
Με τη φορολογία των ακινήτων ασχοληθήκαμε από το

λυκαυγές της κρίσης (2-1-2010), σε άρθρο μου, με τίτλο:

«Σιχάθηκα και το κεραμίδι μου» και στη συνέχεια έχουμε

αναφερθεί επανειλημμένα.

Κάποιοι άρχισαν να καταλαβαίνουν μετά

το Καλοκαίρι του 2011 και τα “είπα ξ’

είπα” του Βενιζέλου, περί φορολογίας

ακινήτων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε τί είχε πει ο

Ben., πριν την επιβολή του ειδικού “τέ-

λους” Ακινήτων (Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε.) τον Ιούνιο

του 2011: «Για την υπαγωγή του φόρου
Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) δεν χρειάζε-
ται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως...
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ» (σχε-

τικό video στο www.ebdomi.com) δεν είναι
οι λογαριασμοί της ΔΕΗ για να εισπράξεις τέλη ή φό-
ρους...». Συνέπεια και αξιοπιστία!

Αντισυνταγματικότητα

και Δήμευση περιουσίας

Για το χαράτσι όμως τα λέει καλύτερα ο Προκ. Παυλό-

πουλος. Σε ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου, αν εξακο-
λουθεί να υποστηρίζει όσα είχε πει το Σεπτέμβριο του

2011 - τον καιρό που η Ν.Δ. ήταν ακόμη αντιμνημονιακή

- σχετικά με το “τέλος ακινήτων” απάντησε κατηγορημα-

τικά: «Στο ακέραιο για δύο λόγους. Πρώτον γιατί αυτή η
συνέντευξη είχε δοθεί μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της
Βουλής, όπου εκ μέρους της Ν.Δ. είχα εγείρει την έν-
σταση αντισυνταγματικότητας κατά της διάταξης του
άρθρου 53 του νόμου 4021. Αυτά δεν ήταν προσωπικές
μου απόψεις, αλλά απόψεις της Ν.Δ.»

Το Υπουργείο Οικονομικών (Στουρνάρας), συνέχισε, έχει
μπροστά του την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για
το χαράτσι (αριθ. 1972 του ‘12), η οποία σαφώς ορίζει σε
τρία σημεία του σκεπτικού της την αντισυνταγματικότητα
της είσπραξης από τη ΔΕΗ, αλλά το ΣτΕ έκανε αποδεκτό
τον φόρο αυτό (φόρο, όχι τέλος), ως έκτακτο για τα έτη
2011 & 2012, διότι μετά τη διετία, «αν αποκτήσει δηλαδή
οποιαδήποτε και μεσοπρόθεσμη, όχι μόνιμη, διάσταση, 

Συνέχεια στη σελ. 2

Δεν υπάρχει τίποτε πιο

άνισο από την ίση μεταχεί-

ριση των ανίσων.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

του Κώστα
Βενετσάνου

Συμπόσιο Επικούρειας 

Φιλοσοφίας
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Παναττική διαμαρτυρία
για τα χαράτσια
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Ξηλώνονται οι Παιδικές Χαρές
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Ο Σαρωνικός εκποιείται

Το Ελληνικό ξεπουλιέται
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Ημερίδα για εκπαιδευτικούς

από τη Μητρόπολη Γλυφάδας, ΒΒΒ
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Πρόεδρος στα 3Β
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ΧΑΡΑΤΣΙ

φορολογία ακινήτων

και ΔΗΜΕΥΣΗ
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Ιστορική απόφαση στο Δήμο Παλλήνης
Κοινωνικό αγαθό το νερό- δεν πωλείται
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ΔΗΜΕΥΣΗΔΗΜΕΥΣΗ
ενάντια 

στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ
Κοίτα κύριο άρθρο
και ερώτηση Τσίπρα, σελ. 17
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Συνέχεια από τη σελ. 1

τότε παραβιάζει τρεις βασικές αρχές: την αρχή προστασίας
της περιουσίας που δεν είναι μόνο αρχή του ελληνικού
συντάγματος, αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω της
ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου [...]
παραβιάζει την αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων
βαρών και τρίτον το γεγονός ότι αυτό καθορίζεται με βάση
την τιμή ζώνης, που σε μια ζώνη βάζει στην ίδια γραμμή
π.χ. ένα ισόγειο και ένα ρετιρέ. Αυτό επίσης παραβιάζει
την αρχή της ισότητας» και συνέχισε καταλήγοντας: «όταν

φορολογείς ένα ακίνητο χωρίς να υπολογίζεις καθόλου την

πρόσοδο, που σου αποφέρει, τότε καταλήγεις σε πολύ

μικρό χρονικό διάστημα  στην πλήρη απώλειά του και γι’

αυτό μιλούσα τότε, και ακόμη μιλώ, για έμμεση δήμευση».

Η ουσία και τύποις, δήμευση των ακινήτων, γίνεται πλέον

κατανοητή από όλους, όταν προβάλλεται ως κύριο θέμα,

ακόμη κι από την πλέον συντηρητική εφημερίδα - εκ των

Ηρακλειδών της τροϊκανής κυβέρνησης - ΕΣΤΙΑ (31-1-

2013): “Ετος δημεύσεων των ακινήτων” είναι ο κύριος τίτ-

λος της με υπότιτλο “ΦΑΠ τριών ετών, ΕΕΤΗΔΕ και ενιαίος

φόρος” που τους χαρακτηρίζει καθαρά “φόρους κατοχής”.
«...Αυτό κι αν είναι δήμευυσις...» συμπεραίνει στην ανά-

λυση που ακολουθεί το κείμενό της.

Σταχυολογήσαμε αντιδράσεις συντηρητικών - κυβερνητι-

κών φορέων, για ν’ αποφύγουμε υπόνοια αντιπολιτευτικής

σκοπιμότητας. Οταν ο Παυλόπουλος, ο Βενιζέλος, η ΕΣΤΙΑ

και άλλοι τα λένε, τί μας χρειάζεται ο Τσίπρας, η Παπα-

ρήγα, η ΑΥΓΗ κι ο Ριζοσπάστης;

Αντίθετα δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου η τεκμηριωμένη

αντίδραση κομματικών και επιστημονικών φορέων και ενώ-

σεων όπως των δικαστών, των δικηγόρων κ.ά. (Τα “συνέ-

δρια” που λέγαμε σε προγενέστερο άρθρο μας και οι

προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια). Οι

“κινήσεις πολιτών” εκφράζουν πολιτικές κινήσεις αντι-

δράσεως των πολιτών - απαραίτητες και πολύ χρήσιμες -

αλλά όχι επαρκείς.

― Η ισχυρά τεκμηριωμένη προσφυγή στη Δικαιοσύνη που

πρέπει να τεθεί προ των ιστορικών ευθιυνών της, ως εξου-

σία και ως οντολογική και μεταφυσική έννοια, είναι το ένα

ισχυρό οχυρό άμυνας των πολιτών.

― Το άλλο είναι η Βουλή - έστω αυτή - και τα κόμματα,

μέσα κι έξω από τη Βουλή και 

― Το Κίνημα των πολιτών, ως μοχλός αφύπνισης, ενημέ-

ρωσης, πίεσης και δράσης πολυδύναμης και πολύπλευρης.

Σκοπός τους είναι να μας πάρουν τα σπίτια μας, τη

γη μας. Εχει ξαναγίνει αυτό. Ρωτήστε τους παλιούς να

σας το πούνε. Στη γερμανική κατοχή 1941-’44 αρπάχτηκαν

στην κυριολεξία σπίτια  για  μερικούς τενεκέδες λάδι!

Οταν έχεις ένα σπίτι 200 - 300.000 € και σου ‘ρχεται να

πληρώσεις φόρους 5.000 € το χρόνο και δεν έχεις να τα

δώσεις σε τρία χρόνια, που περνάνε ‘φέτος, γίνονται

15.000 €. Κι όλες οι άλλες υποχρεώσεις που έχεις κι αν

χρωστάς και στην Τράπεζα, κι αν σου 'ρθουν πολλές ανα-

ποδιές - αρρώστεια, ανεργία κλπ. τί θα κάνεις; Θα στο βγά-

λουν στο σφυρί. Οι τράπεζες θα δημιουργήσουν εταιρείες

για μεταπωλήσεις και ενοικιάσεις κατασχεθέντων και δη-

μευθέντων σπιτιών, όπως έχουν κάνει με τα αυτοκίνητα και

όπως είδαμε πρόσφατα στην Ισπανία, Η.Π.Α. και αλλού.

Κι αυτό δεν αφορά μόνο τις “φτωχιές” περιοχές. Αφορά και

τις “πλούσιες” κυρίως, που πλήττονται ιδιαίτερα λόγω βε-

βαρημένης τιμής ζώνης!

Κι εδώ χρειάζονται οι γνήσιοι οικονομολόγοι. Η πολιτική

οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη και για τούτο, αν θέλει

να είναι οικονομολόγος, ο επιστήμονας και όχι λογιστής,

πρέπει να είναι και φιλόσοφος. Πρέπει να σκέπτεται κατά

τον ορθό λόγο, το δέον και την ηθική!

Δεν είναι ηθικοπλαστικό αυτό που ισχυρίζομαι. Είναι από-

λυτα ρεαλιστικό και Δίκαιο. Δεν είναι αναγκαίο μόνο για

την προστασία των πολιτών (που πρέπει να μας ενδιαφέ-

ρει), αλλά και για την αυτοσυντήρηση των τρωκτικών και

των αρπακτικών, (που δεν μας ενδιαφέρει). Με νουθεσίες,

δηλώσεις νομιμοοφροσύνης και αυτοσυγκράτησης, με εκ-

φοβισμούς και τρομοκρατία, με δυνάμεις καταστολής και

με βία δεν σώζονται οι δυνάστες: «Αν ο λαός σε μισεί, τα
”κάστρα” δεν σε σώζουν».2

Ας πάμε στην καθαρή οικονομική επιστήμη. Τα αγαθά έχουν

δυο ειδών αξίες: την αξία χρήσης και την ανταλλακτική

αξία. Π.χ. η “αξία χρήσης” του ατμοσφαιρικού αέρα είναι

απεριόριστη και του νερού, καθοριστική. Η “ανταλλακτική

τους αξία” είναι από μηδενική (αέρας), έως ελάχιστη

(νερό).

Ετσι η “αξία χρήσης” των κατοικιών είναι σχεδόν ταυτό-

σημη, είτε αυτή ευρίσκεται στην Εκάλη και στη Βουλαιγ-

μένη, είτε αυτή ευρίσκεται στην Πετρούπολη ή και την

Κυψέλη. Αν το ίδιο ακριβώς σπίτι μπορούσες να το μετα-

φέρεις από τη Βούλα στις Κουκουβάονες, για τη χρήση του

αυτή καθ’ αυτή, δεν θα άλλαζε τίποτα, εκτός μόνον του πε-

ριβάλλοντος. Αλλο τώρα αν το πουλούσες. Τότε θ’ απο-

κτούσε ανταλλακτική αξία. Ο οιοσδήποιτε φόρος λοιπόν

στην πρώτη περίπτωση (της χρήσης) πρέπει, “κατά το

ορθόν και το δέον”, να είναι σχεδόν ο ίδιος, κατά δε την

δεύτερη περίπτωση, της πώλησης, να υπεισέρχεται ο πα-

ράγοντας της “ζώνης”.

Αν μάλιστα είναι πρώτη και κύρια κατοικία, κατά την “αξία

χρήσης”, ο οιοσδήποτε φόρος πρέπει να είναι μηδενικός,

τουλάχιστον μέχρι την αξία των 500.000€.

Να το πω απλά: Για την πρώτη και κύρια κατοικία, ψηφίζω

Μπερλουσκόνι! Φαίνεται ότι έχει πιο πολύ μυαλό από τους

σοσιαλδημοκράτες ή “κεντρώους” ή “αριστερούς”, ή “νεο-

φιλελεύθερους” ηθοπλαστικούς!

Αυτά πάνω κάτω τα λένε και το Σύνταγμα και η Χάρτα Αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης.

Τί λέει το Σύνταγμα το οποίο το έχουν όχι απλά παραβιά-

σει, το έχουν βιάσει, όλοι οι πολιτειακοί παράγοντες;

«Οι Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα
δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους» (“Σ” άρθρο

4 §5).

Οταν λοιπόν έχεις ένα σπίτι που μένεις - τρως, κοιμάσαι και

αποπατείς - και το σπίτι αυτό είναι “αντικειμενικής αξίας”

π.χ. 300.000 €, είτε γιατί το κληρονόμησες και πλήρωσες

φόρο κληρονομίας, είτε γιατί την εποχή των παχέων αγε-

λάδων έφτιαξες ένα σπίτι, αντί να τα φας στα μπουζούκια,

στο καζίνο και στις ..Σεϋχέλες, και τώρα παίρνεις μια σύν-

ταξη 1000€ και το παιδί σου είναι άνεργο, πού θα βρεις τα

λεφτά να δώσεις 2.500 - 3000 ― ή 5000€ ή και παραπάνω.

Και βέβαια, “Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κρά-
τους” (“Σ” αρθρ. 17§1), ενώ “Η απόκτηση κατοικίας από αυ-
τούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους»! (Σ.

αρθρ. 21 §4). Μοιάζει με ειρωνία...

Πώς θα σου βγάλει λοιπόν ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς, ο σο-

σιαλιστής Βενιζέλος και ο κκε εσ. Κουβέλης το σπίτι στο

σφυρί; Αυτά υποτίθεται ότι θα τα έκαναν οι κομμουνιστές(!)

τώρα τα κάνουν και οι φιλελεύθεροι, εκσυγχρονιστές Ευ-

ρωπαίοι; Ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο;

––––––––––––––––
1. Προκ. Παυλόπουλος στο Real Fm 5/2/13 και 13/9/2011

2. Ν. Μακιαβάλλι: Ο Ηγεμόνας, εκδ. Σκαραβαίος 1969, κεφ. 20,

σελ. 150.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 11  Φεβρουαρίου στις 8μ.μ., με 2 θέματα: 
1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

2. Κατανομή ποσού 41.545,72€  για κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των Σχολικών Επιτροπών.

Επίσης συνεδριάζει και την Παρασκευή 15/2, ώρα 15.00

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Αθήνας Σελ. 4

Η ευτυχία στις σχέσεις Σελ. 5

Παγώνουν τα τέλη στα 3Β Σελ. 6

Θηβαϊκή Ηγεμονία
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ηλιος στο Ανήλιο Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εικόνες που σοκάρουν...
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Συνάντηση ενημέρωσης στο
Κόρμπι   Σελ. 14

Σε μαραμό τα μουσικά - καλλιτεχνικά
σχολεία  Γιώργος Πάντζας Σελ. 17

Τα απορρίμματα και τα όχι της
κεντρικής διοίκησης διαχρονικά
Σταύρος Παπασταυρόπουλος Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΧΑΡΑΤΣΙ, φορολογία ακινήτων και ΔΗΜΕΥΣΗ
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...Αλάνα, έγινε η Παιδική Χαρά στην

οδό Δαιδάλου προέκταση της  οδού

Άρεως στη Βουλιαγμένη, την περα-

σμένη εβδομάδα (26/1), όταν συνερ-

γεία του Δήμου 3Β μπήκαν στο χώρο

και έκοψαν από τη βάση τους όλα τα

όργανα και τα  αφαίρεσαν. 

Αναστατωμένοι οι κάτοικοι βγήκαν στο

δρόμο  και ρωτούσαν γιατί αφαιρούνται

τα όργανα, για να πάρουν την απάν-

τηση από το συνεργείο ότι τα βγάζουμε

για να μπουν καινούργια.

Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. 

Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι δεν

πρόκειται για τέτοιο πρόβλημα, γιατί

δεν έχει ξηλωθεί καμμιά άλλη Παιδική

Χαρά στα 3Β, και γίνονται καχύποπτοι

μήπως έχει να κάνει με την γενικότερη

πολιτική περί “αξιοποίησης Αστέρα και
Καβουρίου”.
Η απάντηση που πήραν από το Δή-

μαρχο Σπ. Πανά, όπως μας ενημέρω-

σαν, ήταν ότι «τα όργανα δεν

πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφα-
λείας και δεν πρόκειται να τοποθετη-
θούν νέα λόγω οικονομικής
δυσπραγίας του Δήμου».

Ο Δήμαρχος στη Δημοτική Συνεδρίαση

4/2, ενημέρωσε σχετικά ότι οι Παιδικές

Χαρές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

που βάζει ο ΕΛΟΤ* (Ελληνικός Οργανι-

σμός Τυποποίησης) ή ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.*

και γι’ αυτό πρέπει να ξηλωθούν, αλλά

θα μπουν νέα όργανα με καινούργιες

προδιαγραφές ασφαλείας, με ειδικό τά-

πητα-πλακάκια και ξύλινη περίφραξη

γύρω-γύρω.

Δηλαδή οι Παιδικές Χαρές ξηλώνονται

για να προσαρμοστούμε στις προδια-

γραφές των ευρωπαϊκών προτύπων**.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η Παιδική

Χαρά λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια

χωρίς ποτέ να προκληθεί οποιοδήποτε

ατύχημα και ότι έπρεπε πρώτα να εξα-

σφαλίσει την αντικατάσταση των οργά-

νων και μετά να ξηλώσει ο Δήμαρχος.

Αλλωστε όπως σημειώνουν σε ανακοί-

νωσή τους (υπάρχει σύμβαση του

Δήμου με εργολάβο για μηνιαία συντή-

ρηση των παιδικών χαρών) και θα πρέ-

πει να αντικατασταθούν άμεσα τα

όργανα.

Αναρωτιόμαστε εν τέλει αν θα ξηλω-

θούν όλες οι Παιδικές Χαρές και θα μεί-

νουν άδειες έως ότου καταφέρει ο

Δήμος να τις αντικαταστήσει. 

ΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΑ 3Β

* «Πίσω από κάθε επιτυχημένο επιχειρηματία
υπάρχει ο ΕΛΟΤ». To διαβάσαμε στην ιστοσελίδα

του ΕΛΟΤ, η οποία γράφει ότι ο ΕΛΟΤ είναι Νο-

μικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κύριες δρα-

στηριότητες την εκπόνηση και διάδοση των

προτύπων, την απονομή σημάτων συμμόρφωσης

(ποιότητας), η χορήγηση πιστοποιητικών συμ-

μόρφωσης (ποιότητας), η πιστοποίηση συστημά-

των ποιότητας επιχειρήσεων και η διενέργεια

εργαστηριακών δοκιμών.

Tώρα ο ΕΛΟΤ και άλλες ανάλογες εταιρείες συγ-

χωνεύθηκαν στην ΕΒΕΤΑΜ (Εταιρεία Βιομηχανι-

κής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Μετάλλου και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστο-

ποίησης και Ποιότητας A.E.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι το Ελληνικό πολυκλαδικό

πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγ-

χων και πιστοποίησης.

Με βάση τις διακηρύξεις του Υπουργείου η νέα

ΕΒΕΤΑΜ, μετά τη συγχώνευση και την απορρό-

φηση των δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ, θα αποτε-

λέσει τον “Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης”. 

Μία ανώνυμη ιδιωτική επιχείρηση που εγκρίνει ή

δεν εγκρίνει ένα προϊόν δηλαδή; Με ποιες ασφα-

λιστικές δικλείδες; Αν λάβω υπόψιν την κανιβαλική

κερδοσκοπική νοοτροπία που υπάρχει στην αγορά

και ότι είναι μία καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση

αναρωτιέμαι, από πού κερδίζει, αφού όπως σημει-

ώνεται δεν επιχορηγείται από το κράτος!

**σ.σ.: Οσο για τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές αν λάβω ως παράδειγμα την Παιδική

Χαρά στην πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα,
που έστρωσαν τσιμέντο και από πάνω έναν
τάπητα (πλακάκια) με ένα είδος καουτσούκ
που μετά από λίγο καιρό άνοιξαν τα “πλα-
κάκια” και δημιουργήθηκαν χάσματα, με κίν-
δυνο  να σφηνώσουν τα παιδικά ποδαράκια
μέσα με απρόβλεπτες συνέπειες και από
την άλλη, τους πολύ ζεστούς μήνες καίει
τόσο πολύ που παθαίνεις έγκαυμα αν το
ακουμπήσεις, τότε για ποια ευρωπαϊκά πρό-
τυπα μιλάμε; Και είναι τα ίδια πρότυπα στη
Σουηδία για παράδειγμα με το κλίμα που
έχει και το ίδιο στην Ελλάδα;  

Αννα Μπουζιάνη

“Κούρσες θανάτου” στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Βουλιαγμενης τα μεσανυχτα, όταν διμοιρίες των ΜΑΤ επε-

νέβησαν δυναμικά σπάζοντας τους αυτοσχέδιους αγώνες, που γίνονται κάθε Τετάρτη στη

λεωφορο.

Εκατοντάδες νεαροί που μετατρέπουν τον κεντρικό

αυτό δρόμο σε πίστα ταχυτητας άρχιζαν να παίζουν

•κλεφτοπόλεμο• πετώντας πέτρες και αντικείμενα κατά

των αστυνομικών. Οι νεαροι έβαλαν  φωτιες σε καδους

απορριμμάτων ενώ δε δίστασαν  έναν απο αυτούς να

τον πετάξουν φλεγόμενο  στη μέση της λεωφόρου.

Η κίνηση διεκόπη για περισσότερο απο δυο ώρες.

Σκηνές αλλοφροσυνης ακολούθησαν όταν το συγ-

κεντρωμενο πληθος χάθηκε  στα γύρω στενά και οι

κάτοικοι αγανακτισμένοι στα μπαλκόνια  διαπληκτί-

ζονταν μαζί τους.

Κινδύνευσαν καταστήματα και αυτοκίνητα στη γύρω

περιοχή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κάθε Τε-

τάρτη κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές απο τις “Κούρσες θανάτου”, με τα παράνομα στοι-

χήματα που στήνουν νεαροι απο όλη την Αθηνα.                               Αναστασία Μπουζιά

Εκατοντάδες κάτοικοι του

δήμου Σαρωνικού, από όλες τις

δημοτικές – τοπικές κοινότη-

τες, ανταποκρίθηκαν στον

αγορά φθηνών προϊόντων, που

διοργάνωσε ο Δήμος Σαρωνι-

κού μέσω της Δημοτικής Κοι-

νότητας Καλυβίων το Σάββατο

2 Φεβρουαρίου.

Συνολικά υποβλήθηκαν 530 πε-

ρίπου αιτήσεις παραγγελίας

για διάφορα προϊόντα  σε ιδιαί-

τερα προσιτές τιμές.  

Οι κάτοικοι   που παρέλαβαν

την παραγγελία τους έδωσαν

συγχαρητήρια στο Δήμο, και

την ανάγκη να συνεχιστούν τέ-

τοιες προσπάθειες, γιατί σε

αυτή τη δύσκολη οικονομικά

συγκυρία, είναι μία σημαντική

βοήθεια στις ασθενέστερες οι-

κονομικά κατηγορίες πολιτών. 

Ο Δήμος Σαρωνικού δηλώνει

ότι προσπάθεια αυτή θα συνε-

χιστεί και το επόμενο διάστημα

με νέες διανομές και άλλων

προϊόντων σε χαμηλές τιμές. 

Διανομή τροφίμων στο Σαρωνικό
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«Ημερολόγιο ελληνο – ιταλικού πολέμου
του Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη»

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης

Χορεύοντας με τον Raidel -

Καμμία συμπάθεια για τον διάβολο

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης οργανώνει διήμερο

κινηματογραφικών προβολών, που θα πραγματοποιηθεί

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 7μ.μ., στο

Οινοποιείο Πέτρου στην

Παλλήνη.

Το Σάββατο θα προβλη-

θεί το ντοκιμαντέρ του

σκηνοθέτη Αλέξη Τσάφα

με τίτλο «Χορεύοντας με
τον Raidel».
Την  Κυριακή 17/2, θα

προβληθεί η ταινία του

σκηνοθέτη Δημήτρη

Αθανίτη  «Καμμία συμ-
πάθεια για τον διάβολο».
Η ταινία είναι ακατάλ-

ληλη για ανηλίκους.

Στην προβολή θα παρε-

βρεθούν και οι σκηνοθέτες των ταινιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα λειτουργήσει

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» Λ. Μαρα-

θώνος 117, και ο Δήμος θα ιδρύσει μόνιμη Κινηματογρα-

φική Λέσχη, την οποία θα ανακοινώσει στο διήμερο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ» και 

«ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ»

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις", θα

προβάλει έως και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, το βραβευ-

μένο με Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κινουμένων σχε-

δίων: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ» (μεταγλωτ. ώρα 17.30)

και την υποψήφια για 4 ΟΣΚΑΡ: «ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ».

Στο ρόλο του Δράκουλα, ακούγεται η φωνή του απολαυστικού

Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Καλώς ήλθατε στο Hotel Transylvania, το πολυτελές θέρετρο του
Δράκουλα, όπου τα τέρατα και οι οικογένειες τους, μπορούν να
ξεδώσουν ελεύθεροι, χωρίς να τους ενοχλεί η ανθρώπινη πα-
ρουσία.  Το ιδανικό όμως σκηνικό, κινδυνεύει να καταρρεύσει,
από την παρουσία ενός κοινού θνητού, που ανακαλύπτει τυχαία

το θέρετρο και ξετρελαίνεται με την Mavis.

ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ Προβολές: 19.15 και 21.30

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κίρα Νάιτλι, Άαρον Τζόνσον, Τζουντ

Λο, Ντόμναλ Γκλίζον
Μια ταινία-ιστορία αγάπης, βασισμένη στο ομώνυμη κλασική
νουβέλα του Τολστόϊ, με 4 υποψηφιότητες ΟΣΚΑΡ.

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» DOLBY ST. SR

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Εκδήλωση για την παρου-

σίαση του βιβλίου «Ημερο-
λόγιο ελληνο – ιταλικού
πολέμου του Χρίστου Ν.
Πέτρου – Μεσογείτη», που

περιλαμβάνει ως παράρ-

τημα  το «Ημερολόγιο πο-
λέμου του Ιωάννη Σπ.
Δημητρίου», θα πραγματο-

ποιήσει η  Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Καλυβίων του Νομικού

Προσώπου «ΑΡΙΣΤΟΔΙ-

ΚΟΣ» του Δήμου Σαρωνι-

κού την Κυριακή 10

Φεβρουαρίου και ώρα 7μ.μ.

στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Σαρωνικού.  

Ομιλητές στην εκδήλωση

θα είναι: η αρχαιολόγος,

Επίτιμη Διευθύντρια της Α’

Εφορείας Βυζαντινών Αρ-

χαιοτήτων Ελένη Γκίνη

Τσοφοπούλου, η φιλόλογος

ιστορικός Ελένη Κ. Δημη-

τρίου, η φιλόλογος Γαρυ-

φαλιά Α. Αδάμη, ο

στρατιωτικός ιατρός και λο-

γοτέχνης Άρης Χαραλαμ-

πάκης, ο επιμελητής των

κειμένων και των φωτογρα-

φιών του βιβλίου Χρίστος Ι.

Δημητρίου και ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που, που είχε την επιμέλεια

της έκδοσης.

Τη βιβλιοπαρουσίαση θα

ακολουθήσει προβολή φω-

τογραφιών από το ελληνοϊ-

ταλικό μέτωπο και

αποκαλυπτήρια της προτο-

μής του Χρίστου Ν. Πέτρου

– Μεσογείτη, που αποτελεί

δωρεά της οικογένειάς του.  

Το πρώτο ημερολόγιο του

Χρίστου Ν. Πέτρου –Μεσο-

γείτη, περιέχει μία αναλυ-

τική αφήγηση και

εξιστόρηση όλων των στρα-

τιωτικών γεγονότων όπως

τα έζησε ο ίδιος, από τον

Αύγουστο του 1940 που

επιστρατεύτηκε, μέχρι το

τέλος του πολέμου και την

επιστροφή του στην γενέ-

τειρά του, τα Καλύβια Αττι-

κής. 

Σίγουρα και τα δύο ημερο-

λόγια έχουν μία μοναδική

και αξεπέραστη βαρύτητα,

αφού αποτελούν μαρτυρία

ψυχής των γεγονότων του

πολέμου του ‘40, έτσι όπως

τα βίωσαν οι δύο αφηγητές

στρατιώτες.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις

της καλαίσθητης έκδοσης

των 380 σελίδων, θα διατε-

θούν για την ενίσχυση του

σκοπού του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου

Σαρωνικού.

Σήμερα ζυμώνουμε ψωμί

Βιωματικό εργαστήριο παρασκευής 
ψωμιού με φυσικό προζύμι

Η Ανοιχτή Συνέλευση Εθελοντών του αυτοδιαχειριζόμε-

νου χώρου Κάμπινγκ Βούλας  το Σάββατο 16 Φεβρουα-

ρίου, ώρα 13.00μμ - 16.00μμ θα ζυμώσει ψωμί  με την

Ελισώ που θα δείξει πως φτιάχνουμε ελιόψωμο -σταφι-

δόψωμο- πολύσπορο και ψωμί με βότανα. Πώς να φτιά-

χνουμε υγιεινά, νόστιμα και θρεπτικά αρτοποιήματα.  Να

ξαναθυμηθούμε τη τέχνη των γιαγιάδων μας. Να κάνουμε ένα

βήμα προς την αυτάρκεια

Ο καθένας μπορεί να φέρνει μαζί του, Ένα ξύλινο σκεύος η μια

κατσαρόλα (για να ζυμώσετε) και μια ξύλινη κουτάλα. To ταψάκι

για τo ψήσιμο για να πάρετε το ψωμί στο σπίτι. Μια καθαρή πε-

τσέτα για να το σκεπάσετε 

Και κάτι από τα παρακάτω για να τα μοιραστούμε και να ανταλ-

λάξουμε:  Αλεύρι, Σουσάμι - παπαρουνόσπορο - ηλιόσπορο-στα-

φίδες-ξηρους καρπούς.

Φεύγοντας θα πάρετε μαζί σας το ψωμί που φτιάξατε για να το

ψήσετε σπίτι σας μια και δεν διαθέτουμε φούρνο. 

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας: Θα μας βρείτε στο κτήριο που βρί-

σκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών (δίπλα στο ΠΙΚΠΑ)  Ο χώρος

θερμαίνεται από σόμπα. 

http://www.voulacamp.blogspot.com/ τηλ. 6974342771

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Μια ξεχωριστή συναυλία για την ενίσχυση των σκοπών

του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της

δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, διοργανώνει η

(Κ.Ε.Δ.Κ. σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο «Σφητ-

τός», τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 8μ.μ., στο Κλει-

στό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου.

Σπουδαίοι καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού που αν-

ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών, θα συμ-

βάλλουν με το δικό τους ξεχωριστό, μουσικό τρόπο στο

σκοπό της εκδήλωσης, που είναι η συγκέντρωση τροφί-

μων για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών της πόλης. 

Eισιτήριο τα συσκευασμένα τρόφιμα, ότι μπορεί ο καθένας. 

Τηλέφωνα:  6974.076.908 Βαρβάρα Γκιόκα,  6972.314.201

Πασχάλης Τόνιος.

Ένα  αφιέρωμα που διορ-

γανώνεται με την υποστή-

ριξη της Πρεσβείας της

Ιαπωνίας, του Japan Founda-

tion και του Kawakita Memorial

Film Institute, περιλαμβάνει

συνολικά 11 ταινίες. Κά-

ποιες από αυτές είναι κινη-

ματογραφικά μεγαθήρια,

ενώ κάποιες άλλες παρα-

μένουν ακόμη ανεξερεύνη-

τοι θησαυροί. Και οι 11

ταινίες, η καθεμία με το

δικό της ξεχωριστό ύφος,

σφράγισαν τη διεθνή ανα-

γνώριση της πολιτιστικής

προσφοράς της Ιαπωνίας

τον 20ο αιώνα.

Ίδρυμα Μ.Κακογιάννης

(Πειραιώς 206, Ταύρος,

τηλ. 210-3418 550)

14 έως 20 Φεβρουάριου

Είσοδος ανά προβολή: 3´€

Οι ταινίες που θα προβλη-

θούν:
1. Γυναίκα της ομίχλης
(Oboroyo No Onna)

Σκην: Χεινοσούκε Γκόσο,

Ασπρόμαυρη, 111΄, 1936

2. Οι Ιστορίες του Γκέντζι
(Genji Monogatari)

Σκην: Κοζαμπούρο Γιοσι-

μούρα, Ασπρόμαυρη,

121΄,1951

3. Ο ηλίθιος (Hakuchi)

Σκην: Ακίρα Κουροσάουα,

Ασπρόμαυρη, 166΄,  1951

4. Πυρκαγιά (Enjo)

Σκην: Κον Ιτσικάουα, Ασπρό-

μαυρη, 99΄,  1958

5. Κολασμένα πάθη (Yabu no

Naka no Kuroneko)

Σκην: Κανέτο Σίντο, Ασπρό-

μαυρη, 90΄,  1968

6. Το αγόρι (Shonen)

Σκην: Ναγκίσα Όσιμα, Ασπρό-

μαυρη & Έγχρωμη, 97΄, 1969

7. Έρωτας + Σφαγή (Erosu

Purasu Gyakusatsu)

Σκην: Γιοσισίγκε Γιόσιντα,

Ασπρόμαυρη, 168΄, 1969

8. Η τελετή (Gishiki) 

Σκην: Ναγκίσα Όσιμα, Έγ-

χρωμη, 122΄, 1971

9. Το θολό ποτάμι (Doro No

Kawa)

Σκην: Κοχέι Ογκούρι, Ασπρό-

μαυρη, 105΄, 1981

10. Ειτζανάικα (Ee Janaika)

Σκην: Σοχέι Ιμαμούρα, Έγ-

χρωμη, 151΄, 1981

11. Ζέγκεν, ο άρχων του
μπορντέλου (Zegen)

Σκην: Σοχέι Ιμαμούρα, Έγ-

χρωμη, 124΄, 1987

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας
Κινηματογραφικά μεγαθήρια κι ανεξερεύνητοι

θησαυροί του Ιαπωνικού Κινηματογράφου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

14 μέχρι 20 Φεβρουάριου

Μ
ε θέμα “Το θέατρο του Σικελιανού”, θα μιλήσει

ο συνεργάτης μας - αρθρογράφος Γιάννης

Κορναράκης, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου,

ώρα 6.30, στο Κόγκο Παλλάς (παραλιακή λεωφόρος

Γλυφάδας), στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Αττι-

κού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας.
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Ο Δήμος Παλλήνης και οι

Φίλοι της Επικούρειας Φι-

λοσοφίας “Κήπος Αθηνών”

και “Κήπος Θεσσαλονίκης”,

διοργανώνουν το 3ο Πανελ-

λήνιο Συμπόσιο Επικού-

ρειας Φιλοσοφίας στις 9 και

10 Φεβρουαρίου στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα (Κλει-

τάρχου και Αριστείδου

Γέρακας), με είσοδο ελεύ-

θερη για το κοινό.

Μετά την επιτυχία των δύο

πρώτων Συμποσίων που πα-

ρακολούθησαν εκατοντά-

δες άτομα κάθε ηλικίας απ΄

όλη την Ελλάδα, ο Δήμος

Παλλήνης και οι Φίλοι Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας τι-

μούν για τρίτο συνεχόμενο

χρόνο το μεγάλο διαφωτι-

στή και ανθρωπιστή φιλό-

σοφο Επίκουρο με την

παρουσίαση, ανάλυση και

συζήτηση των κυριότερων

πτυχών της φιλοσοφίας

του.

Το Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας

έχει γίνει πλέον θεσμός και

διοργανώνεται κάθε χρόνο

στο συγκεκριμένο τόπο και

χρόνο. Σύμφωνα με το βιο-

γράφο του Διογένη Λαέρ-

τιου, ο μεγάλος φιλόσοφος

καταγόταν από τον Αθη-

ναϊκό Δήμο Γαργηττού και

γεννήθηκε τον αττικό μήνα

Γαμηλιώνα, περίπου το ση-

μερινό Φεβρουάριο.

Ο Επίκουρος είχε αντιλη-

φθεί ορθά τη φύση του σύμ-

παντος και του ανθρώπου,

καθώς τα ευρήματα της

σύγχρονης Επιστήμης υπο-

στηρίζουν την εγκυρότητα

των βασικών σημείων της

Φυσικής και Ηθικής φιλοσο-

φίας του. Το ανθρωπιστικό

μήνυμά του εκφράζει δια-

χρονικά με τον απλούστερο

αλλά και αρτιότερο τρόπο

το νόημα της ευδαιμονίας

και τη μέθοδο προσέγγισης

μιας ευτυχισμένης ζωής,

ακόμη και σε δύσκολους

καιρούς.

Η φιλοσοφία του Επίκουρου

θεωρείται βασικό μέρος της

πολιτιστικής κληρονομιάς

του δυτικού πολιτισμού και

έχει επηρεάσει πολλούς φι-

λοσόφους και στοχαστές

του Διαφωτισμού και της

Επιστήμης.

Η διοργάνωση του Συμπο-

σίου, έχει ιδιαίτερη αξία

επειδή προσφέρει μια δια-

χρονική πρόταση πνευματι-

κής θωράκισης απέναντι

στα σημερινά ψυχολογικά,

κοινωνικά και πολιτικοοικο-

νομικά αδιέξοδα.

3ο Συμπόσιο "Επικούρειας Φιλοσοφίας"

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ -

ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 
O Eξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη (Κάτω Βούλα) ορ-

γανώνει διήμερη εκδρομή σε Αράχωβα, Δελφούς, Ιτέα,

Γαλαξείδι, το Σάββατο και Κυριακή 9 - 10 Μαρτίου.

Κόστος εκδρομής 60 ευρώ (πούλμαν, ξενάγηση,

διανυκτέρευση στο Nausika Palace & πρωινό).

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,

Εφη Γαβριλάκη 6937730962. 

Συναυλία μουσικής δωματίου

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», οργανώνει εκδήλωση για

το κόψιμο της Βασιλόπιτας με συναυλία μουσικής δωματίου,

όπου θα ερμηνευθούν έργα των Brahms, Massenet, Grieg,

Pursell κ.α. από το Μουσικό Σύνολο “The Amberlink Ensem-

ble”, ενώ παράλληλα θα τιμηθούν προσωπικότητες με σημαν-

τική προσφορά στην κοινωνία.

Ερμηνεύουν: STACY & STEPHIE KOULOURIS - ΣΟΛΙΣΤ

ΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΠΡΑΝΟ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΓΩΝΗ – ΦΛΑΟΥΤΟ

ΝΑΤΑΛΙ ΣΔΡΑΛΗ – ΒΙΟΛΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΚΟΣ - ΦΩΝΗ

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», δίπλα από

το Δημαρχείο στη Βούλα  (επί της παραλιακής λεωφό-

ρου), την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00.

«Στρατηγικές Ανάκαμψης:
Από πού ξεκινάμε;»

Η δημοτική παράταξη του Δήμου Μαρκοπούλου «Δύναμη Ελ-

πίδας»,  οργανώνει ομιλία του καθηγητή Φιλοσοφίας  Χρή-

στου Γιανναρά, με θέμα:

«Στρατηγικές Ανάκαμψης: Από πού ξεκινάμε;»
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 19:00, στην Αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μαρκοπού-

λου. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Είσοδος ελεύθερη.

Τριήμερη εξόρμηση στη Σκύρο
16 έως 18 Μαρτίου - Καθαρή Δευτέρα

Σάββατο 16/3 πρωί Αναχώρηση από Αθήνα για Σκύρο. 

Συμμετέχουν και διασκεδάζουν με τους «κουδουνά-

τους» και τα  περίφημα Σκυριανά αποκριάτικα έθιμα που

διαρκούν όλο το τριήμερο

Την Καθαρή Δευτέρα, προαιρετική εύκολη  τετράωρη

συνολικά πεζοπορία στην δασοσκέπαστη πλαγιά  του

βουνού Όλυμπος από τα Μαγαζιά μέχρι τον Αη-Γιάννη.   

Συμμετοχή 140 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται Δια-

μονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο «Αντιγόνη», Όλες οι

μετακινήσεις με πούλμαν, Εισιτήρια πλοίου, Ξεναγήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου

Μαρία Κορομηλά :  210 8991145, 6940308757 

ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

ΔΕΛΦΟΙ  - ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΙΡΡΑΣ

Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει πεζοπορική εκδρομή

στην περιοχή των Δελφών· μία απαράμιλλης ομορφιάς

περιπατητική εμπειρία.   Η πεζοπορία ξεκινά από τον αρ-

χαιολογικό χώρο (υψόμετρο 550 μ.), θα περπατήσουν

κατά μήκος του Πλειστού ποταμού και θα διασχίσουν τον

περίφημο ελαιώνα της Άμφισσας, μέρος του οποίου απο-

τελεί το Κρισσαίο πεδίο. Εύκολη πεζοπορία, 4 ωρών πε-

ρίπου. Αναχώρηση από Βούλα 8:00 πμ. (παραλιακή -

Συγγρού - Σύνταγμα - Ομόνοια)

8:30 πμ  Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Για συμμετοχή: Μαρία Κορομηλά 210 8991145,

6940308757  ή στο ena.drasi@gmail.com

Η Ευτυχία στις Σχέσεις: 
Η Τέχνη της Επικοινωνίας

Σεμινάριο αυτοβελτίωσης 

για μια ευτυχισμένη ζωή 

με την ψυχολόγο Σοφία Ανδρεοπούλου

Οι σχέσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής

μας - ένα γλυκόπικρο κομμάτι που όσες χαρές μας δίνει,

άλλες τόσες πίκρες και αγωνίες μας φιλεύει. Ποιός δεν

έχει βιώσει την οργή ενός φρικτού καυγά, την απογοή-

τευση μιας συζήτησης που δεν οδήγησε πουθενά, τη

θλίψη ενός χωρισμού; Και μετά από κάθε χωρισμό, πόσο

δύσκολο είναι αλήθεια να εμπιστευθεί κανείς μια άλλη

σχέση, έναν άλλο άνθρωπο, να αγαπήσει ξανά!

’Ετσι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται καχύποπτοι

και φοβισμένοι. Κλείνονται στον εαυτό τους και αποφεύ-

γουν τις σχέσεις για να προστατευθούν από τον πόνο. Αυτό

όμως οδηγεί στη μοναξιά. Η λύση δεν είναι να απομονω-

θούμε. Η λύση είναι να μάθουμε να φτιάχνουμε καλές και

λειτουργικές σχέσεις. Και το σημαντικότερο εργαλείο για

μια καλή σχέση είναι η επιτυχημένη επικοινωνία.

Στο σεμινάριο αυτό, θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις

όλων των ειδών – συγγενικές, φιλικές, ερωτικές και

επαγγελματικές. Θα ανακαλύψουμε τι υπάρχει μέσα μας

που μας δυσκολεύει να κάνουμε καλές σχέσεις, θα ανα-

ζητήσουμε τρόπους για να το αλλάξουμε, και θα εκπαι-

δεύσουμε τον εαυτό μας σε συγκεκριμένες τεχνικές που

θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας

και να δημιουργήσουμε πιο ευτυχισμένες σχέσεις. 

Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντήσεις στις ημε-

ρομηνίες: Παρασκευή 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, ώρα: 19:00 –

20:30  με συνολικό κόστος: 50 ευρώ στον χώρο Τέχνης

και Δράσης NOTIOS, Βασ. Παύλου 108, Βούλα

Πληροφορίες και εγγραφές:

Σοφία Ανδρεοπούλου: 2108990808 (αφήστε μήνυμα)

NOTIOS: 2130251001

Προσοχή: Απαραίτητη η εγγραφή μέχρι Πέμπτη 14/2/13

Δομή: οι συναντήσεις θα έχουν τόσο θεωρητικό όσο και

βιωματικό χαρακτήρα και θα διεξάγονται στα πλαίσια

μιας σταθερής ομάδας όπου η ατμόσφαιρα θα είναι φι-

λική και ευχάριστη. Θα γίνεται σύντομη εισήγηση όπου

θα παρουσιάζονται σχετικές με το θέμα επιστημονικές

θεωρίες ή ευρήματα ερευνών, θα διεξάγεται συζήτηση

ανάμεσα στα μέλη, και θα γίνονται βιωματικές ασκήσεις

και παιχνίδια με στόχο να εμπεδώσουμε τις νέες έννοιες

και ταυτόχρονα να περάσουμε καλά. 

Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν:

― Γιατί ενώ ξεκινάω με τις καλύτερες προθέσεις, συχνά
οι σχέσεις μου έχουν μια κακή εξέλιξη;

― Τι κουβαλάω μέσα μου που με μπλοκάρει ή με μπερ-
δεύει όταν πλησιάζω κάποιον;

― Τι μηχανισμοί ενεργοποιούνται αυτόματα μέσα μου
και δυσκολεύουν τις σχέσεις μου;

― Ποιό είναι το «συμβόλαιο» της σχέσης μου και πώς
μπορεί να βελτιωθεί;

― Τι λάθη κάνω στην επικοινωνία μου με τους άλλους;

― Υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να με βοηθήσουν
να επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους;
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Το Περιφερειακό

Συμβούλιο συνε-

δριάζει την Τρίτη

12 Φεβρουαρίου, στις 3 το

μεσημέρι με δύο σοβαρά

θέματα για την περιοχή: 

3. Ενημέρωση σχετικά με

θέματα του παραλιακού

μετώπου της ακτογραμ-

μής του Σαρωνικού. 

4. Ενημέρωση σχετικά με

θέματα στερεών αποβλή-

των της Αττικής.

Οι Πρωτοβουλίες Πολιτών οργανώνον-

ται για τις επικείμενες δημεύσεις περι-

ουσιών που ετοιμάζει η τρικομματική

κυβέρνηση, με τις Επιτροπές Σωματείων,

Κινήσεων, Συνελεύσεων “ΔΕΝ ΧΡΩ-

ΣΤΑΜΕ” και καλούν σε Παναττική Ημέρα

Δράσης την Πέμπτη 14/2 στις κατά τό-

πους Εφορίες.

Ετσι η  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ», συμμετέχει

στην παναττική ημέρα δράσης ενάντια

στη φοροληστεία και τα χαράτσια και

καλεί σε συγκέντρωση αντίστασης &

διαμαρτυρίας την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΛΕ-

ΒΑΡΗ, ώρα 10:00 πμ, στη Δ.Ο.Υ. Γλυ-

φάδας (οδός Γούναρη 227, Άνω

Γλυφάδα). Προσυγκέντρωση ώρα 09:30,

στο Δημαρχείο (Βούλα).

www.polites3b.blogspot.com

Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής - άμε-

σης επέμβασης: ΒΟΥΛΑ: 6944652699,

6948000171

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ: 10 το πρωί, στη

ΔΟΥ Παλλήνης που είναι το δικαστικό

τμήμα για την Ανατολ. Αττική όλων των

εφοριών. Από εκεί θα βγαίνουν οι εκ-

φοβισμοί των κατασχέσεων – προση-

μειώσεων στα ακίνητα.

Προσυγκέντρωση 9:15, στη διχάλα Αγ.

Σπυρίδωνα – Αυλάκι, έξω από το γνω-

στό σούπερ μάρκετ.

Εκδήλωση - ομιλία στον Μαραθώνα

«Η Κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ και η κινηματική δράση»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μαραθώνα διοργανώνει την ΚΥΡΙΑΚΗ

17 Φεβρουαρίου ώρα 11.00 π.μ. στον Κινηματογράφο

ΑΛΙΚΗ (πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρης), Πολιτική Εκ-

δήλωση με θέμα:  «Η Κυβερνητική πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΕΚΜ και η κινηματική δράση». Ομιλητής θα

είναι  ο Δρ Οικονομικών Επιστημών Γιάννης Τόλιος,

μέλος της Κ.Ε.  ΣΥΡΙΖΑ-E.K.M.

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μαραθώνα - Syriza.marathona@gmail.com

Οργανωτική Επιτροπή

ΔΗΜ.ΑΡ. στο Σαρωνικό

Πραγματοποιήθηκε στη Σαρωνίδα την Κυριακή 03-02, η ιδρυ-

τική συνεδρίαση της οργάνωσης της Δημοκρατικής Αριστε-

ράς, για τον Δήμο Σαρωνικού. Στην ιδρυτική συνεδρίαση

παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Κοινοβουλευτικός Εκ-

πρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττι-

κής, Βασίλης Οικονόμου, η Γραμματέας Νομαρχιακής

Επιτροπής Ανατ. Αττικής, Άννυ Βλαχοπουλιώτη και το μέλος

της Νομαρχιακής, Χρήστος Πετράκος. 

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ζητήματα της ανεργίας,

της φορολόγησης των ακινήτων και των αλλαγών που προ-

ωθεί η Δημοκρατική Αριστερά για το πολιτικό σύστημα. 

Η ιδρυτική συνεδρίαση της οργάνωσης Δήμου Σαρωνικού

ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη προσωρινής συντονιστικής

επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής:

Γραμματέας: Ευάγγελος Μυτιληναίος 

Μέλη: Άλκηστις Παπαδογεωργή, Αντώνης Γρηγορόπουλος

Mετατρέποντας τις δεξιότητες

Μετατρέποντας  τις  δεξιότητες σε  επιχειρηματική  δυνα-

τότητα χρησιμοποιήστε τις  Παραδοσιακές Χειροτεχνίες και

Τεχνικές, φτιάξτε ό,τι μπορείτε για να συμμετέχετε σ΄ ένα

μεγάλο παζάρι που θα οργανωθεί  για 1η φορά στο Κορωπί

στις 19 Μαϊου στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης &

Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π).

Αανταλλάξτε ιδέες, να διδάξτε και να διδαχτείτε.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να  πετύχετε κοινωνική

επανένταξη, ενδυνάμωση της συνείδησης των ενεργών πο-

λιτών, καταπολέμηση άμεσων και έμμεσων αναγκών, ενί-

σχυση του εθελοντισμο

Πληροφορίες      Βάσω Κιούση  τηλ. 2106020026

Βαγγελιώ  Ιερωνυμάκη  τηλ. 6973238236                                         

Η “Ψιψίνα” ...γαβγίζει

Πονοκέφαλο έχει δημιουργήσει η “Ψιψίνα” στη γειτονιά της

Βούλας (Σωκράτους), όχι γιατί ...ανέβηκε στα κεραμίδια,

αλλά καλεί για ψαροφαγία μετά μουσικής. Και μάλιστα μου-

σικής μεσημεριάτικα και βραδιάτικα, που έχει ενοχλήσει ιδι-

αίτερα τη γειτονιά με τα σκυλοτράγουδα, που όπως μας

είπαν,   βάζει.

Ενημερώνουμε πάντως τους κατοίκους, ότι η “Ψιψίνα” δεν

έχει άδεια για να βάζει μουσική, την οποία πρέπει να πάρει

από το Τοπικό Συμβούλιο της Βούλας. 

Για να έχουν γνώση τα ...ζαγάρια.

Παιδικό Καρναβάλι

στο Κορωπί

Ετοιμαστείτε και έρχεται...

Μετά από πολλά χρόνια από το τε-

λευταίο καρναβάλι που είχε πραγ-

ματοποιηθεί στο Δήμο Κρωπίας, Ο

«ΣΦΗΤΤΟΣ»,  αποφάσισε να επα-

νεντάξει στις αποκριάτικες εκδηλώ-

σεις το θεσμό του Καρναβαλιού. Η

ημερομηνία που θα πραγματοποι-

ηθεί η παρέλαση του Καρναβαλιού

είναι η Κυριακή 10 Μαρτίου. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα ολο-

κληρωθεί τη Δευτέρα 11 Φεβρουα-

ρίου. Πληροφορίες  στα τηλέφωνα:

Αδαμαντία Μάλλιου: 6977604465

(Απογευματινές ώρες) & Χριστίνα

Παπαχρήστου: 210- 6622324 (Εσ.

γραμμή: 129).   

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος

3Β “παγώνει” τα δημοτικά

τέλη για το 2013, κατανοών-

τας την οικονομική κατά-

σταση των νοικοκυριών αλλά

και των επιχειρήσεων, παρά

τις δυσκολίες που αντιμετω-

πίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,

όσον αφορά τα οικονομικά,

γενικότερα.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς,

σημειώνει ότι:

«Η απόφαση να διατηρή-

σουμε στο ίδιο ύψος με την

προηγούμενη χρονιά τα αν-

ταποδοτικά τέλη και για το

2013, υπηρετεί τρεις στό-

χους:

• Ο πρώτος στόχος είναι να

μην προσθέσουμε «νέα

βάρη» στις οικογένειες του

Δήμου μας, οι οποίες ήδη

βλέπουν να δοκιμάζονται οι

αντοχές τους από την κρίση

και την γενικότερη αύξηση

της φορολογίας.  

• Ο δεύτερος στόχος είναι να

στηρίξουμε τις επιχειρήσεις

του Δήμου και την τοπική μας

απασχόληση, απαλλάσσον-

τάς τις από νέες επιβαρύν-

σεις, προκειμένου να

εξακολουθήσουν να λειτουρ-

γούν στο προάστιό μας. 

• Ο τρίτος στόχος μας είναι

να διασφαλίσουμε την οικο-

νομική βιωσιμότητα του

Δήμου Βάρης – Βούλας -

Βουλιαγμένης, αφού τα χρή-

ματα που εισπράττουμε από

τα ανταποδοτικά τέλη αποτε-

λούν μια από τις κύριες

πηγές εσόδων μας.

Με τα χρήματα αυτά θα κατα-

φέρουμε να διατηρήσουμε το

υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

που ως Δήμος παρέχουμε,

ώστε να μπορούμε να απο-

λαμβάνουμε και στο μέλλον

την ποιότητα ζωής που μας

αξίζει, ζώντας σε ένα προ-

άστιο που ξεχωρίζει».  

Ο Δήμος  Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

«παγώνει» τα δημοτικά τέλη για το 2013

Νέο περιστατικό παράνο-

μης υλοτόμησης σημει-

ώθηκε, στα όρια του Δήμου

Βάρης -Βούλας- Βουλιαγμέ-

νης,  στο δάσος που βρί-

σκεται πίσω από το κτήμα

«Κανελλόπουλου»

Ο παράνομος υλοτόμος εν-

τοπίστηκε, μετά από σχε-

τική καταγγελία στη

Δημοτική Αρχή, η οποία κι-

νητοποίησε άμεσα τη Δημο-

τική Αστυνομία και τα

Αστυνομικά Τμήματα της

περιοχής. 

Πρόκειται για το δεύτερο

συμβάν μέσα σε έναν μήνα,

αφού στις 11 Ιανουαρίου

είχαν εντοπιστεί δύο πολί-

τες να κόβουν δέντρα στην

ίδια περιοχή. Και στα δύο

περιστατικά, ο Δήμος

Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμέ-

νης έχει υποβάλει μήνυση

εναντίον των υπευθύνων. 

«Η ανοχή μας απέναντί τους
είναι και θα είναι μηδενική.
Οποιοσδήποτε επιχειρεί να
εκμεταλλευθεί παράνομα το
δασικό μας πλούτο, θα βρει
μπροστά του τόσο το Δήμο,
όσο και κάθε υπεύθυνο πο-

λίτη της περιοχής μας», δή-

λωσε ο δήμαρχος.

Πρόσκληση συμμετοχής στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος καλεί εκπροσώπους φο-

ρέων, εργαζομένων και εργοδοτών να συμμετέχουν στη νέα

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που θα ορίσει το Δημο-

τικό Συμβούλιο. 

Καλούνται οι εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας

που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή να ορίσουν

εκπροσώπους τους, υποβάλλοντας αιτήσεις, το συντομό-

τερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή

15/2/2013, στο Δημαρχείο Παλλήνης ( Ιθάκης 12 Γέρακας) με

την επισήμανση ότι, στο καταστατικό τους αναγράφεται ως

έδρα του φορέα, ο πρώην Δήμος Παλλήνης ή ο πρώην

Δήμος Γέρακα ή η πρώην Κοινότητα Ανθούσας). 

Και νέα υλοτομία 

στα Πηγαδάκια Βούλας!

Παναττική ημέρα δράσης 

για τα χαράτσια 14/2
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Καταστροφική η πιθανή

φορολόγηση αγροτεμαχίων

και βοσκοτόπων 

στην Ανατολική Αττική

κρούει τον κώδωνα

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, για την φορολό-

γηση των αγροτεμαχίων, απέστειλε ο Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου Σωτήρης Μεθενίτης, κρούοντας τον κίνδυνο που

εγκυμονεί μία τέτοια απόφαση. Δημοσιεύουμε την επί-

στολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέ-

λαμε να εκφράσουμε την πλήρη και

ολοσχερή διαφωνία μας, στην πι-

θανή εφαρμογή του μέτρου φορολό-

γησης των εκτός Σχεδίου Πόλης

αγροτεμαχίων και αγροτικών εκτά-

σεων, (αναφερόμαστε σε αγρούς,

βοσκοτόπους κλπ) στον Δήμο μας,

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των

Μεσογείων. 

Κατ’ αρχήν, η φορολόγηση αγροτεμαχίων, βοσκοτόπων

κλπ, είναι εκατό τοις εκατό αντισυνταγματική και παρά-

νομη, καθώς η Πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα φορολόγη-

σης ακινήτου, από την εκμετάλλευση του οποίου, ο

κύριός του, ποτέ  μέχρι σήμερα δεν έχει καρπωθεί, κα-

νένα απολύτως εισόδημα! 

Επιπλέον, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αποτελεί

μία κατά βάση, αγροτική περιοχή 85.000 στρεμμάτων, με

χιλιάδες ακαλλιέργητα αγροτεμάχια, εκτάσεως από ένα

έως επτά-οκτώ στρέμματα. 

Λαμβάνοντας υπόψιν, τους μέχρι στιγμής, επαχθείς επι-

βληθέντες φόρους, που έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία

των νοικοκυριών στα όριά τους, κρίνουμε πως η πιθανή

εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, θα αποτελέσει δίχως αμ-

φιβολία, την οικονομική, χαριστική βολή στην τοπική μας

κοινωνία.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως καλά γνωρίζετε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ένα ιδιαί-

τερο χαρακτηριστικό γνώρισμα: Βρίσκεται πάντα,  δίπλα στον

πολίτη, στα προβλήματα και την καθημερινότητά του. Θεω-

ρούμε λοιπόν, πως είμαστε οι πλέον αρμόδιοι για την έκφραση

γνώμης και τοποθέτησης επί του θέματος.

Ακόμη και εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε το προαναφερθέν

μέτρο, είναι απολύτως βέβαιο και θα το διαπιστώσετε και στην

πράξη, ότι οι μέσοι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα αν-

ταπόκρισης, στις ομολογουμένως τεράστιες, πλέον, φορολο-

γικές τους υποχρεώσεις! 

Αποτρεπτική όμως, αν όχι απαγορευτική, θα ήταν και η από-

πειρα ενασχόλησης των νέων με τη γεωργία και τις καλλιέρ-

γειες, μετά την εφαρμογή του υπό εξέταση μέτρου. Από τη

μία πλευρά, δίνονται κίνητρα μέσω των διαφόρων προγραμ-

μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την

«στροφή» των νέων και όχι μόνο, στη Γεωργία, προκειμένου

να αναπτυχθεί ο Πρωτογενής Τομέας και να οικοδομηθεί μία

πιο στέρεα και υγιής οικονομική βάση και από την άλλη, εξε-

τάζονται αποτρεπτικά για τον μέσο αγρότη, μέτρα.

Εν κατακλείδι, κρίνουμε ως απολύτως άδικη και μονομερώς

απολύτως επιβαρυντική για τον φορολογούμενο, την πιθανή

φορολόγηση αγροτεμαχίων και λοιπών αγροτικών ακινήτων,

που ποτέ δεν απέφεραν, ούτε θα αποφέρουν στους κυρίους

τους, κάποιο εισόδημα! 

Ευελπιστούμε στην κατανόηση του δίκαιου, του αιτήμα-

τός μας. 

Η πρώτη θαρραλέα απόφαση πανελλαδικά, που ανοίγει τον

δρόμο και για άλλες παρόμοιες αποφάσεις υιοθετώντας

την βούληση των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης, ώστε να

να παραμείνει το νερό κοινωνικό αγαθό, ασφαλές και

φθηνό για όλους και ο φορέας διαχείρισης του νερού, η

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να συνεχίσει να είναι μία Δημόσια και κοινω-

νική εταιρεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στην συνεδρίαση του

στις 5/2/2013 υιοθέτησε κατά πλειοψηφία, ψήφισμα που κα-

τέθεσαν ενυπογράφως πολίτες και φορείς της πόλης, στο

οποίο μεταξύ άλλων ζητούσαν: 

Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου να υπερψηφίσουν το παρακάτω κεί-

μενο, που εξηγεί τους λόγους για τους οποίου δεν πρέπει

να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί διαχείρισης

του νερού στην Ελλάδα.

Να υποστηρίξουν με κάθε μέσο το αίτημα, να παραμείνει

το νερό κοινωνικό αγαθό, ασφαλές και φθηνό για όλους

και ο φορέας διαχείρισης του νερού, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να συ-

νεχίσει να είναι μία Δημόσια και κοινωνική εταιρεία

Η Διοίκηση του Δήμου Παλλήνης, με Επικεφαλής τον Δή-

μαρχο Αθ. Ζούτσο να προωθήσει και να υποστηρίξει την

επικύρωση του ψηφίσματος και από την ΚΕΔΕ.

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες έχουν χτυπηθεί

περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λι-

τότητας, έχουν ένα κοινό εχθρό να αντιμετωπίσουν: το κα-

τευθυνόμενο ξεπούλημα όλων των δημοσίων υπηρεσιών

στο όνομα της «διάσωσης» της οικονομίας.  Η υπεράσπιση

του νερού ως πόρου ζωτικής σημασίας έχει γίνει πρω-

ταρχικό μέλημα των πολιτών στην Πορτογαλία, την Ισπα-

νία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και ελπίζουμε να γίνει πα-

ράδειγμα προς μίμηση και στους άλλους δήμους της Περι-

φέρειας Αττικής όσο και από άλλες περιοχές της χώρας.

Ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Nα παραμείνει το νερό, κοινωνικό αγαθό 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Για να παραμείνει το νερό, κοινωνικό αγαθό και

η διαχείρισή του σε Δημόσια και κοινωνική εται-

ρεία

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέ-

τευσης παρέχονται από Δημόσιους ή Δημοτι-

κούς Φορείς. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής η

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύου-

σας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) έχει την αποκλειστική αρμο-

διότητα υδροδότησης, αποχέτευσης και

επεξεργασίας λυμάτων και έχει στην ιδιοκτησία

της τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα,

στη Θεσσαλονίκη αρμόδια είναι η Εταιρεία

Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑ-

ΘΑΕ) και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι κατά τόπους

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευ-

σης(ΔΕΥΑ).

Για τη Δημόσια κοινωνικά και οικονομικά αυτο-

δύναμη ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν υφίσταται κανένας

λόγος να ιδιωτικοποιηθεί διότι:

1. Εδώ και δεκαετίες, ακόμη και σε περιόδους

μεγάλης λειψυδρίας που αντιμετώπισε η χώρα

μας, οι πελάτες της είχαν και έχουν νερό στη

βρύση τους σε επάρκεια και σε άριστη ποιότητα.

2. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν είναι ελλειμματική εταιρεία.

Μάλιστα το 2010 σε έτος ύφεσης της εθνικής

οικονομίας αύξησε την κερδοφορία της κατά

158%  χωρίς αυξήσεις τιμολογίου, αποφέρον-

τας κέρδη στο κράτος τόσο από τη φορολογία

όσο και από τα μερίσματα. Επιπλέον,  σύμφωνα

με το επίσημο στατιστικό δελτίο του Χ.Α.Α. για

το 9ηνο του 2011 παρουσίασε κέρδη της τάξεως

του 75%!

3  Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό και δε χρηματοδοτείται από το κρά-

τος. 

Η ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων έχει

οφέλη μόνον για τις εταιρείες που τους διαχει-

ρίζονται.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι πρωταρχικός στόχος

κάθε ιδιωτικής εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση

του κέρδους.

Ρόλος μίας ιδιωτικής εταιρείας δεν είναι να

ασκεί κοινωνική πολιτική και σίγουρα δε δρα

πάντα σύμφωνα με το ευρύτερο κοινωνικό συμ-

φέρον.

Καθίσταται σήμερα σαφές ότι η μείωση του μι-

σθολογικού κόστους, όπως και η κατάργηση

των κανονισμών εργασίας δημιουργούν ένα

«ελκυστικό» εργασιακό περιβάλλον για τους εν

δυνάμει επενδυτές.

Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνεται παγκό-

σμια και κάτω από την επιταγή της Τρόικας, η

ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι πλέον προ

των πυλών.

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, η

ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα γίνει μέσω

πώλησης, εντός του 2013, του 61% των μετο-

χών της Εταιρείας το οποίο  έχει ήδη μεταβιβα-

στεί στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας

Περιουσίας. (ΤΑΙΠΕΔ).

Ωστόσο, στο μνημόνιο ΙΙ, στο κεφάλαιο Διαρ-

θρωτικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις (Δια-

χείριση Κεφαλαίων και Αποκρατικοποιήσεις)

αναφέρεται ρητά ότι «ο έλεγχος του δημοσίου

θα πρέπει να περιορισθεί μόνον σε περιπτώσεις

κρίσιμων δικτυακών υποδομών».

Καθίσταται σαφές ότι το Ελληνικό Δημόσιο αν

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση θα απολέσει

οριστικά την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αφού πρόκειται για πώ-

ληση μονοπωλίου και όχι για σύμβαση παραχώ-

ρησης ορισμένης χρονικής διάρκειας. Στην

ουσία σημαίνει το οριστικό τέλος του Δημόσιου

και κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Μια ιδιωτική επιχείρηση «διαχείρισης» δε θα

επενδύσει σε νέα μακρόπνοα έργα υποδομής,

ούτε σε αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων δι-

κτύων & εγκαταστάσεων, διότι αφενός δεν θα

είναι ο ιδιοκτήτης των παγίων αυτών, αφετέρου

αυτό θα αποφέρει κόστος στην εταιρεία.  

Επιπλέον, η συντήρηση των υφισταμένων

έργων θα είναι πλημμελής με το ελάχιστο δυ-

νατό κόστος. Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρι-

σης θα είναι η κατάρρευση των υποδομών, και

τότε το Ελληνικό Δημόσιο - που θα έχει ήδη

απολέσει οποιασδήποτε μορφής έσοδα - θα

αναλάβει με δαπάνες του την εξυγίανση των εγ-

καταστάσεων ιδιοκτησίας του (βλ. περίπτωση

Βρετανίας).

Επίσης, για τον ίδιο λόγο μείωσης του κοστο-

λογίου, δεν εξασφαλίζεται η παροχή ΠΟΣΙΜΟΥ

νερού. Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρέχει στους κα-

ταναλωτές άριστης ποιότητας φτηνό πόσιμο

νερό τιμολογώντας μόλις 0,50 ευρώ το κυβικό

μέτρο (1000 λίτρα). Η διαφορά τιμής εμφιαλω-

μένου νερού και νερού ΕΥΔΑΠ είναι προφανής.

Επιπλέον, οι ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να

αυξήσουν τα κέρδη τους και να μειώσουν το φο-

ρολογικό κόστος,  αναθέτουν τις μεγάλες προ-

μήθειες υλικών και τα τεχνικά έργα σε

θυγατρικές τους εταιρείες,  δεδομένου ότι δεν

υπόκεινται σε κανονισμούς προμηθειών Δημο-

σίου και Δημοπράτησης Έργων, με ότι αυτό συ-

νεπάγεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής

ύδρευσης και αποχέτευσης οδηγεί σε αυξημένο

τιμολόγιο για τους καταναλωτές,  χωρίς ταυτό-

χρονα εγγυημένη βελτίωση των υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως επιχείρηση Δη-

μόσιου χαρακτήρα ήδη έχει μεγιστοποιήσει το

στόχο της ποιότητας, της επάρκειας, της χαμη-

λής τιμής νερού και της κοινωνικής της υπό-

στασης, ενώ σε αντιδιαστολή οι ιδιωτικές

εταιρείες συνήθως μεγιστοποιούν τα κέρδη σε

βάρος της ποιότητας.

Ετσι θα μπορεί ο πολίτης της Αττικής να απο-

λαμβάνει το βέλτιστο αγαθό της ζωής  - το νερό

- σε άριστη ποιότητα, με επάρκεια και σε χα-

μηλή τιμή. 

Αναρτήσεις πολεοδομικών μελετών σε

Κάτω Χαρβάτι και Νότια Εδρα Παλλήνης

Σύμφωνα με την 292/2012 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης  θα πραγματοποιηθεί  ανάρτηση της

«πολεοδομικής μελέτης  Π.Ε.2 –ΝΟΤΙΑ ΕΔΡΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του

Δήμου Παλλήνης» στο Δημοτικό κατάστημα Ιθάκης 12 -Γέρακας τηλ. 2106604649 -

2106604717) για 20 ημέρες  από την 11-02-2013 έως 02-03-2013.

Σύμφωνα με την 293/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης  θα πραγματοποιηθεί  ανάρ-

τηση της «πολεοδομικής μελέτης  Π.Ε.10 – KATΩ ΧΑΡΒΑΤΙ της Δημοτικής Ενότητας Παλλή-

νης του Δήμου Παλλήνης» στο Δημοτικό κατάστημα (Αίθουσα Δ.Σ. Ισόγειο Ιθάκης 12 - Γέρακας

τηλ. 2106604649 -2106604717) για 20 ημέρες από την 11-02-2013 έως 2-03-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τυχόν ενστάσεις.
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Μετά την απομάκρυνση εκ του τα-
μείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται

Την ταμπελίτσα αυτή, προφανώς, δεν την γνωρίζουν οι

διαχειριστές μας, και οι πριν (ΓΑΠ) και οι τώρα (3 μπλε-πρα-

σινο-πορτοκαλί κόκκοι), που τρέχουν στα Στρασβούργα και

στους Γερμανούς για ...διαπραγμάτευση.

Το ΔΝΤ βγήκε και είπε ξεκάθαρα ότι έγινε λάθος στην Ελ-

λάδα. Το πρόγραμμα στηρίχτηκε σε λάθος υπολογισμούς!
Οτι είχε υποεκτιμήσει τις επιπτώσεις του Μνημονίου στην
ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο παραδέχτηκε και

η Ε.Ε. Ο ...ταμίας όμως Χορστ Ράιχενμπαχ, ο επικεφαλής

της Task Force για την Ελλάδα δεν ξέρει τίποτα. «Τη

στιγμή που η Ελλάδα έχει κατορθώσει να ξεπεράσει τη δυ-
σκολότερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, δεν
βλέπω αυτήν τη στιγμή, ειδικά από πλευράς Task Force,
πώς θα μπορούσε θα ξανανοίξει αυτή η συζήτηση», μας

είπε κοφτά ο Ραϊχενμπαχ και τόνισε μάλιστα ότι: εγώ είμαι
εδώ για να στηρίξω και να προωθήσω τις μεταρρυθμίσεις
στην Ελλάδα (ήρθε στην Ελλάδα πρόσφατα). Μη φαντα-

ζόμαστε, όμως,  ότι ήρθε για να διορθώσει το λάθος πρό-

γραμμα. Γιατί όπως καλά γνωρίζουμε «μετά την
απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζε-
ται».

Περνάει σε ξένα χέρια η Κωπαΐδα

Γερμανικά Funds έχουν κατέβει και νοικιάζουν στην

Κωπαΐδα με 130 ευρώ το στρέμμα, κατήγγειλε αγρό-

της, αγανακτισμένος και αναρωτώμενος, πώς είναι

δυνατόν να μην καταλαβαίνουν (οι διαχειριστές μας),

τόσο απλά πράγματα.

H πρωτογενής παραγωγή θα έρθει, ως φαντάζονται,

οι τροϊκανοί (εσωτερικού και εξωτερικού) από τη

...Γερμανία!

Αμα έχεις μπάρμπα...

13 μεγαλοεργολάβοι εισέπραξαν από το Δημόσιο πολ-

λές χιλιάδες ευρώ, χωρίς να προσκομίσουν φορολογική

ενημερότητα, ούτε ασφαλιστική ενημερότητα. Το κα-

τήγγειλε η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ρ.

Μακρή σε πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη. Μάλιστα,

ζήτησαν τη λίστα των 13 εργολάβων, αλλά η εσωτερική

τρόικα αρνήθηκε να την δώσει, όπως επίσης κατήγ-

γειλε. 

Για να μη νομίζετε ότι υπάρχει ισονομία. Για δοκιμάστε

να εισπράξετε ένα ευρώ από την Εφορία χωρίς φορο-

λογική ενημερότητα! Με φορολογική ενημερότητα και

με προείσπραξη της επόμενης φορολογικής σου ει-

σφοράς θα εισπράξεις, όταν δεν είσαι δικό τους παιδί. 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Θαυμάζω δε Λακεδαιμονίοις   πάντων μάλι-
στα,  τίνι ποτέ γνώμη  χρώμενοι  καομένην την
Ελλάδα περιορώσιν, ηγεμόνες  όντες των Ελ-
λήνων; 
»Αλλώς έτι έξεστι την τούτων ύβριν κωλύσαι.
[...]Τις γάρ ούκ άν αγανακτήσει εν ορών εν τώ
προς αλλήλους πολέμω μεγάλους γεγενημέ-
νους;  ών ού μόνον αισχρών όντων  και δει-
νών  τοις μέν μεγάλα ημαρτηκόσιν εξουσία
εγένηται  των πεπραγμένων, τοις δε Έλλησιν

ουδεμία αυτών τιμωρία.»

(Λυσίου  λόγος, “Ολυμπιακός”)

«Απορώ ιδιαίτερα  με τους Λακεδαιμονίους,
με ποιό σκεπτικό αδιαφορούν που καίγεται
η Ελλάδα, ενώ είναι οι ηγεμόνες των Ελλή-
νων;
»Πρέπει όσο μπορούμε να περιορίσομε την
αλαζονική τους συμπεριφορά,  γιατί ποιός
δεν θα αγανακτούσε  βλέποντας, ότι αυτοί
έχουν γίνει   (τώρα) ισχυροί λόγω των ιδι-
κών μας εμφυλίων πολέμων;  Αυτά  δεν
είναι τα μόνα  άσχημα  και φοβερά, αλλά
προσέτι το ότι σε αυτούς δόθηκε  (από εμάς
τους Έλληνες) μεγάλη εξουσία  να διαπρά-
ξουν  όσα εγκλήματα  ήθελαν, ενώ από τους
Έλληνες  δεν έχει επιβληθεί καμιά τιμωρία
σε αυτούς.» 

«Αλλ΄οίμαι, ειδέναι ότι εν ταις Ελληνικαίς
πόλεσι  ξένοι αλλήλοις  γίνονται άνθρωποι,
ούτοι δε, όταν αι πόλεις πολέμιαι γίνωνται,
συν ταις πατρίσι  και τοις εξενωμένοις πολε-
μούσι  και, άν ούτω τύχωσιν, έστιν ότε και
απέκτειναν αλλήλους ... και ημείς ούν νυν
(ούτω γαρ)  πολεμούντες  πάντα ηναγκάσμεθα

τα εκείνα πολέμιου νομίζειν.»  

(Ξενοφώντος Ελληνικά,  Βιβλ Δ΄στ. 35 )   

Κα σε ελευθερη  απόδοση:

«Αλλά  νομίζω ότι στις Ελληνικές  Πόλεις
οι   άνθρωποι (μπορούν) και  γίνονται φίλοι
μεταξύ τους.  Τούτοι όμως (δηλαδή οι άν-
θρωποι),  όταν οι  Πόλεις    (με τη συμπερι-
φορά τους γίνουν μεταξύ τους)  εχθρικές,
πολεμούν μαζί  με τις πατρίδες τους και
ενάντια στους  (πρώην  τους) φίλους και άν
τύχει καμιά φορά αλληλοσκοτώνονται.  Λοι-
πόν και εμείς τώρα είμαστε  αναγκασμένοι
να θεωρούμε  εχθρικό, κάθε τι δικό τους.»

Αυτό φαίνεται ότι είναι η σωστή θέση  για

κάθε λαό, που δέχεται την εξαπάτηση από

τους  φίλους  του. Πρέπει δηλαδή  να τους

θεωρεί, από εδω και πέρα εχθρούς. 

Να τηρείται δηλαδή ο κανόνας του Επίκου-

ρου:  «Κάνω και  έχω φίλους όταν αυτοί δεν
καταπατούν τα δίκαια συμφέροντά μου».

Με αυτό το διαχρονικό σκεπτικό, οι Θηβαίοι

θεώρησαν την συμπεριφορά  της Σπάρτης,

μετά το πέρας του πελοποννησιακού πολέ-

μου, απόλυτα εχθρική απέναντί τους, αφού

αυτοί ισχυρότεροι όντες καταπάτησαν πρώ-

τοι τα υπεσχημένα. 

Η Θήβα τώρα, βρίσκει τον εαυτό της από-

λυτο προδομένο  και αποφασίζει να αντι-

δράσει.

Στη Θήβα εγκάθετος  Τύραννος   είναι ο Λε-

όντιος.  Μαζί με τους οπαδούς του, κοντά

και 1500 Σπαρτιάτες,  συναγωνίζονται στην

τακτική της  καταπίεσης.  Το τυραννικό  κα-

θεστώς αναγκάζει  τους Θηβαίους δημο-

κράτες  να αυτοεξορισθούν στην Αθήνα. Οι

Αθηναίοι  δέχονται φιλικά τους Θηβαίους

πολιτικούς φυγάδες. Μαζί τους  εξόριστος

είναι και ο Πελοπίδας  ο γιος του Ιππόκλου.

Είναι πλούσιος αριστοκράτης με ιδιαίτερα

δημοκρατικές θέσεις και μοιράζει την περι-

ουσία του στους πενομένους συμπατριώτες

του. Η υψηλή του ηθική και η αρετή του τον

φέρνει κοντά στον Επαμεινώνδα, με τον

οποίο συνδέεται με αδελφική φιλία. Ο Επα-

μεινώνδας κατάγεται από  φτωχή οικογέ-

νεια και αρνείται κάθε οικονομική

συμπαράσταση από τον φίλο του.  Για να μη

χάσει τη φιλία του,   ο Πελοπίδας προσαρ-

μόζεται στην φτωχική ζωή τού Επαμει-

νώνδα.   Ο Επαμεινώνδας διαβάζει και

φιλοσοφεί. Ο Πελοπίδας όλο γυμνάζεται.

Και οι  δυό είναι γενναίοι ευφυείς στρατιω-

τικοί, με στόφα ηγέτη  και η αγάπη τους για

τη Θήβα είναι εξ’ ίσου μεγάλη. 

Και οι δυό θέλουν να ελευθερώσουν την πα-

τρίδα τους, αλλά η κατά μέτωπο σύγκρουση

με τη Σπάρτη  είναι δύσκολη. 

Εδώ έχει θέση μοναχά η πονηριά. Στην

Θήβα υπάρχουν πολλοί αντιφρονούντες.

Αλλά όλοι διστάζουν. Κάποιος όμως θα πρέ-

πει να κάνει την αρχή. Και αυτός είναι ο Πε-

λοπίδας. Με  τους συντρόφους του περνά

μεταμφιεσμένος τον Κιθαιρώνα.  Στο  σού-

ρουπο μαζί με χωρικούς διολισθαίνουν  από

τις πύλες των τειχών και μπαίνουν στην

Θήβα. Στο σπίτι του πλούσιου φίλου τους

Χάρωνδα, βρίσκουν καταφύγιο.  Οι στρα-

τιωτικοί καθεστωτικοί  ηγέτες  Θηβαίοι είναι

δύο· ο Αρχίας και ο Φίλιππος. Ο γραμματέας

τους, ο Φύλλιδας είναι μεμυημένος στη συ-

νομωσία. Τους ετοιμάζει δήθεν τιμητική ορ-

γιώδη βραδιά με κρασί. Θα έχει και

γυναίκες. Στη χαύνωση  και στο μεθύσι

επάνω διώχνονται οι υπηρέτες για την

δήθεν  καλύτερη άνεση,  μια που θα επακο-

λουθήσει η άσεμνη νύχτα. Φτάνουν  οι γυ-

ναίκες· καλλίκορμες, ντροπαλές με

σκεπασμένο το πρόσωπο λικνίζονται και

προκαλούν. Πλησιάζουν τους στρατηγούς.

Αυτοί   απλώνουν τα χέρια τους για το  δε-

λεαστικό επιδόρπιο. Και ξαφνικά  κάτω από

τις γυναικείες χλαμύδες, προβάλουν  χέρια

τριχωτά με μικρά ξίφη, τα οποία  βυθίζονται

με μανία στους εξομώτες.  Τα μαντήλια πέ-

φτουν και τα πρόσωπα αποκαλύπτονται.

Είναι ο Πελοπίδας και τα παλικάρια του. 

Η αρχή του τέλους έγινε.  Οι διστακτικοί

μέχρι τότε Θηβαίοι  μαζί και ο Επαμεινών-

δας ξεσηκώνονται. Τρέχουν όλοι  μαζί στις

φυλακές και ελευθερώνουν τους πολιτικούς

κρατουμένους.

Η αυγή βρίσκει τη Θήβα δημοκρατική και

ελεύθερη. Το τυραννικό καθεστώς κατα-

λύεται. Καταφθάνουν και εθελοντές από

την Αθήνα. Όλοι σπεύδουν στην Καδμεία,

την ακρόπολη της Θήβας, όπου η φρουρά

των Σπαρτιατών,  γρήγορα συνθηκολογεί.

Στους Σπαρτιάτες οπλίτες επιτρέπουν να

γυρίσουν  σώοι στην πατρίδα τους. Μαζί και

τρείς αρχηγοί τους. Η Σπάρτη δεν συγχω-

ρεί το λάθος. Οι δύο εκ των αρχηγών, κατα-

δικάζονται σε θάνατο με το πρόσχημα της

προδοτικής ανικανότητας.  Ο  τρίτος εξορί-

ζεται. Η Σπάρτη παρά ταύτα  δεν ολιγώ-

ρησε. Ο βασιλιάς της Κλεόμβροτος

ξεκίνησε με στρατό για να  επιφέρει την

τάξη, αλλά εις μάτην. Ο χρόνος είχε κυλί-

σει ανεπιστρεπτί  για τη Σπάρτη. Η ηγεμονία

της είχε αρχίσει να γίνεται παρελθόν. 

Τι  μένει για εμάς  όμως από  το άρθρο; Ότι

οι φίλοι μας, όποιοι και είναι αυτοί, ξένοι ή

δικοί μας,  όταν δεν μας σέβονται,  πρέπει

να θεωρούνται εχθροί μας. Και εμείς μεν

σαν  χαζοί, ας μην χάβομε τα μαθήματα

περί της δήθεν,  αλλά επίπλαστης δημοκρα-

τίας  καί  περί του δικαίου, που πόρρω απέ-

χει για δίκαιο με τα οποία μας αποκοιμίζουν.

Αυτοί δε που μας αποκοιμίζουν, καλό είναι

να έχουνε στο νού τους:   Πως μερικές

καλές αυγές έρχονται,  μόνο μετά από  ένα

Σικελικό Εσπερινό.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) Πλουτάρχου: ‘“Πελοπίδας Μαρκέλλος”, Εκδ.

Ζήτρος

2) Λυσίου: “Πανηγυρικοί Λόγοι”, Εκδ. Ζήτρος

3)  Ξενοφώντος “Ελληνικά”,  Εκδ. Κάκτος 

4) Burry & Russel  Meiggs: “Ιστορία της Αρχαίας

Ελλάδας”, Εκδ. Καρδαμίτσα

5)   Botsford & Robinson: “Αρχαία Ελληνική Ιστο-

ρία”, Εκδ. ΜΙΕΤ

6 ) W. Schuller: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας”,

Εκδ. ΜΙΕΤ.  

Θηβαϊκή Ηγεμονία
Το ιστορικό της νέας εποχής
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Ηταν τσουχτερό το κρύο, κείνο το

φλεβαριάτικο πρωϊνό του ’45 στην

Αθήνα. Ο νεαρός άντρας κοίταξε το

ρολόϊ του, ανασήκωσε το γιακά του παλτού

του να προστατευτεί κάπως απ’ το χιονόνερο

κι άνοιξε το βήμα του. Εργαζόταν ως διερμη-

νέας στην αμερικάνικη υπηρεσία Greece War
Relief στην οδό Ακαδημίας. Βοηθούσαν αγρό-

τες και κτηνοτρόφους που είχαν στερηθεί τα

υπερπολύτιμα υποζύγιά τους, άλογα και μου-

λάρια, εξαιτίας του πολέμου. Σαν να μην

έφτανε που ο ελληνικός στρατός είχε επιτάξει

τα περισσότερα γιά το μέτωπο του ’40, ήρθαν

μετά οι Γερμανοί και οι Ιταλοί ν’ αρπάζουν τα

ελάχιστα που είχαν απομείνει. Έφερναν οι

Αμερικάνοι άλογα και μουλάρια από την Τουρ-

κία και την Κύπρο και τα μοίραζαν σ’ όσους

είχαν το πιστοποιητικό επίταξης από τον ελ-

ληνικό στρατό.

Πλησιάζοντας το κτίριο της υπηρεσίας του

είδε ξαπλωμένο στα σκαλοπάτια έναν άντρα.

Σφίχτηκε η καρδιά του. Τα Δεκεμβριανά ήτανε

μόλις χθες και πρότερα η Κατοχή, είχαν τα

μάτια του συνηθίσει να βλέπουν πτώματα

στους δρόμους, μα η καρδιά του δεν τό ‘χε συ-

νηθίσει. Πλησίασε, ψιθύρισε «Δόξα τω Θεώ»,

ο άνθρωπος ήταν μελανιασμένος από το κρύο,

μα ανέπνεε. Τον ανασήκωσε και τον ρώτησε

αν ήθελε κάτι από την υπηρεσία. Το «ναι» ίσα

π’ ακούστηκε. Τον βάσταξε ν’ ανέβουν μαζί τα

υπόλοιπα σκαλιά κι εκεί στο μεγάλο χολ τον

έβαλε να καθίσει κι έτρεξε να του φέρει τσάϊ

με λίγο κονιάκ. Περίμενε να πιεί πρώτα το

ζεστό του κι ύστερα τον άκουσε να μιλά αργά,

βραχνά, με το ζόρι βγαίνανε τα λόγια.

Είχε ξεκινήσει δυό βδομάδες πριν από το

χωριό του τ’ Ανήλιο κοντά στο Μέτσοβο,

επειδή είχε ακούσει γιά τούτη την υπηρεσία

που έδινε άλογα σ’ αγρότες και κτηνοτρό-

φους. Πότε με τα πόδια και πότε μ’ ό,τι μέσο

έβρισκε στον δρόμο έφτασε στην Αθήνα.

Ήταν στα 38 του με πέντε παιδάκια. Είχε πο-

λεμήσει στο ’40, ποτέ δεν βαρυγκόμησε που ο

στρατός είχε πάρει τα ζωντανά του, «για την
Πατρίδα όλα», μα αν γινόταν να του έδιναν

ένα άλογο κι ένα μουλάρι, θα τον βοηθούσαν

πολύ. Είχε να φάει τέσσερεις μέρες, του έλε-

γαν οι υπάλληλοι να γραφτεί και να περνά

κάθε μέρα να ρωτά αν ήρθε η σειρά του, γιατί

τώρα δεν είχαν ζώα. Κοιμόταν όπου έβρισκε

λίγο απάγγιο.

Ο νεαρός τον πήγε στον διευθυντή της υπη-

ρεσίας, έναν καλόκαρδο Αμερικανό από την

Φιλαδέλφεια, που συγκινήθηκε όταν άκουσε

την ιστορία του. Έδωσε αμέσως εντολή να του

φέρουν να φάει και να του δώσουν καινούρ-

για ρούχα και λίγα χρήματα να μείνει σ’ ένα

ξενοδοχείο, γιατί όπως του είπε περίμεναν σε

τρεις μέρες το καράβι στον Πειραιά που θα

έφερνε άλογα από την Τουρκία. Ο άνθρωπος

είχε βουρκώσει, έλεγε και ξανάλεγε «ευχαρι-
στώ, από τον Θεό να το βρείτε». Βγήκαν από

το γραφείο τ’ Αμερικάνου και ρώτησε τον

νεαρό διερμηνέα αν ήξερε κάνα φτηνό ξενο-

δοχείο να μείνει αυτές τις τρεις μέρες.

- Κρατείστε τα χρήματά σας, θα σας χρει-
αστούν αργότερα. Μπορείτε να με περιμένετε
να σχολάσω;
- Δημήτρη σ’ ευχαριστώ και πάλι μα δεν θέλω
να γίνω βάρος σε κανέναν.
- Μην ανησυχείτε. Εκεί που θα σας πάω δεν
βλέπουν τους ανθρώπους σαν βάρος.

Κουβέντιαζαν σ’ όλη τη διαδρομή μέχρι το Με-

ταξουργείο γιά τις οικογένειές τους, τα δύ-

σκολα τα τωρινά και τα χθεσινά του πολέμου

και της Κατοχής. Σ’ ένα δρομάκι, πενήντα

μέτρα όλο κι όλο, Οδός Μελανδρίου γράφει

και σήμερα η πινακίδα, ο Δημήτρης χτύπησε

μιά πόρτα κι άνοιξε μιά γελαστή κοπέλα ...

- Σοφάκι, φώναξε τον μπαμπά.
Ο μαστρο-Γρηγόρης, ξακουστός υποδηματο-

ποιός εκείνης της Αθήνας, πρόβαλλε στην

εξώπορτα, έδωσε το χέρι στον ξένο και συ-

στήθηκε.

- Καλωσορίσατε, κοπιάστε.
- Άρχοντα, τό ‘πα και στο παλληκάρι σου, δεν
θέλω να γίνω βάρος ...έχεις χρυσό παιδί, μ’
έχει σκλαβώσει, να το χαίρεσαι.
- Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του γιού μου.
Πέρασε μέσα να φάτε μαζί, γιατί εμείς έχουμε
φάει. Και μετά κουβεντιάζουμε.
Κουβέντιασαν γιά πολλά. Μέχρι για το τι νού-

μερο ποδήματα φορούσαν ο Βασίλης, η γυ-

ναίκα του και τα παιδιά τους.

- Δεν είναι πρόβλημα, τον διαβεβαίωσε ο μα-

στρο-Γρηγόρης. Με είχαν επιτάξει οι Γερμανοί
κι ακόμα έχω από τα δέρματα που μου έδιναν
για να φτιάχνω τ’ άρβυλά τους. Μέχρι να φύ-
γεις θά ‘ναι έτοιμα.
Είχε βραδιάσει όταν επισκέφθηκαν το σπιτάκι

του ιερέα στην εκκλησία του προφήτη Δανιήλ

στο Μεταξουργείο. Ο Βασίλης βολεύτηκε σ’

ένα ράντζο, στην αποθήκη με τα χρειαζού-

μενα της εκκλησιάς και προσφέρθηκε να φτιά-

σει ένα σωρό μερεμέτια, μιά που ήταν

μάστορας χτίστης και πετράς. Όταν ξημέρωσε

εκείνη η μέρα που θα πήγαινε να παραλάβει

τα ζωντανά του, αποχαιρετίστηκε με την οι-

κογένεια του Δημήτρη. Τα παπούτσια ήταν

έτοιμα, μαζί μ’ ένα μπογαλάκι φαγώσιμα γιά

το ταξίδι και κάτι ρουχαλάκια γιά τα παιδιά,

που είχε ψωνίσει η κυρα-Κατίνα, η γυναίκα του

μαστρο-Γρηγόρη, από ένα μαγαζί στην Καπνι-

καρέα. Οι τέσσερεις αδερφές του Δημήτρη,

έδωσαν στον Βασίλη ένα βαρύ, μεγάλο σάλι

που είχαν πλέξει γιά την Τασούλα, την γυ-

ναίκα του. Τους αγκάλιασε και τους φίλησε

όλους κλαίγοντας.

- Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Μόνο χαρές στο
σπιτικό σας, μόνο χαρές.

Έφυγε μαζί με τον Δημήτρη για την αμερικά-

νικη υπηρεσία. Εκεί τον περίμενε άλλη έκ-

πληξη. Ο διευθυντής τού χάρισε ένα

αμερικάνικο στρατιωτικό τζάκετ. Κάτι δολλά-

ρια που ήταν σε μιά από τις μέσα τσέπες θα τ’

ανακάλυπτε αργότερα ο Βασίλης. Αλλά και το

υπόλοιπο προσωπικό τον είχε συμπαθήσει τον

ψηλό, ευγενικό Ηπειρώτη. Σοκολάτες, παιχνί-

δια, κάλτσες, φανέλες, τσιγάρα κι ένας δυνα-

τός στρατιωτικός φακός προστέθηκαν στα

όσα ήδη κουβαλούσε. Ένας Ελληνοαμερικά-

νος που ο πατέρας του είχε έρθει μετανάστης

στην Αμερική από την Κόνιτσα, χάρισε στον

Βασίλη ένα πολεμικό μαχαίρι.

- Ο πατέρας μου έλεγε ότι έχετε λύκους στα
μέρη σας.
- Και με τέσσερα και με δυό ποδάρια, σ’ ευχα-
ριστώ πατριώτη.
Τους ευχαρίστησε όλους κατασυγκινημένος.

Τον Δημήτρη τον έσφιξε στην αγκαλιά του και

τον φίλησε σταυρωτά.

- Δεν λέει τίποτε ένα ευχαριστώ. Δεν θα σου
πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση. Όποτε κι

αν σε φέρει ο δρόμος στα μέρη μου, δώσε μου
τη χαρά να σε ξαναδώ.
Τον συνόδευσε ένας συνάδελφος του Δημή-

τρη γιά να παραλάβει τα ζωντανά του, ένα

άλογο κι ένα μουλάρι και να τα φορτώσει στο

τρένο. Το μουλάρι θα ταξίδευε φορτωμένο.

Δυό χρόνια μετά, ο αδελφοκτόνος Εμφύλιος

κατασπάραζε την ήδη καταματωμένη Ελλάδα.

Στο αρχηγείο της 72ης Ταξιαρχίας του Α΄ Σώ-

ματος Στρατού στα Γιάννενα, δόθηκε εντολή

σε μιά ομάδα επιλέκτων να εισέλθουν στο αλ-

βανικό έδαφος γιά παρακολούθηση των κινή-

σεων του «Δημοκρατικού Στρατού» στον

Γράμμο. Το τζίπ τους πήγε μέχρι τα σύνορα,

αλλά θα επέστρεφαν πεζοί. Έφεδροι όλοι,

ένας ανθυπολοχαγός, ένας λοχίας και τέσσε-

ρεις στρατιώτες. Χιόνιζε όταν επέστρεφαν.

Έμειναν δυό μέρες σ’ έναν τσοπάνο στην Πυρ-

σόγιαννη κι όταν σταμάτησε να χιονίζει ξεκί-

νησαν πάλι. Ο τσοπάνος τους έδωσε οδηγίες

γιά τον δρόμο αλλά τους ορμήνεψε να μην ξε-

κινήσουν ακόμα γιατί θα ‘ρχόταν βαρύτερος

χιονιάς. Ο ανθυπολοχαγός είδε τον ουρανό

καθαρό και δεν πίστεψε τον γέρο.

Βάδιζαν όλο και πιό αργά, όλο και πιό δύ-

σκολα. Τα πόδια βούλιαζαν στο χιόνι κι αναγ-

κάζονταν να κάνουν συχνές στάσεις γιά να

ξεκουράζονται. Το μεσημέρι έφαγαν την τε-

λευταία τους γαλέτα με το λίγο τυρί που τους

είχε φιλέψει ο τσοπάνος. Και το σούρουπο της

δεύτερης μέρας που είχαν ξεκινήσει από την

Πυρσόγιαννη, αρρώστησε ένας στρατιώτης κι

έπρεπε να τον υποβαστάζουν δυό για να προ-

χωράει. Όπως έμαθαν αργότερα, η θερμοκρα-

σία στην περιοχή ήταν στους μείον 20 εκείνες

τις μέρες. Τ’ άλλο πρωί κατάλαβε ο ανθυπο-

λοχαγός ότι είχαν πάρει λάθος δρόμο. Έτσι

που τά ‘δειχνε ο στρατιωτικός χάρτης έπρεπε

από χτες τ’ απόγευμα να είχαν συναντήσει το

πρώτο χωριό. Έλιωναν αργά μέσα στο στόμα

λίγο χιόνι, μούδιαζε η γλώσσα και το κατέβα-

ζαν όσο πιό αργά μπορούσαν, λες και κατάπι-

ναν λεπίδα ήταν. Είχαν αναπτήρες βενζίνης

πάνω τους, είχαν και σπίρτα, αλλά που να βρε-

θούν στεγνά ξύλα κι έπειτα φοβόνταν μην ο

καπνός τούς φανερώσει κει που δεν έπρεπε.

Έκλεισαν το μεσημέρι δυό μέρες νηστικοί. Πο-

ρεύονταν νότια, μόνο αυτό ήξεραν σίγουρα,

αλλά τα χωριά που έδειχνε ο χάρτης ήταν

αλλού κι αυτοί αλλού. Φρόντιζαν να έχουν

όποτε γινόταν κάλυψη από δέντρα, αλλά ήταν

περιττή προφύλαξη. Οι αντάρτες δεν ήταν

τρελοί να ξεμυτίσουν με τέτοιο καιρό. Τώρα

πιά δεν σερνόταν μόνο ο άρρωστος, σέρνον-

ταν όλοι. Κι ήρθε η νύχτα και τους βρήκε στη

μέση του πουθενά, φέρνοντας μαζί της χιονο-

θύελλα. Γύρω στις δέκα έπεσε ο ανθυπολοχα-

γός. Τον σήκωσαν με δυσκολία. Κόπασε η

θύελλα, μα συνέχιζε να χιονίζει. Κατάφεραν

να προχωρήσουν μιάν ώρα κι ύστερα έβγαλαν

τους γυλιούς και κάθισαν πάνω τους με την

πλάτη ν’ ακουμπά σε κάτι θεόρατα δέντρα

Πέντε λεπτά. Αν κάθονταν παραπάνω δεν θα

μπορούσαν να σηκωθούν. Αραίωσε το χιόνι και

σταμάτησε. Σύρθηκαν μισή ώρα κι όταν κον-

τοστάθηκαν, ακόμα φαίνονταν πίσω τους τα

δέντρα που είχαν καθίσει. Τόσο αργά προχω-

ρούσαν.

― Ρε παιδιά, αυτά εκεί πέρα είναι βράχια ή
σπίτια; φώναξε ένας στρατιώτης.

Βάλθηκαν να κοιτάζουν όλοι εκεί που τους

έδειχνε.

― Στοίχημα δέκα τσιγάρα ότι είναι σπίτια, είπε

ο λοχίας.

― Έτσι σιγουρατζίδικα βάζω κι εγώ στοίχημα
Παντελή, τ’ απάντησε ο ανθυπολοχαγός. Τα
βράχια δεν βγάζουν καπνό. Άντε παιδιά ένα
κουράγιο ακόμα. Δεν θα πεθάνουμε σήμερα.
Φαινόταν κοντά, αλλά δεν ήταν. Κι έτσι που

βάδιζαν, τους πήρε μιάν ώρα να φτάσουν στα

πρώτα σπίτια. Χωρίστηκαν κι άρχισαν να χτυ-

πούν τις πόρτες. Μόνο τα σκυλιά τούς απαν-

τούσαν κι ευτυχώς που δεν ήταν κανένα

αμολυτό. Οι άνθρωποι στα χωριά είχαν πάθει

κι είχαν μάθει. Αν άνοιγες την πόρτα στους

μεν σε τιμωρούσαν οι δε. Σ’ ένα ανηφοράκι

που τέλειωνε σε πλάτωμα ήταν ένα ομορφο-

χτισμένο με πέτρα σπίτι, δίπατο και με μεγάλο

υποστατικό δίπλα. Ο στρατιώτης χτύπησε την

πόρτα. Μιά γυναικεία φωνή ακούστηκε τρο-

μαγμένη: «Ποιοί είσαστε; Τι θέλετε;
- Στρατιώτες είμαστε κυρία, περπατάμε τρεις
μέρες στα χιόνια νηστικοί. Λίγο ψωμί αν σας
βρίσκεται και να περάσουμε τη νύχτα στον
στάβλο.
Ακούστηκε χαμηλόφωνα μιά φωνή αντρική:

«Διώξτους, θα βρούμε τον μπελά μας απ’ τους
άλλους»

- Κύριε, θα πεθάνουμε αν μείνουμε κι άλλο
έξω, έχουμε κι άρρωστο μαζί μας. Γιά τ’ όνομα
του Θεού, μιά γωνιά στο στάβλο σας να μεί-
νουμε απόψε κι αν σας περισσεύει λίγο ψωμί.
― Από που είσαι ρε καλόπαιδο;
― Από την Αθήνα.
― Πως σε λένε;
― Δημήτρη.
― Το άλλο; Του είπε.

- Μήπως δούλευες πριν δυό χρόνια στην αμε-
ρικάνικη βοήθεια στην Ακαδημίας;
- Ναι  ...μα πως ...
Η πόρτα άνοιξε διάπλατη κι ο ψηλόλιγνος άν-

τρας άρπαξε τον σαστισμένο στρατιώτη στην

αγκαλιά του και τον φίλησε ...

- Δημήτρη μου, ο Βασίλης που με βοήθησες
τότε, είμαι παλληκάρι μου. Καλωσόρισες στο
φτωχικό μου, να που ανταμώσαμε και πάλι,
φέρε μέσα τα παιδιά, γρήγορα.
Ο Παντελής, ο μάγκας ο λοχίας, ο Πειραιώτης

κοίταξε τον ουρανό και σταυροκοπήθηκε.

Σκιστήκανε ο Βασίλης κι η Τασούλα να τους

περιποιηθούν. Τους έδωσαν να φάνε ότι καλύ-

τερο είχαν, φρόντισαν όπως μπορούσαν τον

άρρωστο και τους έστρωσαν να κοιμηθούν

μπροστά στο τζάκι. Τρεις μέρες τους φιλοξέ-

νησαν κι ύστερα ένας συχωριανός του Βασίλη

τους οδήγησε μέχρι λίγο έξω από τα Γιάν-

νενα. Πριν φύγουν από το σπίτι ο Βασίλης

έδωσε στον Δημήτρη μιά εικόνα.

- Όταν με το καλό γυρίσεις στην Αθήνα, να
δώσεις στους γονείς και στις αδελφές σου τα
σεβάσματά μου και τούτη την εικόνα της
Αγίας Παρασκευής που την έχουμε προστάτη
στα μέρη μας.
Τον άρρωστο στρατιώτη τον κράτησαν, δεν

μπορούσε ακόμα να σταθεί στα πόδια του. Στο

αρχηγείο τούς είχαν γιά νεκρούς. Ο Δημήτρης

ήταν ο προσωπικός κρυπτογράφος διαβιβα-

στής του στρατηγού Θρασύβουλου Τσακαλώ-

του και του διηγήθηκε την ιστορία. Το τζιπ που

έφυγε την άλλη μέρα για το Ανήλιο, μ’ ένα

λοχία, δυό στρατιώτες και τον στρατιωτικό

γιατρό, παρέλαβε τον άρρωστο στρατιώτη κι

άφησε κατ’ εντολή του στρατηγού ένα μεγάλο

κιβώτιο με κονσέρβες κορνμπίφ, ένα σακί φα-

σόλια, ένα σακί ρύζι κι ένα σακί αλεύρι.

Λέγαν οι παλιοί: «Ότι κάμεις, μα καλό, μα
κακό, θα το βρεις μπροστά σου μιά μέρα».

Μάλλον δίκιο είχαν. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ήλιος στο Ανήλιο
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Ειδήσεις για όλουςεπιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Θα μάς ρωτάνε στα νοσοκομεία "ράμματα ή φώτοσοπ;"

4 Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ηλίθιοι, το θέμα είναι ότι

η φύση φτιάχνει συνεχώς καινούργιους.

4 Φαντάσου να 'παιζαν βλάχοι στον άρχοντα. 

- Πουν' του δαχτυλίδ; - Στου γκόλουμ.

4 Με θλίβει η φώτο απο την Ελλάδα του '43 που δείχνει

πώς συνωστίζονταν οι άνθρωποι για λίγα δωρεάν

φρούτα.... Τι εννοείς είναι σημερινή;

Το γύρo του κόσμου σο-

κάροντας έκανε η φωτο-

γραφία που τραβήχτηκε

εν έτη 2013 στην Αθήνα,

με συνταξιούχους, ανέρ-

γου κτλ να έχουν απλώ-

σει τα χέρια ψηλά να

πιάσουν λίγα απ’ τα τρό-

φιμα που πέταγαν οι πα-

ραγωγοί την ώρα της

διαμαρτυρίας τους έξω

από το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτηξης.

Την ίδια ώρα ο Α. Σαμα-

ράς έστελνε χαρτί επίτα-

ξης στους ναυτεργάτες

εξαναγκάζοντάς τους να

επιστρέψουν στην δου-

λειά τους απ’ την οποία

έχουν να πληρωθούν 6

μήνες. 

Ο Αυταρχισμός που έχει

δείξει η κυβέρνηση δεί-

χνει να φέρνει τα αντί-

θετα αποτελέσματα

συσπειρώνοντας πρωτο-

φανώς τους διαφόρους

κλάδους εργαζομένων. 

(Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κή-

ρυξαν 24ωρη απεργία σε

ένδειξη υποστήριξης των

ναυτεργατών, οι ταξιτζή-

δες και οι φορτηγατζή-

δες των γύρω περιοχών

συμμετείχαν με τα οχή-

ματά τους στην διαμαρ-

τυρία των αγροτών. 

Υπάρχουν και κάποιοι βέ-

βαια που δυσανασχετούν

με τις διάφορες απερ-

γίες, όπως μ’ αυτή των

υπαλλήλων του Μετρό.

Δεν αντιλέγω, ταλαιπω-

ρήθηκαν, αλλά θα έπρεπε

ο σκοπός να μας ενώνει

γιατί καθημερινά πλήτ-

τονται τα συμφέροντα

μιας διαφορετικής μερί-

δας εργαζομένων. Και

τελικά όλων μας. 

Νομίζω ότι εάν μετέ-

τρεπα την συγκεκριμένη

φωτογραφία σε ασπρό-

μαυρη θα ήταν σαν να

έβγαινε από άλλη εποχή.

Ακομα και έγχρωμη όμως

προκαλεί την ίδια ντροπή

και την ίδια αγανάκτηση

για την πολιτική σκηνή

που έφερε τον λαό σε

αυτή την ανέχεια.  

Η 5η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί

ως η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς

Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer

Internet Day) γι’ αυτό το λόγο σας

υπενθυμίζουμε παρακάτω κάποι-

ους κανόνες προκειμένου να απο-

φύγετε δυσάρεστες καταστάσεις

από την χρήση του διαδικτύου.

Να τονίσουμε ότι οι κανόνες

ασφαλείας δεν αφορούν μόνο τα

παιδιά - τα οποία βεβαίως διατρέ-

χουν μεγαλύτερο κίνδυνο - αλλά

όλους μας. 

• Δεν δίνουμε σε κανέναν, ακόμα

και στον καλύτερό μας φίλο, τον

κωδικό πρόσβασης μας στο Διαδί-

κτυο.

• Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας, ει-

δικά των πιστωτικών καρτών μας

σε μη έγκυρες ή άγνωστες ιστο-

σελίδες.

• Δεν απαντάμε σε ηλεκτρονικά

μηνύματα που μας κάνουν να αι-

σθανθούμε «άβολα». Σε περί-

πτωση που λάβεις ένα τέτοιο μή-

νυμα, μη διστάσεις να το πεις

στους γονείς σου ή σε κάποιο πρό-

σωπο που εμπιστεύεσαι.

• Aποφεύγουμε να στέλνουμε τη

φωτογραφία μας και τα προσωπικά

μας στοιχεία μέσω διαδικτύου σε

άγνωστο.

• Σκέψου πολύ καλά

πριν αποφασίσεις

να συναντηθείς

με κάποιο

άτομο που

γνώρισες στο

διαδίκτυο. Ζή-

τησε την

άποψη των δικών

σου ανθρώπων σχετικά με αυτό το

θέμα.

• Σε περίπτωση που αποφασίσεις να

συναντηθείς με το «διαδικτυακό

σου φίλο», ενημέρωσε τους γονείς

σου ή κάποιο άτομο που εμπιστεύε-

σαι και φρόντισε αυτή η συνάντηση

να γίνει σε δημόσιο χώρο.

• Ανάπτυξε κριτική διάθεση σε ό,τι

διαβάζεις στο Διαδίκτυο. Μην εμ-

πιστεύεσαι αμέσως ό,τι δεις στο

Internet.

• Να θυμάσαι πάντα ότι αυτός ο

χώρος αν και ηλεκτρονικός συνδέ-

εται άμεσα με την πραγματική ζωή

σου. 

Το διαδίκτυο μπορεί να είναι εργα-

λείο για την ζωή μας, να μορφώνει

και να ψυχαγωγεί, αλλά η ασύ-

δοτη χρήση του μπορεί να προκα-

λέσει κινδύνους.

Ημέρα ασφαλούς πλοήγησης

Εικόνες που σοκάρουν, 

πολιτικές που εξαθλιώνουν...

Πάνω από 100.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει σε
αυτήν τη διετία, έχουν καταστραφεί περί τις
500.000 θέσεων απασχόλησης, ενώ το δίχτυ κοινω-
νικής προστασίας, για την ανάγκη του οποίου έκανε
λόγο η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιο-
τεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), είναι ανύ-
παρκτο, με αποτέλεσμα η οικονομική κρίση να έχει
μετατραπεί και σε κρίση ανθρωπιστική. Πόσες
ακόμα αναμένεται να κλείσουν μέσα στο 2013; 

Η παραπάνω φωτογραφία είναι σημείωμα που
άφησε επιχειρηματίας εξηγώντας τους λόγους που
έκλεισε την επιχείρησή του. 
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Πράσινο και όχι μπετον

Αναρωτιέται ο αναγνώστης γιατί τόσο

έρωτας στο μπετόν και όχι στο πράσινο!

Αφορμη να σας γραψω εγινε το αρθρο στο φυλλο σας

767/19/1/2013 με θεμα τις αυθαιρεσιες στα παρκινγκ του DO IT.

Εδω και πολλα χρονια αναρωτιεμαι γιατι ολες οι μεγα-

λες επιχειρησεις, οπως σουπερ μαρκετ κ.λπ., που δημι-

ουργουν χωρους σταθμευσης (παρκινγκ) για τους

πελατες τους τοποθετουν ακαλαισθητα μεταλλικα σκια-

στρα για τα αυτοκινητα αντι με τα ιδια (η λιγοτερα) χρη-

ματα δεν φυτευουν δενδρα ωστε αναμεσα τους να

σταθμευουν τα οχηματα;

Μια τετοια λυση, περα απο το μικροτερο κοστος, θα

ομορφαινε ο χωρος, θα υπηρχε παχια σκια για ολα τα

οχηματα και φυσικα θα ηταν πνευμονας οξυγονου και

φιλτρο για το διοξειδιο του ανθρακα.

Δεν ειμαι αρχιτεκτονας η δασολογος. Ουτε καν κηπου-

ρος. Ηλεκτρολογος ειμαι, αλλα δεν μπορω να καταλαβω

οτι ολοι οι ειδικοι και ολοι οι φραγκατοι τοσο πολυ απεχ-

θανονται το πρασινο; Τι τους ελκυει στο μπετον ωστε να

το εχουν ερωτευθει τοσο πολυ και να το εξαπλωνουν με

τοση λαχταρα, οπου βρουν ενα διαθεσιμο τετραγωνικο

μετρο γης;
Με εκτιμηση

Γιαννης Κατσανεβακης

Θα ανοίξουν τα τένις Καβουρίου;

Αγαπητή Εβδόμη,

είμαι μητέρα ενός παιδιού που έπαιζε τένις στο Καβούρι

και είχε εξαιρετικές επιδόσεις. Από την ώρα που έκλει-

σαν τα τένις το παιδί μου, όπως και πάρα πολλά άλλα παι-

διά, δεν έχουν που να προπονηθούν.

Tί θα γίνει με τα τένις; Θα ανοίξουν ή θα τα αφήσουν να

ρημάζουν στέλνοντας τα παιδιά μας στη Γλυφάδα και

στην Αργυρούπολη να προπονούνται;

Παρακαλώ το όνομά μου για τη δική σας γνώση.       Ε.Π.

Γράφει μεταξύ άλλων ο Δ. Χριστοδού-

λου:

«Δηλώνω ότι δεν έχω καμμία απολύτως

σχέση και ανάμειξη με την καταγγελία

προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης (αρ. πρ. 16504/23.10.12).

Δεν γνωρίζω καν το επίμαχο θέμα της

καταγγελίας. Εξάλλου από το κείμενο

διαφαίνεται πως το άτομο ή τα άτομα

που συνέταξαν την καταγγελία έχουν

απασχολήσει με ερωτήσεις τοςυ και

κατά το παρελθόν, ακόμα και την προ-

ηγούμενη Δημοιτκή Αρχή και είναι γνώ-

στες του αντικειμένου, το οποίο εγώ

αγνοώ πλήρως.

Σας γνωστοποιώ ότι οιοδήποτε έγ-

γραφο απευθύνω σε οιαδήποτε Αρχή,

έχει πάντα το ονομά μου, την ιδιότητά

μου και την υπογραφή μου.

...Οσοι επιχειρούν με ποταπές ενέρ-

γειες να με εμπλέξουν, εμένα και την

οικογένειά μου σε τοπικά πολιτικά παι-

χνίδια να είναι σίγουροι πως δεν θα το

πετύχουν.

Ας δούμε όμως τι γράφει η καταγγελία

προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης

«Στην πλατεία του Αλσους στο Πανό-

ραμα Βούλας, λειτουργεί χώρος ανα-

ψυχής που ξεκίνησε σαν περίπτερο,

εξελίχθηκε σε αναψυκτήριο και για να

μην προκαλεί ονομάστηκε εντευκτήριο

του Συλλόγου Πανόραμα που και το εκ-

μεταλλεύεται.

Απ’ ότι γνωρίζουμε δεν έχει εκδοθεί

οποιαδήποτε οικοδομική άδεια, ούτε

κατά την ίδρυσή του ως περιπτέρου,

ούτε και κατά τις εν συνεχεία αλλεπάλ-

ληλες επεκτάσεις του.

Ο Δήμος εις τον οποίον και ανήκει ο

χώρος, παράνομα χορήγησε άδεια χρή-

σης τραπεζοκαθισμάτων μικρού αριθ-

μού αρχικά, με αντάλλαγμα ικανό

μίσθωμα. Στην πραγματικότητα όμως

υπάρχουν πλήθος καθισμάτων τα οποία

συνεχώς αυξάνονται και επεκτείνονται

εις βάρος του Αλσους. Σημειωτέον,

στην περιοχή δεν επιτρέπεται η λει-

τουργία καταστημάτων.

Σε αλλεπάλληλες προφορικές ερωτή-

σεις μας στην προηγούμενη Δημοτική

Αρχή ως προς την πολεοδομική του νο-

μιμότητα και το καθεστώς λειτουργίας

του, λαμβάναμε ασαφείς έως ειρωνικές

απαντήσεις.

Απευθυνόμαστε λοιπόν στο Σώμα Επι-

θεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-

κησης ζητώντας τον πολεοδομικό

έλεγχο των εγκαταστάσεών του καθώς

και τον έλεγχο νομιμότητας της εν

γένει λειτουργίας του.

Επισυνάπτουμε αεροφωτογραφία, όπου

σημειώνουμε τις θέσεις των εγκατα-

στάσεών του».

Αλήθεια ποιον βλάπτει το αναψυκτήριο

που το διαχειρίζεται ο Σύλλογος και όχι

οποιοσδήποτε ιδιώτης, βρίσκει έναν

καφέ και μια εφημερίδα ο κάτοικος του

Πανοράματος και τα χρήματα γίνονται

εκδηλώσεις για την περιοχή;

Να υποθέσω ότι είναι κάποιος κακοήθης

επιχειρηματίας που προσβλέπει να το

πάρει ή να υποθέσω ότι αφορά τη δια-

μάχη που έχει ξεσπάσει στο Πανόραμα

και έχει χωρίσει κάποιους κατοίκους

στα δύο; Είναι κρίμα.

σ.σ.: Απευθυνόμενη λοιπόν προς τον

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

του καταγγέλω όλα τα σπίτια του Πα-

νοράματος, γιατί όλα μα όλα έχουν αυ-

θαίρετα. Ε, υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Το γινάτι βγάζει μάτι

Ανυπόγραφα και ψευδωνύμως καταγγέλουν τον εαυτό τους... 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ

Κορωπίου, με ψήφισμά του διαμαρτύρεται για

τη μη κάλυψη των κενών στο μάθημα της φυ-

σικής και την απάντηση που πήραν από την

Δευτεροβάθμια.

«Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εκδηλώθη-

καν πολλά κενά στο σχολείο μας για αρκετό

καιρό, ακόμη και για μήνες. Είμαστε ήδη στο

Β’ τετράμηνο και παραμένει κενό φυσικών

(ΠΕ04). Πολλές δεκάδες μαθητών δεν έχουν

διδαχθεί ούτε μία ώρα φυσικής ή χημείας…

Στις 18/1/13 ενημερωθήκαμε ότι δεν θα κα-

λυφθεί το κενό φυσικών και οι υπάρχοντες

φυσικοί είτε θα σταματήσουν να διδάσκουν

τα τωρινά τμήματα για να αρχίσουν σε άλλα

τμήματα που ως τώρα είχαν κενό, είτε θα μοι-

ράσουν τις ώρες διδασκαλίας και στα μεν και

στα δε.

Ακολούθησε συνάντηση του σχολικού συμ-

βούλου ΠΕ04 και του παιδαγωγικού υπευθύ-

νου του σχολείου μας με το διευθυντή και

τους συναδέλφους μας φυσικούς, κατά την

οποία συστάθηκε στους τελευταίους να απο-

δεχτούν τα παραπάνω «για το καλό των μα-

θητών», αφού η διοίκηση δεν προτίθεται να

καλύψει τα κενά. Οι συνάδελφοί μας αντέ-

τειναν ότι αυτό δε μπορεί να είναι το καλό

των μαθητών, αφού είναι αδύνατον με αυτόν

τον τρόπο να διδαχθούν στο υπολειπόμενο

χρονικό διάστημα οι απαραίτητες γνώσεις

που θα χρειαστούν οι μαθητές την επόμενη

χρονιά, πράγμα που αποδέχτηκε και ο σύμ-

βουλος ΠΕ04. Πάντως οι εκπρόσωποι της δι-

οίκησης επέμειναν.

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν

πολλά σχολεία και κυρίως τα καλλιτεχνικά,

τα μουσικά και τα ΕΠΑΛ. Παντού επιχειρούν-

ται πρακτικές πρόχειρης «κάλυψης» κενών

(με δημιουργία ή «μοίρασμα» άλλων κενών)

κόβοντας ώρες διδασκαλίας κατά παράβαση

του ν.1566/85 κεφ. Ε’ άρθρο 14 παρ. 16, 17

καθώς και κεφ. ΣΤ’ άρθρο 17 παρ 1, 2, ή με τη

«μεταφορά» κενών από το ένα σχολείο στο

άλλο κατά παράβαση του ν.1566/85 κεφ. Ε’

άρθρο 14 παρ. 14 και της εγκυκλίου

Γ2/119052/17-09-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. παρ. 10,

που λένε ότι τα κενά καλύπτονται με διορι-

σμούς εκπαιδευτικών και όχι με μείωση

ωρών του εκάστοτε διδακτικού αντικειμέ-

νου. Ακόμη, επιχειρούνται αναθέσεις υπερω-

ριών και συγχωνεύσεις τμημάτων, μέτρα

εξίσου αντιπαιδαγωγικά και αντιεκπαιδευτικά,

που αναστατώνουν τη διδασκαλία, το παιδα-

γωγικό κλίμα και τις εργασιακές σχέσεις και

υποβιβάζουν το μορφωτικό έργο του σχο-

λείου. Στο όνομα της περικοπής του κόστους,

βλέπουμε πια απολυτήριο χωρίς διδασκαλία

φυσικής ή με ολίγον χημεία, ολίγον μαθημα-

τικά, ολίγον γλώσσα, παιδιά στοιβαγμένα και

σαρδελοποιημένα, εκπαιδευτικούς από «λά-

στιχο», έτοιμους να κόψουν αυθαίρετα τις

ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, για να

ψευτοκαλύψουν κενά εδώ κι εκεί. Γι αυτό, και

όπως ορίζει ο νόμος και επιτάσσει η κοινή λο-

γική, αλλά και η παιδαγωγική και διδακτική

που ορκιστήκαμε να υπηρετούμε, απαιτούμε:

1. Να καλυφθούν αμέσως όλα τα κενά χωρίς

δημιουργία νέων ή «μοίρασμα» των παλιών.

2. Να μην επιχειρηθεί υπερωριακή διδασκα-

λία ούτε συγχώνευση τμημάτων.

Το παρόν θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του

σχολείου και θα κοινοποιηθεί στο σύλλογο

γονέων, το 15μελές, τη δ/νση Β/βάθμιας

εκπ/σης Ανατολικής Αττικής και όλα τα σχο-

λεία ευθύνης της, τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ

Ανατολικής Αττικής, το Δήμο Κορωπίου και

τους όμορους δήμους, τον Τύπο και τις εκ-

παιδευτικές ιστοσελίδες, την Ε’ ΕΛΜΕ Ανα-

τολικής Αττικής και την ΟΛΜΕ. Θα επιδοθεί

στους γονείς εγγράφως και ενυπογράφως

από τους υπεύθυνους τμημάτων κατά την πα-

ράδοση των ελέγχων. Μέτρα παραπέρα προ-

ώθησης και υποστήριξης του παρόντος θα

συζητηθούν κατά την τακτική συνεδρίαση του

σχολικού συμβουλίου που υποχρεωτικά συγ-

καλείται κατά την έναρξη του τετραμήνου

(ν.1566/85. Άρθρο 51, παρ. 5) με ευθύνη του

διευθυντή.

Κορωπί, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ψήφισμα Συλλόγου Εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου

Δεν θα καλυφθεί το κενό φυσικών εκπαιδευτικών, μοιράστε τις ώρες

Τον μπελά του βρήκε ο κάτοικος Βούλας Δημήτρης Χριστο-

δούλου, από την ώρα που ενεπλάκη το όνομά του σε καταγ-

γελία  προς τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ότι το

περίπτερο του Πανοράματος που διαχειρίζεται ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Πανόραμα είναι αυθαίρετο.

Την καταγγελία υπογράφει μόνο ένα όνομα και είναι το

όνομά του, χωρίς ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο!

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του

Πανιωνίου, για τους παλιούς, συνταξιούχος εκπαιδευτικός σήμερα.

Αφού άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας γιατί

«το έκανες αυτό και ζημιώνεις το Δήμο και το Σύλλογο» και

άλλα τέτοια, άρχισε να ψάχνεται.

Μιλώντας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανδρέα Αγγελι-

δάκη, του είπε ότι η καταγγελία φέρει το όνομα Δημ. Χρι-

στοδούλου χωρίς άλλα στοιχεία και υπογραφή.

Ετσι συνέταξε επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

και τον Τύπο, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμμία σχέση με την

καταγγελία υπ. αρ. πρωτ. 5245/1.2.13.

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .
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Για 3η συνεδρίαση, ο Δήμος 3Β συνεδρίασε

σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να εκλέ-

ξει πρόεδρο αφού τις δύο προηγούμενες

συνεδριάσεις δεν κατάφερε, παρά τις επα-

ναλαμβανόμενες ψηφοφορίες.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης, με ανακοίνωσή του

στον Τύπο, είχε δηλώσει ότι θα ψηφίσει την

πρόταση της πλειοψηφίας προκειμένου να

αποκτήσει ο Δήμος πρόεδρο, «γιατί η κατά-
σταση αυτή έχει δραματικές επιπτώσεις
στο Δήμο και τους Δημότες».
Ετσι λοιπόν ο Δήμαρχος ήταν προϊδεασμέ-

νος ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα

υπάρξει πρόεδρος στη συνεδρίαση της 3/2.

Οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης

άσκησαν δριμύτατη κριτική στην μείζονα

αντιπολίτευση για την ανακοίνωση που εκυ-

κλοφόρησε και μίλησε για “συμφωνίες” εκ

των προτέρων με την πλειοψηφία.

Η Ηλ. Τσιριγώτη στην έναρξη της συνε-

δρίασης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι

ενήργησε ως Πόντιος Πιλάτος στην προ-

ηγούμενη εκλογική διαδικασία, ενώ θα μπο-

ρούσε να έχει επιλέξει να παίξει

πρωταγωνιστικό ρόλο και να έχει εκλεγεί

πρόεδρος η ίδια, η οποία θα μπορούσε να

συσπειρώσει και την πλειοψηφία, κάτι άλ-

λωστε που το επισημάναμε.

Ο Παν. Καπετανέας ονόμασε «το λιγότερο
απαράδεκτη» την ανακοίνωση του Γρ. Κων-

σταντέλλου και δήλωσε «εμείς δεν θα ψη-
φίσουμε τσουβάλι στο σακί. Θα
σταθμίσουμε τις προτάσεις»...
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος επεσήμανε ότι

«αίρεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με
την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης».

“Θα είναι πολιτικό σφάλμα να στηρίξουμε
ως δεκανίκι τον πρόεδρο”, τόνισε ο γραμ-

ματέας Γ. Σκουμπούρης.

Ο επιμένων νικά

Αυτό θα μπορούσε να είναι το σύνθημα για

το δημοτικό σύμβουλο  Κυριάκο Κικίλια, ο

οποίος με την επιμονή του κατάφερε την

τρίτη Κυριακή, να γίνει πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου στα 3Β.

Να θυμίσουμε ότι οι εκλογές προεδρείων

γίνονται πάντα την πρώτη Κυριακή του χρό-

νου στους Δήμους. Ετσι στις 3 Ιανουαρίου,

όπως όλοι οι Δήμοι είχαν εκλογές προ-

εδρείων έτσι και ο Δήμος 3Β,  ο οποίος

όμως δεν κατάφερε παρά τις επανειλλημέ-

νες τρεις ψηφοφορίες να συγκεντώσει ο

υποψήφιος πρόεδρος της πλειοψηφίας

Δημ. Αναστασίου την απόλυτη πλειοψηφία.

Να θυμίσουμε επίσης ότι υποψήφοι για τη

θέση του προέδρου ήταν ο Κυριάκος Κικί-

λιας, η Λυδία Αργυροπούλου και ο μέχρι

τότε πρόεδρος Δημ. Αναστασίου. Στην

πρώτη ψηφοφορία ο Κυριάκος Κικίλιας δεν

έλαβε κανέναν σταυρό, αφού δεν πήρε

ούτε τη δική του γιατί απουσίαζε!

Τη δεύτερη Κυριακή 13/1, επαναλήφθηκε η

διαδικασία εκλογής Προέδρου (Αντιπρό-

εδρος και Γραμματέας εξελέγησαν την

πρώτη Κυριακή ο Διον. Γεωργουλόπουλος

και ο Γ. Σκουμπούρης αντίστοιχα) με υπο-

ψήφιο πάλι τον Κ. Κικίλια και πάλι απουσιά-

ζοντα, γι’ αυτό και δεν έγινε αποδεκτή από

το προεδρείο, γιατί δεν είχε κατατεθεί με

τυπική διαδικασία. Ετσι δεν κατάφερε να

μπει στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων.

Και τη δεύτερη Κυριακή όμως δεν κατάφε-

ραν να εκλέξουν πρόεδρο, αφού η υποψή-

φια (αυτοπροταθείσα) Ηλέκτρα Τσιριγώτη

δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον από-

λυτο αριθμό σταυρών.

Βάσει του νόμου λοιπόν, (μετά τις αποτυ-

χημένες προσπάθειες εκλογής), ορίζεται

πρόεδρος, ο σύμβουλος που έχει έρθει

πρώτος σε σταυρούς στις εκλογές. Ετσι

ορίστηκε σύμβουλος η Γεωργία Μαρτίνου,

η οποία όμως δεν απεδέχθη την θέση και

κατέτεσε την παραίτησή της. Πάλι “ορφανή”

η θέση του προέδρου και νέες εκλογές για

ανάδειξη.

Ετσι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, συγκλή-

θηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή

προέδρου, σε αισιόδοξο κλίμα, γιατί η μεί-

ζονα αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλο, είχε κάνει δηλώσεις

στον Τύπο ότι θα υπερψηφίσει την όποια

πρόταση της πλειοψηφίας για πρόεδρο

«προτάσσοντας και πάλι το δημοτικό συμ-
φέρον και σεβόμενοι το Δημοτικό Συμβού-
λιο ως κυρίαρχο όργανο του Δήμου» όπως

σημείωναν στην ανακοίνωσή τους.

Στη συνεδρίαση, αφού έγινε αποδεκτή η

παραίτηση της Γ. Μαρτίνου από το σώμα,

ζήτησε να κατατεθούν οι υποψηφιότητες. 

Και για τρίτη φορά ο Κυριάκος Κικίλιας αυ-

τοπροτείνεται για υποψήφιος και είναι

παρών. Αυτοπροτείνεται και ο Ντίνος Κα-

ραγιώργος. Ετσι μπαίνουν σε ψηφοφορία οι

δύο υποψήφιοι και λαμβάνουν 10 σταυρούς

ο Κυρ. Κικίλιας και 4 ο Ντ. Καραγιώργος, επί

16 ψηφισάντων. Βρέθηκαν δεν και 1 ακυρο

και 1 λευκό. Αναδείχθηκε λοιπόν υποψή-

φιος ο Κυρ. Κικίλιας.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του συνόλου

του Δημοτικού Συμβουλίου, επί 33 συμβού-

λων και 30 ψηφισάντων με μοναδικό υπο-

ψήφιο πλέον τον Κυρ. Κικίλια, ο οποίος

έλαβε 16 σταυρούς μη συμπληρώνοντας

όμως το μαγικό αριθμό 18 που θα ήταν

εκλέξιμος. Ετσι ακολούθησε και 2η ψηφο-

φορία στην οποία ο Κ. Κικίλιας έλαβε 15

ψήφους (1 λιγότερη από την προηγούμενο)

και ακολούθησε και 3η ψηφοφορία που με-

τρούσε επί των παρόντων συμβούλων, δη-

λαδή επί των 30. Στην τρίτη κατά σειράν

ψηφοφορία ο Κυρ. Κικίλιας ανεδείχθη πρό-

εδρος με 18 ψήφους, 7 άκυρα και 5 λευκά.

Ετσι λοιπόν το προεδρείο ολοκληρώθηκε με

πρόεδρο τον Κυριάκο Κικίλια, Αντιπρόεδρο

τον Διον. Γεωργουλόπουλο και Γραμματέα

τον Γιάννη Σκουμπούρη.

Παρατηρώντας τις ψηφοφορίες, βλέπουμε

ότι μια μερίδα συμβούλων της πλειοψηφίας

επιμένει να διαφοροποιείται και ότι η

εκλογή του Προέδρου έγινε με τους 6

σταυρούς της μείζονος αντιπολίτευσης.

Αυτό, όπως άλλωστε σημειώναμε στο προ-

ηγούμενο κείμενό μας, θα είχε ιδιαίτερη

αξία αν είχε γίνει νωρίτερα και ...αυθόρ-

μητα.

Το παρασκήνιο, πάντως, μιλάει για συμφω-

νία μείζονος αντιπολίτευσης με το δή-

μαρχο. Δεν το υιοθετούμε παρ’ ότι

φαινομενικά έτσι δείχνει.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το σώμα και δή-

λωσε ότι ποτέ δεν έκανε διακρίσεις: «πρώ-
τον ανέκαθεν δεν έκανα διακρίσεις και ούτε
πρόκειται να κάνω διακρίσεις και εύχομαι
στην πορεία να καταλάβουν ότι όντως η πο-
ρεία δεν θα ευεργετεί κανέναν, παρά
όλους. Το δεύτερο είναι ότι σε τέτοιες θέ-
σεις δεν συνηθίσω να ανεβαίνω, δεν μου
αρέσουν, αλλά έβαλα υποψηφιότητα γιατί
θεώρησα ότι ορισμένα πράγματα έπρεπε να
αλλάξουν. Ναι μεν ευχαριστώ όλους τους
προηγούμενους προέδρους που συγκράτη-
σαν την ψυχραιμία τους, που οδήγησαν
σχετικά καλά, μπορώ να πω, την πορεία του
συμβουλίου. Είμαι καινούργιος στα πράγ-
ματα, δεν γνωρίζω πολλά και θέλω να με
βοηθήσετε όλοι να μπορέσει να λειτουργή-
σει το σύστημα. Πρωταρχικός στόχος είναι
να σεβόμαστε, να έχουμε καλό φρασεολό-
γιο, να τηρούμε, βασικότατο, τους κανόνες
και ότι διατάζει αυτή τη στιγμή ο κρατικός
μηχανισμός. Θα ήθελα να μπαύμε όλοι
μέσα με καλή διάθεση. Δεν θέλω νεύρο.
Ψυχική φθορά δεν θέλω ούτε για μας ούτε
για τους συμπολίτες που παρακολουθούν.
Δεν μπορώ να μπαίνω μέσα και να θέλω να
φύγω την επόμενη στιγμή».

Αννα Μπουζιάνη

Πρόεδρος στα 3Β ο Κυριάκος Κικίλιας
Με μοναδικό υποψήφιο, την τρίτη κατά σειράν Κυριακή, εξέλεξαν πρόεδρο τα 3Β, με

την συναίνεση της μείζονος αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο Κικίλια.

Είναι νέος δημοτικός σύμβουλος (πρώτη φορά εξελέγη) και χωρίς εμπειρία. Θα χρει-

αστεί οπωσδήποτε να μελετήσει κανόνες και διαδικασίες για να μπορέσει να αντεπε-

ξέλθει στο δύσκολο ρόλο του προέδρου, γιατί ο πρόεδρος όταν ανεβαίνει στο

προεδρείο πρέπει να ξεχνάει με ποια παράταξη είναι και με ποιους εξελέγη. Ελπίζουμε

ότι θα το επιτύχει αυτό o Κυριάκος Κικίλιας.

Ακυρώθηκε μία ψηφοφορία, γιατί ο Δημ.
Δαβάκης, δεν ψήφισε λόγω ολιγόλεπτης
απουσίας...
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Την πρώτη συνεδρίασή του

πραγματοποίησε το Δημοτικό

Συμβούλιο Βούλας με το νέο

πρόεδρο Κυρ. Κικίλια στην

έδρα.

Ο Πρόεδρος διάβασε διάφορες

επιστολές που είχαν στείλει

φορείς ή πολίτες, όπως η επι-

στολή του Σωματείου Εργαζο-

μένων του Δήμου, η επιστολή

συλλόγων της Βούλας για συμ-

παράσταση στη δικαστική δια-

μάχη που αφορά “Αίτηση

ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ

κατά της σύμβασης μεταξύ ΕΤΑ

και Απολλώνιων Ακτών Α.Ε. για

τη Β’ πλαζ Βούλας.

Η πρώτη συνεδρίαση για τον

πρόεδρο, σίγουρα είχε δυσκο-

λίες. Δυσκολίες λόγω της έλ-

λειψης “τριβής’, αλλά και της

ορισμένης διαδικασίας που

ακόμη ο πρόεδρος δεν γνωρί-

ζει.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ντίνος

Καραγιώργος, παραιτήθηκε

από τη θέση του συμβούλου

της Α’ βάθμιας Σχολικής Επι-

τροπής, γιατί όπως είπε «δεν
τον ενημέρωναν για τις συνε-
δριάσεις ή τον ειδοποιούσαν

την τελευταία στιγμή».

Eπιστολή του Σωματείου Εργα-

ζομένων στα 3Β, διάβασε ο

πρόεδρος, με τίτλο: «φραστι-
κές επιθέσεις δημοτικών συμ-
βούλων κατά συναδέλφων»
όπου έγραφε μεταξύ άλλων:

«τους τελευταίες μήνες, κατά
τη διάρκεια δημοτικών συμβου-
λίων, έχουμε γίνει αποδέκτες
προβοκατόρικων και προσβλη-
τικών φραστικών επιθέσεων και
γίνεται λόγος για δήθεν ευθύ-
νες υπαλλήλων, οι οποίοι δεν
κάνουν σωστά τη δουλειά

τους...» προκάλεσε ερωτημα-

τικά  σε όλες τις παρατάξεις

και ζήτησαν εξηγήσεις και ονό-

ματα, γιατί έτσι εκτίθενται όλοι

οι σύμβουλοι. Ο Αντιδήμαρχος

Διον. Κοντονής, τόνισε ότι «το
έγγραφο του Σωματείου δεν θα
έπρεπε να είναι αόριστο. Καλώ
το Σωματείο ή να το αποσύρει
ή να κατονομάσει αυτούς που
ευθύνονται». Ο επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης Γρ.

Κωνσταντέλλος δήλωσε «βα-

θύτατα προσωπικά προσβεβλη-

μένος από την επιστολή του

Συλλόγου. Οσο δεν φέρει ονό-

ματα και πράξεις την θεωρώ κα-

τάπτυση και όσο δεν

αποσύρεται δεν την αποδέοχ-

μαι».

Επίσης “αναταραχή” προκά-

λεσε επιστολή της “Πρωτοβου-
λίας Πολιτών για τα χαράτσια
στα 3Β”, η οποία κατηγορούσε

συμβούλους και τον πρόεδρο

του ΟΑΠΠΑ γιατί καταψήφισαν

το αίτημά τους να δοθεί η αί-

θουσα Ιωνία για εκδήλωση. Ο

Γρ. Κωνσταντέλλος παρεμβαί-

νοντας ζήτησε να σταματήσει η

ανάγνωση της επιστολής, γιατί

«δεν μπορεί να κρίνει πώς ψη-
φίζουν οι σύμβουλοι», όπως χα-

ρακτηριστικά είπε.

Ο Πρόεδρος Κ. Κικίλιας, απάν-

τησε «ή διαβάζουμε ότι εισέρ-
χεται ή δεν διαβάζουμε. Καλό
είναι να τα διαβάζουμε».
Ο Π. Καπετανέας υπεραμύν-

θηκε το δικαίωμα των δημοτών

να κρίνουν τους συμβούλους.

«Εχουν δικαίωμα οι δημότες να
μας κάνουν κριτική. Δεν μας
στείλανε για παλαμάκια μόνο.
Κρινόμαστε κάθε μέρα». 
Και ο Δημ. Βαμβασάκης για το

θέμα των επιστολών τόνισε:

«εγώ νομίζω ότι πρέπει να δια-

βάζονται όλα τα εισερχόμενα
για να τα μαθαίνουν και οι σύμ-
βουλοι και ο κόσμος».

Ομόφωνα ψήφισαν την υποστή-

ριξη του Δήμου στην προσφυγή

που έχουν κάνει Σύλλογοι της

Βούλας με αίτημα ακυρότητας

στο ΣτΕ, της σύμβασης μεταξύ

ΕΤΑ και Απολλώνιων  Ακτών,

που αφορούν τη Β’ Πλαζ της

Βούλας.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από

επιστολή που είχαν καταθέσει

οι Σύλλογοι και ζητούσαν τη

συμπαράσταση του Δήμου.

Εκκρεμεί βέβαια ακόμα η από-

φαση που έχει πάρει το Δημο-

τικό Συμβούλιο, να συνεδριάσει

με μοναδικό θέμα το παραλιακό

μέτωπο. Την προσεχή Τρίτη

12/2 συνεδριάζει για το παρα-

λιακό μέτωπο το Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής.

Αννα Μπουζιάνη

Βασικό προσόν της ηγετικής

φυσιογνωμίας, είναι η δυνατό-

τητά της να συσπειρώνει γύρω

της οπαδούς, στελέχη, φίλους

και παράλληλα να μη δημιουρ-

γεί εχθρούς. Αντίθετα, ο ηγέ-

της, πρέπει ακόμη και τους

αντιπάλους του, να τους κάνει

να τον σέβονται, να τον εκτι-

μούν και ίσως - ίσως κρυφά να

τον θαυμάζουν!

Αυτή η ικανότητα όμως απο-

δεικνύεται καθημερινά ότι λεί-

πει από πολλούς που

ηγεμονεύουν.

Εύλογα θα διερωτηθεί κά-

ποιος: Μα τότε πως έφτασαν

εκεί που έφτασαν και πώς μα-

ζεύουν γύρω τους τόσους πρό-

θυμους να “συνεργαστούν”, να

συναγελαστούν, να συνεταιρι-

στούν, να τους υπηρετήσουν;

Είναι το “σύνδρομο των κωνώ-

πων”!

Δεν βλέπεις πώς γυρνοβο-

λούν, στροβιλίζονται και “χο-

ρεύουν” γύρω από μια αναμένη

λάμπα οι σκνίπες και τα κου-

νούπια; Είναι η λάμψη και η

απατηλή θαλπωρή της εξου-

σίας, που τους έλκει, όλο και

πιο κοντά μέχρι... μέχρι που να

καούν. Οι ηγεμονίσκοι αυτοί,

τις πιο πολλές φορές είναι

προϊόν συγκυριακό και συμ-

φερόντων και τίποτα παρα-

πάνω! Δυστυχώς.

Δυστυχώς για το λαό και τον

τόπο. Και το φαινόμενο αυτό

απαντάται - όλο και συχνότερα

- σ’ όλα τα επίπεδα της εξου-

σίας. Δειθνούς και εθνικής εμ-

βέλειας, αλλά εξίσου συχνά,

τηρουμένων των αναλογιών,

και σε τοπικό επίπεδο. 

Πρόσφατο παράδειγμα, με ευ-

καιρία την εκλογή Προέδρου

Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β,

όπου ο Δήμαρχος, έχασε την

ευκαιρία να συνενώσει τον

διασπασμένο συνδυασμό της

πλειοψηφίας (Τσιριγώτη, Δα-

βάκη, Νιτερόπουλο και συν αυ-

τοίς).

Αλλά και ο αρχηγός της μείζο-

νος αντιπολίτευσης υπέπεσε

στο ίδιο λάθος. Είχε τη δυνα-

τότητα να συνενώσει έστω το-

πικιστικά, αλλά και με

αξιοκρατικά κριτήρια λαμβά-

νοντας υπ’ όψιν στο κάτω -

κάτω και την ποσόστωση με-

ταξύ των τριών συνενωθέντων

Δήμων. Δεν είναι δυνατόν η

μεγαλύτερη συνιστώσα - η

Βούλα, με 40.000 κατοίκους -

να μην εκλέγει ούτε τον Πρό-

εδρο του Δημοτικού Συμβου-

λίου, με ευθύνη και επιλογή

του αρχηγού της μείζονος μει-

οψηφίας, ο οποίος μάλιστα

διεκδίκησε και φιλοδοξεί να

διεκδικήσει το δημαρχιακό

θώκο. Κι επειδή η “λάθος” επι-

λογή έχει επαναληφθεί, δεν

διερωτάται, ποιες συμμαχίες

προσδοκά να συμπτύξει και με

ποιούς ανθρώπους που δυσα-

ρέστησε ζημιώνοντας τοιουτο-

τρόπως την πόλη;

Η δε επιλογή και των δύο - πι-

θανότατα κατά συμφωνία - να

υποστηρίξουν και να εκλέξουν

Πρόεδρο τον Κυριάκο Κικίλια,

που είχε λάβει κατά τις πρώτες

ψηφοφορίες μία ψήφο(!) δημι-

ουργεί πολλά ερωτηματικά και

προβληματισμούς. Δεν κρίνω

τον άνθρωπο. Αυτός θα δώσει

εξετάσεις τώρα. Εξαρτάται πώς

θα προδρεύσει. Τα κριτήρια και

τους κριτές κρίνω. Ιδωμεν.

Ο χρόνος για τις δημοτικές

εκλογές συμπιέζεται. Οφεί-

λουν όλοι να “γκαζώσουν”. Τι

διεργασίες θ’ ακολουθήσουν...

Κάποιοι παλιοί και κάποιοι νέοι

ανησυχούν και σκέπτονται.

Σκέπτονται και συσκέπτονται.

Καιρός για προβληματισμό και

δράση. Οι καιροί ου μενετοί

Κ. Βενετσάνος

Καμμία αστυνόμευση στάθμευσης

έξω από τ’ Ασκληπιείο

Ελλειψη παντελούς αστυνόμευσης παρατηρείται στην

Κάτω Βούλα, στην οδό Βασ. Παύλου, έξω από το Ασκλη-

πιείο Νοσοκομείο, όπως κατήγγειλε ο δημοτικός σύμ-

βουλος Γιάννης Νιτερόπουλος στο Δ.Σ. 4/2.

«25 ταξί μέτρησα σταθμευμένα μπροστά στο Νοσοκο-
μείο. Οι καταστηματάρχες είναι πυρ και μανία, δήλωσε ο

Γ. Νιτερόπουλος και ζήτησε να παρέμβει ο Δήμος.

Και πράγματι είναι θέμα, γιατί δεν έχεις σημείο ούτε καν

να το ακουμπήσεις το Ι.Χ. Δεν μπορεί να σταθμεύσει πε-

λάτης. Ασε τη μυρωδιά της χημικής τουαλέτας, να μη τη

συζητήσουμε καλύτερα.

Δηλώσεις Δημάρχου 

για την εκλογή προέδρου

«Συγχαίρω θερμά τον κ. Κικίλια, για την εκλογή του στη θέση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί στα
καθήκοντά του με υπευθυνότητα και συνέπεια, συμβάλλοντας
στην εύρυθμη αλλά και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Τώρα είναι ώρα να επικεντρωθούμε στην υλοποί-
ηση του έργου της δημοτικής αρχής και στην αντιμετώπιση των
θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των συμπολιτών
μας. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, η οποία απαιτεί αφο-
σίωση και προσπάθεια από όλους μας.»

Οι καιροί ου μενετοί
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικές εκλογές

Το νέο Προεδρείο στην πρώτη του συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Προεδρείου στα 3Β
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Συναντήσεις ενημέρωσης

Κυρίες κ Κύριοι  Αγαπητοι Συμπολίτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Kόρμπι” στα πλαί-

σια των επαφών του με τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου

Β.Β.Β, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της “Νέας Εποχής”,

Παναγιώτη Καπετανέα προκειμένου να συζητήσουν τα προ-

βλήματα του ΚΟΡΜΠΙ, να αναζητήσουν από κοινού λύσεις

γι’ αυτά και να ζητήσουν την υποστήριξη της παράταξής του

για την επίλυση αυτών.

Ο Παν. Καπετανέας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του

Συλλόγου του Κόρμπι και παρευρέθη στην συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενος από τον δημοτικό

σύμβουλο της παράταξής του Γιάννη Σκουμπούρη.

Ο πρόεδρος του Κόρμπι, ανέλυσε διεξοδικά τα προβλήματα

που απασχολούν την περιοχή και τους απηύθυνε έκκληση

να συνεργασθούν με όλες τις παρατάξεις του δημοτικού

συμβουλίου προκειμένου να προωθηθεί η επίλυσή τους. Τό-

νισε και σε αυτούς –όπως και στους προηγούμενους καλε-

σμένους- ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο

να παρακολουθεί στενά την συμβουλή της κάθε παράταξης

στα ζητήματα αυτά ώστε να ενημερώνει τακτικά τους κατοί-

κους του ΚΟΡΜΠΙ για να έχουν αυτοί άποψη όταν θα κλη-

θούν να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους.

Οι σύμβουλοι της “Νέας Εποχής”  άκουσαν με μεγάλη προ-

σοχή την τοποθέτηση του Προέδρου και του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατανόησαν απόλυτα την απόγνωσή τους και

την αποφασιστικότητά τους και τοποθετήθηκαν διεξοδικά

πάνω στα ζητήματα αυτά.

Ευχαρίστησαν το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση

αυτή και εξέφρασαν την επιθυμία τους για συχνότερες συ-

ναντήσεις και στενότερη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. I. Δαμανάκης ευχαρίστησε θερμά τους

καλεσμένους, τόνισε ιδιαίτερα το πολύ καλό κλίμα που επι-

κράτησε στην συνάντηση  και τους διαβεβαίωσε ότι θα συ-

νεχιστεί η στενή συνεργασία  για τα προβλήματα μήπως και

στο τέλος επιτύχουν την επίλυσή τους.

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.

Δυσάρεστη έκπληξη έχει προκαλέσει στον

Εκδοτικό χώρο η πρόσφατη, υπ’ αριθ.

5316/2012, απόφαση του Εφετείου Αθη-

νών, που χορηγεί σε ιταλική εκδοτική εται-

ρεία το μονοπώλιο στη χρήση ενός

τεχνικού συστήματος απεικόνισης μνη-

μείων με διαφάνειες καθώς επίσης και των

περιγραφικών και κοινότυπων φράσεων

«Παρελθόν και Παρόν» ή «Τα μνημεία

τότε και τώρα» ή «Τα μνημεία τώρα και

τότε» ή «Τα μνημεία χθες και σήμερα». Η

εφετειακή απόφαση βάφτισε το εν λόγω

σύστημα διαφανειών ως «διασχηματισμό»

των οδηγών της ιταλικής εταιρείας και

απαγόρευσε στην ελληνική εταιρεία,

τόσο τη χρήση του, όσο και τη χρήση των

ανωτέρω κοινότυπων φράσεων, που πα-

ραπέμπουν στην αντιπαραβολή της αρχαι-

ότητας με τη σύγχρονη κατάσταση των

μνημείων!!!

Η πρόσφατη απαγόρευση που επιβάλλει

το Εφετείο Αθηνών έρχεται να επιβαρύνει

την ελληνική εκδοτική αγορά, σε μία

εποχή που η οξεία οικονομική κρίση έχει

ήδη καταστροφικά αποτελέσματα στον εκ-

δοτικό χώρο. Ένας Έλληνας δικαστής χο-

ρηγεί το μονοπώλιο σε μία ιταλική

εταιρεία να εκμεταλλεύεται εκδοτικά τα

αρχαία μνημεία της χώρας μας με αναπα-

ράσταση αυτών με διαφάνειες, θεωρών-

τας ότι ένα τεχνικό-λειτουργικό

χαρακτηριστικό, που αφορά τη δομή και

την εσωτερική διαμόρφωση του εκδοτικού

προϊόντος, έχει τέτοια διακριτική δύναμη

που η χρήση του από περισσότερες επι-

χειρήσεις συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.

Και μάλιστα, αυτό συμβαίνει, όταν η

χρήση διαφανειών εν γένει στο χώρο του

βιβλίου αποτελεί μία τεχνική μέθοδο γνω-

στή και ελεύθερη, τόσο στον ελληνικό όσο

και στο διεθνή εκδοτικό κόσμο. Με τον

τρόπο αυτό, δίδει το μονοπώλιο στη φε-

ρόμενη ως δικαιούχο της μεθόδου ιταλική

εταιρεία να χρησιμοποιεί αποκλειστικά

και μόνο εκείνη τη μέθοδο αυτή! Το απο-

τέλεσμα είναι ότι κανείς ανταγωνιστής

της ιταλικής εταιρείας στην ελληνική

αγορά δεν δύναται, κατά την απόφαση, να

κάνει χρήση της μεθόδου αναπαράστασης

μνημείων με διαφάνειες.

Το εύλογο ερώτημα που θέτει ο Σύνδε-

σμος Εκδοτών Βιβλίου είναι, πώς εξυπη-

ρετείται και πώς ερμηνεύεται στην

εκδοτική πρακτική η έννοια του ελεύθε-

ρου και υγιούς ανταγωνισμού, όταν, ενό-

ψει της απόφασης αυτής, δημιουργείται

μονοπώλιο υπέρ αλλοδαπών εταιρειών –

δικαιούχων καθαρά τεχνικών μεθόδων, με

συνέπεια να περιορίζεται ο ανταγωνισμός

στις μεθόδους αυτές και ακόμη και σε κοι-

νότυπες φράσεις όπως «Τα μνημεία τότε

και τώρα». 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου,

άνοιξε και νομοθετικά για

πρώτη φορά μετά από 16 χρό-

νια, ο δρόμος για τη δικαίωση

του αγώνα μας και την απο-

δοχή των προτάσεών μας.

Με την τροπολογία του άρ-

θρου 33 του Ν.3164/2003, που

ψηφίστηκε από την Βουλή,

έγινε δεκτή η θέση μας να αν-

τικατασταθεί το «Οβριόκα-

στρο/Βραγόνι» με τη θέση

«Φοβόλες» μετά την έγκριση

της περιβαλλοντικής αδειοδό-

τησης της νέας περιοχής.

Με την ίδια τροπολογία, δίνε-

ται και η δυνατότητα να παρα-

χωρηθεί και η διαχείριση του

χώρου σε εμάς.

Με αυτή την αλλαγή, τα 540

στρέμματα στο «Οβριόκα-

στρο» αντικαθίστανται με 57

στρέμματα στις «Φοβόλες». 

Αυτή η εξέλιξη, ακυρώνει στην

πράξη τον ισχύοντα Περιφε-

ρειακό Σχεδιασμό, αφού όπως

όλοι παραδέχονται, η έκταση

στις Φοβόλες είναι πολύ μικρή

για τις εγκαταστάσεις που

προβλέπονται.

Στις εκθέσεις που συνοδεύουν

την τροπολογία, όπως επίσης

και στις τοποθετήσεις των ει-

σηγητών, αναγνωρίζεται και

γίνεται συνολικά αποδεκτή η

Απόφαση 94/2011 του Δημοτι-

κού Συμβουλίου που αναφέρε-

ται στο χώρο, στις ποσότητες,

στις μεθόδους επεξεργασίας,

στη διαχείριση της μονάδας

που θα εξυπηρετεί τους Δή-

μους Λαυρεωτικής και Σαρωνι-

κού, αποκλειστικά.

Η ψήφιση της συγκεκριμένης

τροπολογίας, δεν λύνει ολο-

κληρωτικά το πρόβλημα.

Η συνέχιση των προσπαθειών

μας γίνεται σήμερα πιο επιτα-

κτική, για να σβήσει σύντομα

και οριστικά το «Οβριόκα-

στρο/Βραγόνι» από το Νόμο

και να αλλάξει ο Περιφερει-

ακός Σχεδιασμός όσον αφορά

τις ποσότητες και τον τρόπο

διαχείρισης.

Έχουμε μπροστά μας δύσκολο

αγώνα για να πετύχουμε όλα

όσα επιδιώκουμε. 

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα,

απαιτούν ομοψυχία, συναί-

νεση και ενότητα. 

Κάθε προσπάθεια ακύρωσης,

θα έχει σαν αποτέλεσμα να

αναβιώσει το φάντασμα του

«Οβριόκαστρου». 

Καθιστούμε υπεύθυνους και

υπόλογους απέναντι στους

πολίτες της περιοχής όσους

προσπαθήσουν να ακυρώσουν

αυτή την κατάκτηση. 

Μέχρι σήμερα, συναισθανόμε-

νοι το βάρος των ευθυνών

μας, δεν μιλήσαμε  για πολλά

και πολλούς. Αφήσαμε ανα-

πάντητες ακόμα και χυδαίες

συκοφαντίες.

Στόχος μας ήταν και παραμέ-

νει, η δικαίωση των προτά-

σεών μας και η απαλλαγή της

Κερατέας και ολόκληρης της

Λαυρεωτικής από τα σκουπί-

δια της Αττικής.

Από  δω και πέρα όμως, δεν θα

χαριστούμε σε κανέναν. Δεν

θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί

η εκμετάλλευση του κρισιμό-

τερου θέματος για προσωπικά

οφέλη και για την πολιτική επι-

βίωση οποιουδήποτε.

Η περιοχή μας, πρέπει να στα-

ματήσει να είναι όμηρος συμ-

φερόντων και προσωπικών

επιδιώξεων.

Οι πολυετείς αγώνες μας, που

κορυφώθηκαν με τις 128 ημέ-

ρες παλλαϊκής αντίστασης,

συνέβαλαν να γίνουμε η

πρώτη περιοχή  που κατορθώ-

νει να ακυρώσει «κυβερνητι-

κές αποφάσεις» και να

επιβάλει την αναγκαιότητα

της κοινωνικής συναίνεσης και

αποδοχής στην υλοποίηση πα-

ρόμοιων έργων.

Ο αγώνας συνεχίζεται, μέχρι

την πλήρη αποδοχή των προ-

τάσεων μας.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Αλλη διάσταση δίνει ο Στ. Πα-
πασταυρόπουλος στη σελ. 18

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
αισιόδοξος ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Με επιστολή του ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, σημειώνει ότι για

τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στις “Φοβόλες” Κερατέας, ότι “είναι μία κατάκτηση” και

μπορεί «η ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, να μη λύνει ολοκληρωτικά το

πρόβλημα, αλλά η συνέχιση  των προσπαθειών γίνεται πιο επιτακτική, για να σβήσει

οριστικά το “Οβριόκαστρο/Βραγόνι” από το Νόμο και να αλλάξει ο Περιφερειακός Σχε-

διασμός».

Παρ’ όλα αυτά οι φωνές που αντιδρούν με ντοκουμέντα πληθαίνουν.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Δημιουργία μονοπωλίου υπέρ αλλοδαπών
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Με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών συνεχίζον-

ται οι δράσεις του Διαδραστικού Αγροτικού Λαο-

γραφικού Μουσείου Βαρνάβα  με επίκεντρο την

μεσογειακή διατροφή. Οι δράσεις αυτές αποτε-

λούν προέκταση της διημερίδας «Διατροφή &

Υγεία» που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του

2011 σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

Πρόκειται για ένα διαδραστικό και παράλληλα εκπαι-

δευτικό παιγνίδι, όπου οι μικροί και μεγάλοι επισκέ-

πτες ενημερώνονται για την ιστορία της ελληνικής

διατροφής από τα πανάρχαια χρόνια και πως οι αρ-

χαιολογικές ανακαλύψεις μας επιβεβαιώνουν ότι το

κρέας, τα όσπρια, το λάδι και τα λαχανικά αποτε-

λούσαν τη βάση του κλασικού διαιτολογίου. 

Στην συνέχεια οι επισκέπτες χρησιμοποιώντας την

φαντασία τους δημιουργούν με φρούτα και λαχανικά

διασκεδαστικές φιγούρες. http://www.ilmb.gr 

http://www.mouseio-psomiou.com

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

Ημερίδα για τους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από τη Μητρόπολη Γλυφάδας Ε.Β.Β.&Β.
Στις 29 Ιανουαρίου και για 10η συνεχή χρο-

νιά, η  Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας Ε. Β. Β. &

Β, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιε-

ραρχών, διοργάνωσε Εκδήλωση-Ημερίδα

για τους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμί-

δων της Μητροπολιτικής της περιφέρειας.

Η φετινή ημερίδα είχε θέμα: «Υπάρχει
κρίση στην Παιδεία; Διαπιστώσεις – Προτά-
σεις». 

Πριν ξεκινήσει η Ημερίδα, στον Ι.Ν. Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας τε-

λέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί

τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, με τη συμμε-

τοχή πολλών εκπαιδευτικών. Με την ολο-

κλήρωση της Ακολουθίας,   πέρασαν όλοι

στο Συνεδριακό Κέντρο ATTICA Center,

όπου πραγματοποιήθηκε  η Ημερίδα, με με-

γάλη συμμετοχή, μεταξύ των οποίων και

πολλοί μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. 

Ο Μητροπολίτης, κήρυξε την Έναρξη της

Ημερίδας, σκιαγράφησε την προσφορά των

Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και την Παι-

δεία και τόνισε πόσο επίκαιρες είναι οι δι-

δαχές τους, στις σύγχρονες οικονομικές,

εκπαιδευτικές και πνευματικές συνθήκες

στη χώρα. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο φιλόλογος, συν-

ταξιούχος εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Γα-

νωτής.

Ο Κ. Γανωτής περιέγραψε την τραγική κα-

τάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο λαός,

λησμονώντας τις στοιχειώδεις ανθρώπινες

σχέσεις και τον θησαυρό της πατερικής μας

παραδόσεως, όπως την εξέφρασαν με τη

ζωή τους οι τρεις Ιεράρχες. Αποφεύγοντας

να τρομοκρατήσει ή να στοχοποιήσει τους

φταίχτες, ο Κ. Γανωτής ανεφέρθη στις με-

θοδευμένες και σταδιακές απόπειρες, που

από πολύ νωρίς έγιναν από τη Δύση στα

πρώτα  χρόνια της απελευθέρωσης μέχρι

και τη δεκαετία του 1950 και 1960.  Ο ομι-

λητής έδειξε χαρακτηριστικά κάποια εξώ-

φυλλα σχετικών βιβλίων που τυπώθηκαν

από Ιησουίτες και συνέχισε τονίζοντας τις

λανθασμένες επιλογές των διοικούντων

στην παιδεία, οι οποίες οδήγησαν στην πα-

ραμόρφωση των παιδιών και στην εχθρό-

τητά τους προς την παιδεία, αλλά και προς

τους εκπαιδευτικούς.

Εκανε λόγο για το εχθρικό - κάποιες φορές-

οικογενειακό περιβάλλον, που ξέχασε την

αγάπη και τη ζεστασιά και τα αντικατέστησε

με την ψυχρότητα και το μίσος.  Χαρακτή-

ρισε, μάλιστα, όλους τους Εκπαιδευτικούς

ήρωες, που παλεύουν  στα εχθρικά αυτά πε-

ριβάλλοντα με την αδιαφορία των μαθητών

και με τα λάθη των εκπαιδευτικών εγχειρι-

δίων.  

Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις των

παρευρισκομένων δασκάλων, καθηγητών,

μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί είχαν σαφέστατη

διάθεση αυτοκριτικής στις τοποθετήσεις

τους. Στην ίδια κατεύθυνση και τα λεχθέντα

των εφήβων και νέων, τα οποία προκάλεσαν

αίσθηση.

Στο τέλος της Ημερίδας, ο Σεβασμιώτατος

έκλεισε την εκδήλωση ευχαριστώντας τον

ομιλητή για την εποικοδομητική του ομιλία.

«Μας έδωσε ο κ. Γανωτής ελπίδα ότι μπο-
ρούν να αλλάξουν τα πράγματα».  
H ημερίδα έκλεισε με γεύμα από την Ιερά

Μητρόπολη.

Το ενδιαφέρον των μαθητών

και των εκπαιδευτικών για το

φυσικό περιβάλλον και τον πο-

λιτισμό συνεχίζει να είναι πολύ

έντονο, παρά τις μεγάλες δυ-

σκολίες και τα οξυμένα προ-

βλήματα που βιώνει η

εκπαιδευτική κοινότητα (μαθη-

τές, γονείς και εκπαιδευτικοί). 

H “Εναλλακτική Δράση” σε συ-

νεργασία με τους εκπαιδευτι-

κούς στηρίζει, με την εμπειρία

και τα υλικά που διαθέτει, τα

σχολικά προγράμματα για το

περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Στα πλαίσια αυτά η “Εναλλα-

κτική Δράση” στηρίζοντας  το

πρόγραμμα «Παραλία του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης», που υλοποιεί το

Γυμνάσιο Βάρης. συμμετείχε

στην πρώτη εκδήλωση, όπου ο

Μάκης Σταύρου παρουσίασε

τις δυνατότητες και τα προβλή-

ματαπου έχει το παραλιακό μέ-

τωπο του Σαρωνικού γενικό-

τερα και ιδιαίτερα στο δήμο

ΒΒΒ. Στη συζήτηση που έγινε

κατά την παρουσίαση οι μαθη-

τές έδειξαν ότι και προθυμία να

συμμετέχουν  και πολλές γνώ-

σεις έχουν για το αντικείμενο.  

Αλλη μια συνεργασία της

“Ε.Δ.” είναι η ανταπόκριση στο

κάλεσμα 5ου Γυμνασίου Γλυ-

φάδας να στηρίξει τις ξεναγή-

σεις που πραγματοποιεί στα

πλαίσια των πολιτιστικών εκδη-

λώσεων  ξεκινώντας από την

ξενάγηση στη Ακρόπολη.  Και

όπως σημειώνουν σε ευχαρι-

στήριες επιστολές μαθητών και

εκπαιδευτικών θα συνεχίσουν

τις εκδηλώσεις.

Η Εναλλακτική Δράση, δηλώ-

νει ότι  θα στηρίξει με τις δυνά-

μεις που διαθέτει τα σχολικά

προγράμματα, ιδιαίτερα  αυ-

τούς τους χαλεπούς καιρούς

και καλεί πολίτες ανεξάρτητα

από τις γνώσεις που έχουν να

βοηθήσουν,  σ’ αυτή την προ-

σπάθεια. 

Πληροφορίες στο 6977990887

ή  ena.drasi@gmail.com 

Περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

προγράμματα στα σχολεία με τη στήριξη

της “Εναλλακτικής Δράσης”

To Kέντρο Ημερήσιας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων (δομή της

Κοινωφελούς Επιχείρησης ),

έκοψε βασιλόπιτα (21/1) πα-

ρουσία εκπροσώπων της Δημο-

τικής Επιχείρησης και του

Δήμου Κρωπίας γενικότερα.

Οι εργαζόμενοι του ΚΗΦΗ,

«Έδωσαν το στίγμα μιας κοι-

νωνικής δομής που αγκαλιάζει
τα μέλη του, που αγωνίζεται να
καλύψει υπαρκτά κενά στο σύ-
στημα φροντίδας ηλικιωμένων
στη χώρα μας ειδικά σε αυτή
την περίοδο που η κρίση έχει
εξελιχθεί σε  ανθρωπιστική»
επισήμανε ο τέως πρόεδρος

της ΚΕΔΚ  Κων. Δήμου ενώ ο

νέος πρόεδρος Σπ. Κόλλιας

συμπλήρωσε λέγοντας ότι «η
μικρή αυτή εορτή αποκάλυψε
μια μεγάλη δύναμη: αυτή της
θέλησης των εργαζομένων για
μια  κοινωφελή εργασία που
προσφέρει πολλά σε μια ομάδα
συμπολιτών μας. Και ομοίως
για τα μέλη του ΚΗΦΗ». 

Βασιλόπιτα έκοψε και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Κρωπίας
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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

Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Nομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία, Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις κ.ά.

Το “Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού” κα-

ταγγέλει την εκποίηση του παραλιακού με-

τώπου, ξεκινώντας από το Ελληνικό που

όπως σημειώνουν: «Η κυβέρνηση με εντο-
λές των δανειστών αποφασίζει, όπως φαί-
νεται,  να ξεπουλήσει στην κυριολεξία το
παραλιακό μέτωπο της Αττικής ξεκινώντας
από το Ελληνικό και τον Άγιο Κοσμά -μια
έκταση 6.264 στρεμάτων- την οποία προ-
σφέρει στην εξευτελιστική τιμή των 500
εκατ ευρώ ενώ οι αρχικοί υπολογισμοί ήταν
για 5,5 δις ευρώ και η σημερινή τιμή σύμ-
φωνα με τις αντικειμενικές αξίες είναι του-
λάχιστον 18 δις ευρώ. Βέβαια για εμάς το
πρόβλημα δεν είναι η τιμή της εκποίησης,
αλλά η απόρριψή της ακόμα και σαν ιδέα.  

Ο  κατήφορος δεν έχει τέλος: Ο Αστέρας
της Βουλιαγμένης πουλιέται μαζί με το
δάσος του Καβουρίου και τον αρχαίο Ναό
του Απόλλωνα Ζωστήρα, η παραλία της
Δραπετσώνας παραχωρείται στην ΒΡ, ενώ
ο τελευταίος νόμος για τον τουρισμό δεν
εξαιρεί από την εκποίηση ούτε τις προστα-
τευόμενες περιοχές ούτε τα αρχαία μνη-
μεία».

Σημειώνεται ότι  την Τρίτη 12 Φεβρουα-

ρίου συζητιέται το θέμα  στο Περιφερειακό

Συμβούλιο και χρειάζεται να κινητοποι-

ηθούν οι πολίτες για να απορριφθούν τα

σχέδια της τρόικας και της κυβέρνησης.

Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις 7.30

μμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των κι-

νημάτων και  συλλογικοτήτων του παρα-

λιακού μετώπου στο Κάμπινγκ Βούλας για

να οργανώσουν τη στάση τους στο Περι-

φερειακό Συμβούλιο  και τις επόμενες  αν-

τιδράσεις τους.

–Το κείμενο των προτάσεων του Δικτύου,

έχει ήδη κατατεθεί στη διαβούλευση με το

Υπουργείο τουρισμού,  στο περιφερειακό

συμβούλιο για τη συζήτηση και στο Δήμο

Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, όπου έχει

αποφασιστεί  να γίνει ειδική συνεδρίαση με

μοναδικό θέμα συζήτησης την παραλία. 

Οι αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προ-

τάσεις και οι διεκδικήσεις που καταθέτουν

είναι αυτές στις οποίες στηρίχθηκε και η με-

λέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

για την παραλία του Σαρωνικού και είναι οι

εξής:
- Η διεύρυνση και η ενίσχυση του δημόσιου

χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης για όσο το

δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες

ομάδες χρηστών με παράλληλη αύξηση της

προσβασιμότητάς της.

- Η οικολογική ανασυγκρότηση της παρά-

κτιας, θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης σε μα-

κροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης

που θα διασφαλίζει τη μοναδικότητα του φυ-

σικού αυτού πόρου και για τις επόμενες γε-

νιές.

- Η διάσωση, διαφύλαξη και ανάδειξη ιστορι-

κών ή αρχαιολογικών τόπων και περιοχών

φυσικού κάλλους.

- Η αποσυμφόρηση της παράκτιας ζώνης από

εκτεταμένες, εντατικές ή αποκλειστικές δρα-

στηριότητες και εκμεταλλεύσεις.

- Η απομάκρυνση των ασύμβατων χρήσεων

και δραστηριοτήτων.

- Η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των δια-

φόρων ομάδων χρηστών της παράκτιας

ζώνης για σωστή συμπεριφορά και διαφύλαξη

του πολύτιμου χαρακτήρα του φυσικού αυτού

πόρου.

Με βάση αυτές τις αρχές προτείνουμε

-Να μη γίνει καμία νέα εμπορική εγκατάσταση

στην παραλία του Σαρωνικού και στην πε-

ριοχή ανάμεσα στην παραλιακή λεωφόρο και

στην ακτή.

- Να κατεδαφιστούν άμεσα οι παράνομες εγ-

καταστάσεις σε όλη την ακτογραμμή του Σα-

ρωνικού και ιδιαίτερα όσες ήδη έχουν κριθεί

κατεδαφιστέες. Mε εξαίρεση τις Δημοτικές

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την πρό-

σβαση των πολιτών σε παραλίες, και εγκατα-

στάσεις πρόσβασης ατόμων με ειδικές

ανάγκες

- Να απομακρυνθούν επίσης από την παραλία

τα νυχτερινά κέντρα και άλλες παράνομες

χρήσεις αναψυχής.

- Να δοθούν κίνητρα για να αναβαθμισθούν οι

υπάρχουσες μικρές τουριστικές μονάδες και

βρίσκονται πάνω από τη λεωφόρο, εκτός της

ακτής, όπως και οι τουριστικές παραθεριστι-

κές κατοικίες που ήδη υπάρχουν (πχ Βάρ-

κιζα).

- Οι οργανωμένες ακτές του ΕΟΤ να διατη-

ρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα και να έχουν

ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο κοινό.

- Οι ελεύθερες ακτές να αναβαθμισθούν από

τους δήμους -μάζεμα σκουπιδιών και ομπρέ-

λες- ώστε να γίνουν ελκυστικές και οχι σκου-

πιδότοποι και έτσι να μη μειονεκτούν έναντι

των οργανωμένων παραλιών.  

-Να προστατευθούν και να αναδειχθούν οι αρ-

χαιολογικοί χώροι στη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη

Βουλιαγμένη, την Ανάβυσσο και τις άλλες πα-

ράκτιες περιοχές. 

-Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού να

γίνει μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου

σύμφωνα με την κατατεθειμένη μελέτη του

Πολυτεχνείου και να συνδεθεί με το θαλάσ-

σιο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-

ησης στον Άγιο Κοσμά, όπως προτείνεται

στην άλλη μελέτη του Πολυτεχνείου.

- Ο χώρος των Αλυκών Αναβύσσου να γίνει

πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και

προστασίας του σημαντικού οικοσυστήματος

των Αλυκών.
Πλήρεις οι προτάσεις στο www.ebdomi.com

O ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

6.264 στρέμματα στο Ελληνικό τα δίνουν για 500 εκατ ευρώ 

ενώ οι αρχικοί υπολογισμοί ήταν για 5,5 δις 
Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 12/2, ώρα 3μ.μ.
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Eρώτηση κατέθεσε στον πρωθυπουργό

ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας,

για τη φορολόγηση στην ακίνητη περι-

ουσία σημειώνοντας ότι «στο ζήτημα
της φορολόγησης των ακινήτων η κυ-
βέρνηση ακολουθεί μια άκρως παρά-
λογη, βάρβαρη και αδιέξοδη πολιτική»
[...] «σε συνθήκες μείωσης του ΑΕΠ
κατά 20% τα τελευταία τέσσερα  χρό-

νια – όταν δηλαδή το παραγόμενο ει-
σόδημα στη χώρα έχει μειωθεί κατά 50
δις ευρώ – ο πενταπλασιασμός των
φόρων για την κατοχή των ακινήτων
ουσιαστικά αποτελεί δήμευση της πε-
ριουσίας των πολιτών».
Αυτές τις ημέρες οι πολίτες της χώρας
αναμένουν τα σημειώματα για την κα-
ταβολή πέντε φόρων, ενώ την ίδια ώρα
η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή ορ-
γιάζουν και η νόμιμη φοροαπαλλαγή
για τους έχοντες και κατέχοντες θε-
σμοθετείται.
Οι πολίτες, άνεργοι, εργαζόμενοι και μι-

κροϊδιοκτήτες  στην χώρα μας έχουν ξε-

περάσει κάθε όριο αντοχής, επειδή

εξοντώνονται τα μεσαία και χαμηλότερα

εισοδήματα», ερωτάται ο πρωθυπουργός:

1. Αντί να εκβιάζει τους φορολογούμε-

νους με νέα μέτρα και φόρους γιατί

δεν προχωρά στην  δημιουργία πλή-

ρους και καθολικού περιουσιολογίου,

όπου θα καταγραφεί το σύνολο της κι-

νητής και ακίνητης περιουσίας που κα-

τέχουν οι πολίτες, στο εσωτερικό και

στο εξωτερικό της χώρας; Γιατί δεν

προχωρά στην αντικατάσταση του

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με τον

Φόρο Μεγάλης Περιουσίας, ώστε το

φορολογικό σύστημα να γίνει δίκαιο

και αποδοτικό;

2. Γιατί δεν εξετάζει την αυστηροποί-

ηση των ποινών  στις περιπτώσεις με-

γάλης φοροδιαφυγής και δεν μεριμνά

ώστε οι λίστες καταθετών με μεγάλα

χρηματικά ποσά που φυγαδεύτηκαν

από την Ελλάδα να ελεγχθούν και να

φορολογηθούν;

Θεσμικό πραξικόπημα η 

μετάθεση δημοτικών εκλογών

«Θεσμικό πραξικόπημα που με καμία δι-
καιολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτό»
χαρακτήρισε τη μετάθεση των δημοτι-

κών εκλογών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Α.

Τσίπρας τονίζοντας: «Σε καμμία περί-
πτωση δεν νομιμοποιείται η πλειοψηφία
της Βουλής να παρατείνει τις θητείες
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, που
έχουν εκλεγεί με υποχρεωτική, καθολική
ψηφοφορία και για προκαθορισμένη θη-
τεία, με μοναδικό επιχείρημα το φόβο
τους να αντιμετωπίσουν την εκλογική
αποδοκιμασία της μνημονιακής πολιτικής
που ακολουθούν εις βάρος του ελληνι-
κού λαού».

“Aπό την κλοπή του εισοδήματος στην δήμευση
της ακίνητης περιουσίας των πολιτών”

ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα 

για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

Ειδικά μέτρα για την γεωργία 

στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 

αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο
μετά από πρόταση του Ευρωβουλευτή

Γιώργου Παπαστάμκου

Με συντριπτική πλειοψηφία (600 υπέρ, 38 κατά, 50 αποχές)

υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου η έκθεση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και τακτικού μέλους της αρμόδιας Επιτροπής

Γεωργίας, Γιώργου Παπαστάμκου επί του Κανονισμού της

Κομισιόν σχετικά "με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου". Η στήριξη της

ΕΕ προς τα "μικρά νησιά" του Αιγαίου αφορά επί της ου-

σίας στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων

γεωργικών προϊόντων, μέσω της θέσπισης ειδικών μέτρων,

καθώς και στον εφοδιασμό τους με πρώτες ύλες.

Τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων είναι: 

α) αύξηση του επιμέρους ποσού προϋπολογισμού που προ-

ορίζεται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού (κατά 500 χιλ. €), 

β) συμπερίληψη ρητής μνείας για την κάλυψη των εξόδων

μεταφοράς των προϊόντων από τα νησιά, 

γ) πιο ενεργό ανάμειξη της Τ.Α. και των εμπλεκομένων φο-

ρέων στη σύνταξη του εθνικού προγράμματος, 

δ) έμφαση στη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων

καλλιέργειας. Όπως δήλωσε ο Γ. Παπαστάμκος μετά το

πέρας της ψηφοφορίας, «τα νησιά του Αιγαίου δεν αποτε-
λούν μόνο το εξωτερικό σύνορο της Ελλάδος, αλλά και της
ΕΕ», γι’αυτό και έχουν ανάγκη για «περισσότερη Ευρώπη».

Ο Βουλευτής Αττι-

κής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –

ΕΚΜ Γιώργος Πάν-

τζας μαζί με 45

ακόμη Βουλευτές,

κατέθεσαν, προς τον Υπουργό Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού, ερώτηση που αφορά στα

Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

όλης της χώρας. 

Στην ερώτηση επισημαίνεται η απογοη-

τευτική κατάσταση που υπάρχει στα

Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Τραγικές ελλείψεις σε διδακτικό προ-

σωπικό και τεράστια προβλήματα στις

μετακινήσεις των μαθητών από και

προς τα σχολεία έχουν σαν αποτέλε-

σμα να χάνονται περίπου 10.000 διδα-

κτικές ώρες κάθε εβδομάδα από την

αρχή της σχολικής χρονιάς. Επίσης, η

δραματική μείωση στις λειτουργικές δα-

πάνες τα έχει φέρει σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης με κάποια περιφε-

ρειακά να απειλούνται με λουκέτο.

Επισημαίνεται ότι, με υπηρεσιακό έγ-

γραφό της τον Απρίλιο του 2010, η

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Γ΄ Αθήνας πρότεινε την κα-

τάργηση των Μουσικών και

Καλλιτεχνικών Σχολείων, κάνοντας

αναφορά στο «υψηλό κόστος» λει-

τουργίας τους. 

Λίγους μήνες αργότερα, ο Περιφε-

ρειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ατ-

τικής δήλωνε ότι τα Μουσικά Σχολεία
πηγαίνουν για κλείσιμο, επειδή «δεν
υπάρχουν λεφτά». Πρόσφατα, ο Υφυ-

πουργός Παιδείας δήλωνε ότι υπάρ-

χει πρόθεση για την κάλυψη των

κενών, «στα πλαίσια πάντα των δυνα-
τοτήτων μας».
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό,

ότι το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν

στηρίζει και δεν αναβαθμίζει τα σχολεία

αυτά αλλά αντίθετα μεθοδεύει την υπο-

βάθμισή τους, τα οδηγεί σε μαρασμό και

τελικά σε κατάργηση.

Ως εκ τούτου, οι Βουλευτές του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΕΚΜ ζητούν να ενημερω-

θούν για τον αριθμό των εκπαιδευτι-

κών που υπηρετούν, για τα κενά που

υπάρχουν κατά κλάδο και ειδικότητα

στα εν λόγω σχολεία καθώς και εάν

είναι στις προθέσεις του Υπουργείου

να καλύψει τα κενά αυτά.

Επίσης, ζητούν να δημιουργηθεί Ενι-

αίος Φορέας για τη μετακίνηση των

μαθητών, οργανωμένος σε επίπεδο

περιφέρειας, υπό την επίβλεψη και

τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας

καθώς και να ενημερωθούν για τον

τρόπο που θα επιλύσει το Υπουργείο

το πρόβλημα σίτισης στα Μουσικά και

Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας. 

Επιπροσθέτως, ζητούν να δοθεί η δυ-

νατότητα σε πτυχιούχους Ανωτέρων

Σχολών Χορού και Δραματικής Τέ-

χνης να προσλαμβάνονται ως καθη-

γητές πλήρους ωραρίου.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Πάντζα
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ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ 

Βάρης –  Βούλας –  Βουλιαγμένης
Τηλ: 210 8956545 - Τηλ/τυπία:  210 9958977 - Κιν.: 6947 568366

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωρίζουμε στα μέλη του Συλλόγου μας, ότι η Τακτική Γενική Συ-

νέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24/02/2013, ημέρα Κυριακή και

ώρα 11:00 στο γραφείο της Ένωσης – οδός Λευκάδος – Ποσει-

δώνος (Στοά Λεωφ. Βουλιαγμένης). Τα θέματα είναι:

1. Έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και έκθεσης πεπραγ-

μένων του Δ.Σ.

2. Μελέτη της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή

ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση εγγραφής νέων μελών και εισηγήσεων του Δ.Σ.

4. Προσδιορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

5. Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις

03/03/13, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα:  Διοικ. Υποστήριξης Τ.Υ. 
Πληροφορίες : Σπηλιοπούλου Βασι-
λική
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα  152
34  Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2132023980
Fax  : 2132023983
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :   24960
Χαλάνδρι        6/2/2013
ΑΡΙΘ.  Πρωτ:    2262 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό  διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού
3.887.383,28€  συμπ/νου  ΦΠΑ  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ερ-
γασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογι-
σμό € 3.133.429,42 (χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και ανα-
λύεται ως εξής: 

Α Μέρος  χρηματοδότηση ΕΤΠΑ :
€ 2.993.686,92 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Β Μέρος χρηματοδότηση Ίδιοι
Πόροι: €139.742,50(δαπάνη εργα-
σιών,  ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την  Τεχνική
Υπηρεσία,  Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωρ-
γίου (2ος  όροφος),  μέχρι και την
28/2/2012 ημέρα Πέμπτη.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί σύμφωνα με το   υπόδειγμα
Τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132023980, FAX επικοινωνίας
2132023983, αρμόδια υπάλληλος
για επικοινωνία  Β. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η
Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη  και

ώρα 10.00  π.μ. και το σύστημα υπο-
βολής προσφορών είναι με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
καλύπτουν την  κατηγορία  και τάξη
του έργου, ήτοι στην 3η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η
τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,  με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 62.668,59 € και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-

γωγής του διαγωνισμού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
(24) μήνες  και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθν. Πό-
ρους στα  Πλαίσια  του ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ  2007-2013 μέσω ΠΔΕ  με
ποσό 3.020.731,70 €  και από Ίδι-
ους Πόρους του Δήμου Χαλανδρίου
με ποσό  139.742,50 € επί πλέον
ΦΠΑ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί με
την επιφύλαξη δυνατότητας εφαρ-
μογής του άρθρου 242 παρ. 3 του
Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) .
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

Και με εντολή  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ  ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 

Ως “ενεργός πολίτης” πλέον, επιτρέψτε μου κάποιες σκέ-

ψεις στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην

περιοχή μας, μετά και την ψήφιση πρόσφατα της σχετικής

τροπολογίας από την Βουλή.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, απασχο-

λούσε την Αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας, ήδη από την δε-

καετία του 1990. Για την επίλυσή του δημιουργήθηκε

διαδημοτικός Σύνδεσμος (τρεις Δήμοι, και δύο Κοινότητες),

στον οποίο με την ιδιότητα του Δημάρχου Λαυρίου υπήρξα

ιδρυτικό μέλος, και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ επί πέντε περί-

που χρόνια. 

Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου προς την κεντρική εξουσία

ήταν, να του δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα να διαχειρι-

στεί τα “δικά του σκουπίδια”,  που ουδέποτε όμως εισα-

κούσθηκε, και ουδέποτε έγινε αποδεκτό.

Το 2003 ψηφίζεται από την τότε κυβέρνηση, ο Περιφερει-

ακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων της

Αττικής, ο οποίος για τα απορρίμματα της ΝΑ Αττικής προ-

έβλεπε χώρο στην θέση Βραγόνι (Οβριόκαστρο) του τότε

Δήμου Κερατέας, με εναλλακτική λύση, τα λατομεία Κυ-

ριακού στο Δήμο Κορωπίου.

Διαχρονική απαίτηση και του Συνδέσμου και των Φορέων

της περιοχής, με αδιαμφισβήτητα νομικά, περιβαλλοντικά

και πολιτιστικά επιχειρήματα, ήταν η «αλλαγή του Περιφε-

ρειακού σχεδιασμού», πού ουδέποτε έγινε αποδεκτή από

την κεντρική εξουσία.

Το χειμώνα του 2010 η κυβέρνηση, παρά την αντίδραση

των τοπικών κοινωνιών, προσπαθεί δια της βίας να επιβάλ-

λει την υλοποίησή του, με τα γνωστά γεγονότα και τον

“αγώνα των 217 ημερών”, ένεκα των οποίων έντρομη υπα-

ναχωρεί.

Στις 27/5/2011 το Δημ. Συμβούλιο του ενιαίου πλέον Δήμου

Λαυρεωτικής, ψηφίζει κατά πλειοψηφία (ψήφισαν ΟΧΙ οι

Δημ. Σύμβουλοι: Ιατρού Σταύρος, Ιατρού Σωτήρης, Παμφί-

λης Απόστολος, και Παπασταυρόπουλος Σταύρος,

ενώ η κ. Κουμπλή ψήφισε λευκό), την υπ’ αριθμ: 94/2011

απόφαση την οποία αποστέλει στην Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Αττικής, και στην οποία εν περιλήψει περιλαμβάνον-

ται και έχουν ενδιαφέρον, τα εξής:

α) Ως εναλλακτική πρόταση αντί για την θέση Οβριόκα-

στρο, ο Δήμος προτείνει την θέση «Φοβόλες».

β) Υπεύθυνος φορέας κατασκευής, λειτουργίας και δια-

χείρισης των εγκαταστάσεων θα είναι ο Δήμος.

γ) Η υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης προϋποθέτει την

αλλαγή του υφιστάμενου «Περιφερειακού Σχεδιασμού»

(μόνο “τα δικά μας απορρίμματα”).

δ) Μετά την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης από το

ΥΠ.Ε.Κ.Α και τους λοιπούς φορείς, αυτή θα τεθεί προς

έγκριση με δημοψήφισμα, στους κατοίκους του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Στις 31/1/13 η Bουλή ψηφίζει τροπολογία στην οποία ανα-

φέρονται τα εξής:

α) Γίνεται αποδεκτός ο χώρος στις Φοβόλες, αφού όμως

αδειοδοτηθεί, (προϋπόθεση που τελεί υπό αίρεση, αφού

Μηχανικοί της Περιφέρειας έχουν γνωμοδοτήσει ότι το

έδαφος είναι ασταθές και ο χώρος μικρός για παρόμοια

δραστηριότητα), αλλά δεν διαγράφεται ο χώρος στο

Οβριόκαστρο. Άρα με την ψήφιση της τροπολογίας, αντί

για έναν υποψήφιο χώρο υποδοχής απορριμμάτων στον

Δήμο μας, αποκτήσαμε δύο!!!!

β) Η διαχείριση των εγκαταστάσεων δεν ανατίθεται στον

Δήμο, αλλά παραπέμπει σε μελλοντική υπογραφή σχετικής

σύμβασης. 

γ) Ουδεμία αναφορά για αλλαγή του Περιφερειακού Σχε-

διασμού, που σημαίνει ότι θα δεχθούμε απορρίμματα και

από άλλες περιοχές.

Αν αυτά περιλαμβάνει η τροπολογία, τότε γιατί θα πρέπει

να θριαμβολογούμε;

Επειδή όμως, ο καθένας σε μια ευνομούμενη Δημοκρατία

μπορεί να έχει την άποψή του, και επειδή δεν διεκδικώ το

“αλάθητο”, τελικός κριτής πρέπει να είναι ο λαός.

Επομένως δεν μένει παρά να υλοποιηθεί σε εύλογο χρο-

νικό διάστημα η απόφαση 94/2011 του Δ.Σ, με την διενέρ-

γεια δημοψηφίσματος στους κατοίκους του Δήμου μας.

Άλλως θα επιβεβαιωθεί το “έλλειμμα Δημοκρατίας” στον

τόπο μας, που ήταν και ένας από τους λόγους παραίτησής

μου από το Δημ. Συμβούλιο.

Ιδού η Ρόδος λοιπόν…

Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύουμε στη σελ. από το Δή-
μαρχο Λαυρεωτικής Κώστα Λεβαντή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

στα 3Β ζητούν φορείς του Δήμου

Επιστολή προς το Δήμαρχο και το  Δημοτικό Συμβούλιο

των 3Β, έστειλαν Σύλλογοι και φορείς της περιοχής ζη-

τώντας από το Δήμο έναν χώρο «για να ξεκινήσει επιτέ-
λους η λειτουργία και του δικού μας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», σημειώνουν και συνεχίζουν: «Θεω-
ρούμε απαράδεκτο να έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία, από
διάφορες συλλογικότητες, στους περισσότερους Δήμους
της χώρας και στο Δήμο των 3Β, με την υποδομή και τις
δυνατότητες που διαθέτει, να μη μπορούν οι πολίτες - κά-
τοικοι να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους
συνανθρώπους τους. 
Κανείς μόνος του στην κρίση. Αλληλεγγύη για όλους».
Οι φορείς που το υπογράφουν είναι: Επιμορφωτικός

Βάρης, Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Νυμφόληπτος, Α.Ο.

Αναγυρούς, Α.Ο. ΝΑΟΒ, Πρωτοβουλία Πολιτών στα 3Β

για τα χαράτσια και Αλληλεγγύη για όλους.

Σύλλογος ΕΞΟΧΗ Βούλας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του

Εξωραϊστικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου

“ΕΞΟΧΗ” Βούλας, που εξελέγησαν μετά τις αρχαιρεσίες

στις 20 Ιανουαρίου 2013, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως

παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΤΡΑΠΑΖΙΔΗ ΒΑΣΩ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΤΕΣΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΖΑΓΚΛΗ-ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  μέλη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΣΜΑ ΤΖΑΝΝΑ, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΑ, ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΓΙΩΤΑ 

Τηλ. 210 8954.676 - 210 8950.581

Τα απορρίμματα και τα όχι της Κεντρικής Διοίκησης, διαχρονικά
γράφει ο τέως δήμαρχος 

Λαυρίου 

Σταύρος 

Παπασταυρόπουλος
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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

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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το γένος ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ, που γεννή-

θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και

η ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στη  Γλυφάδα.

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.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργα-
σία και εξυπηρέτηση

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.

ENOIKIAZETAI στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-
τοικία τεσσάρων δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, υπόγειο με
τουαλέτα, κήπο, αυλή, γκαράζ, βεράντα, τζάκι, αντί 300 €
μηνιαίως.   Τηλ. 210 6628.312, 6944 632861

ENOIKIAZETAI στο Ζούμπερι (Ν.
Μάκρη) γκαρσονιέρα 40τμ γωνιακή, προσόψεως με μπαλ-
κόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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.
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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

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

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος

Οικογενειακή θεραπεύτρια

Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675

τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941

www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr

e: sandreopoulou@tee.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Εποχιακή γρίπη
Σε έξαρση βρίσκεται σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

η εποχική γρίπη. Και μπορεί στη χώρα μας να μην

έχουμε ακόμα σοβαρά κρούσματα γρίπης, ωστόσο το

Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης

Νοσημάτων προειδοποιεί για τα απαραίτητα μέτρα

που πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας, μιας και βρι-

σκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα.

Σε Βρετανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία η

γρίπη βρίσκεται σε έξαρση με 135 βαριά περιστατικά

να έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, ανάμεσά τους ένα

θανατηφόρο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι περισ-

σότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς

να παρουσιάσουν επιπλοκές. Ατομα όμως που ανή-

κουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγα-

λύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Στην Ελλάδα

εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται συνήθως

προς το τέλος του χειμώνα, αρχές της άνοιξης, δη-

λαδή βρισκόμαστε ακριβώς σ’ αυτήν την εποχή. 

Πώς μεταδίδεται η γρίπη

Η γρίπη μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, με τα μι-

κροσταγονίδια από τον βήχα και το φτάρνισμα· με την

επαφή μολυσμένων επιφανειών και αντικειμένων και

ακολούθως με την επαφή στα μάτια, τη μύτη και το

στόμα. Ο συγχρωτισμός ευνοεί τη μετάδοσή της.

Τα συμπτώματα της γρίπης

Τα συμπτώματα της γρίπης ξεκινούν απότομα και χα-

ρακτηρίζονται από υψηλό πυρετό, πόνους των μυών

και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση,

καταρροή, πονόλαιμο, βήχα. Στα παιδιά μπορεί να εμ-

φανιστούν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό-

πόνος στην κοιλιά, ναυτίες, έμετοι.

Τι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα στα παιδιά

Τα συμπτώματα που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαί-

τερα στα παιδιά είναι ο υψηλός και επίμονος πυρε-

τός, η γρήγορη και δύσκολη αναπνοή, η άρνηση για

φαγητό, η έλλειψη διάθεσης και η υπνηλία και ο επί-

μονος βήχας.

Πώς ξεχωρίζουμε όμως τα συμπτώματα της  γρίπης

από ένα κοινό κρυολόγημα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς το κοινό κρυολόγημα προ-

καλείται από ιούς διαφορετικούς και τα συμπτώματά

του συνήθως είναι πιο ελαφρά, περιορίζονται σε κα-

ταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμο ενώ διαρκούν λιγό-

τερο. 

Αντίθετα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νό-

σηση και επιπλοκές που μπορεί να οδηγήσουν σε

βαριά κατάσταση, ακόμη και το θάνατο.

Ενας ασθενής με γρίπη θα πρέπει να είναι σε διαρκή

επαφή με τον γιατρό του. Θα πρέπει να αποφεύγει

την επαφή με άλλους ανθρώπους και να παραμένει

στο σπίτι. Βασικό είναι να αποφεύγει ο ασθενής χώ-

ρους με πολύ κόσμο και συγχνωτισμό.

Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε να μην  αρρωστή-

σουν και άλλοι άνθρωποι. Επίσης λένε καλύψτε με

χαρτομάντιλο το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε

ή φταρνίζεστε, πλένετε συχνά τα χέρια σας. Το

συχνό πλύσιμο των χεριών μειώνει σημαντικά την

διασπορά των ιών, αποφύγετε να πιάνετε τα μάτια

σας, τη μύτη σας ή το στόμα σας.

Οπως συστήνουν οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ οι ομάδες

υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εμβολιάζονται εγκαί-

ρως, αλλά και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του χει-

μώνα. Σε αυτές ανήκουν οι ηλικιωμένοι άνω των 60

ετών, οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, παιδιά και

ενήλικες με άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπά-

θειες, καρδιακή νόσο, ανοσοκαταστολή κ.ά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ΚΕΕΛΠΝΟ, η επερ-

χόμενη επιδημία γρίπης βρίσκει το ποσοστό των Ελ-

λήνων που έχουν κάνει το εμβόλιο γρίπης σε  τραγικά

χαμηλά επίπεδα, (1 στους 10 Έλληνες είναι εμβολια-

σμένος).

Στα μέσα του Ιανουαρίου του 2013, ο Ιατρικός Σύλ-

λογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου διότι

η Δημόσια Υγεία, εν όψει της επιδημίας της γρίπης,

κινδυνεύει  ιδιαίτερα σήμερα λόγω των άθλιων οικο-

νομικών συνθηκών διαβίωσης για εκατομμύρια κατοί-

κους της χώρας μας γίνεται πολλαπλάσιος, διότι

άλλαξαν τα επιδημιολογικά στοιχεία που οριοθετούν

τους παράγοντες κινδύνου της γρήγορης και ανεξέ-

λεγκτης εξάπλωσης.

Μπορείς να με ψυχολογήσεις;

Τι προσωπικότητα έχω;

Δωρεάν συμμετοχή στον

κύκλο ομιλιών στη Γλυφάδα
Μπορείς να με ψυχολογήσεις; Τι είδους προσωπικότητα

έχω; Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά; Και αν κάτι δεν πάει

καλά; Σκεφτόμαστε με το 10% του εγκεφάλου μας;

Τι μπορεί να μου προσφέρει η ψυχοθεραπεία;

Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα προσπαθήσουν να

απαντήσουν οι καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας του

BCA στη σειρά ομιλιών «Ψυχολογία Α-Β-Γ». 

Στις ομιλίες οι   Γλυφαδιώτες μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν

δηλώνοντας συμμετοχή στο seminars@bca.edu.gr - (Λ. Ποσει-

δώνος 96, Τηλ.: 210 8986 086)

Πρόγραμμα Ομιλιών 

• Ψυχολογικές παρεμβάσεις: Τι μπορεί να κάνει για

σένα ένας ψυχολόγος

Εύη Φιλιππίδη - 09 Φεβρ.- 11:00 - 13:00

• Άτομο και ταυτότητα - Ποιοι … είμαστε?

Α. νομίζουμε ότι Β. δείχνουμε ότι Γ. θα θέλαμε να

Δρ. Ερρίκος Βασιλικός - 16 Φεβρ. - 11:00 - 13:00

• Ο εγκέφαλός μας, αυτός ο άγνωστος: Από πού πηγά-

ζει η γλώσσα, οι αισθήσεις, τα συναισθήματά μας;

Δρ. Μαριέττα Παπαδάτου - 23 Φεβρ. - 11:00 - 13:00

• Παιδί και ανάπτυξη - Όταν κάτι δεν πάει καλά, Εύη Φι-

λιππίδη, 02 Μαρ - 11:00 - 13:00 

• Με φοβάσαι; Mορφές εκφοβισμού στο σχολικό Περιβάλλον 

«Προληπτική Υγιεινή

Αγωγή Υγείας 

Α’ Βοήθειες» 

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «Κράτα με» σε συ-

νεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την διεξαγωγή

του προγράμματος «Προληπτική Υγιεινή – Αγωγή Υγείας

– Α’ Βοήθειες» ξεκινά την εκστρατεία ενημέρωσης με τις

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με θέματα «Στοματική Υγι-
εινή» και «Κυκλοφοριακή Αγωγή» σε σχολικές μονάδες

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  της Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση,  εκπαί-

δευση και ευαισθητοποίηση  των μικρών μαθητών. Όλα

αυτά μέσα από μια σειρά δημιουργικής απασχόλησης παι-

διών  όπως δημιουργικό παιχνίδι,  θεατρικό,  χειροτεχνία

και διαδραστική παρουσίαση. 

Ανάπτυξη και πλήρης λειτουργία
του Κέντρου Υγείας 

Ραφήνας-Πικερμίου και 
μεταστέγαση εκεί του ΕΟΠΥΥ

Η Δημοκρατική Αριστερά Ραφήνας-Πικερμίου διοργα-

νώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Ανάπτυξη και πλήρης
λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ραφήνας-Πικερμίου και
μεταστέγαση εκεί του ΕΟΠΥΥ, την Κυριακή 24η Φε-

βρουαρίου ώρα 10 το πρωί στο ξενοδοχείο ΑΥΡΑ στη Ρα-

φήνα.

Έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν εκπρόσωποι όλων

των εμπλεκομένων φορέων. 
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Αγώνες του Πρωτέα Βούλας

Mια αξιέπαινη προσπάθεια που πρέπει να

στηριχθεί, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

13 Φεβρουαρίου, στις 20.30' στο γήπεδο

Διονύσου, από τους παλαίμαχους της Σχο-

λής Ποδοσφαίρου Αρδίζογλου - Καβαρνού,

την ΕΣΕΑ και το "Χαμόγελο του Παιδιού". 

Η Σχολή Ποδοσφαίρου Χρήστου Αρδίζο-

γλου, αποτέλεσε την πρώτη Σχολή Ποδο-

σφαίρου στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1978

από τους πρωτοπόρους στη δημιουργία

αθλητικών υποδομών στην Ελλάδα, αδελ-

φούς Αντώνη & Κώστα Καβαρνό και τη με-

γάλη δόξα της ΑΕΚ και της Εθνικής,

Χρήστο Αρδίζογλου. 

Κάθε χρόνο διοργανώνεται αναμνηστικός

φιλικός αγώνας των βετεράνων μαθητών

της σχολής με άλλες ομάδες (φωτό από το

αντάμωμα Αύγουστος 2012, όπου κάτω

σειρά: δεύτερος αριστερά o Μεγάλος Χρή-

στος Αρδίζογλου, επάνω δεύτερος από αρι-

στέρα ο προπονητής της σχολής Αντώνης

Καβαρνός, επάνω δεύτερος δεξιά ο γενικός

αρχηγός Κώστας Καβαρνός με τους βετε-

ρανους παίκτες της σχολής) 

Στην εκδήλωση της Τετάρτης 13/2, ο κάθε

πολίτης που θα παρακολουθήσει τον αγώνα

μπορεί να συμμετέχει ενεργά με προσφο-

ρές σε: Τρόφιμα, Απορρυπαντικά & είδη

Προσωπικής Υγιεινής, ακολουθώντας το

σύνθημα: Για όλους μας κάθε παιδί έχει τε-
ράστια αξία. Βοηθείστε κι εσείς να διασφα-
λίσουμε το μέλλον τους... 
Αυτό είναι το σύνθημα όλων μας!

Στην τελική φάση του Πανελλήνιου

πρωταθλήματος παγκορασίδων πέρασε

η ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στην

επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η ομάδα του ΑΡΗ  ΒΟΥΛΑΣ αποτε-

λούμενη από τις αθλήτριες  ΦΙΣΕΡ

ΕΛΛΗ (No.1 στην Πανελλήνια κατά-

ταξη) και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ (Νο. 5

στην Πανελλήνια κατάταξη) είναι και το

μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του

πρωταθλήματος το οποίο πρόκειται να

διεξαχθεί στις 22και 23 Ιουνίου 2013. 

Υπενθυμίζουμε  ότι  τα τέσσερα τελευ-

ταία χρόνια το Πινγκ-Πονγκ Βούλας,

κατέκτησε 3 φορές το Πανελλήνιο

πρωτάθλημα Παγκορασίδων και την

μία χρονιά κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Στην τελική φάση των ατομικών πέρα-

σαν βέβαια και οι δύο παραπάνω αθλή-

τριες του Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ. 

Συνολικά η Βούλα συμμετείχε στην

προκριματική φάση με 9 αθλητές και

αθλήτριες από τις ακαδημίες των συλ-

λόγων που με την εμφάνιση τους άφη-

σαν αρκετές ελπίδες και μελλοντικές

διακρίσεις στην κατηγορία Παμπαίδων

–Παγκορασίδων.   

Αγώνας παλαίμαχων ποδοσφαιριστών στον Διόνυσο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Προκριματικοί αγώνες

Ελλη Φίσερ & Φοίβη Πεχλιβανίδη

τα μεγάλα φαβορί του Αρη Βούλας

H Ελλη Φίσερ σε αγώνα.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  33 - 50 

Σημαντική εκτός έδρας νίκη για την ομάδα των γυναικών

που παραμένει μόνη στην κορυφή, ήταν η Κυριακή 3/2.

Σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι η πάρα πολύ καλή

άμυνα έδωσε την ώθηση για την νίκη. Η αντίπαλη ομάδα

έβαλε μόλις 33 πόντους και παρά τα χαμηλά ποσοστά στην

επίθεσή μας η διαφορά έφθασε στους 17 πόντους. Έτσι η

γυναικεία ομάδα με αυτό το ροζ φύλλο έκανε ένα ακόμη

αποφασιστικό βήμα για την άνοδο της στην A1 Εθνική κα-

τηγορία.
Τα δεκάλεπτα : 7 - 16, 21 - 29, 29 - 35, 33 - 50....

Διαιτητές:  Λύρας , Σπυρόπουλος

Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΙΑ (Μίχα – Κουκής) : Καραβέλη, Κοιλιαρίδη 6, Τριμέρη

5 (1), Τσαγκαράκη 8, Αστραντίνη 3 (1), Ζακυνθινού 2, Ροίδου 7, Κα-

ράμπατσα, Καραβέλη Κ. , Σκαρογιάννη 2, Καπερώνη

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας - Κουρμούλης) : Δασκαλοπούλου 5,

Μαγαλιού 15 (2), Μπαρμπερίδου 7 (1), Μανώλη 7 (1) , Νικολοπού-

λου 6, Μελά, Βλάχου 6, Τετενέ 4.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 67 - 74

.

Ήττα για την ομάδα των εφήβων (5.2), που άξιζε την νίκη.

Η ομάδα των εφήβων έπαιξε ένα από τα καλύτερα παιχνί-

δια της φετινής σαιζόν και αιφνιδίασε τον 'Ίκαρο του οποίου

προηγήθηκε  στο πρώτο ημίχρονο με 10 πόντους, και συ-

νέχισε να είναι μπροστά στο σκορ μέχρι και αργά στο τέ-

ταρτο δεκάλεπτο.  Ο Πρωτέας έπαιξε με πάθος και ένταση,

και λειτούργησε πολύ καλά ως ομάδα τόσο στην άμυνα όσο

και στην επίθεση.  Το σκορ αδικεί τον Πρωτέα που θα μπο-

ρούσε κάλλιστα να έχει κάνει την έκπληξη απέναντι στον

πρωτοπόρο της κατηγορίας.
Τα δεκάλεπτα : 17 - 13, 39 - 29, 55 - 49, 67-74.

Πρωτέας (Βαρβούνης Tσεμπέρης):  Καπώνης 9 (1), Ζήρος 10,

Ρουσσάκης, Σφυρής 14 (1), Αγγελόπουλος 10 (2),  Χαριτωνίδης Α.

4, Τριτάκης, Μαγγανάς 14, Βλάχος,  Βουγιούκας 2, Λειβαδάς, Τζώ-

τζος 4.

'Ικαρος Καλλιθέας (Ταυρόπουλος): Σταματόπουλος 12, Κωνσταν-

τίνου 6, Θεολογίτης 15 (1), Παπάδης 9 (1), Ζαραιδώνης 8 (1), Κα-

ρακωνσταντάκης 18 (1), Γκούμας, Χανιάς 2, Βούτας 2, Βλάμης,

Αναγνωστόπουλος 2, Περγούλης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1  ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   36    18    18      0    1454    788

2  ΚΡΟΝΟΣ                            33    18    15      3     1126    901

3  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ                        32    18    14      4     1147    927

4  ΜΙΛΩΝΑΣ                           30    18    12      6     1060    946

5  ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ                     28    18    10      8       987   1146

6  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                    27    18      9      9     1012     980

7  ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ      26    18      8     10       974    1069

8  ΣΟΥΡΜΕΝΑ /ΕΛΛΗΝΙΚΟ     24    18      6     12      952     1107

9  ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ              23    18      5     13      940     1098

10  ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ        23    18      5     13      883      1133

11  ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ          22    18      4     14      958      1078

12  ΕΣΠΕΡΟΣ                             20    18      2     16      822      1142

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΑIΔΩΝ

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 35 - 39 

Ήττα στις λεπτομέρειες την Τρίτη 5/2.

Σε ένα ματς που κυριάρχησαν οι σκληρές άμυνες και η νευρι-

κότητα στις επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, νίκησε τελικά

η ομάδα του Ίκαρου. Η ομάδα μας δεν τα παράτησε σε κανένα

σημείο του αγώνα και διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη 

Ο επόμενος αγώνας της ομάδας μας, θα γίνει την επόμενη

Τρίτη και ώρα 20.15 εκτός έδρας, με αντίπαλο την ομάδα

του Κρόνου.
Δεκάλεπτα : 13 - 7, 4 - 9, 6 - 14, 12 - 9.  Τελικό σκορ : 35-39.

Πρωτέας (Τσεμπέρης) : Κόβατς 1, Μαράκης 2, Μπαλντούκας 3 (1),

Μπαρδάνης 18, Μπιμπούδης , Μπούρας, Νικολάου, Παυλάτος 4,

Πεφάνης 5, Ποθητάκης 2. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1   Α.Ο.Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 39 20 19 1 1324 942

2   Π.ΦΑΛΗΡΟ 37 19 18 1 1325 765

3   Α.Ε ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 35 19 16 3 1310 882

4   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 34 20 14 6 1039 925

5   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 31 19 12 7 1014 798

6   ΚΡΟΝΟΣ 31 19 12 7 1087 851

7   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 19 9 10 1061 999

8   ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 27 20 7 13 836 1072

9   ΠΕΡΑΜΑ/ΕΡΜΗΣ 26 20 6 14 972 1141

10   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 23 17 6 11 821 916

11    ΜΙΛΩΝΑΣ 23 19 4 15 806 1088

12    ΕΣΠΕΡΟΣ 21 20 1 19 760 1374

13    Ε.Α ΝΙΚΑΙΑΣ 20 19 1 18 662 1264

Πρωτέας Β.      22 (11-0)

Ιπποκράτης Κω 20 (9-2)

Μελίσσια         18 (7-4)

Φ.Ε.Α             17 (6-5)

Α.Ε.Ν.Κ           17 (6-5)

Σπόρτιγκ         17 (6-5)

Αγ. Παρασκευή 15 (4-7)

Άμιλλα Τρ.       14 (3-8)

Φάρος Κερ.      13 (2-9)

Ε.Α Παραλίας    11 (1-10)
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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

Αγαπητή Εβδόμη

Το άρθρο 202 του Καλλικρατικού

νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

αναφέρει: «Με απόφαση του Δημοτι-
κού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυ-
νατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων
και των εκκλησιαστικών σε ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΥΣ κα πολιτιστικούς Συλλόγους
που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου ή της
Κοινότητας.[...]
Η απόφαση λαμβάνεται, εφόσον έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οι-
κείο προϋπολογισμό για το σκοπό
αυτό, που σε καμμία περίπτωση δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τα-
κτικών εσόδων του».

Επομένως, όλα αυτά που έλεγε ο κ.

Νιτερόπουλος ότι τάχα δεν εγκρίνει η

επίτροπος, όποιοι δώσουν χορηγίες

θα τα πληρώσουν από την τσέπη

τους, ότι πρέπει να υπάρχει ανταπο-

δοτικότητα, ότι πρέπει τα αθλητικά

σωματεία να πληρώνουν, έστω και

ελάχιστα, στον ΟΑΠΠΑ, ότι πιθανόν

πρέπει οι σύλλογοι να πληρώνουν και

το ρεύμα για τις εγκαταστάσεις που

τους έχουν παραχωρηθεί, αλλά και το

πλέον πρόσφατο ότι και τα υλικά κα-

θαριότητας πρέπει να αγοράζονται

από τους Σύλλόγους, επαναλαμβάνω

ότι όλα τα παραπάνω σημαίνουν, ή ότι

δεν γνώριζε, ή ότι δεν καταλάβαινε ή

ότι επίτηδες τρομοκρατούσε τους

Συλλόγους.

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι σύσσωμο

το Δημοτικό Συμβούλο  θα εφαρμόσει

το παραπάνω άρθρο.

Αν και απόκριες οι μάσκες πέσανε.

Στ. Πλακαντωνάκης

Για τις επιχορηγήσεις των αθλητι-

κών συλλόγων αναφέρθηκε στο

πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο

4/2 ο Γιάννης Σκουμπούρης, ο

οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι

βάσει του Ν. 3463 αρθ. 202 δίνε-

ται η δυνατότητα στους Δήμους

να συνεχίσουν να επιχορηγούν

αθλητικούς και πολιτιστικούς συλ-

λόγους.

Σ.Εβδόμης: Είναι γεγονός πάντως

ότι πολλοί Δήμοι δεν σταμάτησαν

να επιχορηγούν τους αθλητικούς

Συλλόγους τους, γιατί δίνουν

προτεραιότητα στα παιδιά και στη

νεολαία και ορθώς πράττουν.

Με 14-4 επικράτησε του

Αννόβερου η Βουλιαγμένη

στην 9η - και προτελευταία

- αγωνιστική της φάσης

των ομίλων του Champions

League.

Τα στοιχεία του αγώνα:

ΝΟΒ-Αννόβερο: 14-4 (4-1,

4-0, 2-0, 4-3)

ΝΟΒ (Τεό Λοράντος) : 

Τσαλκάνης, Μυλωνάκης,

Χατζηδάκης, Κομάντινα,

Ελμισιάν, Βελώνιας, Ποτα-

μιάνος, Καρούντζος, Βλα-

χόπουλος, Γούνας, Τίγκας,

Βουλγαράκης, Πρωτονοτά-

ριος.

Αννόβερο (Κάρτσεν Σέφερ)

: Κονγκ, Πολβερίνο, Έρμαν,

Σβαρτς, Τέπλικ, Μπίτερ,

Ίμερμαν, Πίκερτ, Τοτ,

Μπρίνκμαν, Βίγκαντ, Σάγκι

Η βαθμολογία

1. ΝΟΒ 24 (9 αγ.)

2. Σπαρτάκ 21 (8 αγ.)

3. Έγκερ 18 (8 αγ.)

4. Σιούρμαν 9 (9 αγ.)

5. Αννόβερο 4 (9 αγ.)

6. Λίγκαμους 1 (9 αγ.)

Ο αγώνας Έγκερ-Σπαρτάκ

ολοκληρώνει το σημερινό

πρόγραμμα και μαζί με την

αναμέτρηση Σπαρτάκ-ΝΟΒ

(27/2) θα κρίνουν την κατά-

ταξη στις 3 πρώτες θέσεις.

Αντίθετα, η ολλανδική Σι-

ούρμαν, με τη σημερινή της

νίκη στην Τιφλίδα, εξασφά-

λισε και μαθηματικά την 4η

θέση και την πρόκριση

στους 16 του θεσμού.

“Καλιλιτεχνική”

Ποδηλατοβόλτα 
στο χώρο της Βίλας Λέλας Καραγιάννη

Οι “Ποδηλάτες εν δράση” οργανώνουν ποδηλατο-

βόλτα, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στον ανοι-

χτό χώρο της Βίλας Λέλας Καραγιάννη, όπου θα

συναντήσουν τις καλλιτεχνικές ομάδες που διαχει-

ρίζονται τον χώρο. 

Αναχώρηση από την αφετηρία ΤΡΑΜ στη Βούλα

8.30μ.μ.

Eπικράτησε η Βουλιαγμένη

στο Ανόβερο 14-4

Οι μάσκες πέφτουν

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλ-

λοντική Ομοσπονδία και η Ενωση Εισαγ-

γελέων Ελλάδας οργανώνουν Ημερίδα με

θέμα: «Τα παρεμπίπτοντα ζητήματα του δι-

καιϊκού΄μας συστήαμτος απέναντι στις

Κοινοτικές Οδηγίες, την Εφαρμογή τους

και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή: Προ-

βλήματα που απορρέουν από την εφαρ-

μογή του Ν. 4039/2012», που θα διεξαχθεί

το Σάββατο 15 Φεβρουαρί από 5 μ.μ. στο

αμφιθέατρο “Ι. Δρακόπουλος” του Εθνικού

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

στα Προπύλαια.

Ομιλίες:

Παύλος Σούρλας, πρόεδρος Εκτελεστικής

Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, Καθηγη-

τής Νομικής Σχολής με θέμα: «Οι φιλοσοφι-

κές βάσεις των καθηκόντων μας προς τα

ζώα”.

2. Ρεγγίνα Αργυράκη, καθηγήτρια Αρ/λειου

Παν/μιου Θεσ/νικης με θέμα: “Ενα μεταβατικό

μοντέλο από τη θεσμοποίηση προς τη θε-

σμοθέτηση· αναγκαιότητα αναθεώρησης

του Συντάγματος για τα δικαιώματα των

άλλων εμβίων όντων”.

Αθ. Ντινόπουλος κοσμήτορας Κτηνιατρικής

Σχολής του ΑΠΘ με θέμα: “Η μοναδικότητα

του ανθρώπου ως δαρβινική πλάνη”.

Ρούσος Εμμ. Παπαδάκης, Αντιεισαγγελέας

Αρ. Πάγου, πρόεδρος της Ενωσης Εισαγγε-

λέων Ελλάδος με θέμα: “Η έννοια της αξίας

των υπολοίπων βιολογικών ειδών στην

ελληνική σκέψη”.

Ειρήνη Χρυσογιάννη Αντιεισαγγελέας Εφε-

των Δ. Κρήτης με θέμα: “Προβλήματα πρα-

κτικής του νέου νόμου, ο ρόλος των

εισαγγελέων και της αστυνομίας - η νο-

μική έννοια της παθητικής κακοποίησης”.

Αθηνά Θεοδωροπούλου, Εισαγγελέας

Πρωτοδικών Αθηνών, αρμόδια για την προ-

στασία των ζώων με θέμα: “Σχέσεις αμφι-

μονοσήμαντης αντιστοιχίας μεταξύ των

διαφόρων δικαιϊκών συστήματων της Ευ-

ρώπης απέναντι στα  ζωα· κενά και ασά-

φειες του νέου νόμου”.

Βασ. Παπαγεωργίου, δικηγόρος με θέμα:

”Φιλοζωικά Σωματεία και ο Ν. 4039/2012”.

Ηλίας Κορομηλάς, γεν. γραμμ. συλλόγου Ελ-

λήνων εγκληματολόγων Παντείου, Εγκληματο-

λόγος (ΜΑ) με θέμα: “Παθητική κακοποίηση

των ζώων και εφηβικά παραβατικόττα

προς τα άλλα έμβια είδη· μια σχέση αφμί-

δρομη”.

Σάββας Γεωργιάδης, παιδοψυχίατρος με

θέμα: “η κακοποίηση ζώων ως πρόδρομος

διαταραχών της ψυχικής υγείας παιδιών

και εφήβων”.

Ημερίδα για το δικαιϊκό σύστημα απέναντι στα ζώα
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Σε μια διπλή εκδήλωση  (27/1) που ορ-

γάνωσε ο εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίου Γεωργίου στην Αγία Μαρίνα του

Δήμου Κρωπίας, με μεγάλη παρουσία

μελών και φίλων έκψαν την  πρωτο-

χρονιάτικη βασιλόπιτα, και παράλληλα

έγινε ενημέρωσε από το Δήμο για την

χρήση κάδων κομποστοποίησης οργα-

νικών υπολειμμάτων, που γίνεται σε

πιλοτική φάση. Είναι η πρώτη εφαρ-

μογή ενός νέου σχεδιασμού στον

τομέα της ανακύκλωσης που στοχεύει

στη μείωση του όγκου των οργανικών

υπολειμμάτων στους περιφερειακούς

οικισμούς του Δήμου. Αρκετά μέλη

του συλλόγου κατέθεσαν αίτηση για

την παροχή από το Δήμο κάδων κομ-

ποστοποίησης και την εφαρμογή του

προγράμματος. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μα-

νώλης Γρινιεζάκης, ανοίγοντας την

εκδήλωση  εξέφρασε τις ευχαριστίες

του στο προεδρείο του συλλόγου για

τη δημιουργική και αμοιβαία συνεργα-

σία που έχει οικοδομηθεί,  καρπός του

οποίου είναι η εκδήλωση, ενώ δεν πα-

ρέλειψε να απαντήσει στις ενστάσεις

κάποιων συλλόγων γιατί ξεκίνησε -

έστω και πιλοτικά- το πρόγραμμα από

τον Άγιο Γεώργιο. «Προτεραιότητα για
την  εφαρμογή της κομποστοποίησης
ήταν η περιοχή του συλλόγου του
Αγίου  Γεωργίου. Ήταν περσινή μας
δέσμευση. Θα ακολουθήσουν και οι
άλλες περιοχές», εξήγησε ο Αντιδή-

μαρχος.

Ο Δημάρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιού-

σης στον χαιρετισμό, ευχήθηκε ότι

καλύτερο για το 2013 με υγεία και

προέτρεψε τους κατοίκους να αντιμε-

τωπίσουν με θάρρος αυτή την κρίση.

Eξήγησε τους λόγους που επιλέχθηκε

να γίνει πιλοτικά η τοποθέτηση κάδων

στην περιοχή του συλλόγου λέγοντας

μεταξύ άλλων: Όλες τις περιοχές τις

αντιμετωπίζουμε ισότιμα, όμως ο σύλ-
λογος Αγ. Γεωργίου επέδειξε μια αξιο-
θαύμαστη αφοσίωση στην οργάνωση
των μελών του. Λειτουργεί ομαδικά
και με ομοψυχία, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια ενιαία θετική περιβαλλον-
τική συμπεριφορά, που μας έχει εντυ-
πωσιάσει. Επικρατεί τάξη,
νοικοκυροσύνη και αξίες συνεργατι-
κές, γι’ αυτό και η επιλογή μας να ξε-
κινήσουμε από εδώ». 

Ο Δήμαρχος δοθείσης ευκαιρίας, ανα-

φέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της

περιοχής, που είναι ακόμη εκτός σχε-

δίου και δεν μπορούν να γίνουν έργα

που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο έχει

υποστεί τεράστιες μειώσεις και έχει

«αποκοπεί» από τους Ο.Τ.Α. Οι άλλες

πηγές χρηματοδότησης μπορούν να

αξιοποιηθούν μόνο για περιοχές εν-

ταγμένες στο σχέδιο πόλης.

Η περιοχή του Αγ. Γεωργίου, αργεί

ακόμη, γιατί έχουν προηγηθεί οι νο-

τιότερες περιοχές της Αγίας Μαρί-

νας., ενημέρωσε ο Δήμαρχος και

δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια να γί-

νουν κάποιες βασικές υποδομές γιατί

διαμένουν αρκετοί κάτοικοι.

Τέλος, ανέφερε παραδείγματα κοινω-

νικής δράσης στην περιοχή της Αγίας

Μαρίνας αλλά και σε όλον τον Δήμο

με στόχο να στηριχθεί η κοινωνία,

όπως το Δημοτικό Ιατρείο Αγίας Μα-

ρίνας, η διανομή φθηνών αγροτικών

προϊόντων, η διανομή κοινωνικής βοή-

θειας και τροφίμων με διακριτικό

τρόπο χωρίς στιγματισμούς, η δημι-

ουργία αποθήκης φαρμάκων και  η δη-

μιουργία Δημοτικού Φαρμακείου που

αναμένεται να λειτουργήσει τις προ-

σεχείς ημέρες κα.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Αριστείδης Γκίκας, εξέφρασε

την υποστήριξή του σε κάθε προσπά-

θεια του Δήμου για την εφαρμογή

προγραμμάτων ανακύκλωσης, αλλά

και σε κάθε ενέργεια που συμβάλει

στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κάλεσε όλους τους κατοίκους να είναι

κοντά στον σύλλογο διότι αυτή η δρα-

στηριότητα είναι και μια δημιουργική

διέξοδος μπροστά στη μεγάλη κρίση.

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης Σπυρίδων Κόλλιας αφού ευχή-

θηκε, τόνισε ότι: Πρέπει να
ανακάμψουμε συλλογικά.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Τάσος Πε-

τρόπουλος, έκλεισε την εκδήλωση με

ευχές να συνεχιστεί αυτή η δυνατή

συνεργασία με τη δημοτική αρχή και

όλο το δημοτικό συμβούλιο για την

πρόοδο της περιοχής και τη βελτίωση

των συνθηκών διαβίωσης των κατοί-

κων. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν o πρό-

εδρος του Δ.Σ., οι Αντιδήμαρχοι, πολ-

λοί δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις

παρατάξεις και εκπρόσωποι φορέων.

Πιλοτική χρήση κάδων κομποστοποίησης

οργανικών υπολειμμάτων 
στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κρωπίας

Σχετικά με τους κάδους

έγινε ενημέρωση εκ μέ-

ρους της εταιρείας με τον

εκπρόσωπό τους Χρ. Μιλ-

τσακάκη. Τον τρόπο χρή-

σης και τι είδους οργανικά

υπολείμματα μπορούν να

εναποτίθενται στους κά-

δους. 

Ο κομποστοποιητής είναι

από υλικό 100% ανακυκλώ-

σιμο και έχει χωρητικότητα

71,5 λίτρα. Αποτελείται

από 5 δακτύλιους και τοπο-

θετείται σε ανοιχτό έδαφος

(να έχει σκαφτεί και ανα-

δευτεί) στον κήπο έτσι

ώστε μην εμποδίζεται η

πρόσβαση σε μικροοργανι-

σμούς, βακτήρια, ζιζάνια,

σκουλήκια. Για επιπλέον

ασφάλεια και αποφυγή των

ανεπιθύμητων επισκέψεων

τρωκτικών ζώων, το πρώτο

δακτυλίδι μπορεί να τοπο-

θετηθεί μέσα στο χώμα. Το

υλικό του δακτυλιδιού δεν

αλλοιώνεται και δεν σαπί-

ζει, αντίθετα απωθεί μικρά

ζώα και τρωκτικά που ενδε-

χομένως να έλκονται από

τα οργανικά απορρίμματα.

Ο  κάδος πρέπει να τοποθε-

τηθεί κατά το δυνατόν σε

περιοχή προστατευμένη

από δυνατούς ανέμους και

όχι σε σκιερά μέρη. Ο κομ-

ποστοποιητής δέχεται τα

υλικά: Χόρτα, φύλλα, μικρά

κλαδιά, λαχανικά, υπολείμ-

ματα από λαχανικά (ωμά ή

βρασμένα, όχι μαγειρε-

μένα), τσόφλια αυγών,

φύλλα τσαγιού και φακελά-

κια, φίλτρα καφέ μαζί με το

περιεχόμενο, χαρτί κουζί-

νας, πριονίδια, ροκανίδια

(από ξύλο μη εμποτισμένο),

ζιζάνια, φρούτα, χυμοί

φρούτων, λουλούδια, ρίζες,

χώμα σε μικρές ποσότητες,

κύλινδροι ρολού τουαλέ-

τας, εφημερίδες (κομματια-

σμένες), φτερά, τρίχες,

κοπριά από φυτοφάγα ζώα,

κόκκαλα και οστά (κατά

προτίμηση τεμαχισμένα),

άχυρο, μπαγιάτικο ψωμί

(θρυμματισμένο), φύκια

(κατά προτίμηση πλυμένα

χωρίς το αλάτι τους), δημη-

τριακά, καπνός, στάχτη,

αλεύρι, ρύζι, τσουκνίδες

(πριν βγάλουν σπόρους).

Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι

όσο πιο τεμαχισμένα είναι

τα υλικά, τόσο πιο σύντομα

θα ολοκληρωθεί η διαδικα-

σία κομποστοποίησης.
Πληροφορίες 

http://www.helesi.com/greek/bio

_actor_gr.html

Πώς λειτουργεί ο κομποστοποιητής και τι δέχεται

O Δήμαρχος Δ. Κιούσης με τον Αντιδήμαρχο Μ. Γρινιε-
ζάκη.

Από αριστερά οι Αντιδήμαρχοι Α. Ντούνης, Θοδ. Γρί-
βας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παν. Πολίτης.

Κάδος κομποστοποίησης.


