

Εξαιρετική η εμφάνιση για

μια ακόμη φορά των Ανεξαρ-

τήτων του Αμαρουσίου, που

κατάκτησαν την 1η θέση με

τον Παναγιώτη Φωτάκη, ο

οποίος στον τελικό κέρδισε

τον συμπαίκτη του στο Μα-

ρούσι Χρήστο Λεγαντή με 3-

1.

Στις γυναίκες η Μαρία Παν-

τελάκη επικράτησε ύστερα

από έναν αμφίρροπο αγώνα

της Ασπασίας Αντωνοπού-

λου με 3-2.

Οι αγώνες διεξήχθηκαν στην

αίθουσα του Γ.Σ. Άρη Βού-

λας, σε 10 τραπέζια. Στο χρο-

νικό διάστημα όπου

διεξήχθηκαν και αγώνες “πα-

ρηγοριάς”, οι φίλαθλοι χόρ-

τασαν θέαμα, αγωνία και

χειροκρότησαν τους νικητές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

έχουν ωε εξής:
Ανδρών:

1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΣΑΛΩΜ ΗΛΙΑΣ & ΜΙΧΑΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

Ανδρών παρηγοριάς:

1. ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

3. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Γυναικών :

1. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.

4. ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠ.

Γυναικών παρηγοριάς:

1. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2. ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

3. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τις απονομές έκανε ο Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, επικεφα-

λής της μείζονας

αντιπολίτευσης στο Δήμο 3Β.

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. ευχαριστεί

όλους όσους συμμετείχαν

στους αγώνες και όλους όσους

βοήθησαν και συνέβαλαν στην

επιτυχία της διοργάνωσης.

Το ραντεβού δόθηκε τον Μάϊο

στη Φλώρινα, όπου και θα

πραγματοποιηθεί το Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Ο ΝΑΟΒ την ημέρα που έκοψε την βασιλόπιτα (6/1), πραγ-

ματοποίησε και τη Γενική του Συνέλευση με αρχαιρεσίες

από τις οποίες προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως

παρακάτω:

Πρόεδρος : Κων/νος Κωνσταντόπουλος

Αντιπρόεδρος : Ηλίας Βασιλειάδης

Γεν. Γραμματέας : Παναγιώτης Δημαράς 

Αν. Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Λούντρας

Ταμίας : Κωνσταντίνος Καμαρωτός

Έφορος Αθλητισμού : Κωνσταντίνος Γκρέτσος

Έφ. Ανοικτής Θάλασσας : Θεόδωρος Γιουβάνογλου

Έφορος Λιμένος : Χριστόφορος Κατέκος

Έφ. Έργων & Εγκαταστάσεων : Ηλίας Βασιλειάδης

Έφ. Δημ. Σχέσεων : Δημήτριος Κουτσούκος

NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βουλιαγμένη 20.1.2013

Αρ. Πρ. 2785

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 20.1.2013 καλούνται τα μέλη

του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρα-

σκευή 08-02-2013 και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου

μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί την Κυριακή 10.02.2013 και ώρα 11.00 π.μ. με τα

ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως και στον ίδιο χώρο.

Θέματα: 1. Απολογισμός έτους 2012. 

2. Ανάγνωση Εκθέσεως

3. Προϋπολογισμός έτους 2013.

4. Εγκριση Απολογισμού 2012, Προϋπολογισμού 2013 και απαλ-

λαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ΦΙΛΙΚΑ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Β. Χωλόπουλος

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Ανδρών

Η ανδρική ομάδα του Πρωτέα

κέρδισε την Δραπετσώνα με 63-54

Η ομάδα των ανδρών έπαιξε με  πάθος, ένταση

και συνέπεια.  Έχοντας στο δυναμικό της, με ση-

μαντική συμμετοχή, και έναν παίδα, η πολλά

υποσχόμενη "εφηβική" ομάδα του coach  Μα-

νουσέλη, ήταν μαχητική και αποτελεσματική

στην άμυνα  και πάνω απ' όλα ήταν εύστοχη (δώ-

δεκα τρίποντα) και έπαιξε με αυτοπεποίθηση

στην επίθεση! Σε αυτό τον αγώνα, ο Πρωτέας

κατάφερε να καλύψει την αδυναμία του στα re-

bound, με πίεση στην άμυνα, κλεψίματα και

σωστή αλληλοκάλυψη.  Η νίκη είναι δίκαια και

έδειξε τον χαρακτήρα και την ψυχή των νεαρών

παικτών του Πρωτέα.
Τα δεκάλεπτα: 13-15,33-26, 50-40, 63-54...

Διαιτητές : Μέλης, Ουσταμπασίδη

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης Ποδαράς):  Καπώ-

νης 22(5), Tzώτζος, Χαριτωνίδης Α.,  Αθηνιώτης 9(1),

Αγγελόπουλος, Σταματόπουλος 3(1), Ιμαριάκμπε, Πρέ-

κας 2, Αποστολόπουλος 15(2), Πεφάνης 2, Καμπούρης

1, Βερτούδος 9(3)

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (Πεταλάς, Παγώτσης): Κυριαζής,

Μπουρβάνης 3 , Σίννος 18(4) , Μαργώνης 4, Κορκίδης,

Τζοβάρας 8(2), Φασουλόπουλος 8(2), Βλάχος, Κάτσι-

κας, Καρτσούνης 10,  Πεταλάς 2, Κάτσας 1 

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Παίδων: 

ΝΙΚΑΙΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  20 - 79

Σε  έναν αγώνα (22/1) με εμφανέστατη τη δια-

φορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες,

οι παίδες πέτυχαν επιβλητική νίκη απέναντι στη

Νίκαια. Ο προπονητής βρήκε την ευκαιρία να μοι-

ράσει το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παί-

κτες της δωδεκάδας.

Ο επόμενος αγώνας του Πρωτέα, θα γίνει την

Τρίτη 29-1 και ώρα 20.15 στο  ΣΕΦ, με αντίπαλο

την ομάδα του Φαλήρου.
Δεκάλεπτα : 3-29, 9-10, 6-13, 2-27.

Τελικό σκορ : 20-79.

Πρωτέας (Τσεμπέρης): Δημητρακάκης, Καρύδας, Κό-

βατς 8, Μαράκης 17(1), Μπαρδάνης 16, Μπιμπούδης

13, Μπούρας 2, Νικολάου 9, Παυλάτος 2, Πεφάνης 4,

Ποθητάκης 6, Φαρίντ 2

22/1/2013, ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Εφήβων : ΑΛΙ-

ΜΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 75 - 71....

'Ηττα με πιθανές βαθμολογικές συνέπειες για

την ομάδα των εφήβων.

Ο Πρωτέας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί  την

ομάδα του Αλίμου η οποία έπαιξε το μεγαλύτερο

μέρος του αγώνα με πέντε παίκτες και χωρίς τον

προπονητή της, (τιμωρημένος έδινε οδηγίες από

τις κερκίδες).  Η ήττα αυτή έφερε την ομάδα του

Πρωτέα στην δέκατη θέση που ακροβατεί με την

κατηγορία. Οι έφηβοι του Αλίμου έφτασαν να

προηγούνται μέχρι και 16 πόντους διαφορά που

ο Πρωτέας κατάφερε να μειώσει αρκετές φορές,

χωρίς όμως να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και

να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα  που είχε.
Τα δεκάλεπτα: 24-11, 37-29, 54-46, 75-71

'Αλιμος (Πρασσάς): Μαιστρέλης, Παππάς 18, Κουλού-

ρης, Κατωπόδης 17(2), Γαρδικιώτης 25(4), Σοφικίτης

13, Αγραπίδης 2, Τζιρίτας, Μαρκούτσος

Πρωτέας (Βαρβούνης Tσεμπέρης):   Καπώνης 24(4),

Ζήρος 11(1), Ρουσσάκης, Σφυρής 2, Αγγελόπουλος 16

(3),  Χαριτωνίδης Α. 4, Τριτάκης, Μαγγανάς, Βουγιού-

κας 2, Μονοκρούσος, Μπαντούνας 2, Τζώτζος 10.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ

Aγώνες Ανεξαρτήτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Α.ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΟΡΩΠΙ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΩΡΩΠΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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H Κερατέα δεν θα επιτρέψει να γίνει ΧΥΤΑ
Συνέντευξη παραχώρησε η Συν-

τονιστική Επιτροπή  Αγώνα Κε-

ρατέας - Λαυρεωτικής κατά του

ΧΥΤΑ. 
Στη συνέντευξη συμμετείχε και ο πρώην δή-

μαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ο οποίος

κατέθεσε και προσφυγή κατά της διαδικα-

σίας για την παραλαβή των φακέλων εται-

ριών ή κοινοπραξιών για το έργο ΟΕΔΑ

στην Κερατέα.

Σημειωτέον ότι σήμερα  24/01/2013 ώρα 12

έληξε η προθεσμία υποβολής φακέλων εν-

διαφέροντος από εταιρείες και κοινοπρα-

ξίες για το διαγωνισμό δημοπράτησης με

ανταγωνιστικό διάλογο και ΣΔΙΤ (ιδιωτικο-

ποιήσεις) του εργοστασίου διαχείρισης

απορριμμάτων στην Κερατέα.

Προηγήθηκε ανάλογη διαδικασία για το

Γραμματικό (22/1/2013) και έπονται στις

29/01/2013 και 5/02/2013 αντίστοιχα διαδι-

κασίες για τη Φυλή και τα Λιόσια.

Τη διαδικασία δημοπράτησης έχει προκηρύ-

ξει ο Ειδικός Διαβαθμιστικός Σύνδεσμος

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).  

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο ζωσμένο

με 7 διμοιρίες αστυνομικών δυνάμεων κτή-

ριο του ΕΔΣΝΑ, όπου προσήρχοντο οι εται-

ρείες έδωσαν το δυναμικό παρών κάτοικοι

της Κερατέας, σε μια συμβολική ειρηνική

διαμαρτυρία.

Στην ανακοίνωση που μοίρασαν οι διαμαρ-

τυρόμενοι κάτοικοι τονίζουν:

- Το παράνομο της διαδικασίας  δημοπρά-

τησης με αναλυτική τεκμηρίωση.

- Τη συμβολική ειρηνική διαμαρτυρία τους

και την «ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε έναν
να κοπιάσει να έρθει στην Κερατέα».
- Τις δικαστικές αποφάσεις που απαγο-

ρεύουν έναρξη οποιοδήποτε έργου στην

Κερατέα, καθώς και  την προσφυγή που

έχει γίνει.

- Την αλληλεγγύη στη Φυλή, τα Λιόσια και

το Γραμματικό.

Οι κάτοικοι της Κερατέας, τόνισαν στη συ-

νέντευξη, τον επί 16 χρόνια αποτελεσμα-

τικό αγώνα τους που ήταν αγώνας υπέρ της

νομιμότητας. Ειδικότερα το ότι επί 128 ημέ-

ρες στα μπλόκα της Κερατέας μάτωσαν και

ότι ακόμα υπάρχουν ποινικές δίκες εναν-

τίον τους, τους υποχρεώνει σε δυναμική αν-

τίσταση σήμερα.

Κατά την τρίωρη διαμαρτυρία των κατοίκων

επιχειρήθηκε να απαγορευθεί η κατάθεση

επίσημης προσφυγής αναστολής από την

αστυνομία με εντολή του ΕΔΣΝΑ κάτι το

οποίο δεν έγινε πράξη μετά τις έντονες δια-

μαρτυρίες και την απειλή συγκρούσεων από

τους κατοίκους.

Αντιπροσωπεία των κατοίκων κατέθεσε αί-

τηση αναστολής και προσφυγή κατά της

νομιμότητας της δημοπράτησης στον

ΕΔΣΝΑ και την επιτροπή διαγωνισμού. Ο

πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού δε-

σμεύθηκε να απαντήσει εγγράφως.

Νωρίτερα είχε κατατεθεί αντίστοιχη αίτηση

αναστολής στους ελεγκτές νομιμότητας

Αττικής, όπου έχει κατατεθεί από 4/12/2012

η κύρια προσφυγή κατά των δημοπρατή-

σεων.

Στον διαγωνισμό προσήλθαν 8 κοινοπρα-

ξίες τεχνικών εταρειών, ακριβώς οι ίδιες

που προσήλθαν και στο διαγωνισμό για το

Γραμματικό.

Σύμφωνα με κύκλους των εργαζομένων

του ΕΔΣΝΑ οι εταιρείες «καθοδηγήθηκαν»

να υποβάλλουν υποχρεωτικά προσφορές

για την Κερατέα για να ληφθούν υπόψη οι

αντίστοιχες για Γραμματικό, Φυλή, Λιόσια.

Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα ίδια σχή-

ματα θα εμφανισθούν στη Φυλή και τα Λιό-

σια. Η προσυνεννόηση των εταιρειών και το

«μοίρασμα» του πακέτου είναι ήδη εμφανή.

Οι εταιρείες που υπέβαλλαν προσφορές

είναι:

1. ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ (Μπόμπολας κλπ.)

2. J.P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

3. ΤEΡΝΑ – ΔΕΗ

4. ΤΟΞΟΤΗΣ

5. ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – EMVITECH

6. ΜΕΤΚΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

7. NOVAERA (Κοπελούζος)

8. ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΤΑΡΤ –ΕΓΝΩΝ

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω

δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με αντα-

γωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη

μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική

διαχείριση και λειτουργία της μονάδας

επεξεργασίας απορριμμάτων για διά-

στημα μέχρι 27 έτη.
Είναι πασίγνωστο το ενδιαφέρον των δυο

πρώτων εταιρειών, τόσο του ομίλου Μπόμ-

πολα  αλλά και της  J.P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟ-

ΓΕΙΟΣ που αποτελούν αντίστοιχα τον

υπεργολάβο και εργολάβο του έργου

Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας, που ακυρώθηκε με δι-

καστικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση έκανε η συμ-

μετοχή της Δ.Ε.Η.  σε κοινοπραξία, μια που

με την ανοχή της τοπικής κοινωνίας της Κε-

ρατέας και του Λαυρίου λειτουργεί από το

1968 εκεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο της

στην Ελλάδα, με σημαντική περιβαλλοντική

επιβάρυνση αλλά και τεράστιες δεσμεύσεις

από τους αγωγούς υψηλής τάσης.

Τα κυρίαρχα συνθήματα των διαμαρτυρομέ-

νων κατοίκων ήταν:

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

- ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Τέλος το βασικό μήνυμα που δόθηκε ήταν

ότι στην Κερατέα δεν πρόκειται λόγω των

δικαστικών αποφάσεων, αλλά και της από-

φασης των κατοίκων να επιτραπεί να γίνει

τίποτα, ότι ο 16χρονος αγώνας της Κερα-

τέας ιδίως των 128 ημερών στα μπλόκα που

δικαιώθηκε θα παραμείνει παρακαταθήκη

και οδηγός για το μέλλον και ότι οι παρά-

νομες αντιδημοκρατικές ενέργειες του

ΕΔΣΝΑ και ιδίως του περιφερειάρχη Γ.

Σγουρού δεν θα περάσουν.  

Κωστής Βενετσάνος

Y.Γ.: Δεν πρόλαβε να καταθέσει τις προ-

σφυγές ο Στ. Ιατρού και απορρίφθηκαν από

τις Ε.Ε. και τον ΕΣΔΝΑ!


