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ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας
Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

Αναψε!
σελίδα 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
εναντίον Κεφαλαίου
Το Χρηματοπιστωτικό θα γκρεμίσει
το παραγωγικό κεφάλαιο
Ας προτάξουμε στο άρθρο αυτό, το τέλος του: Αυτή τη
στιγμή, το τοκογλυφικό κεφάλαιο, το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό, αυτό που ο Κέινς ονομάζει κερδοσκοπικό,
δεν προβλέπει απλά στην κερδοσκοπία, δηλαδή στον τζόγο στα χρηματιστήρια και το το δανεισμό με υπερβολικό επιτόκιο, αλλά στην αρπαγή των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
κεφαλαιοποιημένων κερδών ή απολαυών και στην υποδούλωση των συντελεστών παραγωγής (επιχειρηματιών - παραγωγών και εργαζομένων).
του Κώστα Δεν θα κάνω ανάλυση της πολιτικής οιΒενετσάνου κονομίας ούτε θα διατυπώσω κάποια
νέα θεωρία. Η “συνταγή” είναι γνωστή
και παλιά όσο και το χρήμα.
Ο άνθρωπος, με την εργασία του και την επιχειρηματική του δραστηριότητα παράγει καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά. (Μηχανήματα, γη, εμπορεύματα, ακίνητα). Κάποιοι συσσωρεύουν συναλλακτικό αντίκρυσμα
το παραγόμενον αγαθόν, δηλαδή χρήμα.
Το χρήμα, σε τελική ανάλυση, είναι συσσωρευμένη ανθρώπινη εργασία, όπως εξ’ άλλου και τα κεφαλαιουχικά
αγαθά.
Τώρα, να πούμε μερικά πράγματα απλά - απλά για να
καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας.
Τα κεφαλαιουχικά αγαθά, άλλα είναι παραγωγικά, κάποια όχι. Τα μηχανήματα κλπ. είναι παραγωγικά αγαθά.
Η γη είτε ως καλλιεργήσιμη, είτε ως μεταλευτική είναι
παραγωγικό αγαθό. Η καλλιεργήσιμη γη που δεν καλλιεργείται, άρα δεν παράγει δεν είναι παραγωγικό αγαθό, είναι αδρανές. Τα ακίνητα (σπίτια κλπ.) είναι διαρκή
καταναλωτικά αγαθά.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΕΛΟΣ!
Κλείνει ο κύκλος της αιρετής Νομαρχίας.
Ερχεται η ...αχανής Περιφέρεια

Στιγμιότυπο από την τελευταία συνεδρίαση του έτους, αλλά και της ζωής της ΝομαρΣελίδα 7
χιακής Αυτοδιοίκησης.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ; σελίδες 16, 17

Τα “χρυσά” κορίτσια του ΓΕΛ Βάρης

“Χρυσοί” οι βετεράνοι του
ΔΗΜΟΤΙΚΑ &
πινγκ-πονγκ Βούλας
ΝΕΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ εναντίον Κεφαλαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Χρηματοπιστωτικό θα γκρεμίσει το παραγωγικό Κεφάλαιο
Συνέχεια από τη σελ. 1
Το χρήμα δεν είναι παραγωγικό αγαθό,
από μόνο του. Είναι μέσον ανταλλαγής.
Αν δεν διακινείται, κυρίως ως κεφάλαιο,
είναι ανενεργό.
Οταν επενδύεται, κατά βάση, σε παραγωγικά αγαθά, καθίσταται ενδιάμεσο
παραγωγικό αγαθό. Αποδεσμεύει τη
συσσωρευμένη ανθρώπινη εργασία. Εμμέσως δηλαδή γεννά, τοκοφορεί.
Το χρήμα, όταν δεν επενδύεται παραγωγικά, αλλά δανείζεται, αποκτά ιδιάζουσα λειτουργία:
Αν ο “τόκος του” είναι εύλογο μέρος
της απόδοσης του παραγωγικού κεφαλαίου, είναι λογική ανταπόδοση και
επομένως, αποδεκτή και δίκαιη.
Αν ο “τόκος του” το γέννημά του - που
δεν είναι δικό του, αλλά του παραγωγού - αν είναι υπερβολικός, είναι αποτέλεσμα εκβιασμού και καθίσταται κοινή
τοκογλυφία που έπρεπε να διώκεται, ως
υφαρπαγή, άσχετα από την ιδιότητα
του δανειστή (Τράπεζες, “αγορές”, διεθνείς Οργανισμοί, ΔΝΤ, ΕΚΤ κλπ.).
Πότε όμως ο τόκος μπορεί να θεωρείται
“εύλογο μέρος” ποσοστό δηλ., της απόδοσης του παραγωγικού κεφαλαίου;
Αν οι συντελεστές παραγωγής είναι
τρεις (εργαζόμενοι, μηχανικός εξοπλισμός, επιχειρηματίας), να προσθέσω
και το δανειστή, ανάλογα βέβαια με το
ύψος του δανείου, και να θεωρήσω - επί
ισομερούς συμμετοχής - ότι πρέπει να
λάβει κάτω από το ένα τέταρτο της
απόδοσης.
Οταν λοιπόν η Mercedes international είχε πέρυσι απόδοση επί του κεφαλαίου
της (3,5 δις ευρώ), 2,62%, αν η Ντόιτσε
Μπανκ την είχε δανείσει π.χ. 1 δις, πόσα έπρεπε να πάρει σαν δικό της “μερίδιο”, τόκο εν προκειμένω; Μαθηματικά
βγαίνει ένα επιτόκιο κάτω του 0,75%
για έναν χρόνο! Θέλετε 1%, θέλετε 2%;
Με ποια λογική βγαίνει το 7% ή έστω το
5,7% που μας δανείζει η Τρόικα, με ιταμούς λοιπούς όρους.
Πώς μπορεί ένα κράτος να δανείζεται
με τόσο υπέρογκο, άδικο και παράλογο
επιτόκιο;
Μπορεί να έγινα ανιαρός, αλλά αυτή η
ανίερη τακτικη των “αγορών” πρέπει ν’
αντιμετωπιστεί με μια συλλογιστικη
ανάλυση δεοντολογική και ...όποιος
αντέξει.

Πού το πάνε;
Μετά από την παραπάνω συλλογιστική,
που θα την αναπτύσσατε σ’ έναν επίδοξο συνέταιρό σας, ας εξετάσουμε λίγο
τις συμπεριφορές των αγορών, για να
δούμε “πού το πάνε”.

Κανονικά, όταν σε πιστώνει κάποιος ή
σε δανείζει, κάθε βράδυ κάνει την προσευχή του και παρακαλάει να σ’ έχει καλά ο θεός και να πηγαίνουν καλά οι
δουλειές σου, για να πάρει τα λεφτά
του.
Εδώ, το παγκοσμιοποιημένο τοκογλυφικό κεφάλαιο, κάνει ό,τι μπορεί για να σε
βουλιάξει. Οταν μετά τέσσερα χρόνια
θα δίνουμε - όπως είπε κι ο Βορίδης στη
Βουλή, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού - το 52% του ΑΕΠ σε τοκοχρεωλύσια εκ των οποίων το 8,1% θα
είναι τόκοι, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα
ανόρθωσης και ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτομάτως ανατρέχεις στους
όρους του δανεισμού που αναφέρουν,
μεταξύ άλλων στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ότι «ούτε ο δανειολήπτης (η Ελλάδα) ούτε τα
περιουσιακά τα στοιχεία (π.χ. η Ακρόπολη) έχουν ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο».
Διερωτάσαι λοιπόν ευλόγως: Ρε, μπας
και δεν μας θέλουνε, όχι για «εταίρους» στην Ε.Ε., αλλά ούτε για πελάτες στα προϊόντα τους (η κάθετη πτώση
στο 50% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το
αποδεικνύει). Γιατί με το κλείσιμο επιχειρήσεων, με την αύξηση της ανεργίας, με τη μείωση των αμοιβών και των
συντάξεων, δεν θα βρεθούμε μόνο
εμείς, ως λαός στην έσχατη ένδοια, αλλά θα ζημιώσουν και οι προμηθευτές
μας (Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι, Εγγλέζοι... Και δεν είμαστε μόνο εμείς· είναι και οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι
Ισπανοί, οι Ιταλοί και ...αναμείνατε.
Αρα; άρα θα χτυπηθεί και η Γερμανία
που θα βλέπει τις πωλήσεις της να μειώνονται δραματικά και η ανθηρά οικονομία της να μαραζώνει και τότε θα
δούμε ποιανού ο ιδρώτας οφελούσε
τον άλλον.
Αρα, πού το πάνε, αφού έτσι θα χτυπηθεί η οικονομία στο σύνολό της;
Εκείνο που έχουν βάλει στο στόχαστρο
“οι αγορές” (κατ’ ευφημισμόν και κατά
συγκοπήν) δηλ. οι κεφαλαιοαγορές, είναι η αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών
μας πηγών: Γη (περιουσία του δημοσίου, τίποτα νησάκια...) ενέργεια (ΔΕΗ,
πετρέλαια, συνδιαχείριση Αγαίου ακούστηκε στη Βουλή: 60% οι αμερικάνικες εταιρείες, 20% οι Τούρκοι, 20%
εμείς). Εναλλακτικές πηγές ενέργειας αιολική, φωτοβολταϊκά, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες κι ό,τι βάλει ο νους
σας. Θ’ ανοίξουν βέβαια οι δουλειές και
θα ‘μαστε όλοι(;) ευχαριστημένοι! Μόνο
που τώρα, είμαστε “αφεντικά” κι αν είχαμε μυαλό και ικανή ηγεσία, δεν θα
‘μαστε στα χάλια που είμαστε, ενώ
όταν θα ‘ρθουν οι ξένοι ν’ αρπάξουν τον
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πλούτο μας, εμείς θα είμαστε “το υπηρετικό προσωπικό” στο σπίτι μας!

Κεφάλαιο εναντίον Κεφαλαίου

Η φιλανθρωπία στο εδώλιο
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης
Με όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφω, και που δεν αφορά, επαναλαμβάνω
μόνο την Ελλάδα, θα βουλιάξει η οικονομία. Ξέχωρα από τον κόσμο, που θα
δυστυχήσει και θα “μνησικακεί”, κατά
Αποστ. Κακλαμάνη, επιχειρήσεις θα
κλείσουν και επιχειρηματίες θα καταστραφούν. Μικροί και μεγάλοι κεφαλαιούχοι δηλαδή, του παραγωγικού κεφαλαίου, με μόνο οφελημένο το τοκογλυφικό - χρηματιστικό κεφάλαιο που θα
συσσωρεύσει νέα τεράστια κεφάλαια,
τρομερή απόλυτη ισχύ και απύθμενο
άσβεστο μίσος. Το χρηματικό κεφάλαιο,
θα ‘χει γκρεμίσει τον καπιταλισμό που
ξέρουμε.
Κι αν στο κλείσιμο του χρόνου ήρθα να
κάνω τέτοιες “κακές” προβλέψεις, σαν
Κασσάνδρα, μη ξεχνάτε ότι η Κασσάνδρα επαληθεύθηκε...
Υπάρχει όμως ακόμη καιρός. Λίγος. Και
για να κλείσουμε αισιόδοξα, με τον καινούργιο χρόνο, που προβλέπεται δυσοίωνος, θα πούμε τί μπορούμε να κάνουμε, ως άτομα, ως κοινωνία, αλλά και ως
κράτος, για ν’ αποτρέψουμε όσα κακά
προμηθεύθηκα1.
――――――――
1. Προ-μηθεύω -ομαι = προβλέπω πρβλ.
και Προμηθέας και το αντίθετο Επιμηθέας.

Πραιτωριανοί ανθελλήνων
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Φεστιβάλ σάλσα στη Βαρκελώνη
Σελ. 10

με την Ηλέκτρα Βενετσάνου

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Σελ. 12, 13

Τα τρία κακά της μοίρας μας
Σελ. 14

του Δημήτρη Ράπτη

Κλείνουν τα αθλητικά Γυμνάσια &
Λύκεια
Σελ. 16, 17
Χριστουγεννιάτικες παραδοσιακες απολαύσεις
Σελ. 21

Η Σπίθα έγινε φωτιά!
Δεν πέρασαν 20 ημέρες που κάναμε τη σκέψη ν’ ανταποκριθούμε στο προσκλητήριο του Μίκη.
Στις 11 Δεκέμβρη, δημοσιεύοντας στην “7η” περίληψη της ιδρυτικής Διακήρυξης (Ι.Δ.) της “Σπίθας”, που άναψε ο Μίκης Θεοδωράκης την 1η Δεκεμβρίου 2010, μας είχαν προλάβει ήδη ένθερμοι και οργισμένοι θα ‘λεγα αναγνώστες, ζητώντας να γίνει αυτό που είχαμε υπαινιχθεί στο
φύλλο της 4ης Δεκεμβρίου.
Δημοσιεύσαμε μια μικρή και λιτή πρόσκληση «Οσοι προβληματίζονται - σκέπτονται - ανησυχούν - αγανακτούν και θέλουν να δράσουν σύμφωνα με το ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα 210 8992.237 & 6937 153055.
Μας πήραν δεκάδες μ’ ευαίσθητα αντανακλαστικά συμπολίτες μας, από ένα ευρύ φάσμα του
κοινωνικού τόξου: ηλικίας, κοινωνκής διαστρωμάτωσης, κομματικής προέλευσης. Είναι απλά
ελεύθεροι, ευαίσθητοι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ που ζήτησαν να συμμετάσχουν στο ΚΙΝΗΜΑ.
Πολίτες που τους άγγιξε η ΣΠΙΘΑ και άναψαν τη δικιά τους. Που δέχθηκαν το σύνθημα: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΜΟΝΟ στην ΕΛΛΑΔΑ.
Ηδη έχουμε ξεπεράσει τους 30 και καθημερινά προσέρχονται κι άλλοι. Στις αρχές του Νέου
Χρόνου θα κάνουμε την πρώτη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
Στο φύλλο της 1ης Ιανουαρίου 2011 θα υπάρξει σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ταυτόχρονα εθελοντές
ειδικοί δημιουργούν την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
(Ε.Π.Β-Β-Β).

Καλές Γιορτές - Καλή Δύναμη
«...αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω απ’ τα ξένα βήματα... / αυτές οι καρδιές δε βολεύονται
παρά μόνο στο δίκηο!
Κώστας Βενετσάνος

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας
στο πλευρό της Κερατέας Σελ. 6

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Bazaar Athenaeum
έως 31 Δεκεμβρίου
Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν το
Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ προετοιμάζει,
όπως κάθε χρόνο, το Παζάρι του. Με μεράκι, αγάπη και
υψηλή αισθητική στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου του
στην οδό Αδριανού 3, θα στήσει και φέτος ένα ζεστό
χαρούμενο κόσμο με ότι θα μπορούσε να ομορφύνει τις
γιορτές.
Μαρμελάδα βύσσινο και πορτοκάλι, φραμπουάζ και σύκο, αισθαντικό Κρητικό ρακί, πολύχρωμο μυρωδάτο ξύδι, άσπρο και κόκκινο κρασί, παραδοσιακό σπιτικό λικέρ,
και γλυκά του κουταλιού. Και βέβαια πολλά βιβλία, c.d.
και DVD, χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα στολίδια και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.
Bazaar Athenaeum, 13-31 Δεκεμβρίου

Οι πολυφωνικές ακροβασίες και οι beatbox θηριωδίες με τις Σανάδες και τους Word Of Mouth, συνεχίζονται κάθε Πέμπτη στην “Αθηναΐδα”. Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορείτε να κάνετε
στον εαυτό σας…
Οι Σανάδες και οι Word Of Mouth επιδίδονται σε ένα
φωνητικό… υπερθέαμα!

Αδριανού 3, Θησείο (απέναντι από το σταθμό του τρένου) - Τηλ.2103211987-49-55
Ώρες λειτουργίας: 11:00-19:00
Κυριακές και παραμονές Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς: 11:00 – 16:00

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Η Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Βουλιαγμένης
συγχαίρει τον κον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, Δήμαρχο της Βουλιαγμένης μας για την επανεκλογή
του ως Δήμαρχος του νέου Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του καθώς και των συνεργατών του.
――――――
Η Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Βουλιαγμένης
συγχαίρει τον κον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας του νέου Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τον αγώνα του
στις Δημοτικές Εκλογές.

Ευχόμαστε Καλές γιορτές
Υγεία και ευτυχία για το νέο έτος 2011
Το Δ.Σ. της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Βουλιαγμένης

Κάλεσμα για βασιλόπιτα
Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ” καλεί τα μέλη και
τους φίλους του στην καθιερωμένη βασιλόπιτα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011 στις 11 το
πρωί στο παραλιακό κέντρο “Φωλιά” στην
Αγία Μαρίνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί όλους τους φίλους του, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφθούν και φέτος τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια που διοργανώνει
στην Αθήνα, για την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού με στόχο πολλά παιδικά Χαμόγελα!
Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου στο ΜΑΡΟΥΣΙ, στο σταθμό
ΗΣΑΠ, θα υποδεχτεί τους φίλους του στο Χριστουγεννιάτικο Περίπτερό του.
Ωράριο: 1.12-11.12.2010 & 3.1-8.1.2011 ώρες καταστημάτων
13.12.2010-31.12.2010 ώρες 9.00-21.00
Θα Λειτουργούν: ώρες καταστημάτων
1.12-11.12 & 3.1 -8.1 & 13.12 -31.12 ώρες 9.00-21.00
Τα events για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν:
Παρασκευή 17/12/2010 και ώρα 18.00
Παρασκευή 24/12/2010 και ώρα 18.00
Πέμπτη 31/12/2010 και ώρα 18.00

Εκθεση φωτογραφιών Δ.Γέρου

Κάθε Πέμπτη στις 9.30 μ.μ.
Μουσική Θεατρική Σκηνή Αθηναΐς
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ. 210 34 80 080
Γενική είσοδος: 18 ευρώ, Φοιτητικό: 13 ευρώ

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα την Έκθεση Φωτογραφιών του Δημήτρη Γέρου με τίτλο Shades of Love
πάνω σε ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 18:00 -22:00
Κλειστά: 24, 25, 26/12/2010, 1 Ιανουαρίου 2011
Διάρκεια: έως 7 Ιανουαρίου 2011
Είσοδος Ελεύθερη

ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ

Μαθήματα για το περιβάλλον
και την τοπική ιστορία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
"ΑΜΦΙΒΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ"
Την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, 10.30μ.μ., στην art gallery

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει
δωρεάν μαθήματα με θέμα: “Περιβάλλον - Οικολογία” και
“Τοπική Ιστορία”, σε συνεργασία με την Γεν. Γραμμ. Δια
Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ.
1.Το πρόγραμμα "Περιβάλλον - Οικολογία" σχετίζεται με
το Περιβάλλον, την Οικολογία, τα Νερά, το Έδαφος, την
Ατμόσφαιρα, τα Αστικά και στερεά Απόβλητα. Βασικό
στόχο έχει την εκπαίδευση των πολιτών σε σχέση με το
περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο
προσκήνιο της επικαιρότητας, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και την οικοδόμηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών ικανών να επηρεάσουν τις κοινωνικές επιλογές προς
αυτή την κατεύθυνση.
2.Το πρόγραμμα "Τοπική Ιστορία" σχετίζεται με την οργάνωση συλλογικής έρευνας τοπικής ιστορίας, Εργαλεία
και μέθοδοι ιστορικής γνώσης, Γενικά περί ιστορίας, Τοπική ιστορία, Θεματικά πεδία, Σύνθεση, Παρουσίαση. Βασικός στόχος είναι η γνώση της ιστορίας του τόπου των εκπαιδευομένων και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην
πολιτιστική ζωή της περιοχής.
Διάρκεια προγραμμάτων 25 ώρες

Δηλώστε Συμμετοχή
6974380541

στα

τηλ.

2106020026-

café, θα πραγματοποιηθεί ένα επίκαιρο μουσικό ταξίδι
στη ψυχή της πόλης και την εξοχή των εργοστασίων...
Μια βραδιά αφιερωμένη στο cd "Αμφίβολες μέρες" (στίχοι Ανδρέα Ταρνανάς, μουσική Νίκος Πιτλόγλου και ερμηνεία Μανώλης Χατζημανώλης). Τραγουδούν ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Σοφία Τσέρου.

Θα ακούσετε επίσης τραγούδια και από άλλες προσωπικές δουλειές του Πιτλόγλου, Χατζημανώλη και της Σοφίας Τσέρου.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τραγούδια δημιουργών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Kurt Weil, οι Beatles κά.
Μανώλης Χατζημανώλης - τραγούδι, τρομπέτα, Σοφία
Τσέρου - τραγούδι. Μιχάλης Πορφύρης – τσέλο, Νίκος
Πιτλόγλου - πιάνο, τραγούδι
Είσοδος: 10ευρώ - ποτό: 6ευρώ

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 8958866

ΕΒΔΟΜΗ

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 5

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Ιδρυμα Κακογιάννης
με την

Συναυλία: Η μουσική των Χριστουγέννων είναι Μπαρόκ!
Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010
Οκτώ Ευρωπαίοι Έλληνες σολίστες
σε μια εορταστική συναυλία με κοντσέρτα μπαρόκ των Μπαχ, Βιβάλντι, Σαμαρτίνι, και Τέλεμαν για φλάουτο, φλάουτο με ράμφος και σύνολο εγχόρδων.

Σολίστ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΗ - φλάουτο &
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ - φλάουτο με
ράμφος
Σύνολο εγχόρδων: ΦΑΝΗ ΒΟΒΩΝΗ - βιολί, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΛΙΩΡΗ - βιολί, ΑΓΓΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ - βιόλα, ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ βιολοντσέλο, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΓΑΣ κοντραμπάσο, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - τσέμπαλο.

Το «γλυκό» φλάουτο με ράμφος,
Flauto dolce, όπως το ονόμαζαν οι
Ιταλοί και το «πλάγιο» φλάουτο,
Traverso, που το αποκαλούσαν και
«γερμανικό» χάρη στην ιδιαίτερη
αγάπη που έδειξαν για αυτό οι γερμανοί μουσικοί, υπήρξαν ιδιαίτερα
δημοφιλή κατά το πρώτο μισό του
18ου αιώνα, δηλαδή στην εποχή που
μεσουρανεί το στιλ Μπαρόκ. Το πλάγιο φλάουτο και το φλάουτο με ράμφος, όργανα συγγενικά, εμπνέουν
τους μεγάλους συνθέτες της εποχής
να γράψουν έναν σημαντικό αριθμό
κοντσέρτων για σόλο φλάουτο που
συνήθως συνοδευόταν από μικρό σύνολο εγχόρδων και τσέμπαλο:
Η περίφημη «αυτοκρατορική» εισαγωγή της δεύτερης ορχηστρικής
σουίτας του J. S. Bach, η «μυστηριώδης» νύχτα και η «λυρική» καρδερίνα
των κοντσέρτων La Notte και Il
Gardellino του A.Vivaldi, τρία «τρυφερά» μινουέτα από τη Μουσική των
Νερών του G.F.Haendel και το διπλό
κοντσέρτο σε Μι ελάσσονα του
G.Ph.Telemann, που παρουσιάζονται
σε αυτό το πρόγραμμα, είναι μερικές
μόνο από τις μαγικές μουσικές του
Μπαρόκ για φλάουτο.
Πρόγραμμα
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Ouverture από τη Σουίτα αρ.2 σε Σι
ελάσσονα, BWV 1067 για φλάουτο,
έγχορδα και μπάσο κοντίνουο
Grave-Allegro-Lentement
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) “La Notte“
(η Νύχτα) - Κοντσέρτο αρ.2 σε Σολ ελάσ-

σονα, op.10 RV 439 για φλάουτο με ράμφος, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο Largo,
Presto, Largo, Presto, Largo (Il Sonno),
Allegro
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) “Il
Gardellino“ (η Καρδερίνα) - Κοντσέρτο
αρ.3 σε Ρε μείζονα, op.10 RV 428 για
φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο
Allegro, Cantabile, Allegro
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (16851759) Τρία Μινουέτα από την Μουσική
των Νερών Menuet I σε σολ μείζονα,
Menuet II σε σολ μείζονα, Menuet III σε
σολ ελάσσονα για φλάουτο με ράμφος,
έγχορδα και μπάσο κοντίνουο
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Κοντσέρτο σε Μι ελάσσονα, TWV 52: e1
για φλάουτο με ράμφος, φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο Largo, Allegro,
Largo, Presto

Αίθουσα: Θέατρο
Τιμή εισιτηρίου: 18€, Φοιτητικό/Σπουδαστικό/Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας
(ΟΑΕΔ) & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ): 12 €

ταυτόχρονα το πολύ καλό και το πολύ
κακό σε μια αρμονική συνύπαρξη. Εραστής και φονιάς, έρχεται αντιμέτωπος
με όλα σε μια σχέση παιδιού με το παιχνίδι του: η ζωτική σοβαρότητα στην
εξερεύνηση του κόσμου, ταυτόχρονα
με την ελαφρότητα της άγνοιας και της
μη φορτισμένης συνείδησης και μνήμης. Αναλαμπές που φωτίζουν την έμφυτη τάση ελευθεριότητας του Φασουλή, τον οδηγούν στις πράξεις του.
Η Ελλάδα έχει δύο παραδοσιακούς κωμικούς χαρακτήρες. Τον Καραγκιόζη
και τον Φασουλή. Ο Καραγκιόζης είναι
φιγούρα του θεάτρου σκιών και έφτασε
από την Τουρκία. Ο Φασουλής είναι γαντόκουκλα και λέγεται πως είναι άμεσος αδερφός του Ιταλού Fagiolino (και
φυσικά μέλος της μεγάλης οικογένειας
των Pulchinella, Punch, Kasper,
Petruska, κλπ). Έφτασε στην Ελλάδα
από την Ιταλία, το 1840.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Εύθραυστο - Ένας Απολογισμός
οι παραστάσεις συνεχίζονται έως 29/1
στο ελculture – Μιλιτάδου 18
Θεατές και ηθοποιοί μοιράζονται το ίδιο τραπέζι.
Στη συνεύρεση αυτή όλοι καλούνται να κάνουν
τον απολογισμό τους.
Προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα της καθημερινότητας, γραπτά κείμενα κάθε είδους, στιγμές
κλασικής θεατρικής αναπαράστασης ακόμα και τα
ίδια τα σώματα των ανθρώπων «επιστρατεύονται»
απο τους έξι ηθοποιούς - Performers, για να μπορέσει αυτή, η μοναδική κάθε φορά, συνεύρεση να μετατραπεί σε αυτο που της αξίζει : μια δυνατή - κοινή - εμπειρία.
Ημέρες Παραστάσεων:
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:15
Διάρκεια Παράστασης: 100 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: 15 €, 10 € (Φοιτητικό)
Κρατήσεις: 6984341643

***

Βραδιά Κουκλοθέατρου
για Μεγάλους
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου
στις 22:00

art gallery café

Αγιούσαγια!
Παράσταση: Φασουλής,
Έρωτα και Θανάτου

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα - Τηλ. 210 8958.866 m.gyras@otenet.gr

Ιστορία

ΦΑΣΟΥΛΗΣ – μια ιστορία έρωτα και θανάτου.
Ο θεός έχει προαιώνια έχθρα με τους
κουκλοπαίκτες. Του είναι αδύνατο να
ανεχτεί ότι κάποιος εκτός αυτού δίνει
ζωή στην άψυχη ύλη. Τον εξοργίζει δε
ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι
άνθρωποι βρήκαν τρόπους να υποφέρουν τον θάνατο –ή τη γεμάτη θάνατο
ζωή τους- με χάρη. Το γέλιο αμφισβητεί
ευθέως και παντοιοτρόπως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Φοβάμαι λιγότερο ότι έχω περιγελάσει.
Ιστορία έρωτα και θανάτου: Το κουκλοθέατρο ως απόλυτη παρωδία της γέννησης του είδους μας και της ύπαρξής
του στον κόσμο τούτο. Ο Φασουλής δεν
είναι επαναστάτης, απλώς δεν έχει καμία ηθική αναστολή, καθώς υλοποιεί

Στον δικό μας ΦΑΣΟΥΛΗ, το κείμενο
έχει αφαιρεθεί, οι φωνές έχουν πλήρως
παραμορφωθεί, οι μορφές έχουν αλλάξει. Η παράσταση διατηρεί όλα τα καρναβαλικά χαρακτηριστικά και σημάδια
της και επικεντρώνεται σε αυτά σαν
ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό του λαϊκού κουκλοθέατρου, με στόχο την παραγωγή ενός συμπαγούς κωμικού αποτελέσματος, πάντα οικείου και πάντα
σύγχρονου.
Εισιτήριο: 10€

Ρεβεγιόν Παραμονή Χριστουγέννων
& Πρωτοχρονιάς
Το παραδοσιακό ελληνικό γλέντι, το παλιό λαϊκό πάλκο, οι ρυθμοί της Μακεδονίας, των Νησιών, της Θράκης, του Πόντου, της Ηπείρου, η Κούβα, με τον Latin
παλμό της, ξετυλίγονται σε μια παράσταση – απόδειξη πως η μουσική, δεν είναι κλειστή….

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος
τηλ. 210 3418 550,
Ηλ.Ταχ: info@mcf.gr
Ιστοσελίδα: www.mcf.gr

al cielo
Λ. Ποσειδώνος 14, Βάρκιζα,
τηλ. 210 8971.037 reserve

Ρεβεγιόν Παραμονής
Χριστουγέννων
& Πρωτοχρονιάς
με ζωντανή λαϊκή μουσική

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου στις 22:30 και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου, η Ζωή Τηγανούρια με την εξαιρετική μουσική της παρέα, προσκαλεί στο καράβι της γιορτινής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων … όπου το πάθος και η φωτιά του αργεντίνικου tango ερωτοτροπούν
με τη “φλόγα” του Μανώλη Χιώτη, τη “Σεράχ” του Τσιτσάνη και άλλων Ελλήνων συνθετών, αλλά και με το δυναμισμό του ζωναράδικου, γιατί…….
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ΚΕΡΑΤΕΑ 9Η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
«Δίκαιος και ευλογημένος
ο αγώνας σας. Συνεχίστε»
Μητροπολίτης Λαυρεωτικής & Μεσογαίας
κ. Νικόλαος
Στο τόπο των συγκρούσεων των κατοίκων της Κερατέας με τις Δυνάμεις Καταστολής της αστυνομίας βρέθηκε την Κυριακή το πρωί (19/12) ο Μητροπολίτης Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικόλαος.

Σύσκεψη στα Καλύβια
και συμπαράσταση για την
ΚΕΡΑΤΕΑ
Το
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε, μετά από
πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλυβίων Πέτρου Φιλίππου, έκτακτη
σύσκεψη στο Δημαρχείο Καλυβίων με τη συμμετοχή βουλευτών
της Περιφέρειας Αττικής, του Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής προκειμένου να
συζητηθεί το πρόβλημα που έχει
προκύψει την τελευταία εβδομάδα στην Κερατέα με το θέμα της
κατασκευής ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο.

τη σύσκεψη αυτή, στην οποία παραβρέθηκαν: οι βουλευτές Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Βλάχος, Θανάσης Μπούρας και Μάκης Βορίδης, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής, ο
Αντινομάρχης
Πάρης Ευαγγελίου και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Ευάγγελος Ράπτης, ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής, καθώς και οι Δήμαρχοι
Αναβύσσου Σάββας Γκέραλης,
Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας,

μερώθηκαν για την σύσκεψη αυτή
και συνεπώς δεν παραβρέθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
και αφού προηγήθηκε ανταλλαγή
απόψεων και διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις για τη λύση του
αδιεξόδου, οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε κοινό ψήφισμα συμπαράστασης - διαμαρτυρίας με βασικούς άξονες:
α) τη διαφωνία τους για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας,
β). την άμεση αποφυλάκιση των
συλληφθέντων,

Οπως έχουμε γράψει και στο
προηγούμενο φύλλο, αλλά και
στην τακτική ενημέρωση στο
ebdomi.com, οι κάτοικοι της Κερατέας βιώνουν έναν αποκλεισμό
και μία πολεμική από τα ΜΑΤ πρωτόγνωρη. Οι κάτοικοι έρχονται
καθημερινά σε σύγκρουση με τις
δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο προβαίνουν σε πρωτοφανείς βιαιότητες εναντίον ηλικιωμένων, γυναικών και παιδιών, με αλόγιστη χρήση χημικών και συλλήψεις πολλών από τους διαδηλωτές (οι
οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος!).

Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, Κρωπίας Θεόδωρος Αθανασόπουλος,
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς,
Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς,
ο Αντιδήμαρχος Σπάτων Θανάσης Μαργέτης, οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων Κουβαρά Σταμάτης
Γκίνης και Παλαιάς Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης. Επίσης, στη
σύσκεψη συμμετείχαν ο νεοεκλεγείς Δήμαρχοι Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ανδρέας
Ντούνης και Κωνσταντίνος Δήμου, ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής της ΝΔ Αδαμάντιος
Γάκης και ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ
Πάνος Σκουρολιάκος. Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν ενη-

γ) την άμεση απομάκρυνση των
δυνάμεων καταστολής και
δ) τη σύσταση επιτροπής διαβούλευσης αποτελούμενη από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, η οποία θα
αναλάβει το δύσκολο έργο της
αναζήτησης διαλόγου με τους αρμόδιους υπουργούς.

Στην ομιλία του, που ανακούφισε τον κόσμο, ο Σεβασμιότατος έθεσε ζήτημα δημοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης τονίζοντας και καταγγέλλοντας
την απαράδεκτη και βίαια συμπεριφορά της αστυνομίας.
Κάλεσε τους κατοίκους να συνεχίσουν τον αγώνα
τους γιατί είναι ευλογημένος και δίκαιος. Το ζήτημα είναι πολιτικό και η πολιτική ηγεσία οφείλει να
ακούσει το λαό που την εκλέγει.
Στη συνάντηση που είχε ο Μητροπολίτης με τον διοικητή των ΜΑΤ, ζήτησε να σταματήσουν η βία και
οι προκλήσεις εναντίων των κατοίκων.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Νομάρχης
Αν.Αττικής Λεωνίδας Κουρής, ο οποίος κατήγγειλε
τις αστυνομικές δυνάμεις για την απαράδεκτη και
προκλητική συμπεριφορά τους, την οποία διαπίστωσε και ο ίδιος.
Ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού για μια ακόμα φορά τόνισε την ανάγκη να παρθούν άμεσες
αποφάσεις, ώστε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ από
την περιοχή πριν γίνουμε μάρτυρές χειρότερων
κακών.
«Όσο η περιοχή βρίσκεται υπό κατοχή τόσο εξαγριώνονται οι κάτοικοι. Οφείλουν να αποσύρουν
αμέσως τις δυνάμεις τους που βρίσκονται παράνομα στον τόπο μας και δήθεν περιφρουρούν παράνομα οχήματα. Θα είναι υπεύθυνοι για τις εξελίξεις
που κάθε μέρα γίνονται και χειρότερες. Ο κόσμος
είναι ανεξέλεγκτος και δεν θα υποχωρήσει. Ας το
κατανοήσουν οι υπουργοί πριν θυσιαστεί ανθρώπινη ψυχή. Έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε μια
κατεύθυνση που μόνο κακό μπορεί να επιφέρει.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΠΡΙΝ
ΝΥΧΤΩΣΕΙ. Δεν πρέπει να βιώσουμε και άλλη νύχτα συμπλοκών. Παρακαλώ ιδιαίτερα να πρυτανεύσει η λογική.»

Λόγω του πλήρους αδιεξόδου στο
οποίο έχει οδηγηθεί η κατάσταση,
αναλήφθηκε η πρωτοβουλία για

Η επιτροπή διαβούλευσης μέσα
στην ερχόμενη εβδομάδα θα επιδιώξει σειρά συναντήσεων με
τους Υπουργούς Προστασίας του
Πολίτη Χρήστο Παπουτσή, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση και Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Κλείνει ο κύκλος της Νομαρχίας...
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010. Αυτή
η ημερομηνία θα καταγραφεί στην
ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αφού με τη συνεδρίαση της ημέρας
αυτής το Νομαρχιακό Συμβούλιο
κλείνει τον κύκλο του. Η αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταργείται
μετά από 16 χρόνια. Τελευταίος Νομάρχης Ανατ. Αττικής ο Λεωνίδας
Κουρής, τελευταία πρόεδρος η Μαρία Κατσιμίχα, Αντιπρόεδρος ο
Αντώνης Γάκης και Γραμματέας η
Αγγελική Γκιόκα.
(Ο Νομάρχης άφησε ανοιχτό το εν-

προβλήματα η Ν.Α. έδωσε μήνυμα,
στάθηκε ενωμένη».
Ομόφωνα το Ν.Σ. καταδίκασε τα γεγονότα που συνεχίζονται στην Κερατέα. Και από τη μείζονα αντιπολίτευση που εκπροσωπεί την κυβερνητική παράταξη, ήταν οξείς οι χαρακτηρισμοί. «Με πολλά απ’ αυτά τα
παιδιά που συλλαμβάνονται ως τρομοκράτες είμαστε στις ίδιες παρέες.
Εκατοντάδες παιδιά σήμερα βλέπουν τους φίλους τους να σύρονται
με τέτοιες κατηγορίες και τους μεταφέρουν το μίσος, όταν τα ίδια τα

εξοπλισμού παιδικών κατασκηνώσεων, σ’ αυτή την τελευταια συνεδρίαση, διότι δεν θεωρεί ότι είναι κάτι το
επείγον. Για το θέμα του απάντησε ο
Νομάρχης:
«Εμείς θα συνεχίσουμε τα έργα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Θα κάνουμε και
εγκαίνια. Σας υπενθυμίζω ότι εμείς
έχουμε εξασφαλίσει ένα κονδύλι 15
εκατομμύρια ευρώ, το οποίο διασφαλίζει τη συνέχεια όλων των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αν
η νέα Περιφερειακή Αρχή θέλει να
διακόψει ένα έργο δεν θα μπορει να
επικαλεστεί ότι δεν υπήρχαν κονδύλια».

Ερχεται η Περιφέρεια!

Το Προεδρείο του Ν.Σ.

δεχόμενο μιας έκτακτης συνεδρίασης αν χρειαστεί).
Φορτισμένη η ατμόσφαιρα και δικαίως· απ’ τη μια η κατάργησή τους κι
απ’ την άλλη η έκρυθμη κατάσταση
στην Κερατέα, η οποία σηματοδοτεί
και την παραπέρα αντιμετώπιση της
περιοχής από την κεντρική εξουσία.
Παρών και ο δήμαρχος Κερατέας
Σταύρος Ιατρού, που κι αυτός περνάει στα έδρανα της μειοψηφίας
στον καλλικρατικό Δήμο Λαυρεωτικής, αφού εξελέγη ο τ. δήμαρχος

ΜΑΤ φοράνε κουκούλα και κρύβουν
το σήμα τους», ήταν τα λόγια του
Αντιπροέδρου Αντώνη Γάκη, που
έχει εκλεγεί και περιφερειακός σύμβουλος.
Ο Νομάρχης τόνισε ότι «μοναδικός
υπευθυνος για τις ανεξέλεγκτες χωματερές είναι ο ΕΣΔΚΝΑ, ο οποίος
είναι αυτοδιοικητικός Οργανισμός
και παραβιάζει το αρ. 7 της ΚΥΑ
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) που λέει ότι τα σκουπίδια πρέπει να τα πηγαίνουν στην Φυλή. Συνυπεύθυνη
είναι η η Περιφέρεια Αττικής που ου-

Απολογισμός και Αποχαιρετισμός της Νομαρχίας θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 29
Δεκεμβρίου το μεσημέρι στη
Νομαρχία.

Κώστας Λεβαντής.
«Να μη χαθούμε, έχουμε ζήσει πολλά μαζί· να κάνουμε ένα σύλλογο να
βλεπόμαστε», είπε ο δήμαρχος γιατί πριν καταλάβει το δημαρχιακό θώκο ο Στ. Ιατρού έχει θητεύσει επί
σειρά ετών στα έδρανα του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Ο Στ. Ιατρού εξήρε το έργο της παρούσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τόνισε ότι: «στα μεγάλα

δέποτε τον έχει ενοχλήσει να συμμορφωθεί με την ΚΥΑ/2003. Τρεις
περιφερειάρχες δεν ενδιαφέρθηκαν
ποτέ να συμμορφώσουν τον ΕΣΔΚΝΑ. Ποτέ δεν έχει προχωρήσει
σε μέτρα εξυγίανσης».
Εξέφρασε δε την απορία, πώς γίνεται
κάθε φορά που γίνεται κάποια κινητοποίηση για ανεύρεση νέων χώρων καθώς και Χριστούγεννα, Πάσχα, 15Αύγουστο κλείνει ο ΧΥΤΑ Φυλής!
Ο Δημ. Μπαρούτας διαφώνησε με 4
αποφάσεις για απευθείας ανάθεση

Φεύγει η Νομαρχία και έρχεται η
αχανής Περιφέρεια Αττικής. Ολη η
Αττική ένα συμβούλιο εκατό περίπου συμβούλων. Οι αντιπεριφέρειες
δεν συνεδριάζουν· απλά έχει συμβούλους που θα συμμετέχουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. Η εκπροσώπηση της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής σ’ αυτό είναι 11 σύμβουλοι
στους εκατό· σταγόνα στον ωκεανό!
Η “κερκόπορτα” για να αλωθεί η
Ανατολική Αττική άνοιξε...
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ στους ΟΤΑ
Στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
μας ενημερώνει ότι αναβάλεται η προγραμματισμένη
ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου
για την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 7μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της τεράστιας χρονικής καθυστέρησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.

Στο Κορωπί
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης καλεί στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου στις 11.45 στην
αίθουσα του Δημαρχείου.

Στη Βούλα
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας καλεί στην τελετή
ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του νέου
καλλικρατικού Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης τη
Δευτέρα 27/12, ώρα 11π.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”.

Στην Παλλήνη
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, του νέου Δήμου
Παλλήνης, δεν έχει προγραμματίσει τουλάχιστον μέχρι
Πέμπτη μεσημέρι που επικοινωνήσαμε, γιατί εκκρεμεί
κάποια ένσταση και δεν έχει βγει απόφαση από το
Πρωτοδικείο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Την 15η Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της «Αναγέννησης» στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση νέων μελών
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα νέα μέλη της
Κίνησης.
2.
Αποδοχή ή μη της παραίτησης του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής

Ενα ωραίο παράδειγμα επ’ αυτού
έφερε ο επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας Θαν. Μπαλής: «το κράτος, λέει μια κινέζικη παροιμία, είναι
σαν τα φίδια. Τσιμπάνε τους ξυπόλυτους. Κι εμείς είμαστε ξυπόλητοι
στην Ανατολική Αττική· 11 στους
100!».
Οσο για την Κερατέα τόνισε: «Στον
περιφερειακό σχεδιασμό πριν τους
ΧΥΤΥ, υπήρχαν άλλα που επροηγούντο. Πού είναι η διαλογή· πού είναι η μεταφόρτωση».
Εκλεισε δε λέγοντας: «Η ανθρωποφαγία τον τελευταίο καιρό δεν είναι τυχαία. Η πάλη των χωρών του διαίρει
και βασίλευε έχει περάσει πλέον στην
κοινωνία. Θα φτάσουμε σε κοινωνίες
που θα κατασπαράσσονται μεταξύ
τους. Η πραγματικότητα είναι ότι η βία
έχει μπεί μέσα στις οικογένειές μας,
με πάμπολους τρόπους».
Αννα Μπουζιάνη

Κατατέθηκε στη Συνέλευση η παραίτηση του Προέδρου της Αναγέννησης κ. Αριστείδη Γκίκα, που
είχε αναλάβει δημόσια την πολιτική ευθύνη της
ήττας την ημέρα των εκλογών του Νοεμβρίου. Η
Συνέλευση ομόφωνα δεν έκανε αποδεκτή την
παραίτηση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Αναγέννησης για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να
ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ως Πρόεδρος
και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
με στόχο η Αναγέννηση να διαδραματίσει ξανά
αποφασιστικό ρόλο στη νέα πορεία για την ευημερία των δημοτών του Κορωπίου.
3.

Αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην αποτίμηση τους για το εκλογικό αποτέλεσμα
ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Δήμαρχος κ.
Θεόδωρος Αθανασόπουλος ανέλαβαν την ευθύνη
του αποτελέσματος.
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Ευχαριστήρια Επιστολή
Προς τους Δημότες του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Με την απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
δόθηκε τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής, για την κατανομή των εδρών και την ανακήρυξη του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και συνεργαζόμενος ως
δημοτική παράταξη της Βάρης, με το Συνδυασμό Νέα Πορεία
για Ποιότητα Ζωής, του υποψήφιου Δημάρχου Α. Κάσδαγλη, αισθάνομαι την υποχρέωση
να ευχαριστήσω θερμά τους Συνεργάτες και Φίλους μου στη Βάρη, καθώς επίσης και
τους Συμπολίτες μου εκείνους από όλες τις Περιφέρειες του ενιαίου Δήμου που με στήριξαν στις εκλογές, αλλά και όλους εκείνους που για άλλους λόγους είχαν μία διαφορετική επιλογή στη δεδομένη στιγμή. Όλους ανεξαίρετα τους εκτιμώ βαθύτατα.
Στην παρούσα δημοτική περίοδο, έστω και αν κατέλαβα την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου μας στη Βάρη, με την ερμηνεία που δόθηκε στον εκλογικό Νόμο, δε συμμετέχω στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά ταύτα όμως, θα είμαι παρών στα δημοτικά
θέματα, πρόθυμος πάντα να συμβάλω εποικοδομητικά σε κάθε καλή προσπάθεια για
το καλό του Δήμου μας.

Ερχόμενος στο πνεύμα των εορτών, εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους Δημότες του
ενιαίου Δήμου, Καλά Χριστούγεννα, με την ελπίδα ζωντανή για μία δημιουργική Νέα
Χρονιά.
Δημήτρης Κυπριώτης
Στρατηγός ε.α
Επικεφαλής της Δημοτικής Ανανέωσης Βάρης

Η Φιλανθρωπία στο εδώλιο
«The proper aim of solution, is to try and reconstruct society on such a basis that poverty will be impossible» Oscar Wild
(Ο ορθός στόχος της επίλυσης είναι να επιχειρηθεί να ανοικοδομηθεί η κοινωνία σε τέτοια βάση,
ώστε η φτώχεια να καταστή αδύνατη).

Αφορμή για το σημερινό άρθρο, μού έδωσε
μια ειδησεογραφική ενημέρωση από τηλεοπτικό κανάλι.
Ένας ιερέας, Έλληνας και η εθελοντική ομάδα
του, μεριμνούν για τη σίτιση 70 παιδιών ROM*
και άλλων 80 ατόμων, δηλαδή συνολικά 150
μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση.
Το πρώτο πράγμα που σημειώνει κανείς είναι
η παρουσία μιάς αγαθοεργού πράξης, καθημερινά γινομένης και έξω από το καθιερωμένο περιοριστικό χρονικό όριο των εορτών.
Το δεύτερο που επισημαίνεται, είναι ότι τα
παιδάκια ROM που σιτίζονται με την φροντίδα της ομάδας του ιερέα, σιτίζονται όταν επιστρέφουν από το σχολείο, που πηγαίνουν,
μετά από προτροπή του ιερέα.
Το πράγμα όμως δεν σταματά εδώ. Ο παπάς,
γιατί το παπάς μού γεμίζει το στόμα και όχι
το ιερέας, ο Ελληνας παπάς λοιπόν, μετά το
παρεχόμενο από αυτόν γεύμα, κρατά τα παιδάκια και τα διαβάζει μαζί με τους εθελοντές
του, για να είναι προετοιμασμένα για το σχολειό τους την επόμενη ημέρα.
Ο παπάς αυτός με τις πενιχρές του δυνάμεις
και την εθελοντική συνεισφορά της ομάδας
του δεν κάνει μια κοινή φαινομενική φιλανθρωπία, αλλά συμμετέχει ενεργά σε έναν
όμορφο και καλόν αγώνα, για να αλλάξει τα
κακώς κείμενα της πολιτισμένης μας κοινω-

νίας.
Και ερχόμαστε στη θέση του Ουάιλντ, αναφορικά με το θέμα της φιλανθρωπίας.
Ο Οσκαρ Ουάιλντ ή κατά το πλήρες Οσκαρ
Φίνγκαρ Ο’ Φλάχερτι, Ουάιλντ, γεννήθηκε
στο Δουβλίνο το 1854. Πέθανε εξόριστος το
1900, δηλαδή μόλις στα 46 του χρόνια.
Με υποτροφία, σαν άριστος σπουδαστής
αποφοίτησε από το Magdalen College της
Οξφόρδης.
Καταγράφεται στην λογοτεχνία σαν μυθιστοριογράφος, σαν ποιητής, σαν θεατρικός
συγγραφέας, σαν κριτικός.
Γνωστός στο ευρύ κοινό από το μεγάλο συγγραφικό του έργο και ιδιαίτερα από το “de
Profundis” και το “The Picture of Dorian Gray”
(Το Πορτραίτο του Ντοριαν Γκρέυ) κ.α.
Στη χριστιανική συντηρητική κοινωνία αναφέρεται σαν απόβλητος και εξωλέστατος** και
αυτό γιατί στα 32 του χρόνια και μετά από
τριετή έγγαμο βίο χώρισε από τη γυναίκα
του, επειδή αγάπησε σφόδρα, τον όχι καλής
φήμης, αλλά ευειδή λόρδο Άλφρεντ Ντάγκλας.
Αυτή η πράξη, αναστάτωσε την τότε βικτωριανή κοινωνία, η οποία τον απέβαλε ρίχνοντάς τον στη φυλακή, κάτω από απαράδεκτες
συνθήκες. Αργότερα με εξορία, οδηγήθηκε
εκτός από την ατίμωση και στον τραγικό του
θάνατο.
Τον θυμήθηκα, όταν έπεσε στα χέρια μου, το
άγνωστο για τους πολλούς βιβλίο του: «Η
ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό». (“ The
Soul of Man Under Socialism”, 1904).
Εκεί λοιπόν, μας γράφει, πως «μερικοί άνθρωποι ξαφνικά διαπιστώνουν, στο περιβάλ-

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, απευθύνομαι στο
εκλογικό σώμα του νέου Δήμου μας, νιώθοντας την βαθύτατη ανάγκη να εκφράσω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ:
Πρώτον στους πολλούς φίλους, που με τη διαθεσιμότητά τους, χρονική και ψυχική, έγιναν καθόλη τη διάρκεια της δημοτικής μου θητείας και κυρίως πριν από τις εκλογές κοινωνοί των προβληματισμών μου, συμμετείχαν, ως πολύτιμοι συμπαραστάτες σε πολλές
συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις της νέας αυτοδιοικητικής
εποχής και τέλος με ευθυκρισία και ανιδιοτέλεια με ενθάρρυναν στη
λήψη της τελικής μου απόφασης συστράτευσης με το συνδυασμό
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Δεύτερον σε αυτούς που εκλογικά με στήριξαν προσωπικά, προτιμώντας την υποψηφιότητά μου, ανάμεσα στις πολλές, επίσης άξιες, συνυποψηφιότητες του ψηφοδελτίου μας
Τρίτον στη μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος που τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά
τη δεύτερη Κυριακή εμπιστεύτηκε το ψηφοδέλτιο μας και χάρισε την τελική νίκη στο συνδυασμό
του επιτυχημένου Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Ανταποκρινόμενος στη μεγάλη τιμή, υπόσχομαι να εργασθώ με όλες μου τις δυνάμεις για τη συνεχή βελτίωση του παραγόμενου δημοτικού έργου, στο πλαίσιο των σπουδαίων ευκαιριών που
προσφέρει το νέο μοντέλο τοπικής εξουσίας. Προς τούτο, σας καλώ να συνεχίσετε να είστε δίπλα μου, ώστε με τη συμβουλευτική, παρεμβατική και κριτική συμμετοχή σας να δίνουμε όλοι μαζί τις καλύτερες λύσεις στα καθημερινά ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε ένα- ένα τα χρόνια
προβλήματα του Δήμου μας, σύμφωνα με τις υποσχέσεις μας.
Η ευκαιρία για την υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών μας είναι μπροστά μας και στα χέρια μας.
Κλείνοντας, και με τις γιορτές να πλησιάζουν, επιτρέψτε μου παρακαλώ να απευθύνω σε όλες και
σε όλους σας τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενα Χριστούγεννα και μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, χαρά και δημιουργικότητα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

λον τους την φρικιαστική φτώχεια, την ασχήμια, την απροκάλυπτη λιμοκτονία, και τότε
αρχίζουν να συγκινούνται».
«Τότε, αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν να ζουν
σε έναν αρρωστημένο αλτρουϊσμό».
Συνεχίζοντας μάς εξηγεί, ότι «αυτό συμβαίνει, γιατί το συναίσθημα του ανθρώπου, ενεργεί ενστικτωδώς πιο γρήγορα από το πνεύμα
και έτσι είναι πιο εύκολο να συμμεριστεί κανείς τη δυστυχία, από το να βάλει τη λογική
του να αγωνιστεί για τα αίτιά της».
Έτσι ακολουθώντας ένα λάθος δρόμο, ίσως
και τον επιλεγμένο δρόμο, που εύκολα βολεύει, αναλαμβάνει συναισθηματικά το καθήΤην ώρα που άρχιζε να φλέγεται η
Δύση
κι ήλιος πορφυρός
στα νερά είχε καθίσει,
τη γη της Ελλάδας
είχα τέλος πατήσει.
μετάφραση από το
ποίημά του “Ελλάς”.
Ο ίδιος αριστερά ως
τσολιάς.

κον να θεραπεύσει το κακό.
Αλλά, «οι θεραπείες αυτές, δεν θεραπεύουν
το κακό, απλώς το παρατείνουν». Με δυό λόγια και εν συμπεράσματι, οι θεραπείες αυτές,
όπως κατά κανόνα γίνονται, είναι και αυτές
μέρος της αρρώστιας.
Βλέπομε λοιπόν ακόμα και σήμερα, ότι αντί
να προσπαθούν να λυθεί το πρόβλημα της
φτώχειας, το μόνο που κάνουν είναι «να
φροντίζουν να διατηρήσουν ζωντανούς τους
φτωχούς και πολλές φορές ειρωνικά να τους
ψυχαγωγούν».
Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Να αποστρέφομε
τα μάτια μας από τον πόνο του συνανθρώπου
μας; Όχι βέβαια· δηλαδή να μην του προσφέρομε κάτι, αυτές τις μέρες για να χαρεί;
Εδώ η απάντηση που έρχεται είναι: Τι να χαρεί κανείς, όταν πεινά κάθε μέρα ολόκληρο
το χρόνο, βυθισμένος στο τέλμα της δυστυ-

χίας του; Κάποια βοήθεια ευκαιριακή, ενίοτε
σκοτεινής σκοπιμότητας που έρχεται δήθεν
να επιλύσει το πρόβλημα του;
Την απάντηση – λύση την είχε δώσει σε
ανύποπτο χρόνο, ένας σεμνός Έλληνας ιεράρχης, Ορθόδοξος της Αφρικής, αναφερόμενος στη λιμοκτονία των ανθρώπων της
διακονίας του: «Τους δίνομε τροφή για να
χορτάσουν την πείνα τους και από την άλλη,
τους αποστερούμε τα πάντα, εκμεταλλευόμενοι το νερό τους, το υπέδαφός τους, τους
πουλάμε τους σπόρους τους και τα γεννήματα της γής για τις καλλιέργειες τους. Κάποτε πρέπει να το καταλάβομε όλοι. Ο φτωχός και ο πεινασμένος δεν θέλει το ψάρι που
θα του δώσεις ψαρεμένο. Θέλει να τον μάθεις να ψαρεύει και να του παρέχεις τη δυνατότητα να ψαρεύει».
Πραγματικά. «Γιατί θα πρέπει να νοιώθει ευγνωμοσύνη ο φτωχός;» συμπληρώνει σε
προγενέστερο χρόνο ο Ουάιλντ, «για τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του
πλουσίου; Κανονικά θα έπρεπε όλοι μαζί να
καθόμαστε σ’ αυτό το ίδιο το κοινό τραπέζι
και είναι ευτύχημα που μερικοί αρχίζουν να
το αντιλαμβάνονται...».
Και αυτός ο απόβλητος Ουάιλντ, συμπληρώνει “χριστιανικά”:
«Each member of the society will share in the
general prosperity and happiness of the society».
(Κάθε μέλος της κοινωνίας πρέπει να μοιράζεται -ίσοις όροις- την ευημερία και την ευτυχία της κοινωνίας -μέσα στην οποία ζεί).
Τελειώνοντας, ξαναγυρίζω βραβεύοντας την
ιερή και εθνική πράξη εκείνου του ορθόδοξου
πραγματικού παπά, που περιέγραψα στην αρχή του άρθρου, ο οποίος φροντίζει όχι μόνο
να κορέσει τη σημερινή πείνα και δίψα, αλλά
φροντίζει επενδύοντας σε μια μελλοντική
βελτίωση της κοινωνίας, να μην πεινάσει εν
τω “μέτρω τοις δυνατοίς” κανείς και ποτέ.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Ρομ ή Ρομά = Τσιγγάνοι
** Εξωλέστατος = ο πλέον διεφθαρμένος, ο εξώλης και προώλης.
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Η δίωξη και παραπομπή σε δίκη των 11
ανήλικων μαθητών της Λάρισας (διαδηλωτών και μη), που κατηγορήθηκαν
(μεταξύ άλλων κακουργημάτων και
πλημμελημάτων) και για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης, κατά τα γεγονότα της 8ης Δεκεμβρίου 2008 στη
Λάρισα, υπήρξε η σοβαρότερη θεσμική
εκτροπή των τελευταίων χρόνων.
Επιβεβαίωσε με τον πιο δραματικό
τρόπο τους φόβους όλων εκείνων που
αντέδρασαν και αντιδρούν στην ψήφιση των τρομονόμων.
Απέδειξε ότι στόχοι της αντι-τρομοκρατικής νομοθεσίας δεν είναι οι δήθεν ένοπλες ομάδες, αλλά κάθε μαζικό, μαχητικό, κοινωνικό κίνημα και
άρα κάθε αγωνιζόμενος που κατεβαίνει στο δρόμο, αντιδρά, διαμαρτύρεται, διεκδικεί και αμφισβητεί. Πριν απ’
όλα όμως κατέδειξε ότι δίπλα στον
κρατικό αυταρχισμό αναπτύσσεται κι
ένας ιδιόμορφος ρατσισμός απέναντι
στη νεολαία και το κίνημά της, για τα
οποία φαίνεται να καθιερώνεται πλέον
ένα μόνιμο τεκμήριο υποψίας, ενώ οι
ποινικές δίκες μετατρέπονται σε αιχ-

Δήλωση της Συνηγόρου Υπεράσπισης
των ανηλίκων Μαθητων
της Λάρισας
Αρετής Σκουνάκη
μηρότατο πολιτικό εργαλείο.
Η απόφαση του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Λάρισας, με την πλήρη
απαλλαγή των 9 από τους 11 κατηγορουμένους ανηλίκους από κάθε κατηγορία, υπήρξε μια -εν μέρει- γενναία
απόφαση.
Ο εφιάλτης όμως που έζησαν τα παιδιά
αυτά, βρισκόμενα σε δικαστική ομηρία
για δύο ολόκληρα χρόνια, ασφαλώς
σημάδεψε την ψυχοσύνθεσή τους σε
μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, γεγονός
που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής και κοινωνικής τους
συνειδητοποίησης.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι τα

δύο ανήλικα παιδιά, που σύμφωνα με
την απόφαση «τέλεσαν τα αδικήματα
της έκρηξης και των διακεκριμένων
φθορών (ο ένας εξ αυτών κατ’ εξακολούθηση)», υπήρξαν οι πιο αδύναμοι
κρίκοι αυτής της αλυσίδας, αφού είχαν
το «μειονέκτημα» ο μεν ένας να είναι
αλβανικής καταγωγής, ο δε άλλος να
έχει ιδιαίτερα υψηλό ανάστημα.!
Κι από την άλλη πλευρά, η πόρτα των
τρομονόμων παραμένει μισάνοιχτη.
Είναι προφανές ότι κινούμαστε με
ιλιγγιώδη ταχύτητα προς έναν διοικητικό ολοκληρωτισμό, που κυριαρχείται από το δόγμα της «μηδενικής ανοχής», την άμεση και εντατική ποινικοποίηση των διαδηλώσεων και κάθε
διαμαρτυρίας και τη θεαματική αύξη-
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ση των αυθαίρετων και τυχαίων συλλήψεων.
Ευθύνη όλων μας να υπερασπιστούμε
σταθερά και επίμονα τα κοινωνικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες
και να αντισταθούμε με κάθε τρόπο
στην πολιτική αυθαιρεσία και βαρβαρότητα, που όπως φαίνεται συμβαδίζουν
απόλυτα με τον εργασιακό μεσαίωνα
που μας επιφυλάσσουν.
Θεσσαλονίκη 17 Δεκεμβρίου 2010
Αρετή Σκουνάκη,
Συνήγορος υπεράσπισης μίας
(εκ των αθωωθέντων) ανήλικης μαθήτριας

Σ.Σ.: Το σκηνικό επαναλαμβάνεται
στην Κερατέα στον αγώνα της πόλης
για να μη γίνει χωματερή στον τόπο
τους, όπου πρωτοστατεί η νεολαία,
όπως κατήγγειλε ο Νομάρχης στο Ν.Σ.
«Συλαμβάνονται μικρά παιδιά 14 έως
19 χρόνων. Το κακό είναι ότι πάνε να
τους φορτώσουν στην πλάτη κακουργηματικόυ χαρακτήρα πράξεις»,

Φρουροί Ελλήνων
ή πραιτωριανοί ανθελλήνων;
Ρε σεις, «παλληκάρια» των Μ.Α.Τ... Τ’ αληθινά παλληκάρια δεν αρματώνονται σαν τον Ρόμποκοπ για να δείρουν
πολίτες της ηλικίας των γονιών σας, των αδερφιών και
των γυναικών σας κι ακόμα των παππούδων και των γιαγιάδων σας. Τ’ αληθινά παλληκάρια υπερασπίζονται το
δίκιο των αδικημένων κι όχι των άδικων. Γι’ αυτό βγάλτε
το ...σεσουάρ απ’ το κεφάλι ν’ ακούσετε δυό λόγια σταράτα, τώρα που οι περισσότεροι ακόμα μιλάμε μόνο με
λόγια.
Παιδιά του ελληνικού λαού είστε μωρέ! Παιδιά του γείτονά μας, του φίλου, του συναδέλφου, του συγγενή μας.
Για κοιτάξτε λίγο μέσα σας, να δείτε την ντροπή που διαλέξατε για επάγγελμα. Παλιότερα, επί Σημίτη, ΜΑΤώνατε τ’ άσπρα μαλλιά των γερόντων που ζητούσαν λίγα
φραγκοδίφραγκα αύξηση στην πενιχρή σύνταξή τους.
Σήμερα χτυπάτε Έλληνες που το μόνο τους παράπτωμα
είναι ότι αντιστέκονται στην μετατροπή της ζωής τους
σε σκουπίδι. Ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη καλόπαιδα. Πάρτε το αλλιώς, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεχωρίσουμε τα σκύβαλα απ’ το στάρι και θα πρέπει να ‘χετε
διαλέξει με ποιούς θα είστε.
Αυτοί που σας έχουν μετατρέψει σε τυφλά και κουφά
όργανα επιβολής των εγκλημάτων τους, θα έχουν λακίσει όταν τους χρειαστείτε για να σας προστατεύσουν.
Το μόνο που θα κοιτάξουν να σώσουν θα ‘ναι το τομάρι
τους. Και σεις τι θα κάνετε τότε; Θα μας δείρετε όλους;
Μα θα είμαστε πολλοί στους δρόμους, λεβέντες μας.
Εφιαλτικά πολλοί. Πριν φτάσετε να κατανοήσετε πικρά,
πόσο τιποτένια είναι τα λίγα ευρώ παραπάνω που αμοίβεστε, σε σχέση με τους αληθινά μαχόμενους για την
προστασία των πολιτών, έντιμους αστυνομικούς συναδέλφους σας, ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ και ζητείστε μετάθεση σε άλλη υπηρεσία. ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΩΡΑ! Θα σταθείτε πλάϊ στους διωκόμενους και αντιστεκόμενους συμπατριώτες σας, ή απέναντί μας;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Γιατί όταν ξεσπάσει το ποτάμι της λαϊκής οργής, οι 20
διμοιρίες σας που πήγαν για να δείρουν τους Κερατιώτες, θα είναι πλαστικά στρατιωτάκια. Τα κράνη, οι ασπίδες και τα ρόπαλά σας, παιχνιδάκια από το Τζάμπο. Και

Χ.Υ.Τ.Α ΚΟΡΜΙΑ
Τεοντόρ, ο Μέγας Μ.Α.Ταντόρ
ηγούμενος των Μ.Α.Τ.
ο χοντρο-ακαμάτ
κι άλλοι πολλοί
ψυχο-πνευματικά κουλοί,
μαζί με κάποιας τΕΣΔΚΝΑτζούς
τον αρχιτεμενά
και άλλα αιρετά τεκνά,
κορμιά Χ.Υ.Τ.Α
με ιαχές πολεμικές στα καλιαρντά
κινήσανε να κάνουνε ντα-ντα
τους Κερατιώτες,
του «Εθνικού Προμηθευτή»
πιστοί στρατιώτες,
των χρυσοφόρων ρύπων θιασώτες,
λειράτες κότες,
με τ’ αποφασισμένο βλέμμα
του υπνοστεντόν
βάδιζε η στρατιά των Ποκεμόν.
η τύχη σας ίδια κι απαράλλαχτη με των πραιτωριανών
του Τσαουσέσκου στην εξεγερμένη Τιμισοάρα του 1989.
Φύγετε από τα νεο-κατοχικά «Τάγματα Ασφαλείας» κι

άστε τους σημερινούς Τσολάκογλου και Λογοθετόπουλους να προσλάβουν στη θέση σας «ελληνοποιημένους» λαθρομετανάστες. Με τέτοιους απέναντί μας τα
χέρια μας θα ‘ναι πιό πρόθυμα και ήσυχη η συνείδησή
μας. Ενώ τώρα βαραίνει την ψυχή των περισσοτέρων ότι
μέσα στους τενεκέδες είναι παιδιά δικά μας.
Ακούγεται ότι σας μαθαίνουν να μη σκέφτεστε και να μη
συναισθάνεστε. Γι’ αυτό σας καλώ ως Έλληνας προς Έλληνες να σκεφθείτε και να συναισθανθείτε δυό πράγματα, τουλάχιστον: Το εθνόσημο που φέρετε το έχουν βάψει με το τίμιο αίμα τους ήρωες αστυνομικοί, που θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν Έλληνες σαν αυτούς που εσείς χτυπάτε, λεκιάζοντας και ντροπιάζοντας
το τιμημένο ελληνικό εθνόσημο.
Θέλω ακόμα να σκεφθείτε και να συναισθανθείτε την θέση στην οποία πολύ πιθανό να βρεθείτε αν το παιδί σας
έρθει αύριο και σας πει: «μπαμπά, ο συμμαθητής μου ο
Νίκος, μου είπε ότι εσύ και οι συνάδελφοί σου σπάσατε
το κεφάλι του πατέρα του, επειδή αγωνιζόταν για να μη
γίνει χωματερή κοντά στο σπίτι τους». Κι άντε τώρα να
σε κοιτούν τα παιδικά ματάκια, μ’ εκείνο τον δικό τους
τρόπο που κάνουν ερωτήσεις κι εσύ να προσπαθείς να
εξηγήσεις ότι μιά δουλειά σαν όλες τις δουλειές είναι κι
αυτή του κεφαλοσπάστη. Κι άντε να βλέπει η μάνα του
Νίκου τη γυναίκα σου στο σουπερμάρκετ και να τη δείχνει στις άλλες. Όμορφα, έ; Να μπαίνεις λέει στο καφενείο και μόλις κάτσεις να σηκώνονται οι άλλοι και να
φεύγουν.
Έβαλες κι εσύ το χεράκι σου ΜΑΤατζή στο ψυχοπλάκωμά μας, χρονιάρες μέρες. Και τι χεράκι! Καλά Χριστούγεννα κι ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος σε σένα
και την οικογένειά σου. Είθε ο ξαναγεννημένος Χριστός
μας να σε φωτίσει, όσο υπάρχει ακόμα καιρός, για να
σώσεις την ψυχή σου και το περίβλημά της.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Φεστιβάλ Χορού Σάλσα, στην όμορφη Βαρκελώνη
Στη Βαρκελώνη βρέθηκα στις 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου καλεσμένη εγώ και ο καβαλιέρος μου (Miler &
Elektra) για το φεστιβάλ χορού σάλσα που διοργάνωσαν οι τέσσερις φορές πρωταθλητές κόσμου
Adrian y Anita.
Εκεί κάναμε κι εμείς την δική μας χορευτική εμφάνιση (Miler & Elektra).
Όσοι παρευρέθησαν εκεί, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τους τρεις αδερφούς Vasquez, οι οποίοι είναι θρύλοι της σαλσα και συγκεκριμένα τον Frantzisco Vasquez που είναι και ο δημιουργός του στυλ sal-

την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία κα. Ο
ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, αφού το
επίπεδο ήταν στην ουσία επαγγελματικό. Ο όρος
ερασιτεχνικός διαγωνισμός αναφερόταν στην κυριολεξία της λέξης (εραστές της τέχνης) και όχι στο
χορευτικό επίπεδο.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, έκλεισαν την γιορτή, με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο. Δημιούργησαν τεχνητή παραλία μέσα στο χώρο του
φεστιβαλ βάζοντας άμμο και νερό, αλλά και ανεβάζοντας την θερμοκρασία στους 30 βαθμούς! (ενώ
Οι 4 φορές πρωταθλητές κόσμου στη σάλσα Adrian y Anita

Miler & Elektra

Φωτογραφία από την χορογραφία ladies style των μαθητριών της σχολής Fuerza Azteca, από αριστερά Αιμιλία Φιλιππάκου, Γιώτα
Αθανασίου, Αλεξάνδρα Τζιβάνη, Ηλέκτρα Βενετσάνου (χορογράφος), Γεωργία Νιονιοπούλου, Βικτώρια Καραγιαννίδου.

sa La, που χορεύεται κατά κόρον σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ, έλαβε μέρος και ο
διαγωνισμός ερασιτεχνών στον οποίο συμμετείχε το
ελληνικό ζευγάρι που είχε κερδίσει στον αντίστοιχο
διαγωνισμό ερασιτεχνών στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αυτος είχε διοργανωθεί από το Enzzo de Cuba
και τους Miler & Elektra. Το ζευγάρι που νίκησε – Βασίλης Τακτικός και Βικτώρια Καραγιαννίδου - ήταν
απ’ την σχολή Fuerza Azteca και έλαβε την 10η θέση στη Βαρκελώνη διαγωνιζόμενο με ζευγάρια απ’

έξω είχε περίπου στο 10 και κάτω).
Το πάρτυ που ακολούθησε θα μείνει αξέχαστο σε
όλους τους χορευτές, που συμμετείχαν σ’ αυτό το
φεστιβάλ.
Για μένα όμως αυτή η βραδιά ήταν ιδιαίτερη, για
έναν ακόμη λόγο, αφού είχαν την ευκαιρία οι μαθήτριές της σχολής Fuerza Azteca, να παρουσιάσουν
μια χορογραφία μου, δείχνοντας και το ελληνικό ταμπεραμέντο στη salsa.

Από αριστερά: Luis Vasquez, Johnny Vasquez, Frachisco
Vasquez, Miler Rodriguez.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ με τη “βούλα” του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης & Κοινότητες
Με την υπ’ αρ. 1170/2010 απόφαση το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανακήρυξε τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες των συνδυασμών του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, για τη δημοτική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31/8/2014 (αρθ. 9 παρ. 5 του ν. 3852/2010). Εκλέγονται για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης:
Από τον πλειοψηφούντα Συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση
Βάρης – Βούλας – Βουλαιγμένης» του Γρηγόρη Κασιδόκωστα εκλέγονται
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Δήμαρχος
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(Βούλας)
1326
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Βάρης)
1320
ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Βουλιαγμένης)
1144
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
(Βουλιαγμένης)
1136
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(Βουλιαγμένης)
1087
ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ
(Βουλιαγμένης)
1037
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
( Βάρης)
791
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
( Βάρης)
765
ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Βούλας)
754
ΒΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Βάρης)
749
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
(Βούλας)
730
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Βουλιαγμένης)
697
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
(Βάρης)
512
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
(Βούλας)
436
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Βούλας)
427
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ
(Βούλας)
389
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Βούλας)
361
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(Βούλας)
294
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Βούλας)
268
ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Βούλας)
243
Από το Συνδυασμό «Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη πόλεις
για να ζεις» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου εκλέγονται:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
(Βούλας)
502
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Βαριώτης)
459
ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Βούλας)
424

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(Βουλιαγμένης)
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Βαριώτης)

388
386

Από το Συνδυασμό «Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής» του
Ανδρέα Κάσδαγλη εκλέγονται:
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Βούλας)
600
Από το Συνδυασμό «ΔΑΔΑ με Οραμα» του Αγγελου Αποστολάτου εκλέγονται:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(Βούλας)
396
Από το Συνδυασμό «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» του Παναγιώτη Καπετανέα εκλέγονται:
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
(Βούλας)
279
Από το Συνδυασμό «Λαϊκη Συσπείρωση» εκλέγεται ο
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ με τη σειρά προτεραιότητας των συνδυασμών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & Δημοτικές Κοινότητες
Από το συνδυασμό της πλειοψηφίας “Σαρωνικός
Συνεργασία”
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δήμαρχος
Κόλλια Μαρία
(Καλύβια)
Σωφρόνης Γεώργιος
(Καλύβια)
Αδάμης Μιχαήλ
(Καλύβια)
Ζεκάκος Ευάγγελος
(Καλύβια)
Δημητρίου Σπυρίδωνας
(Καλύβια)
Αθανασόπουλος Αλέξανδρος
(Καλύβια)
Λιοδακάκης Δημήτριος
(Καλύβια)
Τζιβίλογλου Γιώργος
(Ανάβυσσο)
Μπούκης Κωνσταντίνος
(Ανάβυσσο)
Καραγιάννης Αθανάσιος
(Ανάβυσσο)
Κωνσταντέλος Ανδρέας
(Ανάβυσσο)
Τσαλικίδης Εμμανουήλ
(Παλαιά Φώκαια)
Μακροδημήτρης Σωτήριος (Παλαιά Φώκαια)
Πέγκας Ανδρέας
(Σαρωνίδα)
Περπερίδου Διονυσία
(Σαρωνίδα)
Πρίφτη Αικατερίνη
(Κουβαρά)
Από το συνδυασμό “Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού”
Χριστοφάκη Χριστίνα (Ανάβυσσο)
Τσιακάλου Αναστασία (Ανάβυσσο)
Γκέραλης Σάββας (Ανάβυσσο)
Πετρόπουλος Σταύρος (Καλύβια)
Πουλόπουλος Νικόλαος (Καλύβια)
Καρακασίλης Κωνσταντίνος (Καλύβια)

Σαρρής Σοφοκλής (Παλαιά Φώκαια)
Από το Συνδυασμό “Σαρωνική Συμμαχία”
Γκίνης Σταμάτιος (Κουβαρά)
Σοφός Δημήτριος (Καλύβια)
Μπιθυμήτρης Γεώργιος (Καλύβια) (Λαϊκή Συσπείρωση)
Βολάκος Νικόλαος (Καλύβια) (Σύγχρονη πόλη Σαρωνικού)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΕΝΤΗ – ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΕΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΡΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ – ΣΚΑΡΠΙΔΗ ΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Χαρίτος Εμμανουήλ
Τροχίδης Φίλιππος
Χατζημιχαηλίδου Χαραλαμπία
Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Μαρή Αγγελίδου Αθανασία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Λάμπρου Γεώργιος
Μακροδημήτρης ιωάννης
Δέδες Αναστάσιος
Φιλίππου Δημήτριος του Νικολάου
Παπουτσής Αθανάσιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Κολαξής Γεράσιμος
Διβάνης Δημήτριος
Καραγιάννη Μαρία
Ράπτης Στυλιανός
Στουραΐτη – Νάσου Μαργαρίτα
Συριανάκη Μάρθα
Μιχάλης Ευάγγελος

Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη
Παπαγεωγίου Δημήτριος
Νικολοπούλου Φανή
Χατζηκωνσταντίνου – Δημητρίου Ζωή
Παϊδούση Ηλιάνα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
Πρίφτης Αναστάσιος
Κολλια Ιωάννα
Αμπάτης Στυλιανός
Γκίνης Σταμάτιος του Χρήστου

Κίτσος Ιωάννης
Αυγερινού – Σιμιτζή Ευανθία
Βασιλείου - Πάχη Βασιλική
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Στο εργαστήρι της Αγγελικής Τσεβά
Η Αγγελική Τσεβά, μας υποδέχθηκε στον καλλιτεχνικό της χώρο, το εικαστικό της εργαστήρι, το
όμορφο απόγευμα του περασμένου Σαββάτου
(17/12), για να μας παρουσιάσει την καινούρια της
δουλειά.

στου Ντούνη, που άφησε ένα εξαιρετικό πολύτιμο
συγγραφικό έργο ναυτικού και ναυτιλιακού περιεχομένου. Εξέδωσε 42 βιβλία. Δημοσίευσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό άρθρων του σε εφημερίδες και περιοδικά με ναυτιλιακό περιεχόμενο όπως και πάμπολες
διαλέξεις και παρουσιάσεις.
Η έκθεση της Αγγελικής Τσεβά λειτουργεί όλες τις
γιορτές στην οδό Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί, τηλ. 210
6622.333 - www.aggelikitseva.com.

Η Αγγελική ανάμεσα στον κόσμο.

Ολος ο χώρος είχε καλυφθεί με τα έργα της πολυμήχανης Αγγελικής· ζωγραφικά, γλυπτά, κεραμικά,
υφάσματα και κεντητά ψωμιά.
Πολύς ο κόσμος που πέρασε, ο περισσότερος γνώριμος· κρατάει ακόμη απ’ την παράδοση το Κορωπί.

Πρόθυμη να απαντήσει στις ερωτήσεις όλων, πώς γίνεται αυτό, τι παριστάνει εκείνο.
Ο μπουφές με τα γλυκίσματα, τα αλμυρά και το κρασί βοηθούσε στη συζήτηση.
Στο υπόγειο, ο εκθεσιακός χώρος με τα πανέμορφα
ολοκέντητα ψωμιά από όλη την Ελλάδα. Νταντέλες
και φορεσιές παραδοσιακές και ο αργαλιός.
Και μια γωνιά αφιερωμένη στον Αντιναύαρχο, τέως
αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και Κορωπιώτη Χρή-

Δαντέλες και κεντητά ψωμιά, πανέμορφα κα θαυμαστά για την
υπομονή της κεντήστρας!

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας γιόρτασε κάτω από το δέντρο
Αναψε τα φωτάκια του πάλι και φέτος, ο Εξωραίστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα επικοινωνιακή, στην πλατεία
Ελευθερίας.
Η γιορτή έγινε στον ανοιχτό χώρο της πλατείας. Το
δέντρο είναι ένα φυσικό κυπαρίσι που στολίστηκε
και φέτος. Η μουσική μας έβαλε στο κλίμα και τα
εδέσματα κουραμπιέδες, μελομακάρονα και το ανάλογο τσίπουρο, ήταν η αφορμή για να ξανοιχτούν οι
άνθωποι μεταξύ τους και να μιλήσουν, να χαιρετιστούν και να κουβεντιάσουν. Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη,
η Νανά Καραγιάν, ο Παν. Σωτηρόπουλος σύμβουλοι
και νέοι σύμβουλοι ο Γιάννης Νιτερόπουλος, η Βάνα
Φερτάκη βρέθηκαν κοντά στην εκδήλωση.
Βέβαια ο ερχομός του Αη-Βασίλη ήταν το αποκορύφωμα και η μεγάλη αγάπη των παιδιών που στριμώχτηκαν ποιο θα βρεθεί κοντά του. Κι εκείνος, να βγά-

ζει από το σακούλια τα δώρα και να μοιράζει.
Μπράβο στο Σύλλογο για άλλη μια φορά, που με τα

Τα παιδιά στριμώχνονται ποιο θα βρεθεί πιο κοντά στον Αη-Βασίλη. Δεξιά η πρόεδρος Γωγώ Βικελή.

Τρισευτυχισμένα στην αγκαλιά τη Αη-Βασίλη. Δίπλα η αντιπρόεδρος Εφη Γαβριλάκη.

πενιχρά του έσοδα, παρουσίασε μία πολύ καλή εκδήλωση που όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι.
Στα πηγαδάκια ήρθε και η κουβέντα στην παιδική χαρά που είχαμε μπροστά μας βεβαίως με γκρεμισμένο το ξύλινο μεγάλο παιχνίδι, σπασμένα τα ακριβοπληρωμένα δάπεδα και να σκεφθεί κανείς ότι δεν
έχουν περάσει έξι μήνες που τα τοποθέτησαν. Είναι
κι αυτό μέσα στα πλαίσια της ανάπλασης του εργολάβου που έχει αναλάβει και τους ποδηλατόδρομους!
Μπροστά χτίζουν κι αποπίσω γκρεμίζουν. Ποιος πληρώνει; η τσέπη μας. Αντηχεί στ’ αυτιά μου συνέχεια
η φράση του Δημάρχου όταν πρότεινε έργα με επιδοτήσεις ευρωπαϊκές ότι: δεν πληρώνουμε εμείς.
Αλλά να που πληρώνουμε και μάλιστα πολύ ακριβά.
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Χριστουγεννιάτικες πολλαπλές εκδηλώσεις στο Δήμο Γέρακα
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Γέρακα που ξεκίνησαν την παγκόσμια
ημέρα του παιδιού 11 Δεκεμβρίου με το
άναμμα του δέντρου, συνεχίστηκαν στις 18
Δεκεμβρίου με τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Παιδικής Χορωδίας
του Δήμου «Χριστούγεννα στη Βιέννη»,
ενώ την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου η πλατεία
του Πολιτιστικού Κέντρου του Γέρακα υποδέχθηκε τις «Σοκολατο – Χαρές».
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Σπύρου Μπάκου και η
νεοσύστατη παιδική χορωδία με την καθοδήγηση της Φένιας Μιχαηλίδου, ερμήνευ-

σαν εξαιρετικά τα έργα των διάσημων συνθετών, προσφέροντας ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο δώρο στους παρευρισκόμενους.
Τo μεσημέρι της Κυριακής Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις και δράσεις υποδέχθηκαν
πλήθος κόσμου στην κατάμεστη πλατεία
του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άρτια οργάνωση και το γεμάτο επιλογές πρόγραμμα
προδιέθεταν για μια ημέρα ξεχωριστή, μια
ημέρα ξεγνοιασιάς και διασκέδασης.
Η αυλαία άνοιξε με δρώμενο από το εργαστήριο παιχνιδιού και αυτοσχέδιου παραμυθιού νηπίων του Δήμου, υπό την επο-

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στη Βουλιαγμένη
Στα πλαίσια της γιορταστικής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων και ο Δήμος Βουλιαγμένης πραγματοποίησε (18/12) τις ετήσιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του. Ετσι το
Λύκειο γέμισε παιδόκοσμο, αλλά και μεγάλους, αφού η εκδήλωση ήταν διπλή. Ενωρίς
για τα παιδιά και στη συνέχεια μέχρι αργά για τους μεγάλους.
Στην παιδική γιορτή συμμετείχε με παράσταση η
θεατρική ομάδα ενηλίκων
Βάρης, καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Συμπλήρωσε η παιδική χορωδία Βουλιαγμένης.
Στα καλλιτεχνικά εργαστήρια που στήθηκαν για
τη γιορτή, τα παιδιά ζωγράφισαν,
βάφτηκαν,
έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα στολίδια και κατασκευές και με τη συμμετοχή των μεγάλων. Επαιξαν
με τους κλόουν, χόρεψαν,
και βέβαια συνάντησαν
τον Αη-Βασίλη που μοίρασε τα δώρα του.
Οι μεγάλοι απόλαυσαν ευρωπαικούς χορούς, latin,
και funky jazz, και το πάρτυ συνεχίστηκε με τη συμμετοχή στο χορό όλων
των παρευρισκομένων.

πτεία της Ελεάννας Αποστολάκη.
Σ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης μια σειρά από θεατρικά δρώμενα κράτησε το ενδιαφέρον των παιδιών.

τια πάγου.
Φυσικά οι γονείς δεν έχασαν την ευκαιρία
για κοινωνικές επαφές στο Δημιουργικό
Καφέ που είχε στηθεί. Εκεί συζήτησαν και
απόλαυσαν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα
με συνοδεία ζεστής σοκολάτας.
Ευχάριστη έκπληξη και η επίδειξη της
Capoeira, μιας βραζιλιάνικης πολιτιστικής
έκφρασης που εμπεριέχει χορό, πολεμική

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος μοιράζεται τη χαρά
των παιδιών.

Παράλληλα, λειτουργούσαν διάφορα παιδικά εργαστήρια. Με την κατασκευή Χριστουγεννιάτικης κάρτας και την παρασκευή γλυκισμάτων από σοκολάτα, τα παιδιά κυριολεκτικά χόρτασαν από ερεθίσματα γεύσεων, χρωμάτων και φαντασίας.
Το θέαμα συνεχίστηκε από εξειδικευμένους τεχνίτες που σε χρόνο ρεκόρ σκάλισαν Χριστουγεννιάτικα θέματα σε κομμά-

Αφού έπλασαν κουλουράκια, μικροί και μεγάλοι
τα δοκίμαζαν!

τέχνη, φιλοσοφία και άθληση. Οι «χορευτές» πραγματικά έκοψαν την ανάσα με τις
ακροβατικές φιγούρες τους και την ικανότητά τους να αψηφούν τη βαρύτητα.

Εύχομαι ολόψυχα Καλές Γιορτές
και ο καινούργιος χρόνος
να φέρει υγεία για όλους
και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ σχολιάζει την επικαιρότητα…

Δ
Ν
Τ

ημοσιογράφοι
ομοθέτες

Τα τρία κακά…
της μοίρας μας!

ραπεζίτες

Η οικονομία μας βουλιάζει. Κανένας σοβαρός αναλυτής δεν το αμφισβητεί αυτό.

τοί δυναμικά στην αγορά πριν αυτή ανοίξει
και τα κόστη ξανανέβουν.

Φυσικά, και κανένας σοβαρός πολιτικός ή οικονομολόγος δεν αμφιβάλλει ότι χρειαζόταν
η δημοσιονομική σταθεροποίηση που μας
επέβαλαν οι ξένοι.

Ομολογουμένως, οι θετικές πτυχές της προσπάθειας σταθεροποίησης είναι λίγες και
ισχνές. Κι αυτές όμως, όταν φανούν, το πρωί
ακυρώνονται από τις “Κασσάνδρες” της τηλοψίας. Αντί να μεταγγίσουν στο λαό αισιοδοξία και όρεξη για νέα εξόρμηση, τον ναρκώνουν με ενέσεις καταστροφολογίας και
τον αδρανοποιούν.

Το ερώτημα είναι: “Γιατί, παρά τα σκληρά μέτρα και την αφαίμαξη του Ελληνικού λαού, η
οικονομία μας χειροτερεύει και οδεύει ολοταχώς στη χρεοκοπία“;
Κατά την άποψή μου, φταίει το Δ-Ν-Τ! Όχι
όμως αυτό που ξέρουμε, το ξένο ΔΝΤ, αλλά
το εγχώριο! Μια ιδιότυπη ντόπια τρόικα, που
προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι ευθύνεται
για το ότι τα μέτρα δεν πιάνουν. Ένα “τρίγωνο Βερμούδων” που ο κυκλώνας του φρενάρει την ανάπτυξη και διαλύει κάθε προοπτική
νέου ξεκινήματος.
Αναφέρομαι στο τρίδυμο “Δημοσιογράφοι Νομοθέτες - Τραπεζίτες“ και το εξηγώ:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ :
Ευθύνονται για το τραγικό κλίμα που έχει
διαμορφωθεί στην αγορά και σε όλο το λαό.
Όλοι οι Έλληνες ζουν σήμερα κάτω από μια
ψυχολογία ομαδικής κατάθλιψης και απελπισίας (κλείνουν τα μαγαζιά τους, βγάζουν τα
λεφτά τους στο εξωτερικό, δεν ανοίγουν
δουλειές, κυκλοφορούν λιγότερο στους δρόμους και περιμένουν το μοιραίο).

Αν και είμαι αθεράπευτα δημοκράτης και
υπέρμαχος της τέταρτης εξουσίας, ίσως η
προφανής κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα
επέτρεπε συνταγματικά να εξεταστεί μια
μορφή προσωρινής κυβερνητικής εποπτείας
στον τομέα αυτό, μέσω του (μέχρι σήμερα
διακοσμητικού) ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου, που να εξισορροπήσει την ενημέρωση
στη σωστή της διάσταση. Το ζητούμενο δεν
είναι η λογοκρισία, αλλά επιτέλους κάποια
στοιχειώδης ευθυκρισία.
Οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι του Κόσμου
συμφωνούν ότι η ψυχολογία (το κλίμα) της
αγοράς, αν και τυπικά δεν συνιστά οικονομικό μέγεθος, είναι κυρίαρχος παράγων για
την προκοπή ή την αποτυχία μιας οικονομικής προσπάθειας.

Δεν υπάρχει άλλη πολιτισμένη Χώρα που ο
επενδυτής να καλείται να χτίσει σε τόσο αβέβαιο θεσμικό περιβάλλον, δηλαδή στην άμμο.
Σήμερα, όπως έχει η κατάσταση, μόνο ένας
μαζοχιστής θα σκεφτόταν να επενδύσει στην
Ελλάδα!
Σίγουρα είναι πολιτική, και κυρίως κυβερνητική, η ευθύνη για την κορυφαία αυτή τομή
στο κρατικό μας σύστημα, που θα απελευθερώσει την αγορά και θα ελκύσει τις επενδύσεις. Όμως, όλοι ξέρουμε ότι “ο βασιλιάς είναι γυμνός”, ότι δηλαδή το πολιτικό προσωπικό αυτής της Χώρας έχει φτάσει δυστυχώς
στο κατώτερο ποιοτικό επίπεδο που είχε ποτέ!
Γι΄ αυτό κι εγώ δεν περιμένω “επαναστάσεις”
από τους πολιτικούς, που ακόμα ασχολούνται με τα τηλεοπτικά παράθυρα και το πολιτικό κόστος (κύρια αιτία της εθνικής καταστροφής), σαν να μην έχουν πάρει μυρωδιά
για το τι γίνεται. Απευθύνω έκκληση στους
πραγματικούς κυβερνήτες μας, στους συντάκτες των νομοθετημάτων, να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουν ως Έλληνες.
Κάθε νομοθέτημα που γίνεται από εδώ και
πέρα πρέπει να περιέχει σαφείς και ευρείες
διατάξεις, που να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και συνέχειας στον επενδυτή και,
κυρίως, να καταργούν ταυτόχρονα τουλάχιστον δεκαπλάσιες υφιστάμενες αναχρονιστικές διατάξεις, που στραγγαλίζουν την πραγματική οικονομία.
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ:

ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ:

Κι αυτό δεν οφείλεται τόσο στα μέτρα εξυγίανσης ή στη μείωση των αποδοχών τους,
όσο στην ανάλγητη πλύση εγκεφάλου που
υφίστανται επί ένα χρόνο, κάθε πρωί και βράδυ, από τα τραγικά “πρωινάδικα“ και τα ψυχοπλακωτικά “δελτία ειδήσεων“ της ιδιωτικής
και δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και (σε μικρότερο βαθμό) από τις ημερήσιες και οικονομικές εφημερίδες.

Αναφέρομαι στους νομοθέτες και όχι στους
πολιτικούς, όχι γιατί οι δεύτεροι αρχίζουν
από Π και δεν μου βγαίνει το λογοπαίγνιο με
το Δ-Ν-Τ, αλλά γιατί οι πραγματικοί νομοθέτες δεν είναι οι πολιτικοί που ψηφίζουν τους
νόμους‘ είναι οι αφανείς συντάκτες τους,
δηλαδή οι μεγαλοθεσίτες μανδαρίνοι του Δημοσίου και οι ακριβοπληρωμένοι “goldenboys“ σύμβουλοι των υπουργών.

Καθημερινά, ακριβοπληρωμένοι “αστέρες“
της κακώς εννοούμενης δημοσιογραφίας,
που το παίζουν παντογνώστες και προστάτες του λαού, με το δικαιολογητικό της “αντικειμενικής” ενημέρωσης τάχα και με τη συνδρομή ανεκδιήγητων δήθεν “ειδικών“ (συνήθως πολιτικών και τραπεζικών, που δημιούργησαν το πρόβλημα), εξηγούν στο λαό πόσο
αδιέξοδη είναι η κατάσταση και πόσο μάταιη
η προσπάθεια. Αν κάποιος τους πάρει σοβαρά, πρέπει μόλις κλείσει την τηλεόραση να τινάξει τα μυαλά του στον αέρα…

Η κακοδαιμονία της οικονομίας μας δεν οφείλεται μόνο στη σπατάλη, στη διαφθορά και
στα χρέη του Δημοσίου. Κατά κοινή ομολογία, οφείλεται πρώτιστα στην απουσία ανάπτυξης και παραγωγικότητας και στην αποθάρρυνση των επενδυτών λόγω γραφειοκρατίας και συνδικαλισμού.

Αν ήταν αληθινοί πατριώτες, θα έπρεπε, μετά
τα παραπάνω, να αφιέρωναν κι ένα μέρος
των εκπομπών τους και της αρθρογραφίας
τους σε ό,τι θετικό γίνεται ή μπορεί να προκύψει απ΄ τα μέτρα εξυγίανσης. Να εξηγήσουν στον κόσμο ότι η κρίση αυτή μπορεί,
αντί για ταφή, να είναι αναγέννηση. Να δώσουν οδηγίες στους νέους για το πώς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του χαμηλού κόστους (πεσμένων ενοικίων, λιγότερης διαφθοράς στο Δημόσιο κλπ.) για να μπουν αυ-

ασαφείς, και αλλάζουν τόσο συχνά, που
όποιος τους διαβάζει δεν ξέρει πώς να ενεργήσει. Έτσι, εφαρμόζονται κατά το δοκούν,
ανάλογα με τις γνωριμίες και με την όποια
εγκύκλιο ή ερμηνεία θα εκδώσει κατά περίπτωση ο “ενδιαφερόμενος” μανδαρίνος.

Το νομοθετικό πλαίσιο της Χώρας έχει δημιουργήσει ένα εφιαλτικό τοπίο για κάθε επιχειρηματία, με τις άπειρες (και εν τέλει άχρηστες) γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα
παράλογα δικαιώματα που αναγνωρίζει
στους επαγγελματίες “¨κηφήνες” που δήθεν
εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Αν δεν
σπάσει ριζικά και αποφασιστικά αυτό το αποτρεπτικό κέλυφος, θα είναι άνευ νοήματος η
περιστολή της σπατάλης, της διαφθοράς και
των χρεών. Ο νεκρός, έστω και νοικοκύρης
και τίμιος, πάλι νεκρός θα είναι!
Είμαστε σχεδόν η μόνη Χώρα στον Κόσμο
που έχει τέτοιο πλήθος νόμων και, παρ΄ όλα
αυτά, κυβερνάται με εγκυκλίους υπουργών.
Όλοι οι νόμοι είναι τόσο πολυδαίδαλοι και

Κι έρχομαι στην τρίτη και πιο ένοχη κατηγορία: στους τραπεζίτες. Το τραπεζικό σύστημα, ανάξιο των περιστάσεων, λειτουργεί σαν
τροχοπέδη και νεκροθάφτης της οικονομίας.
Τώρα που θα ‘πρεπε να είναι στην εμπροσθοφυλακή της προσπάθειας και να λειτουργεί
ως εργαλείο και μοχλός ανάπτυξης, συμμαζεύεται με επιμελή εσωστρέφεια και κλείνεται στο καβούκι του.
Από εκεί που μοίραζαν αφειδώς πιστώσεις
και πιστωτικές κάρτες σε ανυπόληπτους πελάτες, τώρα πνίγουν κι αυτούς που επί χρόνια ήταν φερέγγυοι και δημιουργικοί. Τους
κλείνουνε απάνθρωπα τις στρόφιγγες και
τους οδηγούν ανάλγητα στην ασφυξία, αν
όχι στην αυτοκτονία.
Οι τραπεζίτες γνωρίζουν καλά ότι αυτό θα είναι μπούμεραγκ για τις τράπεζές τους, αφού
πριονίζουν το κλαδί που κάθονται επάνω, αλλά
δεν τους νοιάζει. Τα συμφέροντά τους δεν
ταυτίζονται πια με τους πελάτες τους, αλλ΄
ούτε και με τις ίδιες τους τις τράπεζες! Αφού
συσσώρευσαν πρωτοφανή κέρδη στη χρυσή
γι΄ αυτούς “χρηματιστηριακή” και “ολυμπιακή“
δεκαετία (μέχρι αισχροκερδείας θα έλεγα), τώρα εγκαταλείπουν και Πατρίδα και τράπεζες
στην τύχη τους και στον όλεθρο.
Τα υπερκέρδη “εξαερώθηκαν“ κατά μαγικό
τρόπο! Τα δισεκατομμύρια του Ελληνικού λαού που τους εμπιστεύθηκε η προηγούμενη
Κυβέρνηση για να αιμοδοτήσουν τη μαραζωμένη αγορά, τα ιδιοποιήθηκαν για τη στήριξη
(αναβολή πτώχευσης) των ίδιων τους των
τραπεζών! Υποκρίνονται δήθεν πως συζητούν τις συγχωνεύσεις που τους συνιστούν

ως μονόδρομο οι όπου γης οικονομολόγοι
(καθώς και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας), για να αποκτήσει επιτέλους η Χώρα
αξιόπιστους και βιώσιμους πιστωτικούς οργανισμούς, αλλά στην πραγματικότητα τα
κλωθογυρίζουν και δεν έχουν καμία όρεξη
για τέτοιες τομές, γιατί προφανώς το έχουν
πάρει απόφαση πως τα “καράβια“ τους βουλιάζουν κι αυτοί ήδη τρέχουν επάνω στους
κάβους προς το μουράγιο, σαν τους αρουραίους!
Το αν η Πατρίδα τους χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή, ουδόλως τους κόπτει. Αυτοί δεν είναι Ζάππας, ούτε Μπενάκης και
Συγγρός, και γι΄ αυτό κάνουν ακριβώς το
αντίθετο από αυτό που τους καλεί η ιστορική
συγκυρία και το καθήκον να πράξουν. Κάνουν
τόσο μεγάλο κακό αυτή την ώρα, που θεωρώ
πως, κι αν ακόμα δεν υπήρχε η οικονομική
κρίση, η τακτική τους και μόνο θα ήταν αρκετή για να τη δημιουργήσει!
Βεβαίως δεν είναι κι εδώ άμοιρο ευθύνης το
απονευρωμένο (έως αποχαυνωμένο) πολιτικό προσωπικό της Χώρας, που ούτε τους τρίζει τα δόντια (λες και για τους πολιτικούς μας
όλες τις αμαρτίες τις έκανε μόνο ένας Κοσκωτάς, που εμένα σήμερα μου φαντάζει ως
“αρσακειάδα“ ύστερα απ΄ όσα είδαν έκτοτε
τα μάτια μου!), ούτε αποτολμά να δημιουργήσει το ίδιο με συγχώνευση έναν αξιόπιστο
δημόσιο τραπεζικό φορέα (Αγροτική-ΑττικήςΠαρακαταθηκών-Ταμιευτήριο-Ασπίς, με ή
χωρίς την ΕΤΕ), που να λειτουργήσει ως
ατμομηχανή της ζητούμενης ανάπτυξης και
ως σκληρός ανταγωνιστής των ιδιωτικών
τραπεζών, ώστε να τις εξαναγκάσει σε αλλαγή πλεύσης (εγκατάλειψη της εσωστρέφειας) ή σε “ηρωική“ έξοδο απ΄ τον οικονομικό στίβο.
Αυτά είναι λοιπόν κατ΄ εμέ τα τρία κακά της
μοίρας μας, που ευθύνονται για την αφλογιστία των μέτρων σταθεροποίησης, για την
αναποτελεσματικότητα του μνημονίου, για
την εξάπλωση της ύφεσης και της ανεργίας,
για την τρομοκράτηση των υποψήφιων επενδυτών και για τον ψυχικό μαρασμό του λαού
μας και ιδίως της νεολαίας μας.
Ιστορικά, από μια επιδημία πανούκλας ή χολέρας, λαοί αποδεκατίστηκαν, αλλά επέζησαν. Από τρεις επιδημίες μαζί, δεν έχουμε
ιστορικό προηγούμενο λαός να τα έχει βγάλει πέρα!
Φυσικά, ξέρω πως κι αυτό το άρθρο θα φανεί,
εκ πρώτης όψεως, πως τροφοδοτεί την καταστροφολογία που το ίδιο κατηγορεί. Όμως,
από δεύτερη ανάγνωση, θα διαπιστώσει ο
αναγνώστης ότι, στην πραγματικότητα, μπαίνει στην καρδιά του προβλήματος!
Η σωστή θεραπεία προϋποθέτει σωστή διάγνωση.
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ΡΕΚΒΙΕΜ των ΔΗΜΩΝ και ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
Εκπνέει η θητεία αλλά και η ύπαρξη ως νομική και πολιτική οντότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ― διάρκειας μόλις 16 ετών ― και των Δήμων-πόλεων ― διάρκειας 2500 ετών.
Οι νέοι “Δήμοι” υβριδικά διοικητικά μορφώματα. Θ’ αναφερθούμε ...του χρόνου.
Οι συγκινήσεις, για όσους τουλάχιστον αποχωρούν, είναι
ανθρώπινα δικαιολογημένες.
Η τελευταία συνεδρίαση της παρούσας Δημοτικής Αρχής
του Δήμου Βούλας, και η τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Βούλας ως αυτόνομου Δήμου πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Δευτέρα (20/12) το μεσημέρι. Ελάχιστοι οι
σύμβουλοι που θα βρίσκονται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο από όλες τις πτέρυγες του Δ.Σ. Κάσδαγλης, Κωνσταντέλλος, Τσιριγώτη, Σωτηρόπουλος, Αποστολάτος και
Καραγιάν. Μούδιασμα και “μάγκωμα” από ορισμένους
ατενίζοντας την επόμενη ημέρα.
Ο Γ. Μάντεσης, δήμαρχος Βούλας επί 12 χρόνια στο τελευταίο δημοτικό Συμβούλιο (20/12), σε μια σύντομη παρέμβασή του, είπε: «Δεν εκπνέει μόνο η θηεία του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και η ιστορία του Δήμου Βούλας, ως Δήμου».
Στο τελευταίο λοιπόν αυτό Συμβούλιο, εκτός από την εκπνέουσα δημοτική Αρχή, ήταν και δύο εκπρόσωποι του
πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου 1983-1986
- (πριν ηταν Κοινότητα) - ο Γιάννης Νιτερόπουλος και ο

Ο ΕΞΩΡΑ'Ι'ΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ''Η ΑΝΟΙΞΗ''

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011

Κώστας Βενετσάνος (πρώτος Αντιδήμαρχος της περιόδου εκείνης).
Τον είδαμε βαθύτατα συγκινημένο, που όπως μας είπε, είναι γιατί αναπολεί «με πόση αισιοδοξία ξεκίνησε η περίοδος εκείνη· και έργο έμεινε, που όμως έμελλε να λήξει
τόσο άδοξα, με τη θητεία του Μάντεση.

Τριάντα χρόνια - μέσα κι έξω απ το Συμβούλιο “παρών”.
Πόσοι μπορούν να προβάλλουν αυτήν την παρουσία»;
Απορρίφθηκε η εισαγωγή ως έκτακτου θέματος η συζήτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της ανοιχτής επιχείρησης στον κόμβο Λ. Βάρης και παραλιακής καθώς και
της καντίνας στάσιμου εμπορίου απέναντι από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο.

Στο «μπρα ντε φερ» με τις λαϊκές αντιστάσεις
ο τετρακέφαλος μυς του Μνημονίου
εμφανίζεται ακαταμάχητος.

Βράβευση επιτυχόντων σε
ΑΕΙ & ΤΕΙ
στην Κοινότητα Φώκαιας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΗ
Τελευταία συνεδρίαση πραγματοποίησε και το Δημοτικό
Συμβούλιο Βάρης, η οποία από 1ης Ιανουαρίου θα είναι
Δημοτική Κοινότητα με αντιδήμαρχο, που θα εκπροσωπείται στο κεντρικό συμβούλιο του νέου δήμου 3Β.
Εδώ συμβαίνει το αντίθετο από τη Βούλα. Δεν φεύγουν,
αλλά επιστρέφουν στην εξουσία οι προηγούμενοι διοικούντες (Αναστασίου, Αργυρουδάκης κ.α.) μέσω βέβαια
του νέου Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα.
Το θέμα της επέκτασης του Νεκροταφείου Βουλιαγμένης,
που αποφάσισε το Δ.Σ. Βουλιαγμένης και δημοσιεύαμε σε
προηγούμενο φύλλο μας, συζήτησαν προ ημερησίας.
Ο Ελ. Αργυρουδάκης ιδιαίτερα ενοχλημένος, από τα πυρά
των συμβούλων, δεν δέχθηκε ότι αποφασίστηκε κάτι τέτοιο στο Δ.Σ. Βουλιαγμένης. «Αν δεν δω τα πρακτικά, δεν
πιστεύω καμία εφημερίδα», ήταν η απάντησή του.
Εμεις απαντάμε: «κοντός ψαλμός αλληλούια, κυρ-Λευτέρη».

Πνευματικό Κέντρο απέκτησε η εκκλησία
Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κίτσι
Μέσα σε πολύ σύντομο
χρόνο, με πολύ μεράκι,
εθελοντισμό και αγάπη
στήθηκε το Πνευματικό
Κέντρο της εκκλησίας της
Κοίμησης της Θεοτόκου
στο Κίτσι. Η κατασκευή
έγινε με την καθοδήγηση
του πατρός Σταύρου, με
προσωπική εργασία και
χρήματα των επιτρόπων
και των ενοριτών της περιοχής και όχι μόνο.
Ακόμη ένα σεβαστό ποσό
διέθεσε η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Ετσι, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, μέσα στο Πνευματικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη γιορτή
των παιδιών του Κατηχητικού.

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας βράβευσε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
και είναι η τρίτη χρονιά που το οργανώνει. Ετσι βραβεύθηκαν συνολικά δεκαεννέα παιδιά της περιοχής
για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Plaza Resort, ξεκίνησε με λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Μανώλης Τσαλικίδης, ο οποίος τόνισε τη σημασία
της επιτυχίας των τιμώμενων νέων, λόγω της σπουδαιότητας της μόρφωσης αλλά και της αξίας του
αγώνα για την κατάκτησή της.
Ακολούθησε η απονομή με επίδοση των βραβείων
από τους επίσημους καλεσμένους στους επιτυχόντες μαθητές, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό
πρόγραμμα που παρουσίασε η Μικτή Χορωδία της
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Η Βούλα φέτος δεν θα βραβεύσει!
Ο Δήμος Βούλας που το είχε καθιερώσει και κάθε χρόνο βράβευε τους επιτυχόντες στην αίθουσα του Δ.Σ.
με παράλληλη εκδήλωση, φέτος δεν θα βραβεύσει. Η
εδώ και πολύ καιρό ηθελημένη απομάκρυνση του Δημάρχου από τα καθήκοντά του φαίνεται όχι μόνο στις
εκδηλώσεις, αλλά και στους δρόμους που έχουν γεμίσει όγκους σκουπιδιών. Γιατί όταν λείπει η κεφαλή...
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Δωρεάν μαθήματα
για μετανάστες
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνει δωρεάν μαθήματα για τους μετανάστες από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Συμβουλευτική Μεταναστών"
Χαρακτηριστικά Μεταναστών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων
και Αιτούντων Άσυλο, Διερεύνηση Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Αναγκών, Εκπαίδευση και Εκμάθηση Ελληνικής
Γλώσσας, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μετανάστευση, Μεταναστευτική Πολιτική, Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο, Θέματα Οικογένειας,
Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Στερεότυπα, Κοινωνική Ένταξη, Φορείς και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι: Η συμβουλευτική
υποστήριξη των Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών
και Αιτούντων Άσυλο που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε., η δημιουργική και αποτελεσματική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παροχή, εύρεση και
διαχείριση πληροφοριών, η αποτελεσματικότερη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους.

Δηλώστε συμμετοχή
στα τηλ. 2106020026-6974380541
ή στο email vakiousi@otenet.gr

Αθλητικά Γυμνάσια
& Αθλητικά Λύκεια (ΤΑΔ & ΕΤΑΔ)
Απέτυχαν κατά την κυβέρνηση και
κοστίζουν πολύ ακριβα!
Οπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου το αρμόδιο Υπουργειο Παιδείας, ο θεσμός των αθλητικών σχολείων που
μετονομάστηκε θεσμός Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης(!) (ΤΑΔ για τα Γυμνάσια & ΕΤΑΔ για τα Λύκεια) καθιερώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών που ασχολούνται με τον
αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο (πρωταθλητισμό σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο).
Βασικός σκοπός του θεσμού ήταν η
σύνδεση του υψηλού αγωνιστικού
αθλητισμού με το σχολείο. Μέσω του
ιδιαίτερου ωρολογίου προγράμματος
οι μαθητές / αθλητές υψηλού επιπέδου στις σχολικές ηλικίες, έπρεπε να
έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται και να παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς να υστερούν ούτε στους
αθλητικούς αλλά ούτε και στους μα-

Καταγγέλλει την είσοδο της Αστυνομίας στο
2ο Λύκειο Γέρακα η ΕΛΜΕ Αν. Αττικής
Την παύση της κατάληψης του 2ου Λυκείου Γέρακα από τους μαθητές, προσπάθησε να
σταματήσει η Αστυνομία - όπως καταγγέλουν η ΕΛΜΕ Αν. Αττικής και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Μεσογείων - Λαυρεωτικής.
Στην αρχή προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τη διευθύντρια, καλώντας την στο Τμήμα
και μετά από δύο ημέρες μπήκαν στο Λύκειο.
Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών σημειώνει ότι στηρίζει τους μαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς στον αγώνα
τους για μια πραγματικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία, που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.
Η ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής με
ανακοινωσή της μεταξύ άλλων σημειώνει: «καταδικάζει
οποιαδήποτε ανάμειξη της δικαιοσύνης και της αστυνομίας
στα σχολεία για την αντιμετώπιση των καταλήψεων.
Ο χώρος του σχολείου είναι
ευαίσθητος και οποιαδήποτε
άστοχη ενέργεια και άσκηση
βίας στους νέους, μπορεί να
δυναμιτίσει την ήδη εύθραυστη ισορροπία μέσα στο σχολικό χώρο και να πυροδοτήσει
εκρήξεις που πιθανόν να οδηγήσουν τα πράγματα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, όπως
συνέβη στο παρελθόν πολλές
φορές.
Η ποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων στο παρελθόν, έφερε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επεδίωκε η εκάστοτε κυβέρνηση,

και οι καταλήψεις και οι μαθητικές κινητοποιήσεις εντάθηκαν και από το γεγονός ότι
σύρθηκαν ανήλικοι μαθητές
στα δικαστήρια, τα οποία
έχουν αποτυπωθεί στην κοινωνική συνείδηση με την απαξιωτική λέξη «μαθητοδικεία».
Το Δ.Σ της Ε΄ΕΛΜΕ έχει καλέσει και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και γονείς να
σταθούν στο πλευρό των μαθητών, να σεβαστούν την αυτονομία του μαθητικού κινήματος, να μη συναινέσουν σε
οποιαδήποτε επέμβαση μέσα
στο σχολικό χώρο και να αρνηθούν οποιαδήποτε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Θεωρούμε τέτοιες ενέργειες επικίνδυνες, καθώς επιχειρούν την τρομοκράτηση
μαθητών γονιών και καθηγητών και τη διαμόρφωση σχέσεων δυσπιστίας μεταξύ των
μελών της σχολικής κοινότητας.
Κλείνοντας δε επισημαίνει:
«― Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καταδικάζει την είσοδο της αστυνομίας
στο 2ο Λύκειο Γέρακα και όλους
εκείνους που ζήτησαν τη συνδρομή της δικαιοσύνης και οδή-

γησαν να παίρνουν αστυνομικοί
στοιχεία ανηλίκων μέσα στο
σχολείο και να τους απειλούν,
«ενημερώνοντάς» τους για την
ποινική ευθύνη των γονιών
τους.
― Το Δ. Σ της ΕΛΜΕ στέκεται
στο πλευρό της διευθύντριας
του 2ου Λυκείου Γέρακα και του
συλλόγου διδασκόντων που
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων αρνούμενοι να συνεργαστούν με την αστυνομία για
τη δίωξη μαθητών του σχολείου
και τους καλεί να συνεχίσουν να
υπερασπίζονται το σχολείο
τους σαν χώρο παιδαγωγικής
ελευθερίας και δημοκρατίας, να
μην επιτρέψουν την επέμβαση
εξωθεσμικών παραγόντων μέσα
στο σχολείο και να διαφυλάξουν αρραγές το εκπαιδευτικό
μέτωπο με τους μαθητές τους.
― Υποκινητής των καταλήψεων
είναι η πολιτική του Υπουργείου
που περικόπτει τις δαπάνες για
την παιδεία, που δε διορίζει εκπαιδευτικούς, που εμπορευματοποιεί τη γνώση και προσφέρει
στους αυριανούς πολίτες ανεργία και υποβαθμισμένα πτυχία».
Καλούν δε την ΟΛΜΕ και την
Ένωση γονέων Ανατολ. Αττικής
να πάρουν θέση, να καταδικάσουν το γεγονός.

θησιακούς τους στόχους και υποχρεώσεις.
Ο σκοπός αυτός ουσιαστικά ουδέποτε επετεύχθη. Οι κυριότεροι λόγοι
που οδήγησαν στην αποτυχία του θεσμού ήταν:
1. Η μαζικοποίηση των τμημάτων.
Αντί να συμμετέχουν μαθητές / αθλητές υψηλού επιπέδου, τα τμήματα λειτουργούσαν ουσιαστικά ως υβρίδια
ενός πρωτότυπου «μαζικού – αγωνιστικού» μορφώματος.
2. Η παντελής απουσία των αρμόδιων
Αθλητικών Ομοσπονδιών στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην
αξιολόγηση των τμημάτων. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην αθλητική απαξίωση των τμημάτων στη συνείδηση
των πραγματικών μαθητών / αθλητών
υψηλού επιπέδου (οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν φοιτούν στα ΤΑΔ και ΕΤΑΔ).
3. Η υπερπληθώρα καθηγητών όλων
των ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί κλπ.) σε τμήματα με ελάχιστο
αριθμό μαθητών με πενιχρά παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα.
Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις η
φοίτηση σε ΤΑΔ και ΕΤΑΔ χρησιμοποιήθηκε ως όχημα ελαστικής βαθμολόγησης των μαθητών στα υπόλοιπα
μαθήματα.
Τη περσινή σχολική χρόνια (2009-10)
- από το Σεπτέμβριο του 2009- η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Λειτούργησαν στη χώρα μας 905
τμήματα ΤΑΔ & ΕΤΑΔ και συνολικά
πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις σε
29 διαφορετικά αθλήματα. Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας τους καθιστά αναγκαία την τοποθέτηση στα
τμήματα ΤΑΔ και ΕΤΑΔ αφενός εκπαιδευτικών / προπονητών για όλα τα
αθλήματα που διδάσκονται στο κάθε
ΤΑΔ και αφετέρου εκπαιδευτικών για
όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σε κάθε
ένα από αυτά τα τμήματα.
Η λειτουργία τους όμως απέδειξε περίτρανα ότι επικράτησε το παράδοξο
της τεράστιας σπατάλης δημόσιου
χρήματος και της ανορθολογικής κατανομής του εκπαιδευτικού δυναμικού χωρίς ουσιαστικό αθλητικό και
μαθησιακό αποτέλεσμα.

ΚΟΣΤΟΣ
Τα ΤΑΔ λειτουργούν με υπερβολικά
υψηλό κόστος στοιχίζοντας στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους
περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ για κάθε σχολικό έτος.
Μόνο το κόστος των μετακινήσεων
από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον
Ιούνιο 2010 ανέρχεται περίπου στα
2.363.787,71 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η ανορθολογική κατανομή των εκπαιδευτικών επιβαρύνει επιπλέον το κόστος λειτουργίας των ΤΑΔ. Σε ένα σύνολο 12.000 μαθητών απασχολούνται
με αναγωγή πλήρους ωραρίου περίπου 2.036 εκπαιδευτικοί (μόνιμοι,
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής / προπονητές καθώς και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων).
Μεγάλος αριθμός προπονητών-γυμναστών σε σχέση με τον μικρό αριθμό μαθητών στα αθλήματα. Ενδεικτικά παραδείγματα:
― Στο νομό Αρκαδίας τοποθετήθηκαν 3
αναπληρωτές καθηγητές για να διδάξουν
σε 3 τμήματα ΤΑΔ τα οποία δεν λειτούργησαν
― Στο νομό Βοιωτίας στο άθλημα της
αντισφαίρισης τοποθετήθηκαν 2 καθηγητές Φυσικής αγωγής για 11 μαθητές
― Στο νομό Ευρυτανίας στο άθλημα της
αντισφαίρισης τοποθετήθηκαν 2 καθηγητές Φυσικής αγωγής για 6 μαθητές
― Σε σχολείο του ΤΑΥΡΟΥ για το άθλημα
του ποδοσφαίρου τοποθετήθηκε ένας καθηγητής για 4 μαθητές
― Σε σχολείο της ΝΕΑΣ Φιλαδέλφειας
στο άθλημα της αντισφαίρισης τοποθετήθηκε ένας καθηγητής για 2 μαθητές
― Σε σχολείο της Ν. Ιωνίας στο άθλημα
της πετοσφαίρισης τοποθετήθηκε ένας
καθηγητής για 6 μαθητές.
― Σε σχολείο της Καλαμαριάς στο άθλημα της πάλης τοποθετήθηκε ένας καθηγητής για 3 μαθητές, ενώ για το μάθημα της
ιστιοπλοΐας τοποθετήθηκε ένα καθηγητής
για 2 μαθητές
― Σε σχολείο του Εύοσμου στο άθλημα
της πετοσφαίρισης τοποθετήθηκε ένας
καθηγητής για 5 μαθητές, και ένας καθηγητής Ξιφασκίας για 4 μαθητές.
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Καταργούνται τα αθλητικά σχολεία!
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους μαθητές των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και τις οικογένειές
τους, από την διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να καταργηθούν οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές
λόγω κόστους.
Το συγκεκριμένο «νοικοκύρεμα» πέραν των άλλων θα οδηγήσει στην ανεργία περίπου 800 γυμναστές, καθώς στην νέα
εποχή του Μνημονίου, τα σχολεία αυτά θεωρούνται αντιπαραγωγικά για τον αθλητισμό και αντιπαιδαγωγικά για την εκπαίδευση! Παράλληλα όπως φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας
ξεκινά και διαβούλευση προκειμένου να αναζητήσει τους νέους τρόπους στήριξης του μαθητή – αθλητή! Οι προθέσεις
«νοικοκυρέματος» όμως φαίνεται ότι συνίστανται αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο του δημοσιονομικού κόστους, κα-

θώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον το Μνημόνιο επιφέρει περικοπές και στην δημόσια παιδεία παρά τις περί του
αντιθέτου δημόσιες δεσμεύσεις ενώ είναι σαφές πλέον ότι
μπαίνουν «εισοδηματικά» κριτήρια και στον αθλητισμό.
Με την άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει την μεταφορά των μαθητών αθλητών από και προς τους χώρους
προπόνησης και τα σχολεία καθίσταται σαφές ότι μόνο όσων
μαθητών οι γονείς διαθέτουν την σχετική οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος μεταφοράς θα μπορούν να φοιτούν σε αυτά τα σχολεία! Για όσους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα η υποστήριξη του μαθητή – αθλητή παύει
να υφίσταται και ανεξαρτήτως ταλέντου και ικανοτήτων υψηλών διακρίσεων στον αθλητισμό, καλούνται να εγκαταλεί-

ψουν τα Τμήματα
Αθλητικής Διευκόλυνσης.
Η εξέλιξη αυτή το δίχως άλλο θα συρρικνώσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό
των νέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό με συνέπεια την
μείωση των αθλητικών επιτυχιών για την
χώρα μας. Παράλληλα η απομάκρυνση
σημαντικού ποσοστού
των νέων μας από τον αθλητισμό θα επηρεάσει και τους δείκτες δημόσιας υγείας αφού είναι γνωστό ότι η δημόσια υγεία
προωθείται μέσα από τον αθλητισμό.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι ο αθλητισμός (ακόμα και ο … αντιπαραγωγικός) έχει πολλαπλά οφέλη για την
κοινωνία μας και για τον άνθρωπο. Και ρωτάει ο βουλευτής
αν υπάρχει όρος στο Μνημόνιο που να απαγορεύει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μαθητών – αθλητών από και
προς τους χώρους προπόνησης και τα σχολεία και αν το ποσό που απαιτείται για την λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης δεν μπορεί να εξοικονομηθεί από τον κερδοφόρο ΟΠΑΠ;

Αστυνομικές δυνάμεις
συνοδεύουν εργολάβους
στην Κερατέα
ερωτά ο βουλευτής Γ. Βλάχος
Με ερώτησή του προς τα
τρία εμπλεκόμενα Υπουργεία, ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. Γεώργιος Βλάχος, φέρνει το
θέμα του ΧΥΤΑ Κερατέας
στην Βουλή. Στην ερώτησή
του, αναλύει την σημερινή
κατάσταση και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει την αστυνόμευση
της περιοχής και την τρομοκρατία των πολιτών, να πάψει να πολιτεύεται με έπαρση και αλαζονεία πριν υπάρξουν
ανθρώπινες απώλειες και να ακούσει τις υπεύθυνες φωνές
των εκπροσώπων της περιοχής πριν είναι πολύ αργά.
Ζητά δε να ενημερωθεί, ποιος φέρει την ευθύνη της απόφασης με την οποία, οι αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν μηχανήματα εκσκαφής, τα οποία δεν έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας..
Στη συνέχεια, καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει την προσπάθεια επιβολής δια της βίας της Κυβερνητικής της πολιτικής και αντ’ αυτού να ξεκινήσει άμεσα διάλογο με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
Λύση Υπάρχει…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κορωπί 17/12/2010
Αριθμ. Πρωτ. 22709

γράφει ο Θανάσης Αυγερινός*
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Η Πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αποφασίζει για τόσο σημαντικά προβλήματα όπως η διαχείριση
απορριμμάτων, χωρίς τη συναίνεση και την αποδοχή από
τις τοπικές κοινωνίες.
Οι συγκρούσεις και οι οδομαχίες των τελευταίων ημερών, μεταξύ των κατοίκων και των
ΜΑΤ στην Κερατέα, έδειξαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, πόσο δύσκολο και ανεδαφικό είναι να προσπαθεί η πολιτεία να επιβάλει την άποψή της διά της βίας. Οι ξυλοδαρμοί των πολιτών από το κράτος μόνο βία μπορούν να προξενήσουν, όταν μάλιστα ο πολίτης αισθάνεται ότι αδικείται και υποθηκεύεται
με το χειρότερο τρόπο η ζωή του και η ζωή
των παιδιών του.
Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να επανεξετάσει
το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Αττική, αν δε θέλει η κατάσταση να εξελιχθεί σε πιθανή τραγωδία.
Ήταν εξαρχής λάθος η επιλογή των ΧΥΤΑ σαν μέθοδος
διαχείρισης απορριμμάτων.
Από το 1998 επέμενα ότι πρέπει να αφήσουμε τους ειδικούς επιστήμονες να αποφασίσουν ποια μέθοδος είναι η
καταλληλότερη για την Ανατολική Αττική.
Σε μια περιοχή με πόλεις και οικισμούς σε όλο το μήκος,
με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και παραλίες που
φιλοξενούν σχεδόν όλη την Αθήνα, πως είναι δυνατόν να
θέλουμε να κατασκευάσουμε ΧΥΤΑ που απαιτεί εκατοντάδες στρέμματα γης, αλλά και μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση;
Και τι θα γίνει μετά 15-20 χρόνια όταν και αυτοί οι ΧΥΤΑ,
κορεσθούν;
Θα ψάξουμε να βρούμε άλλες περιοχές και άλλα 500
στρέμματα γης στην κάθε μια, για νέους ΧΥΤΑ; Μήπως
πρέπει έστω και τώρα, κάποιοι να δουν την πραγματικότητα και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις;
Γίνεται κατανοητό πλέον ότι χρειάζεται μία εξελιγμένη
μέθοδο διαχείρισης, όπως άλλες χώρες στην Ευρώπη
εφαρμόζουν, που ούτε ρύπανση δημιουργούν ούτε μεγάλες εκτάσεις απαιτούνται.
Ας μη κρύβεται η πολιτεία πίσω από την δικαιολογία του
επείγοντος, λόγω προστίμων από την Ε.Ε. Είχε αρκετά
χρόνια να βρει τη σωστή λύση και δεν το έκανε.
Ήταν η πολιτεία που αφαίρεσε την αρμοδιότητα της διαχείρισης απορριμμάτων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
για να τη δώσει στην Περιφέρεια.

-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

Μελέτες υπάρχουν από τους επιστήμονες εδώ και χρόνια
για εναλλακτικές μεθόδους.
Πολιτική βούληση και απόφαση δεν φαίνεται να υπάρχει,
και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί.
Είμαι σίγουρος ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε, υπό
προϋποθέσεις, να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο αν διαπίστωνε ότι είμαστε αποφασισμένοι
να εφαρμόσουμε άμεσα μεθόδους που και οι
ίδιοι χρησιμοποιούν στις πόλεις τους.
Το δεύτερο επιχείρημα της πολιτείας ότι το οικονομικό κόστος σε αυτή τη περίπτωση είναι
πολύ μεγάλο, οφείλουμε να τους υπενθυμίσουμε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως και
οι οικονομικές, είναι επίσης πολύ μεγάλες για
τους κατοίκους στις περιοχές πού εγκαθίστανται ΧΥΤΑ.
Εμείς, όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που θίγονται από τις λανθασμένες επιλογές, θα αγωνιστούμε με
όλες μας τις δυνάμεις για μία βιώσιμη λύση διαχείρισης
απορριμμάτων, πέρα από ΧΥΤΑ, και μόνο για τα δικά μας
σκουπίδια.
Ούτε η Κερατεα, ούτε το Γραμματικό, ούτε η Φυλή, μπορούν να γίνουν ο σκουπιδότοπος όλης της Αττικής, αλλά
και άλλων πόλεων, πού μεταφέρουν εδώ τα απορρίμματά
τους.
Ο Εθνικός σχεδιασμός πού ακούγεται και γράφεται εδώ
και χρόνια αλλά ποτέ δεν τον είδαμε, ας γίνει επιτέλους
πράξη.

* Ο Θανάσης Αυγερινός είναι Οικονομολόγος-τ.Αντινομάρχης και
Εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 6 30
1. H Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή σήσήραγγας ανόδου Αγίου Στεφάνου Αττικής, μεταξύ Χ.Θ. 35+747 και
Χ.Θ. 35+917 της γραμμής (Π – Π) Πειραιώς – Πλατέως» (Α.Δ. 630),
Προϋπολογισμού
δημοπράτησης
τριών
εκατομμυρίων
ΕΥΡΩ
(3.000.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και
Φ.Π.Α..
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Το αντικείμενο του Έργου αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή του συνολικού μήκους (150,24 μ) της σήραγγας του δεξιού κλάδου (ανόδου) και στην βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της διατομής της σήραγγας, καθώς και σε εργασίες συντήρησης-επισκευής στον αριστερό κλάδο (καθόδου)
Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.
3. Γλώσσα Ελληνική.
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο
διαγωνισμό και αποσφράγισης, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού
της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε. ορίζεται η 08-02-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
στα γραφεία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 121).
5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4
παράγραφος 4.β του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π. Αττικής στο πλαίσιο του
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 2011», σύμωνα με
τις διτάξεις του Π. Δ/τς 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ και του 2286/1995, με κριτήριο κατακύρωσης:
― Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση για τα καύσιμα κίνησης και το
πετρέλαιο θέρμανσης.
― Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Ιανουαρίου 2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 1:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
314.602,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους
του Δήμου. Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται:
― Το πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου.
― Το πετρέλαιο θέρμανσης στις δεξαμενές των δημοτικών κτιρίων και
― Τα ελαιολιπαντικά σταδιακά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
― Ελληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
― Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
― Συνεταιρισμοί
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση
αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από
την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210 6625682 εσωτ. 163).
Ο Δήμαρχος
Θεοδωρος Β. Αθανασόπουλος

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης άρθρο 24 & 3 του
Ν. 3669/2008, (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του N. 3481/06). Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Τρίτη
ή Τέταρτη ή Πέμπτη τάξη ή Έκτη τάξη ή Έβδομη (καλούμενες τάξεις), ανεξαρτήτως έδρας, στα έργα οδοποιίας, και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά
ορίζονται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
Οι προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν
εμπειρία όπως αναλυτικά αναφέρεται και προσδιορίζεται στο άρθρο
22.7.Α της Διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού.
9. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 22 § 10 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/02-09-2009 (ΦΕΚ 1902/Β’/04-09-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ10/οικ. 53157/5420/30-09-2009 (ΦΕΚ 2141/Β’/01-102009) απόφαση του ιδίου, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε
Α.Ε.».
10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς διατίθενται στους ενδιαφερόμενους,
από τα γραφεία της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε., οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437
(Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ.
210-5283390, FAX 210-5283392) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. με καταβολή ποσού 150 ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με
έμβασμα στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», έως 02-02-2011, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
11. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. : 08-122010.
12. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 10:00 π.μ. έως
2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Καρόλου 27, γραφείο 208 (αρμόδιος: Δ. Καστανιώτη, τηλ. 210-5283390).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία
στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε
μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με
τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

k.gavrilaki@gmail.com

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ

6946263867

βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό (με συστάσεις) αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη τους.
Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

3 άτομα (άνω των 22 ετών) για
εργασία από το χώρο τους, μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Μερική ή Ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στοτηλ. 6975593625 ή στο site www.time-formoney.gr.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΟΡΩΠΙ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5
στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγροτεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρμπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω
σε αγροτικό δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα επί της κεντρικής πλατείας (Βασ.
Παύλου 76) Εμπορικό κένρο, πλησίον του
Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ. ύψος με πατάρι
36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από Μάρτιο
2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.
Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΓΑΜΟΙ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΛΗ και της ΣΟΦΙΑΣ
το γένος ΧΑΤΖΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ Αττικής και η ΔΙΚΑΙΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΚΛΑΣ, το γένος ΛΕΝΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΧΑΛΚΙΔΑ και κατοικεί στην
ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στο Δημαρχείο Παιανίας.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.
Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά
διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθητών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεατρικό Εργαστήρι
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΗΜΑ»
Σπουδές σκηνοθεσίας θεάτρου στην Αθήνα!
Ένα πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για όσους
επιθυμούν να ασχοληθούν με τη σκηνοθεσία θεάτρου ξεκινάει από τον Ιανουάριο 2011 στο θεατρικό εργαστήρι «Ελεύθερο Σχήμα».
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο πεντάμηνους κύκλους μαθημάτων, προσφέροντας την δυνατότητα στους σπουδαστές να διδαχθούν θεωρητικές και πρακτικές αρχές σκηνοθεσίας, υποκριτική, ιστορία θεάτρου, ιστορία της τέχνης, καθώς
και μαθήματα γενικής σκηνοθετικής παιδείας (φωτισμούς, σκηνογραφία, μουσική επένδυση κ.α.)
Διδάσκουν:
Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αμπαζής, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Γιάννης Κακλέας, Στέλιος Παυλίδης
Υποκριτική: Δημήτρης Ήμελος, Αλεξάνδρα Παυλίδου
Devised Theatre: Αμάλια Μπένετ
Δραματολογία- Ιστορία Θεάτρου : Σάββας Κυριακίδης
Αναλυτικές πληροφορίες:
2130410529, 6944636066, 6972901015
www.eleftherosxima.com

Ανακοινώνεται ότι η ΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
και της ΑΛΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, το έτος
1984 και είναι κάτοικος ΚΟΡΩΠΙΟΥ Αττικής, έχει υποβάλει
αίτηση για αλλαγή του επωνύμου της από “ΤΡΟΥΜΠΑ” σε
“ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ”.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατ. Αττικής, 17χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τις αρχαιρεσίες της 19.12.2010 στην Ένωση Πολιτών Βούλας εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Γιάννης Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος:
Γιώργος Λεβέντης
Γενικός Γραμματέας:
Δημήτρης Μακρυνικόλας
Ειδικός Γραμματέας:
Δημήτρης Θεοχαρίδης
Ταμίας:
Νίκος Μαυρόπουλος
Μέλη: Γιώργος Δημόπουλος & Ηλίας Σταμπολιάδης

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ
- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6 .484, κ ιν. 6973975069

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

Κωνσταντίνος Κυριακός

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΤΕΤΑΡΤΗ 29/12 & ΣΑΒΒΑΤΟ 1/1
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες
Ë Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
Ë Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα
τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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...για την υγειά μας
Χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές απολαύσεις!!
Σ’ αυτό το φύλλο μας, είπαμε να ξεφύγουμε από τα άλγη και
τα πάθη και να ασχοληθούμε με κάτι ευχάριστο, και λόγω των
ημερών.
Αλλωστε οι δικές μας οι γενιές, οι γενιές που έχουμε πατήσει τα ...ήντα, έχουμε να θυμόμαστε τόσες ωραίες σκηνές
από τις χρονιάρες μέρες των Χριστουγέννων και του ΑγιοΒασίλη (Πρωτοχρονιάς).
Ο Αη-Βασίλης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με την πρώτη
ημέρα του χρόνου και τον περιμέναμε από την καμινάδα του
τζακιού ή δεν τον περιμέναμε καθόλου...
Το τραγουδάκι “χιόνια στο Καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνουν” το νιώθαμε, γιατί ζούσαμε στην επαρχία και είχαμε
και καμπαναριό και χιόνια. Γιατί εδώ στην πόλη, υπάρχουν εκκλησίες, αλλά δεν τις βλέπεις και δεν τις ακούς αν δεν ζεις
δίπλα τους.
Ο Δεκέμβρης για τα μέρη μας ήταν δύσκολος μήνας, γιατί
όλο το χωριό βρισκόταν στα λιοστάσια, και μάζευε το βιός
της επόμενης χρονιάς· την ελιά, που θα την κάνει λάδι και θα
φάει και θα πουλήσει για να αγοράσει τα άλλα χρειαζόμενα
για το σπίτι.
Παρ’ όλα αυτά όμως, τα σπίτια μοσχοβόλαγαν. Οι νοικοκυρές
γύριζαν από τα χωράφια και πιάνανε τη σκάφη για το ζύμωμα
του κουραμπιέ και του μελομακάρονου. Και επειδή οι φαμελιές (οικογένειες) ήταν μεγάλες, με πολλά παιδιά χρειαζόταν
σκάφη για τα γλυκά· έπρεπε να γίνουν μπόλικα για να χορτάσουν την νοστιμάδα τους, τα παιδιά.
Οι απλάδες έφταναν μέχρι το ...ταβάνι· “χτισμένοι” με τέχνη
οι κουραμπιέδες.
Τα σπίτια άσπριζαν, αυλές και δρομάκια για να φωτιστούν
ακόμη περισσότερο για τις άγιες ημέρες.
Δέντρα δεν στολίζαμε τότε, μόνο κόβαμε κάποιες κλάρες

ΥΠΕΡΦΑΓΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Οι εορτές κατέφθασαν· για πολλούς αποτελούν μια έξοδο από την δύσκολη καθημερινότητα, για άλλους συνδέονται με την οικογενειακή θαλπωρή και για άλλους πάλι ευκαιρία να χαλαρώσουν και να βρεθούν με τα δικά τους
πρόσωπα.
Το εορταστικό τραπέζι έχει στρωθεί και μας περιμένει με
διαφόρων λογιών λιχουδιές, πριν όμως πιάσουμε τα μαχαιροπήρουνα και αφεθούμε ολόψυχα στο πανηγύρι των
γεύσεων καλό είναι να δούμε τους πραγματικούς εκείνους λόγους που μας οδηγούν στο να τρώμε πολύ, παρά
πάνω από αυτό που μας αναλογεί, διακρίνοντας τα εμφανή σημάδια του φαινομένου ώστε να το αντιμετωπίσουμε
αποφεύγοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική και
ψυχική μας υγεία.
Υπερφαγία χαρακτηρίζεται η ασυναίσθητη υπερβολική κατανάλωση τροφής μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα για 6 μήνες περίπου μετονομάζονται σε Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγιας
(Binge Eating Disorder, ΔΕΥ).
Τα άτομα με ΔΕΥ καταφεύγουν στο φαγητό για συναισθηματικούς λόγους από ότι τα παχύσαρκα άτομα με μεγαλύτερο ποσοστό συναισθηματικών, αγχωδών διαταραχών και
διαταραχών της προσωπικότητας. (Εdredge and Agras
1996, Kuehnel and Wadden 1995).
Η ΔΕΥ χαρακτηρίζεται, από μια υπερβολή στην πρόσληψη
τροφής σε τέτοια ποσότητα που θα μπορούσαν να προ-

χρυσοκουμαριάς και τις βάζαμε στο νερό πάνω στο τραπέζι
της σάλας και έδινε τέτοια ομορφιά, το κατακόκκινο κούμαρο
και το χρυσό τους φύλλο.
Πολλά σπίτια έτρεφαν χοιρινά για να τα σφάξουν εκείνες τις
ημέρες. Το χωριό τσίκνιζε από το κάπνισμά τους πάνω από το
μαγκάλι με το χωνεμένο κάρβουνο.
Κι εμεις πιτσιρίκια, κόβαμε κρυφά κανά κοψίδι και το βάζαμε
στη σχάρα του τζακιού και το τρώγαμε γλείφοντας τα δάχτυλα.

καφενεία ή να διαφωνήσουν πολιτικά... Αλλοι πάλι μαστόρευαν τις μικροελλείψεις του σπιτικού.
Κι όταν ερχόταν εκείνη η παραμονή της πρωτοχρονιάς, μας
έστρωνε ο πατέρας στο χαμηλό τραπέζι (σοφρά) και παίζαμε
μαζί του - αυτός και τα παιδιά - 31! Μας μοίραζε δεκάρες και
πενηνταράκια και ...ποντάραμε.
Ηταν η πιο γλυκιά διασκέδαση, με ζήλιες μερικές φορές, γιατί κέρδιζε ο αδερφός ή δίναμε πενηνταράκι και μας γύριζε ...5
δεκάρες!!
Σήμερα, αλήθεια, τι νοσταλγούν άραγε τούτα τα παιδιά. Πώς
τα ισοπεδώσαμε όλα και τους κλέψαμε τα όνειρα.
Ξέφυγα στην αναπόληση όμως και επανέρχομαι.
Θα φτιάξουμε λοιπόν παραδοσιακούς κουραμπιέδες με γνήσιο λάδι από την ελιά και αλεύρι από το ...καδί μας, Μύλοι Γεωργίου.
Εγώ θα σας βάλω τη συνταγή κι εσείς αν θέλετε πειραματιστείτε. Οχι όπως κάνουν στα γυάλινα παράθυρα. Με τη γιαγιά και το εγγόνι, να μυρίζεται και να πασαλείψει τα χεράκια
του με το ζυμάρι, που θα το δοκιμάσει κιόλας στη γλύκα.
Αννα Μπουζιάνη

Κουραμπιέδες παραδοσιακοί
Κι όταν έπιανε η βροχή και έμενε η μάνα στο σπίτι, είχαμε
γιορτή! Βρίσκαμε το σπίτι ζεστό, μετά το σχόλασμα του σχολείου και μοσχομυριστό από τη φασολάδα που μας περίμενε.
Αλλά και ο ήχος της ραπτομηχανής χειρός, ακουγόταν τόσο
γλυκά στ’ αυτιά μας. Γιατί η νοικοκυρά έβρισκε την ευκαιρία
να μπαλώσει ή να ράψει τα ρούχα της οικογένειας, αφού δεν
μπορούσε να βγει στο χωράφι. Αεικίνητες· δεν σταματούσαν
λεπτό να δουλεύουν οι γυναίκες του χωριού.
Οι άντρες έβρισκαν την ευκαιρία να παίξουν καμιά πρέφα στα

3 κούπες λάδι (το χτυπάμε μέχρι να ασπρίσει)
1 κούπα ζάχαρη άχνη
4 κρόκοι αυγών
2 βανίλιες
2 φλυτζανάκια (του καφέ) ρακί ή μαστίχα ή τσίπουρο
2 κουταλάκια κοφτά μπέικιν πάουντερ
1/2 κουταλάκι σόδα
8-10 κούπες αλεύρι ή όσο πάρει για να γινει μία ζύμη που
πρέπει να τρίβει στο χέρι, να μην κολλάει.

σλάβουν περισσότερα άτομα, μαζί την ιδία χρονική στιγμή,
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Το άτομο αδυνατεί να ελέγξει τι και πόσο τρώει ενώ απουσιάζει το αίσθημα της πείνας. Ο γρήγορος ρυθμός αποτελεί ένδειξη και επιφέρει
δυσάρεστο αίσθημα κορεσμού, δυσφορίας, με στομαχικές
ενοχλήσεις. Μετά το επεισόδιο το άτομο καταβάλλεται
από ντροπη, αηδια, κατάθλιψη, ενοχή και απέχθεια για τον
εαυτό του. Αντίθετα με άλλες ψυχογενείς καταστάσεις
(βουλιμίας, ανορεξίας) το άτομο που έχει οδηγηθεί σε
επεισόδιο υπερφαγίας δεν καταφεύγει σε αντιρροπηστικούς παράγοντες όπως (χρήση υπακτικών, νηστεία, υπερβολική άσκηση, πρόκληση εμετών), αλλά παραμένει σε
ένα φαύλο κύκλο ενοχής – υπερφαγίας διογκωνοντας το
ίδιο υπάρχον πρόβλημα. Mε αποτέλεσμα όχι μόνο να μη
λύνεται το συναισθηματικό κενό, αλλά να δημιουργούνται
νέα προβλήματα, όπως εμφάνιση παχυσαρκίας, χοληστερόλη, υπέρταση, διαβήτη τύπου 2 κλπ.
Ο εθισμός αυτός προς το φαγητό, είναι εύκολο να γίνει,
αφού περιτριγυριζόμαστε από πληθώρα ανθιυγειινών επιλογών, που μας αποπροσανατολίζουν. Όμως μπορεί να
αντιμετωπιστεί αν αναλογιστούμε ότι τρώμε για να είμαστε υγιείς. Παίρνοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα διάφορα εμπόδια της
καθημερινότητάς μας. Μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό αποτελεί μια υγιή σχέση με το ίδιο μας το σώμα και
εαυτό.

• η ημέρα ξεκινά με πρωινό, χρειαζόμαστε την απαιτουμένη ενέργεια για να ξεκινήσουμε
• αυτορυθμιζόμενα μικρά γεύματα στη διάρκεια της ημέρας βοηθούν στη αποφυγή της υπερφαγίας
• αποφύγετε το πρόχειρο γρήγορο φαγητό έχοντας υγιεινές λύσεις μαζί σας (φρούτα, γάλα, σάντουιτς τόνου, ξηρούς καρπούς)
• καλό να αδειάσετε το σπίτι από τυχόν τροφές που σας
δημιουργούν την τάση να ξεφεύγετε (πχ πατατάκια, γαριδάκια) αντικαταστήστε τα με τροφές που σας αρέσουν και
έχουν πιο υγιεινή βάση.
• βάλτε τη φυσική άσκηση στην ζωή σας, θα σας προσφέρει την χαμένη σας ευεξία
• δώστε τον απαιτούμενο χρόνο στο γεύμα σας, θα σας
φέρει σε επαφή με το φαγητό, το περιβάλλον μας και τα
συναισθήματα σας
• μασάτε αργά, αφήνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα
τα μαχαιροπήρουνά σας
• διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας με υπομονή, βρίσκοντας συνεχώς νέες μεθόδους αντιμετώπισης. Η καταπολέμηση της υπερφαγίας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία γι’ αυτό οπλιστείτε με θέληση και ο χρόνος θα σας ανταμείψει.
Τώρα θα μου πείτε τέτοιες μέρες τέτοια λόγια, αλλά μη ξεχνάτε ότι τέτοιες ημέρες καταλήγουν πολλοί συνάνθρωποί μας στο Νοσοκομείο γιατί «μπούκωσαν» από το πολύ
φαγητό.

Μερικές από τις τεχνικές που μας βοηθούν να φτάσουμε
σε αυτό το σημείο είναι:
• Κάντε το νερό φίλο, είναι σημαντικό για τις μεταβολικές
διαδικασίες του οργανισμού

Καλές γιορτές με υγιεινές διατροφές λοιπόν.
ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΛΑΡΗ
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
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Χρυσά τα κορίτσια του ΓΕΛ Βάρης
στο σχολικό πρωτάθλημα Μπάσκετ Ανατ. Αττικής
Είχαμε γράψει για το σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Ανατολικής Αττικής, και για την ομάδα του ΓΕΛ Βάρης
που κέρδιζε στους αγώνες πλησιάζοντας συνεχώς προς τη νίκη.
Ετσι την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στον
τελικό αγώνα που έπαιξαν με τον

Ωρωπό κατάφεραν με πείσμα και αγωνιστικότητα να κερδίσουν με 34-30 και
να αναδειχθούν σε πρωταθλήτριες,
παρά το ότι τα κορίτσια του ΓΕΛ Βάρης τα είχαν στα αουτσάιντερ λόγω
του μικρού αριθμού των παικτριών.
Οι αλλαγές στα τέσσερα 8λεπτα ήταν

ελάχιστες.
Είναι η πρώτη φορά που τμήμα μπάσκετ του ΓΕΛ Βαρης παίρνει κύπελο.
Ενα μεγάλο μπράβο αξίζει στην κερκίδα και στην άψογη συμπεριφορά των
συμμαθητών τους.
Την απονομή έκανε ο Υπουργός Υγείας Γ. Λοβέρδος και η Υφ. Παιδείας Εύη
Χριστοφιλοπούλου.

αθλητισμό στα σχολεία.
Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω, ότι οι αθλητικές τάξεις, οι τάξεις της αθλητικής διευκόλυνσης, αναμορφώθηκαν, αλλά δεν καταργήθηκαν. Ξεκινάμε διαβούλευση από
τον Γενάρη με όλες τις αθλητικές ομο-

Η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, στην τελετή βράβευσης
των σχολικών ομάδων, έκανε τις παρακάτω δηλώσεις:

Η ομάδα από αριστερά αποτελείται από: Σαμάνθα Αλοϊζου, Σταυρούλα Δημητριάδου, Δήμητρα
Καλογεροπούλου, Στεφανία Καραμέτου, Παναγιώτα Ζορμπά, Ειρήνη Βουργουτζή, Αναστασία Καψάλη και Ρεγγίνα Βρυώνη. Προπονητής τους ο Γιάννης Καραγιάννης.

O Σχολικός Αθλητισμός είναι στον πυρήνα
του Νέου Σχολείου. Αναβαθμίζουμε όλα
τα προγράμματα της φυσικής αγωγής. Ξεκινήσαμε ήδη, φέτος, κάνοντας περισσότερη γυμναστική στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Η φυσική αγωγή είναι εκ των
ων ουκ άνευ για την αναμόρφωση του σχολείου.
Ο σχολικός αθλητισμός όμως δεν σημαίνει
μόνο πρωταθλητισμό. Σημαίνει ότι όλα τα
παιδιά, όλοι οι αθλητές- μέσα από τον
αθλητισμό- αποκτούν τα πρότυπα ζωής
που χρειάζονται. Συνεργαζόμαστε στενά
με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον μαζικό αθλητισμό με τον

σπονδίες, την εκπαιδευτική κοινότητα και
τους γυμναστές ώστε να κάνουμε τη διευκόλυνση των αθλητών με υψηλές διακρίσεις, ουσιαστική μέσα από το σχολείο, χωρίς παρά-συστήματα τα οποία έχουν
αγνοήσει τόσο οι αθλητικές ομοσπονδίες
όσο και ο πραγματικός αθλητισμός. Χρειαζόμαστε πραγματικούς αθλητές, με υψηλές διακρίσεις, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε όλοι οι μαθητές να αθλούνται.

Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Παλλήνης
Ένα - αναγκαίο για την Παλλήνη - έργο και όνειρο των δημοτών, εγκαινιάστηκε
μόλις την περασμένη εβδομάδα (19/12) από τον δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντά.
Είναι το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Παλλήνης, με θερμαινόμενη πισίνα!

Ένα νέο έργο με ίδια έσοδα και χωρίς κανένα δανεισμό, που θα φιλοξενεί τα μέλη της Ακαδημίας Κολύμβησης του Αθλητικού Οργανισμού, που εδώ και πολλά
χρόνια αναγκάζονταν να αναζητούν χώρους προπόνησης μέσα και έξω από την
πόλη.

Ο δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς, κατά την ομιλία του περιέγραψε την διαδρομή μέχρι το κολυμβητήριο να γίνει πραγματικότητα, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση που παρέλαβε το 2007.
Επίσης, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους στον Δήμο για την
προσπάθεια που κατέβαλαν, όπου με ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό έγινε εφικτό
να κατασκευαστεί αυτό το "μικρό κόσμημα για την πόλη", όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τον αγιασμό ετέλεσε ο Πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος του Ιερού Νού Αγίου Τρύφωνα.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
ΧΡΥΣΟΙ ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΒΟΥΛΑΣ
Με την παρουσία πλήθους θεατών, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας, ο τελικός αγώνας Κυπέλλου Βετεράνων / ανεξάρτητων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης.
Αντιμέτωπες βρέθηκαν στον τελικό, οι ομάδες της Βούλας και του Καρέα.
Η ομάδα της Βούλας, για να φτάσει στον τελικό, κέρδισε με 7-0 τον ΠΗΓΑΣΟ Αμαρουσίου, τον ΤΑΥΡΟ και τη ΔΑΦΝΗ 2006. Στον ημιτελικό κέρδισε με 5-2 τους ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ και στον τελικό επιβλήθηκε του ΚΑΡΕΑ με 4-1.
Ο τελικός παρουσιασε μεγάλο ενδιαφέρον, έγιναν σπουδαία παιχνίδια, οι αθλητές και
των δύο ομάδων καταχειροκροτήθηκαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τους
αγώνες πρωταθλήματος.
Το κύπελλο αυτό ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ, ιδρυτικού μέλους και πρώτου αντιπροέδρου του Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α., ο οποίος έφυγε τον περασμένο Ιούλιο για το ...μεγάλο ταξίδι.
Η χήρα και τα δύο παιδιά του ηταν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι της διοργάνωσης.
Στο πρωτάθλημα παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Μαν. Κολυμπάδης και ο
νεοεκλεγείς Δημοτικός σύμβουλος του τρίδημου καλλικρατικού Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Παντελής Κασιδόκωστας. Μετά το πέρας των αγώνων η εκδήλωση έκλεισε με εορταστική ατμόσφαιρα και έναν ωραίο μπουφέ.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” εύχεται σε όλο τον φίλαθλο κόσμο
του ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
Ημερομηνία : Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2010
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ 15:00 28 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙ-

Η ομάδα των βετεράνων της Βούλας, από αριστερά ο Αγγελος Μακρής, ο Σταύρος Πλακαντωνάκης, ο Χρήστος Ταστσιόγλου και ο Κων/νος Κουμπής. Μαζί τους ο Παντελής
Κασιδόκωστας, νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος των 3Β (με το άσπρο φούτερ). Από
την παρούσα φωτογραφία λείπει ο 5ος της ομάδας, Στέλιος Μάγκος, που είναι στην
φωτογραφία της πρώτης σελίδας.

Βόλεϊ

ΞΗ ΝΕΩΝ

γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Ημερομηνία : Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 15:00 47 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΞΗΣ 15:00 49 ΑΝΟΙΞΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΕΩΝ

3-0 Χ 3 ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ημερομηνία : Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΑ 10:00 49 ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΝΕΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 10:00 50 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΕΩΝ

3 Νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχαν οι ομάδες
της Θέτιδας το Σαββατοκύριακο που πέρασε και έτσι
πρώτοι, πετυχημένοι και δυνατοί αποχαιρετούν το
2010, έχοντας στις μνήμες πολύ περισσότερες ευχάριστες στιγμές και νίκες παρά αποτυχίες. Αναλυτικότερα:

ΠΑΙΔΕΣ
Με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι παίδες, αφού κέρδισαν στην 1η αγωνιστική το Κολλέγιο με 3-0 στο Ψυχικό. Οι παίδες είχαν αρκετά καλή
απόδοση και πλέον περιμένουν τη Σχολή Χατζηβέη
στις 9/1 στη Βούλα με στόχο τη 2η νίκη τους.

Η συγκέντρωση των διαιτητών θα γίνει στις 10/1/2011
ώρα 19.30 στα γραφεία της Ένωσης.
Τα μαθήματα της νέας σχολής διαιτησίας θα γίνουν στις
10/1/2011 και ώρα 18.00 στον ίδιο χώρο

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο δύσκολων αγώνων με
συνεχόμενες νίκες, οι γυναίκες κλείνουν τη χρονιά
όντας αήττητες, έχοντας 10 νίκες σε 10 αγώνες. Η
τελευταία μεγάλη νίκη που πέτυχαν ήταν απέναντι
στο ανταγωνιστικό Χαλάνδρι με 3-0 και έτσι, εδραιώθηκαν στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα της
Α' ΕΣΠΑΑΑ. Απομένει 1 αγωνιστική για να ολοκληρωθεί ο 1ος γύρος, η οποια θα διεξαχθεί στις 10/1
και η ομάδα της Θέτιδας θα κληθεί να αντιμετωπίσει
τον τελευταίο του βαθμολογικού πίνακα Κτησιφώντα Παιανίας στη Βούλα.

NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΙΑΙΝΑ
Ο ναυτικός Όμιλος Τρίαινα Βούλας με το τμήμα
του Πόλο κατέκτησε και
φέτος την 5η θέση.
Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του Ναυτικού Ομίλου
www.triainavoulas.gr ή
την ομάδα ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ στο Facebook ή στο
τηλέφωνο του προέδρου
Κώστα Αναγνώστου
210-9600915
& Costas@anaco.gr

Το απόλυτο σε νίκες δηλαδή 9 νίκες σε 9 αγώνες,
πέτυχε η ομάδα των κορασίδων, έχοντας ως τελευταίο θύμα τους την ομάδα του Λαγονησίου, την
οποια και κέρδισαν με 3-0 στο Λαγονήσι. Η ομάδα
αποδεικνύεται παντός καιρού, αφού παρουσιάζει
αξιοθαύμαστη σταθερότητα και συνέπεια και ξεπερνά ακόμα και σοβαρές απουσίες, όπως της Χελιουδάκη και της Ψωμά.
Η επόμενη φάση ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου και η ομάδα των κορασίδων, θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ
δυνατούς αντιπάλους, αρχής γενομένης από την
Κερατέα στην 1η αγωνιστική. Επίσης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή Κηφισιάς, τον Ηλυσιακό, τους Νέους Βύρωνα, τον Πανελλήνιο, τον Παπάγο, το Κορωπί, την Αθήνα Μαγκουφάνα,τον Αγ. Στέφανο, το
Γέρακα και τη Νίκη Αμαρουσίου.

Καλά Χριστούγεννα
Διοίκηση - Αθλητές - Αθλήτριες - Προπονητές του
Συλλόγου ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ευχαριστούν όλους για
τη βοήθεια που τους παρείχαν. Υπόσχονται πως τα
καλύτερα έρχονται!
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ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΓΙΑΤΙ:
1. Η περιοχή ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής που έχει χαρακτηρισθεί Τοπίο ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους. ΦΕΚ 852/Β/3.9.1980
2. Είναι Ιστορικός και Αρχαιολογικός Χώρος. ΦΕΚ 1070/Β/29.12.1995
3. Στο κέντρο του τόπου που σχεδιάζεται να τοποθετηθεί ο χώρος απόθεσης
απορριμμάτων υπάρχει πηγή.
4. Το υδατόρευμα Μουζάκι διασχίζει κατά μήκος όλο το χώρο των εγκαταστάσεων.
5. Η περιοχή είναι πλούσια σε
ορυκτά τόσο σε ποσότητες
όσο και σε ποικιλία μεταλλευμάτων.
6. Υπάρχουν αρχαίες μεταλλευτικές στοές που χρονολογούνται από το 5ο π.Χ. αιώνα.
7. Η περιοχή είναι κηρυγμένη
αναδασωτέα.
8. Μέσα στον προτεινόμενο χώρο υπάρχει νόμιμη κατοικία.
9. Η περιοχή απέχει λιγότερο
από 1200 μέτρα από τα όρια
οικισμού (Πλάκα) που προϋπήρχε του 1923.
Ο κούρος του Οβριόκαστρου
10. Το σεισμικό ρήγμα της περιοσας εύχεται χρόνια ολλά
χής τέμνει κάθετα τον προτεινόμενο χώρο, ενώ την περιοχή διασχίζει ο αγωγός φυσικού αερίου.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν επίσημα κριτήρια αποκλεισμού για χωματερή.
Ωστόσο μελετητές και κρατικές υπηρεσίες τα αγνόησαν κι έτσι επελέγη με
νόμο της Βάσως Παπανδρέου το 2003 το Οβριόκαστρο Κερατέας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ιατρός, ειδικότης Γενικής Ιατρικής

Τη στιγμή που θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το σύστημα με δικαιοσύνη τότε τα πράγματα
θα αλλάξουν για το Δήμο μας.
Παρά το ότι οι σκοταδιστές επιδιώκουν το βλέμμα μας να κοιτά πίσω χαμηλά και θολά,
οδηγούμενοι από το πνεύμα των Χριστουγέννων θέλουμε να ελπίζουμε στη γέννηση νέας ζωής και πνοής
για τους συνανθρώπους μας.
Με βάση όλα τα παραπάνω και με μοναδικό γνώμονα την αξιοπρέπεια και το δίκαιο
θα εργαστώ για τον Δήμο μας.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας
και εύχομαι ό,τι καλύτερο για σας και για τις οικογένειές σας
τις Αγιες Ημέρες που έρχονται.
Χρόνια Πολλά με Υγεία και Πρόοδο.

