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AP. ΦYΛΛOY 666

Απεσύρθη η αναστολή οικοδομικών
αδειών στο Δήμο 3Β
Στρατηγική υποχώρησης ή πρώτη ήττα του Δημάρχου

Οι εισβολείς

Το σημερινό μας φύλλο έχει κάτι το ιδιαίτερο: Εχει το όνομα του “θηρίου”, κατά την
Αποκάλυψη του Ιωάννη· του δαίμονα.
Είναι γνωστές, λίγο - πολύ οι διάφορες
προλήψεις ή “απόψεις” σχετικά με το 666.
Barcode, πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες
κλπ. Α, και το 3ο πρόγραμμα της ΕΡΤ στα
μεσαία μεταδίδει στους 666 χιλόκυκλους.
Συμπτωματικό; δεν νομίζω!
Μεταξύ αστείου και σοβαρού προβληματιστήκαμε. Τί να κάνουμε; Να το “πηδήσουμε;” Θα χαμε πρόβλημα με το Υπουργείο
και με το αρχείο μας. Να το αγνοήσουμε;
Χάναμε μια ευκαιρία μοναδή. Αποφασίσαμε τελικά, να το αφιερώσουμε στο δικό
μας δαίμονα: το δαίμονα του τυπογραφείου. Αντε, χαλάκι του και να μας αφήσει
ήσυχους να κάνουμε σωστά τη δουλειά
μας. Να μη χώνει συνέχεια την ουρά του
και μετασχηματίζει τα καροτσάκια σε ...κοριτσάκια, τους βουλευτές σε βολευτές! το
πεζοδρόμιο σε πεοζοδρόμιο και πάει λέγοντας.

Το aids των εθνών
Άγνωστος ο πραγματικός συνολικός αριθμός λαθρομεταναστών στην εικοσαετία που διέρρευσε και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Διαφορετική και η σύνθεση και η προέλευση
και κυρίως η πολιτισμική διαφορετικότητα. Δεν κάνω σύγκριση πολιτισμών
και αξιακού επιπέδου. Η αναμφισβήτητη διαπίστωση ετερότητας όμως, είναι
δεδομένη.
Ως προς τον αριθμό – καθοριστικό όχι
μόνο
ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό στοιτου Κώστα
Βενετσάνου χείο – οι εκτιμήσεις ποικίλουν. Για τους
πιο «συντηρητικούς» δεν ξεπερνάνε
το 1,5 εκατομμύριο, ενώ κατ’ άλλους ξεπερνάνε τα
4.000.000. Αυτό σημαίνει 36% πάνω στο συνολικό πηθυσμό.
Η frontex (Ευρωπαϊκός οργανισμός Συνεργασίας Συνόρων) χαρακτήρισε πρόσφατα ως «άνευ προηγουμένου» στην πυκνότητα εισροής λαθρομεταναστών, από
τα χερσαία σύνορά μας (κυρίως του Έβρου). Υπολόγισε δε, βάση των συλλήψεων, σε 31.000 τους παράνομους μετανάστες, κυρίως Αφγανούς και Αλγερινούς,
που διήλθαν από τα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία, στον Έβρο, το εννιάμηνο μέχρι Σεπτέμβρη 2010.

Προτεραιότητα στην υγεία
στο Δήμο Σαρωνικού
Σελίδα 11

«Η Βούλα πεθαίνει αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα να σώσουμε
τα λίγα κομμάτια που έχουν απομείνει».

Βραβεύσεις επιτυχόντων
σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Γέρακα

Σελίδες 6,7

Σελίδα 13

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΥΤΑ!
Πυρά από τον Υπουργό Εσωτερικών Ι.Ραγκούση
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
στα 3Β

Σελίδα 24

Τους κατάσχουν το σπίτι για
την πλατεία Πηγαδακίων

Σελίδα 9

Συνέχεια στη σελ. 2

Άσφαιρα πυρά στο Ερζερούμ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
στον ΩΡΩΠΟ
Σελίδα 13

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
Σελ. 9

σημεία των καιρών
Σελίδα 16

Σελίδα 3
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Οι εισβολείς, το aids των εθνών
Συνέχεια από τη σελ. 1

Βέβαια ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος αν ληφθούν υπ’ όψη κι αυτοί
που διέφυγαν τη σύλληψη και προωθήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.
Ούτως ή άλλως, μπροστά σ’ αυτήν
την κραυγαλέα επικίνδυνη κατάσταση, η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να φράξει το τμήμα εκείνο
της «πύλης» που δεν είναι υδάτινο,
αλλά χερσαίο, στο βόρειο άκρο της
μύτης της «μπότας». Τί το κακό; Τί
το λογικότερο για τη στοιχειώδη
φύλαξη των συνόρων μας, όταν και
απ’ αυτό και κυρίως απ’ αυτό, δεχόμαστε καθημερινά «ειρηνική», αλλά
λαθραία εισβολή ταλαίπωρων φυγάδων, από τις φτωχές και σπαρασόμενες χώρες τους, που καταλήγουν ή που διέρχονται τράνζιτ με
τελικό προορισμό, άλλες χώρες της
Ευρώπης.
Τελικά όμως, επειδή οι άλλες χώρες προστατεύουν την κυριαρχία
τους και με τη Συνθήκη Δουβλίνο 2,
μας τους στέλνουν πίσω, πεσκέσι,
αφού πεσκέσι (δώρο), μας το έχουν
στείλει αρχικά, οι φίλοι μας οι Τούρκοι.
Τη συνέπεια της εξαγγελίας της κυβερνητικής απόφασης τη γνωρίζετε. Βγήκαν πρώτα οι «οικολόγοι –
πράσινοι» με τα ροδαλά μαγουλάκια και τις «προοδευτικές» αντιλήψεις, ακολούθησε ο επίσης προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ με τις ανθρωπιστικές ευαισθησίες και το ΚΚΕ «λόγω
αρχών» και αφήσαμε το ΛΑ.Ο.Σ. να
τσιρίζει πατριωτικά. Η Ν.Δ. σωστά
επ’ αυτού, συντάσσεται με την Κυβέρνηση. Κι εγώ, «επ’ αυτού», συντάσσομαι με την Κυβέρνηση και θα
εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί:

Εισβολείς – όχι ικέτες*
Οι τοποθετήσεις των «προοδευτικών»
δυνάμεων – εντός των οποίων αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και ετεροπροσδιορίζεται και ο συντάκτης του παρόντος – έγιναν για λόγους αρχών και θέσεων και για ανθρωπιστικούς λόγους.
Δεν ελήφθησαν υπ’ όψη λόγοι ανθρωπολογικοί, πολιτιστικοί, εθνικο-πατριωτικοί, στρατηγικοί, οικονομικοί και δεν
υπήρξε πρό-βλεψη για τις συνέπειες
της μεταναστευτικής εισβολής. Συνειδητά τη χαρακτηρίζω ως εισβολή, γιατί
αυτό ακριβώς γίνεται. Από το πληθος

των εισβολέων βεβαίως, ασυνειδήτως,
αλλ’ όχι κι από ‘κείνους που σκόπιμα δημιούργησαν το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετανάστευση (τι είναι)
Τί είναι όμως μετανάστευση; Απλουστευτικά θα λέγαμε ότι είναι οι γεωγραφιακές μετακινήσεις ατόμων ή
ομάδων με σκοπό τη μετεγκατάσταση.
Η κοινωνική επιστήμη κάνει διαχωρισμό μεταξύ πρωτογενούς1 μετανάστευσης (αποδημίας), που σημαίνει
την κατάληψη, εποίκηση ακατοίκητων
περιοχών, και δευτερογενούς που συνεπάγεται την πρόσμιξη μ’ έναν υπάρχοντα ήδη εγχώριο πληθυσμό και την
επακόλουθη κοινωνική προσαρμογή.
Οι δευτερογενείς δεν είναι πάντοτε
ανώδυνες. Αν δεν επιτευχθεί εκ των
προτέρων τις περισσότερες φορές,
κοινωνική αποδοχή, επισύρουν βίαιες
καταστάσεις καταλήψεων από τους
εισβολείς και αντιστάσεων από τους
εγχώριους πληθυσμούς, σε συνάρτηση προς τις αντικειμενικές οικονομικές, συνθήκες.
Εάν οι οικονομικές συνθήκες την ευνοούν, όπως στην Αμερική τους πρώτους αιώνες, στην Αυστραλία επίσης,
αλλά και στη Γερμανία και αλλαχού,
λόγω της ανάγκης εργατικών χεριών,
αυτή η μετανάστευση (των παραδειγμάτων) είναι επιθυμητή, ελεγχόμενη
και εν πολλοίς προγραμματισμένη.
Αλλά και η βίαιη ακόμη μετακίνηση
ομάδων, όταν ταυτίζονται πολιτισμικά
και φιλετικά οι εισβολείς με τους ανθιστάμενους, είναι πιθανή η αφομοίωση, η πρόσμιξη. Αν όχι, θα υπάρχει μια
συνεχής τριβή με επικράτηση της
ισχυρότερης ομάδας.
Παρακάμπτοντας τις πολλές ιδιαιτεροτητες της μετανάστευσης, να σταθούμε για λίγο στην περιπτωση που
επικαλούνται οι προοδευτικοί: Στην
ανθρωπιστική.
Σ’ αυτή την περιπτωση, μιλάμε για
άτομα ή ομάδες που διώκονται και
κινδυνεύει η ύπαρξή τους, είτε για λόγους πολιτικών διώξεων, ή πολεμικών
- φυλετικών συγκρούσεων. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ως ικέτες και ζητούν τη βοήθεια των εγχώριων πληθυσμών. Του κράτους υποδοχής, στην
περίπτωσή μας. Αν εισέλθουν λαθραία, ερευνάται η περιπτωσή τους
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και αναλόγως γίνεται δεκτό ή μη το
αίτημά τους ως ασύλου. Αλλως απελαύονται.
Ομως έχουμε και την τελείως σύγχρονη περίπτωση της τεχνητής δημιουργίας έκρυθμων και δυσμενών
όρων διαβίωσης, με πολεμικές επιχειρήσεις τύπου Αφγανιστάν, με συνεπακόλουθη την προσφυγική μετανάστευση. Ή την ανατροπή καθεστώτων, όπως των ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών, τη δεκαετία του ‘90 και τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Ε, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο υπαίτιος (νικητής, συνήθως) πληρώνει.
Οπως το καθιερωθέν περιβαλλοντικό,
“ο ρυπαίνων πληρώνει”.
Και οι υπαίτιοι είναι γνωστοί: Οι Αμερικανοί, οι Αγγλοι, οι Γερμανοί... Γιατί
να σηκώνει στις πλάτες της η Ελλάδα
τις αμαρτίες αυτών;

Σκοπούμενες,
όχι παράπλευρες
Η δικαιολογία των υπαιτίων που βγάζουν την ουρά τους έξω είναι ότι η ταλαιπωρία των εμπόλεμων είναι παράπλευρης συνέπειας. Δεν το ‘θελαν,
δηλαδή.
Θεωρώ βάσιμα, ότι οι “παράπλευρες”
συνέπειες είναι και σκοπούμενες. Με
τα βίαια μεταναστευτικά κύματα ετερο-πολιτισμικών και εταιρο-φυλεκτικών πληθυσμών, με διαφορετικές τελείως γλώσσες και θρησκείες, επιδιώκεται αυτό που ο διαπρεπής Ευρωπαίος διπλωμάτης, πρώην ειδικός συμβουλος του Τόνυ πλερ, και Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτικών
υποθέσεων,
Robert Cooper, λέει στο βιβλίο του
"Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”. Ο τίτλος τα λέει όλα.

Σελ. 8

Ναι, Ελληνας είμαι ρε!
Σελ. 8

με την Αννα Μπουζιάνη

Το “έπος” του Ερζερούμ
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Αντιδήμαρχοι στα 3Β
Σελ. 10

Φοιτητές
βαθμολογούν
τους καθηγητές τους
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Φυσική δόμηση τώρα

Σελ. 11

Καλλικρατικές επιταγές...

Σελ. 11

Προτεραιότητα στην Υγεία στο
Δήμο Σαρωνικού
Σελ. 11

Δωρεάν Μαθήματα στους Μετανάστες
Σελ. 14

Σκουπίδια: Οικολογικές και
δίκαιες λύσεις τώρα Σελ. 14
Δήλωση Νίκου Πέππα

Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Σελ. 15

Ενα από τα μέσα διάσπασης, σχάσης
και διάλυσης των εθνών είναι η
πρσβολή και η τρώση του “ανοσοποιητικού τους συστήματος”, ο πολιτισμός, η γλώσσα, η ιστορία τους, η κοινή θρησκεία τους, ...ότι συνεκτικός
δηλαδή, κρίκος βρίσκεται στο D.N.A
τους. Αυτό είναι το Aids των εθνών2.
Τα ‘χε πει εξ’ άλλου και ο Dr Κισινγκερ για τους Ελληνες.
―――――――――
1. R. Latham, UNESCO, Λ. κοινωνικων επιστημών.
2. Κρατών την πατρότητα του όρου.

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
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Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

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

Είναι νόμιμο! Δίκαιο είναι;

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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Ε, όχι και κατασχέσεις κατοικιών
για μια πλατεία στα Πηγαδάκια!
του παίρνουν το σπίτι αξίας 260.000€
γιατί δεν πληρώνει την συμμετοχή του απαλλοτρίωσης της πλατείας 616.000€!!!

Ξ

εσπίτωμα! «Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου», για την υποχρεωτική συμμετοχή
στην απαλλοτρίωση της περίφημης πλέον «πλατείας», μεταξύ των οδών Καβάφη και
Ρίτσου, στα Πηγαδάκια της Βούλας.

Ένας εκ των ιδιοκτητών, την περίπτωση του οποίου γνωρίζουμε, καλείται να καταβάλλει – στο θεό σας – το ποσόν των 616(!) χιλιάδων ευρώ και κάτι ψιλά, για την αναλογία της απαλλοτρίωσης, άλλως στις 16 Φεβρουαρίου
θα γίνει πλειστηριασμός «της οικίας μετά του οικοπέδου της» …εκτιμώμενης αξίας συνολικά 260.000(!), συν «ο
αέρας (δικαίωμα υψούν)» 270.000. Σύνολο 530.000€.
Δηλαδή και θα ξεσπιτωθεί και θα μείνει και υπόλοιπο χρέους, μαζί με τα «έξοδα», γύρω στα 100 χιλιάδες ευρώ.
Και όλο αυτό το τραγικό και Καφκικό, δυστυχώς υπαρκτό
σενάριο, λόγω της «υπεραξίας» που ατυχώς αποκτά η οικία του (ποιά «οικία του»), λόγω της «πλατείας»!!!

Δεν πρόκειται για φανταστικό θρίλερ. Είναι, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, πραγματικό, τραγικό και …τρελό γεγονός. Η «έκθεση» επιδόθηκε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα!…
Ένα χρόνο πριν ακριβώς έγραφα, ως απάντηση σ’ επιστολή αναγνώστη:
«Ο αναγνώστης μας αναφέρεται στην επισήμανσή μας
ότι «ανεβαίνει η αξία των όμορων ακινήτων» και λέει
ότι «κανένα οικονομικό όφελος δεν προσπορίζονται».
Θα μας επιτρέψει να διαφωνήσουμε με τον ισχυρισμό,
διότι εμείς δεν αναφερόμαστε στην υπεραξία εκμετάλλευσης, αλλά αφ’ ενός στην «υπεραξία χρήσης» (βελτίωση ποιότητας οικιστικής) και στην «ανταλλακτική

υπεραξία», σε περίπτωση πώλησης κλπ. Είναι σημαντικά αυτά, αλλά όχι βέβαια για να πληρώσεις άλλο ένα
σπίτι!»
Το «άλλο ένα σπίτι», το ανέφερα συμβολικά. Δεν μπο-

ρούσα να φανταστώ ότι απεικόνιζε την πραγματικότητα. Ποιά λογική, ποιά ηθική, ποιά περί δικαίου αντίληψη
μπόρεσε να δεχθεί και να επιβάλλει μια τέτοια τραγελαφική κατάσταση; Ποιοί ανάλγητοι και νοσηροί
(αν)εγκέφαλοι ψήφισαν και προώθησαν τέτοιες απάνθρωπες και εξοντωτικές «λύσεις», για να επιδείξουν οι
δημοτικές αρχές ότι δημιούργησαν μια πλατεία, γύρω
στα 2 στρέμματα όλα κι όλα!
Και συμπλήρωνα στην απάντησή μου τα παρακάτω, τα
οποία υπογραμίζω και τώρα και θα συμπληρώσω ευθύς
μετά:
«Ας μου επιτραπεί στο προκείμενο να επαναλάβω την

πρόταση που είχα θέσει ως Δημοτικός Σύμβουλος, κατά το παρελθόν: Ξεκινώντας από την θεώρηση ότι ένας
ελεύθερος χώρος πρασίνου ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, αλλά αναλογικά κάποιους ωφελεί περισσότερο, λόγω γειτνίασης ή και επαφής, θεωρώ ότι διαφορετική
αναλογικά πρέπει να είναι και η επιβάρυνση. Μεγαλύτερη επιβάρυνση οι εφαπτόμενοι, αλλά οπωσδήποτε
όχι πέραν ενός εύλογου ποσού ανά τρέχον μέτρον
προσόψεως (ή μικρού ποσοστού επί της αντικειμενικής
αξίας). Μικρότερη συνεισφορά να καταβάλλουν οι μη
εφαπτόμενοι, αλλά που έχουν εύκολη πρόσβαση (π.χ.
δυο – τρεις εκατοντάδες μέτρα) το δε υπόλοιπο ποσόν,
το σύνολο των κατοικιών – μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού.
Όταν τα έλεγα αυτά, τη δεκαετία του ’80, δεν πίστευα,
όπως δεν γνώριζα και πέρισυ, ότι θα με «άκουγε» ο νομοθέτης και θα ερχόταν το 1997 με το άρθρο 16 του νόμου 2.508, να υιοθετήσει τις θέσεις μου! Η Δημοτική
Αρχή δεν γνώριζε το νόμο;
Μήπως η νέα Δημοτική Αρχή, που έτυχε και ιδιαίτερης
προτίμησης από τα «Πηγαδάκια», θα θελήσει να δείξει
ένα καλό πρόσωπο και να παρέμβει αφ’ ενός αποτρεπτικά στο ξεσπίτωμα κι αφ’ ετέρου στην εφαρμογή του
παραπάνω νόμου;
Είναι μια ευκαιρία «να κάνει την αλλαγή»! Για να δούμε… και θα επανέλθουμε, αν χρειαστεί.
Κ.Β.
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Ο ικρός Ντουπ
Ελάτε αζί ε τη δασκάλα δηιουργικής κίνησης Μάτα Μάρρα
να συναγωνιστούε στα αθλήατα τον ικρό Ντουπ.
Το υρήγκι αθλητή που περδεύει συνεχώς χέρια και πόδια
και δεν πορεί να άθει ποια κουνάνε πρώτα και ποια δεύτερα.
Μέσα από παιχνίδι, αυτοσχεδιασό και κίνηση θα άθουε,
όπως και ο ικρός Ντουπ, πως, εάν προσπαθήσουε πολύ, πορούε να πετύχουε
ακόη και το πιο δύσκολο
πράγα.
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 5:00 το απόγευα
Πολιτιστικό
Κέντρο
«Ακαδήεια» (Μαραθωνοάχων 8, Ακαδηία
Πλάτωνος,
τηλ.:
210.51.25.600,
www.akademeia.gr ) Το
βιβλίο Ο ικρός Ντουπ
της Ειρήνης Μάρρα κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη.

“DE-FENCES”,
θέατρο ΕΝΤΡΟΠΙΑ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”
Κυριακή 16 Ιανουαρίου, 11.00
Κάλεσμα για Βασιλόπιτα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικιστών “Γρ. Λαμπράκης” σας προσκαλεί να
παρευρεθειτε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί
στα γραφεία του Συλλόγου (16χλμ. Σπάτων
& Δερβενακίων).

διχοτομημένες περιοχές -Παλαιστίνη, Βερολίνο, Λευκωσία,
Κόσσοβο- σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και καλλιτέχνες.

“Η γιορτή” στο Θέατρο Πρόβα
Μια οικογένεια: Ο πατέρας, η μητέρα, ο γιος.
Μια πραγματικότητα: Ενας άνδρας που οι οικονομικές
συνθήκες τον ακυρώνουν. Μια γυναίκα που οι κοινωνικές συνθήκες ξέρουν μόνο να της επιβάλουν. Ενας νέος
άνθρωπος που βλέπει να έρχεται το τίποτα ζητώντας
του τα πάντα.
Γυναίκες μπαινοβγαίνουν σε δωμάτια ανδρών άγρια μεσάνυχτα. Η κόρη μιας μανάβισσας που έχει τα προσόντα
τέλειας συζύγου. Ενας άσπρος σκύλος που περπατά
επάνω στις λευκές γραμμές μιας διάβασης. Ενας απατεώνας που πληρώνει αβανταδόρους στη χαρτοπαικτική
του λέσχη. Μπορούν όλα αυτά να γίνουν υλικό κωκωδίας;

Το Θέατρο ΕΝΤΡΟΠΙΑ παρουσιάζει την Performance “DEFENCES”, αποτέλεσμα του διεθνούς “CUT Project”. Το Project,
με θέμα τη νέα ευρωπαϊκή γεωγραφία, καθώς και τα «τείχη»
και τις «διαχωριστικές γραμμές», 20 χρόνια μετά την πτώση
του Τείχους του Βερολίνου και του τέλους του ψυχρού πολέμου, αναπτύχθηκε μέσα από έρευνα και διαμονή (residency)
μιας καλλιτεχνικής ομάδας της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ σε πρώην και νυν

Αιμοδοσία στη Νέα Μάκρη
Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Ν. Μάκρης - Ραφήνας
- Μαραθώνα ενημερώνει ότι στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της θα επαναλάβε την εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 23 Ιανουαρίου από
9.30 έως 1 το μεσημέρι στο Κτήμα Ηπειρωτών
στην οδό Αναστασίου Τσίρκα τέρμα, στη Νέα Μάκρη.
Υπεύθυνος αιμοδοσίας είναι ο πρόεδρος Ε. Φωτόπουλος, τηλ. 6970 119133

Η τελική πολύγλωσση παράσταση πολυμέσων «DE-FENCES»
παρουσιάστηκε ζωντανά, για πρώτη φορά, στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ (13–15 Μαΐου 2010), ενώ παράλληλα προβαλλόταν σε
πραγματικό χρόνο μέσω live-streaming στο διαδίκτυο στο Χώρο
Τέχνης K-SALON του Βερολίνου, όπου το εκεί κοινό είχε τη δυνατότητα, μέσα από τις διαδραστικές εγκαταστάσεις των Νέων
Τεχνολογιών, να «αντιδρά» στο ζωντανό θέαμα της Αθήνας. Οι
οπτικές αυτές «αντιδράσεις» προβάλλονταν σε ξεχωριστή οθόνη και στους δύο χώρους, «συμβάλλοντας» μ’ αυτόν τον τρόπο
στο όλο θέαμα.

Πέμπτη 27, Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Ιανουαρίου
2011, στις 21:00
Αίθουσα: Θέατρο Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά
Εισιτήρια: 18€ Κανονικό, 12€ Φοιτητικό, Σπουδαστικό,

Ζήστε τα παλιά επαγγέλματα εσείς και τα παιδιά σας με την “ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ”
Τρανός γάμος θα γίνει στο χωριό! Η Φρόσω, η κόρη του
κυρ Θύμιου του Μπαρμπέρη, παίρνει επιτέλους τον Μιχαλάκη τον γιο του Κυρ Ζαχαρία του Ράφτη.
Έρωτας μεγάλος βλέπετε...
Δύο χρόνια τα μαγείρευαν τα παιδιά και δώστου κλεφτές
ματιές, αλλά κανείς δεν είχε πάρει μυρουδιά... Ώσπου ο
Μιχαλάκης πήρε το θάρρος και πήγε στον κυρ Θύμιο... Τώρα όλοι οι επαγγελματίες του χωριού δουλεύουν πυρετωδώς για το μεγάλο γεγονός.
Ο μπάρμπα Μελέτης ο Μαραγκός, με τα νταβίδια, με τις
πλάνες και με τα σκαρπέλα να μαστορέψει τα έπιπλα για
τα παιδιά, ο κύριος Ζαχαρίας ο Ράφτης να ράψει στο χέρι
το κοστούμι το γαμπριάτικο και να ανάψει τα κάρβουνα
στο σίδερο για τα κυριακάτικα ρούχα των συγχωριανών
του, η θεια Μερόπη η Υφάντρα να αφήσει το κουτσομπολιό και να υφάνει στον αργαλειό της φλοκάτες και χράμια
για το καινούριο σπιτικό, ο κυρ Ανέστης ο τσαγκάρης πωπω! παπούτσια που έχει να μπαλώσει με τα κατσαπρόκια
και ο Θύμιος ο μπαρμπέρης όλους να τους συμμαζέψει, λίγο κούρεμα λίγο ξύρισμα...
Αχ! Να δείτε δε θα προλάβουμε.
Μικροί - μεγάλοι όλο και κάποια βοήθεια θα μπορέσετε να
δώσετε στους Παλιούς Επαγγελματίες να ετοιμάσουν ό,τι

χρειάζεται για τους νιόνυμφους.
Ο καιρός πλησιάζει...

μερινά τα ρολά τους ο τσαγκάρης, ο σιδεράς, ο ωρολογοποιός, ο καφετζής, ο οργανοποιός, ο πεταλωτής, ο ράφτης, ο μαραγκός, ο μπαρμπέρης, η υφάντρα, ο λούστρος,
ο ακονιστής, ο παγωτατζής, ο καστανάς, ο νερουλάς, ο
φωτογράφος και ο ταχυδρόμος.
Με αμείωτο κέφι το πρόγραμμα " ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
θεατροποιήθηκε από ηθοποιούς - παιδαγωγούς προσδίδοντας μια ζωντάνια που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους
και θα σας ταξιδέψει σε μιαν άλλη εποχή.
Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά,
δηλαδή 9:30 πμ - 10:45 πμ και 11:00 πμ - 12:15 μμ.
Για τους γονείς που θέλουν να περάσουν δημιουργικές
στιγμές με τα παιδιά τους η Βιωματική Δραστηριότητα διεξάγεται και κάθε Σάββατο (11.00 πμ).

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την σπάνια ευκαιρία από 10
Ιανουαρίου μέχρι 4 Μαρτίου να συμμετέχουν σε αυτό το
διαδραστικό παραμύθι, αλλά και να έρθουν σε επαφή με
τον μουσειακό εξοπλισμό επαγγελμάτων που έχουν χαθεί..
Γύρω από την πλατεία του χωριού λοιπόν ανοίγουν καθη-

Στην ιστοσελίδα του "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ’’ www.politistikoparko.gr, μπορείτε να δείτε μαγνητοσκοπημένο μέρος του προγράμματος και επιπλέον θα βρείτε εικόνες των
εγκαταστάσεων του "Μουσείου Ελληνικής Λαογραφίας"
και του Πάρκου, που βρίσκονται σε έναν καταπράσινο χώρο 25.000 τμ μέσα στη φύση.
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Ο Νότης Μαυρουδής
στο Art Gallery Cafe
Παρασκευή 25 - Σάββατο 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ
Βασιλόπιττα 19 Ιανουαρίου
Στις 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα
6μ.μ. στις ηλιαχτίδες των ημερών του καινούριου
χρόνου, ως είθισται, θα κόψουμε την πατροπαράδοτη βασιλόπίτα, στο Ξενοδοχείο Congo Palace,
σ’ ένα απογευματινό Τσάι - Καφέ σε ένα χαρούμενο φιλικό εορταστικό περιβάλλον.

Ο συνθέτης και κιθαρίστας Νότης Μαυρουδής θα
παρουσιάσει τη μουσική παράσταση “Ποτάμι ο καιρός”, στο Art Gallery Cafe, Παρασκευή και Σάββατο
25-26/1.
Μαζί του ο ανερχόμενος τραγουδιστής Χρήστος
Κωνσταντόπουλος, ερμηνεύει τα τραγούδια με το
δικό του μοναδικό τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκδρομή με την “Κάτω Βούλα”
30 Ιανουαρίου, Ερέτρια
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας οργανώνει μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 στην
Ερέτρια και τον Γυμνό. Θα περιηγηθούν τα αρχαία με ξεναγό και θα καταλήξουν στο Γυμνό για φαγητό.
Η εκκίνηση θα γίνει από την πλατεία έναντι του φούρνου Στεργίου (Σωκράτους και Παπάγου) στις 8 το πρωί.
Πληροφορίες: Γωγώ Βικελή 210 8990.147 - 6946465294
& Εφη Γαβριλάκη 210 8951.632

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ‘Η ΑΝΟΙΞΗ’

Τον συνθέτη συνοδεύει ο Γιώργος Τοσικιάν δίνει
ατομικά ρεσιτάλ και συμμετέχει σε μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Θα ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη,
καθώς και καινούργια ανέκδοτα τραγούδια και διάσημες μελωδίες από τους ιδιαίτερα επιτυχημένους
δίσκους του Νότη Μαυρουδή.

«Οι βραδιές αυτές περιέχουν ύφος, ατμόσφαιρα,
στιλ, μνήμες, όλα όσα αναζητάει κανείς μέσα στα
τραγούδια. Και τα τραγούδια είναι που μας προσφέρουν τέτοια συναισθήματα…!»
Νότης Μαυρουδής

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κίτσι
Κορωπίου και πέριξ η “Ανοιξη”, καλεί τα μέλη και
τους φίλους του σε μια γιορταστική εκδήλωση για
το κόψιμο της βασιλόπιτας, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στο πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”

Ο Ετήσιος χορός μας 23/1
Εν όψει των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται σ’ εσάς και στις
οικογένειες σας
“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Υγεία, Ευτυχία και Ευημερία”
Σας ενημερώνουμε, ότι ο Σύλλογος μας στα πλαίσια των
πολιτιστικών του εκδηλώσεων διοργανώνει και σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
13:30.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ταβέρνα “Κοτόπουλα του Τσεβά” στον Καρελά Κορωπίου (απέναντι
από την εκκλησία του Αγ. Φανουρίου). Τιμή πρόσκλησης
25 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει εκλεκτό μενού, το κρασί
και τα αναψυκτικά.
Η αγάπη και η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας, μας
στηρίζει για τη συνέχιση του πολιτιστικού μας έργου.
Πληροφορίες για προσκλήσεις επικοινωνήστε στο
τηλέφωνο του Συλλόγου (Δευτέρα – Τέταρτη - Παρασκευή 20:30 – 22:30 και Κυριακή 17:00 – 21:30). Επίσης
με τον Γ. Σουλιώτη στο 6936918300.

Κινηματογραφική Λέσχη
Ηλιούπολης

(Μ.Αντύπα 86, τηλ. 210 9941199)

Είσοδος ελεύθερη
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01 8μ.μ.
«ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ», ΓΑΖΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
των Γιώργου Αυγερόπουλου και Γιάννη Καρυπίδη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Βαγγέλη
Πισσία (καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επιβαίνοντα στο πλοίο
«Ελεύθερη Μεσόγειος», συντονιστή του «Free Gaza movement» και της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα-Ship
to Gaza»), Γιώργο Λιερό (κτηνίατρο, επιβαίνοντα στο
πλοίο «Σφενδόνη») και Ισμάτ Σαμπρί (πρώην επιτετραμμένο της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα).
Προβολή κινηματογραφικού υλικού από το πρόσφατο
ταξίδι του στόλου της ελευθερίας.
Έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη δράση της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα». Σε συνεργασία με
το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΛΙΜΟΣ
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 1941-42 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ του Αντώνη Παπαδόπουλου (ΕΛΛΑΔΑ, 2009, έγχρωμη και ασπρόμαυρη, 52΄)
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της
ταινίας.

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η
ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
BAZAAR ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
Ραντεβού ξανά το Σάββατο 29 Ιανουαρίου
στο Nektario, Δαφνομήλη 5 Αθήνα
Σηκώσαμε στον αέρα όλα τα λεοπάρ γάντια, τα μικροσκοπικά και μακριά φορέματα, τις λαχανί φούστες, τα
κασκόλ σαν αξεσουάρ, τις πλεκτές ζακέτες και τα ζεστά
παλτό πληρώνοντας από € 5- € 35 για το κάθε κομμάτι
και τώρα είμαστε έτοιμες να επιστρέψουμε στη δράση!
Το Nektario, ο petit και όμορφος χώρος στο τέρμα της
οδού Σίνα (μετά το Γαλλικό Ινστιτούτο) με ρούχα από
Ελλάδα και Ιταλία από τις πιο φρέσκες συλλογές της
σεζόν, μας προσκαλεί στο νέο του bazaar το Σάββατο 29
Ιανουαρίου από τις 11:00 μέχρι τις 18:00.
Οι τιμές ξεκινούν από τα € 5 (για τα stock κομμάτια) και
δεν ξεπερνούν τα € 35 (τα παλτό). Highlight, τα χειροποίητα κοσμήματα που δημιουργούν τα πιο φρέσκα κορίτσια της πόλης.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 36.29.537

ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ
στο «ΘΕΑΤΡΟ ΧΥΤΗΡΙΟ»
Ιεράς Οδού 44 ― τηλ. 211.012.44.01.
Παντελής ΑΜΠΑΖΗΣ
Γεράσιμος ΓΕΝΝΑΤΑΣ
Γιάννης ΜΠΟΣΤαντζόγλου
η τρόικα του χαμόγελου - το τρίο της χαράς
η τριανδρία του μεσονυκτίου
οι «έξω καρδιά» αιδοιοαοιδοί…
Κωμικές πρόζες & σπαραξικάρδιες ατάκες. Τραγούδια
με χαμόγελο για όλη την οικογένεια. Πικάντικα σχόλια
για τα λαϊκά κορίτσια και τ’ αγόρια με κοιλίτσα. Αφιέρωμα στη βλακεία που τελικά είναι ανίκητη. Τραγούδια
χιουμοριστικά και εύθυμα. Παντελώς χειροποίητα. Για
να σκάσει επιτέλους το πικραμένο χείλι του πελάτη…
Γιατί αυτή η ρημάδα η κρίση, μόνο με χιούμορ, χαρά και
χαμόγελο παλεύεται!
Μεικτό θέαμα βασισμένο σε τραγούδια και κείμενα με
θέμα τα λαϊκά κορίτσια της διπλανής πόρτας. Μουσική
παράσταση γένους θηλυκού, με πρόζες, μουσικές, και
τραγούδια! Χαρούμενα, χιουμοριστικά, χειροποίητα, παντελώς ντεμοντέρνα. Ελαφρά τραγούδια & βαριά λαϊκά,
με jazz διάθεση & rock άποψη!
Όταν ο μποέμ τραγουδοποιός συναντά επί σκηνής δύο
χαρισματικούς ηθοποιούς και όλοι μαζί παιζοτραγουδούν και «πειράζουν» τα θρυλικά πια «λαϊκά κορίτσια»,
τότε μιλάμε απλώς για ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών
Το τραγούδι πάει θέατρο! Μια δίωρη μουσικοθεατρική παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ένας μοναδικός συνδυασμός μουσικού θεάτρου, καμπαρέ, μουσικής σκηνής, μπουάτ, επιθεώρησης, οπερέτας, πίστας, λαϊκού πάλκου, αναψυκτηρίου, χοροθέατρου και stand up comedy που σε κάνει να γελάς με την καρδιά σου, να ξεφαντώνεις κάθε λεπτό και να παρακαλάς να μην τελειώσει. Ένα μεικτό θέαμα που ισορροπεί
θαυμάσια ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία του και προσφέρει
στιγμές μοναδικές, όπως, για παράδειγμα, τις επιθεωρησιακές
«θηλυκές ορμόνες», το «κούρεμα», τους «ν το πλήθος γυναικείους οργασμούς», τις «σοκολάτες» κ.ά.

Παρασκευή & Σάββατο: 21/1 έως 19/2
Πέμπτη & Παρασκευή: 24/2 έως 18/3
Ώρα προσέλευσης: 23.15 Διάρκεια παράστασης: 2
ώρες (με διάλειμμα για ποτό & τσιγάρο στο φουαγιέ)
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β
Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα συνεδρίασης τους Δημοτικου Συμβουλίου των 3Β.
Σοβαρότατα τα δύο θέματα που γέμισαν την αίθουσα.
― Αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών, ― Πρόταση για σύνταξη μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού
Μακρά συνεδρίαση, αντεγκλίσεις, κόντρες και εύφημες μνείες
εξελίχθηκαν μεταξύ της πλειοψηφίας και των άλλων συνδυασμών της μειοψηφίας.
Ιδιαίτερα μελετημένος ο Διονύσης Κοντονής
Υπαναχώρησε ο Δήμαρχος, αποσύροντας την αναστολή οικοδομικών αδειών
Ο σχεδιασμός της πόλης ψηφίστηκε με προϋποθέσεις ορισμένων όρων από πλευράς της μειοψηφίας
Πρώτη συνεδρίαση του Δήμου 3Β, (δεύτερη μετά τις δημαιρεσίες), με δύο πολυ
ουσιαστικά για την πόλη θέματα. Πολύς ο κόσμος, ξεχείλισε η μεγάλη αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας. Αναστολή οικοδομικών αδειών για 6 μήνες
και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για ανάθεση μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού όλου του Δήμου.
Προ ημερησίας ο Αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος ζήτησε ενημέρωση για
τους Αντιδημάρχους, αφού δεν ενημερώθηκε το σώμα, αλλά ούτε και ο τοπικός
τύπος, εξ’ όσων γνωρίζουμε.
Διαφωνία εξελίχθηκε μεταξύ του προέδρου Δ. Αναστασίου και του επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, για τη διαδικασία των προ
ημερησίας τοποθετήσεων. Η συχνότατη παρέμβαση του Δημάρχου, ερέθισε περισσότερο τα έδρανα της μειοψηφίας.
«Ξεχάστε τη διαδικασία που ξέρατε στη Βουλιαγμένη», παρενέβη ο αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος, ο οποίος ήταν στα έδρανα της μειοψηφίας στο
Δήμο Βουλιαγμένης και γνωρίζει καλά.
“Οποιος φαντάζεται ότι θα κάνει τέτοια πολιτική είναι γελασμένος”, απάντησε ο
δήμαρχος στις παρεμβάσεις της μειοψηφίας.

Εδώ τα καλά κιλίμια...
Ως έκτακτο συζητήθηκε η άρνηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος στο υπαίθριο “κατάστημα” χαλιών στην
συμβολή των οδών Λ. Βάρης και παραλιακής.
Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπείγον. «Για
μένα έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Η ιστορία με τα χαλιά
εκεί είναι προσβολή. Εγώ προσβάλομαι. Δεν μπορώ να
τον διώξω αν δεν έχω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου», ήταν τα λόγια που απηύθυνε στο σώμα.
Να θυμίσουμε εδώ ότι η αίτηση ανανέωσης της άδειας

λο συμφέρον στην παραλιακή ζώνη», τόνισε ο Γιάννης
Σκουμπούρης από τη μειοψηφία.
Τους φόβους του εξέφρασε ο Π. Καπετανέας, για την
τακτική του επείγοντος. «Να αποσυρθεί και να επανέλθει σωστα. Δεν χάλασε ο κόσμος να μείνει κι ένα μήνα
ακόμη, όταν είναι εκεί 5 χρόνια. Φοβάμαι ότι θα είναι η
απαρχή μιας σειράς τέτοιων αποφάσεων» κατεληξε.
Τέλος ψηφίστηκε το θέμα ομόφωνα.

Αποσύρθηκε η αναστολή
οικοδομικών αδειών
Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του, αιτιολόγησε τους λόγους που ζητάει αναστολη οικοδομικών αδειών για 6
μήνες, λέγοντας ότι πρέπει να οργανωθούν οι Πολεοδομίες, να ενοποιηθούν γιατι τώρα έχουμε δύο πολεοδομίες (Βούλα, Βουλιαγμένη) και η Βάρη εκδίδει άδειες
στο Μαρκόπουλο.

Διαφωνία διαδικαστική μεταξύ Προέδρου Δ. Αναστασίου και επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
«Είναι προαγωγή της δημοκρατίας να μπορούμε να συζητάμε και
προς το συμφέρον της πόλης, κύριε Πρόεδρε».

είχε έρθει σε συνεδρίαση, στην εκπνοή του 2010 στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας και με την παρέμβαση του
Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, που τυπικά δεν είχε αναλάβει καθήκοντα, δεν συζητήθηκε, όπως είχαμε σημειώσει στο σχετικό ρεπορτάζ μας.
«Το θεωρώ εύκολο θέμα κύριε Δήμαρχε και δεν αποδέχομαι τους χαρακτηρισμούς. Να ξηλώσουμε ένα μεγά-

Ιδιαίτερα μελετημένος ο Δ. Κοντονής. Με τις παρεμβάσεις του
οδήγησε το δήμαρχο να αποσύρει το θέμα της αναστολής οικοδομικών αδειών.

Στην εισήγησή του ο Δημαρχος είπε μεταξύ άλλων:
Ολοι ξέρετε τι συμβαίνει με την Πολεοδομία και όλοι
ξέρετε τι ακούγεται. Αύριο θα φοβηθούν όλοι και θα
τρέχουν να βγάζουν άδειες στο Μαρκόπουλο, μήπως
και χάσουν το οικοπεδάκι τους.
Ηδη υπάρχουν πιέσεις.
Με πήρε η Περιφέρεια και κομψά ζήτησε να κάνουμε
τους 6 μήνες 3 και τους είπα· άστο
Δύο λόγοι ουσίας υπάρχουν για το μέτρο.
― Πλήρης έλεγχος της πόλης μας και
― Γιατί η Πολεοδομία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Και
δεν μου αρέσει να εξυπηρετείται από το Μαρκόπουλο.
Πάμε να προλάβουμε τους αετονύχηδες. Και το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Βούλα, που αν χάσει αυτή την
ευκαιρία είναι τελειωμένη. Δύο τρία κομμάτια έχει η
Βούλα που πρέπει να μείνουν πράσινο για να μπορέσει
να αναπνεύσει. Αλλιώς θα φεύγουμε σε λίγο πουλώντας όσο όσο τα σπίτια μας να πάμε παρακάτω.
Ολες οι πτέρυγες της μειοψηφίας εξέφρασαν την διαφωνία τους κατ’ αρχήν ως προς τη νομιμότητα της απόφασης, “πάσχει νομικά και θα πέσει”, ήταν η γενική
άποψη.
«Κόντεψα να πεισθώ από τον κ. Δήμαρχο. Είμαι αντίθετος για 3 λόγους: είναι παράνομη, ανούσια, αναιτιολόγητη» τόνισε ο Γρ. Κωνσταντέλλος και εξήγησε ότι
δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη ζωή και εξέλιξη της
πόλης. «Μια πρόταση αλλαγής να κάνετε θέλετε 2,5
χρόνια».
Να δεσμεύσουμε τους χώρους, αντί για αναστολή οικοδομικών αδειών, ήταν η τοποθέτηση αρκετών συμβούλων της μειοψηφίας.
«Να πάρουμε μόνο για τη Βούλα αναστολή», ήταν η
πρόταση του Δ. Κοντονή, αφού ο Δήμαρχος φοβάται τη
Βούλα.
«Ή φέρτε έναν χάρτη και να μας πείτε ποια Οικοδομικά
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Μελέτη Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης
Εξουσιοδότηση ζητάει ο Δήμαρχος για να ενεργήσει
Τετράγωνα θέλουμε να κάνουμε πράσινο και θα βγεί ομόφωνη απόφαση από
εδώ μέσα», κατέληξε.
«Η προστασία του περιβάλλοντος έχει
ονοματεπώνυμο. Η πρόταση του δη-

μάρχου είναι σωστή επί της αρχής. Αν
πάρουμε την απόφαση σήμερα θα πέσει. Να αναβληθεί για μία εβδομάδα,
αλλιώς παίζουμε το παιχνίδι αυτών για
τους οποίους το κάνετε». ήταν η γνώμη
του Γ. Σκουμπούρη.
Τέλος πέρασε η θέση του Δ. Κοντονή
να αποσυρθεί το θέμα «για να μην καεί» και να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση πιο έτοιμο.
Το θέμα απεσύρθη.

Ναι στην εξουσιοδότηση
υπό όρους
Το επόμενο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου
προκειμένου να αναθέσει την σύνταξη
μελέτης από καθηγητές του Πολυχνείου
για ανάπλαση της πόλης. Χωρίς να αλλάξουν οι χρήσεις γης και χωρίς να αλλάξει
ο συντελεστής δόμησης, όπως είπε ο Δήμαρχος.
Ζητώ την εξουσιοδότηση για να κάνουμε
μελέτη περιβαλλοντικής προστασίας
όλου του Δήμου. Για να δοθούν οι κατευθύνσεις. Κανένα κτίσμα στην αιγιαλίτιδα
ζώνη και την ακτογραμμή.
Μίλησε για τις παραλίες, την Α’ πλαζ, το
Καμπινγκ, τη Β’ πλαζ.
Στο Κάμπινγκ να φύγουν όλα τα κτίσματα, όλα γκρέμισμα και πίσω ό,τι βοηθητικό πρέπει, να γίνει. Ας γίνει και μια μορφή παιδικής εξυπηρετησης.
Στο Ασκληπιείο να μη γίνει κανένα κτίσμα, να μην πειραχτεί το πράσινο. Στη Β’
πλαζ να φύγουν όλα τα κτίσματα και να
γίνει το μοντέλο μιας σύγχρονης πλαζ.
Το κτήμα Κόνιαρη αν χτιστεί τελειώσαμε·
χάθηκε η πόλη.
Το Δημαρχειο να γίνει στη συμβολή των
οδών Λ. Βάρης και παραλιακής, εκεί που

πουλάνε τα χαλιά...
Ολα αυτά να “οχυρωθούν” με ένα Προεδρικό Διάταγμα που δεν θα μπορεί να το
πειράξει ούτε δήμαρχος ούτε υπουργός.
Ζήτησε τη συναίνεση όλων γιατί μόνο
έτσι θα μπορέσει να περάσει.
Αντιδράσεις και διαφοροποιήσεις ουσίας
υπήρξαν από τις μειοψηφίες, όπως του
Καπετανέα, που ρώτησε τι θα γίνει με τις
μεγάλες εκτάσεις της Βάρης, όπως το
Βοκτάς, το κτήμα Κανελλόπουλου, η περιοχή Φλέμιγκ καθώς και η εύστοχη επισήμανση του Γρ. Κωνσταντέλλου, για τον
“Μύθο”, που είναι μέσα στην αιγιαλίτιδα
ζώνη στο Καβούρι, αλλά τόσα χρόνια ο
δήμαρχος δεν το έριξε.
Επίσης του Κοντονή που ζήτησε να καταγραφεί στην απόφαση ότι δεν θα αλλάξουν οι χρήσεις γης στη Βούλα, γιατί
υπάρχουν επιχειρήσεις όπου εκκρεμούν
δικαστήρια και θα εκμεταλλευθούν μία τέτοια απόφαση...
Τέλος υπερψηφίστηκε το θέμα, αφού έθεσαν όρους και βέβαια την προϋπόθεση ότι
θα έρθει η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πιστεύουμε ότι θα έχει συνέχεια το θέμα,
και θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχουν
κωλλύματα στην υλοποίηση της απόφασης.
Αννα Μπουζιάνη

Σύσκεψη για έκτακτα φαινόμενα
από το Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας επέδωσε εύσημα στον τ. δήμαρχο Βάρης Παν. Καπετανέα λέγοντας:
Κάνατε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και
μου αρέσει και το εκφράζω δημόσια. Κάνατε
μια προσπάθεια να προστατεύσετε την πόλη,
κύριε Δήμαρχε.

Συνεδριάζει το τοπικό Συντονιστικό Οργανο του Δήμου Μαρκοπούλου τη Δευτέρα 17
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμύρες, για την περίοδο 2010-2011, σύμφωνα με το υπ´ αριθ. πρωτ. 529/16-11-10 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής.
Στη συνάντηση αυτή, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, 2ος όροφος), έχουν κληθεί τα μέλη του Σ.Τ.Ο., μέλη τοπικών συλλόγων, φορέων και σωμάτων
ασφαλείας.
Ωστόσο η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους, δημότες και κατοίκους της περιοχής,
που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά ή να ενώσουν τις δυνάμεις τους με αυτές της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Μαρκοπούλου.

«Διόδια stop»
Ο νέος Δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος έσπασε τις μπάρες
Ανοιξε, έναν παλιό παράπλευρο δρόμο, ο νέος δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος, κοντά στα διόδια της Πελασγίας, έτσι ώστε οι κάτοικοι της ανατολικής Φθιώτιδας να έχουν ελεύθερη διέλευση χωρίς να πληρώνουν διόδια για
να πάνε στο χωράφι τους!
Οδηγώντας ο ίδιος ο Απ. Γκλέτσος το χωματουργικό μηχάνημα του Δήμου Στυλίδας γκρέμισε τις παράπλευρες μπάρες ενώ πλήθος κόσμου τον επευφημούσε. Ενταση δημιουργήθηκε βεβαίως όταν ορισμένοι αστυνομικοί από τις ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονται στην περιοχή, προσπάθησαν μάταια να τον εμποδίσουν.
Από την πλευρά της εταιρείας που εκμεταλεύεται τα διόδια υποστηρίζουν ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές μόλις
απομακρυνθούν τα μηχανήματα του δήμου, ενώ ο δήμαρχος δηλώνει αποφασισμένος «να αποκαταστήσει την απρόσκοπτη και χωρίς κόστος επικοινωνία μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου του».
Είναι ανήκουστο να πρέπει να πληρώσεις 4 και 5 φορές διόδια για να κυκλοφορήσεις στη συνοικία σου ή στο γειτονιά
σου.

Οι… «κοπρίτες»
του Ασκληπιείου
Πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά κι αρχή του
νέου χρόνου μου ‘λαχε «να κάνω ρεπορτάζ» στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Βούλας.
Πρωί – πρωί – είχε εφημερία – με «ιδία
μέσα» και με σοβαρότατα προβλήματα
υγείας (οξεία παγκρεατίτιδα διέγνωσαν) κατέφθασα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου μου…
έσπευσε η υπηρεσία ασφαλείας,
- Χρειάζεσθε φορείο;
- Όχι...
- Ένα καροτσάκι, λοιπόν. Περιμένετε
ένα λεπτό.
Το «ένα λεπτό» ήταν σχήμα λόγου.
Πρωτού παρέλθει, είχε σπεύσει ο τραυματιοφορέας, που με βοήθησε να κάτσω. Τροχάδην με οδήγησε στο «Παθολογικό».
- Καλημέρα, καλή χρονιά…
- Τι έχουμε εδώ; Ξαπλώστε.
Πρώτες εξετάσεις, συμπλήρωση χαρτιών με τη συνοδό και να πάλι ο τραυματιοφορέας με το καροτσάκι και τα
παραμεμπτικά:
Αξονικές, υπέρηχο, ακτινολογικό. Με
ταχύτητα, χωρίς υπερβολή, αμερικανικών ταινιών.
Όχι απλά με ευσυνειδησία, αλλά με ζήλο, με κέφι από τον τραυματιοφορέα
και την νοσοκόμα, μέχρι το γιατρό.
Κι ήταν γιορτινή μέρα, που κάποιοι θα
«βλαστήμαγαν» γιατί είχαν «υπηρεσία»!
Άθελά μου, παρ’ όλους τους πόνους
μου σκέφθηκα:
Δεν είναι δυνατόν να εννοούσε αυτούς
τους ανθρώπους ο Πάγκαλος όταν αναφερόταν σε «κοπρίτες»!
Όταν εργάζονται ευσυνείδητοι άνθρωποι στο «δημόσιο», αυτό λειτουργεί
θαυμάσια. Έμπνευση χρειάζεται και
ήθος.
Σε ποιά ιδιωτική κλινική θα μου παρείχαν καλύτερες ιατρικές υπηρεσίας,
αφού θα με «έγδερναν», βεβαίως.
Προσοχή λοιπόν στο ΕΣΥ, γιατί τα «κοράκια» καραδοκούν. Οι εργαζόμενοι
στο δημόσιο θα το διαφυλάξουν καλύτερα από τις ορέξεις των αρπακτικών,
με την εργασία τους, με την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών, με την ευγένεια και την προθυμία τους, καλύτερα
από κάθε άλλη μορφή αντίστασης, αλλά και παράλληλα.
Κώστας Βενετσάνος

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ναι, Ελληνας είμαι ρε!
Τα έχω πάρει στο κρανίο με την απαξίωση του Ελληνα, από εμάς τους ίδιους τους Ελληνες!
Καθημερινά ακούω από τα γυάλινα παράθυρα, αλλά
και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου!! τη φράση “Ελληνες είμαστε...” με εκείνο το απαξιωτικό και
χατζατζάρικο - για όσους έβλεπαν μικροί καραγκιόζη - ύφος.
Ναί ρε, είμαι Ελληνας και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό
όσο και αν θέλετε να μας το “φορέσετε” κι αυτό το
αίσθημα.
Ναι Ελληνας είμαι και προσπαθώ, μέσα από όλες τις
αντιξοότητες να τα βγάλω πέρα· και στο τέλος τα
καταφέρνω. Κι αυτό είναι που τρελαίνει όλους τους
άλλους.
Ελληνας είμαι και προσπαθώ να μη χάσω το αμετάφραστο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, φιλότιμο,

παρά τις δικές σας προσπάθειες για το αντίθετο.
Από την ίδρυσή μας ως κράτος μάς έχουν βάλει στη
“μέγγενη” και μας “ξεζουμίζουν”, αλλά όλο και κάποια σταγόνα μένει για να αρχίσει να κυκλοφορεί
ξανά το αίμα στις φλέβες μας και να στεκόμαστε
στα πόδια μας.
Το δείξαμε το 1821, το δείξαμε το 1940, το δείξαμε
το 1973, το δείξαμε το 2004· και αν σκαλίσω τη μνήμη μου θα θυμηθώ αμέτρητες στιγμές μεγαλοσύνης
του Ελληνα.
Ακούσατε ποτέ κανέναν Αμερικανό να πει απαξιωτικά Αμερικάνοι είμαστε; Ακούσατε ποτέ κανέναν
Γερμανό, εν πολλοίς δικαίως, να το λέει απαξιωτικά·
Γερμανοί είμαστε;
Κι όμως είχανε κάθε λόγο. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της παρούσας ιστορίας έχουν ακουστεί στην
Αμερική και στη Γερμανία!
Επιτέλους, ας απομονώσουμε αυτούς που το επιδιώκουν συστηματικά να μας αλλοιώσουν και να μας
κάνουν να χάσουμε αυτό το αίσθημα της πατρίδας
και της φυλής.
Το άκουσα προχθές από τον Υπουργό Υγείας - Ελληνες είμαστε - σε πρωινάδικο παράθυρο και “φούντωσα”.
Ο Ελληνας του φταίει που περιμένει υπομονετικά

σε ατελείωτες ουρές για το κοινωνικό αγαθό που
λέγεται υγεία και το έχει πληρώσει με το αίμα του
με τις ασφαλιστικές εισφορές μιας ολόκληρης ζωής!
Ο Ελληνας του φταίει που για να κάνει μία εξέταση
περιμένει και τρεις μήνες στον ασφαλιστικό του φορέα;
Ο Ελληνας του φταίει που τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας απαξιώνονται, μειώνοντας κρεβάτια και
προσωπικό για να μας στείλουν στον ιδιωτικό τομέα;
Δεν φταίει ο ΕΛΛΗΝΑΣ, αλλά κάποιοι ανθέλληνες,
που μπροστά στον άνθρωπο και στο συνάνθρωπο
βάζουν θεό τους το χρήμα και προσπαθούν να το
πάρουν με όποιο μέσο· και οι πολλοί προέρχονται
μέσα από αυτούς που χρησιμοποιούν τη φράση:
«Ελληνες είμαστε»!
«Έχει τεράστια σημασία η αξιοπιστία μας. Και η
αξιοπιστία μας θα χτιστεί και το 2011, ακόμα περισσότερο, με το έργο που έχουμε μπροστά μας», είπε
προχθές 12/1 ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μα με ποια αξιοπιστία να προχωρήσεις όταν εσύ ο
Ελληνας αυτοαπαξιώνεσαι και αυτοαμφισβητείσαι.

Είναι ΝΟΜΙΜΟ! ΔΙΚΑΙΟ είναι;
Τον Απόστολο Γκλέτσο, Δήμαρχο Στυλίδας τον συνέλαβαν (11/1), διανυκτέρευσε στην ασφάλεια της Λαμίας και
οδηγήθηκε σιδεροδέσμιος την επομένη
στον Εισαγγελέα, γιατί παρανόμησε,
στα πλαίσια των ουσιαστικών καθηκόντων του: Άνοιξε δημοτικό παράδρομο
προκειμένου οι δημότες του να πηγαίνουν στις δουλειές τους, στα χωράφια
τους, χωρίς να πληρώνουν καθημερινά
τέσσερις (και) φορές διόδια, που επέβαλε ο νόμος Σουφλιά, χάρη των εργολάβων.
Ο Δήμαρχος έτυχε από τα ΜΜΕ, γενικά, αντιμετώπισης συμβατής προς το
δημόσιο αίσθημα περί δικαίου.
Δύο «παπαγαλάκια» όμως, όπως ο
ίδιος χαρακτήρισε τους πρωινούς δημοσιογράφους του ΣΚΑΙ, έκαναν την
εξαίρεση:
«Μετανιώσατε για την πράξη σας; Θα
το ξανακάνατε;» …
»…ναι αλλά ήταν παράνομο αυτό που
κάνατε»!
Τι κατανόηση να δείξω σ’ αυτούς που
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, με τη
δύναμη του «γυαλιού», για τον αρνητικό ρόλο διαστρέβλωσης του έμφυτου
περί δικαίου αισθήματος. Περί της εννοίας του Δικαίου και των νόμων.
Όλοι αυτοί που επικαλούνται την «νομιμότητα», δηλαδή το Νόμο που ψήφισε μια διατεταγμένη πλειοψηφία, παραβλέπουν εσκεμμένα ότι ο νόμος για
να είναι σεβαστός και επομένως αποδεκτός, πρέπει να ‘ναι συμβατός με το

Δίκαιο, με το ηθικό, με τη λογική και
επιπρόσθετα με τον υπερκείμενο κανόνα δικαίου.
Σύμφωνα όμως μ’ αυτούς, δηλαδή με την
εξουσία και τα εξαρτήματά της και κατά
τα συμφέροντα, dura lex, ή και injustus
lex, sed lex: Σκληρός νόμος ή και άδικος,
αλλά νόμος. Και «μαλακός» να ‘ναι, άμα
τους βολεύει, πάει και τελείωσε «το λέει
ο νόμος»!
Ποιός το ‘πε αυτό; Το είπαν οι Ρωμαίοι.
Είτε Συγκλητικοί, είτε αυτοκράτορες. Το
imperium. Έπρεπε να υπάρχει, όχι συναποδοχή, αλλά υπακοή από τους υπηκόους!
Δεν είναι όμως πλέον έτσι αποδεκτά
από τους διαφωτιστές της Δύσης,
όπως ο Μοντεσκιέ, που μπολιάστηκαν
από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και τη
σοφία του.
Και για να μη μακρυγορούμε όμως ας
ανατρέξουμε κατ’ ευθείαν στην πηγή.
Το χαρακτηριστικότερο ίσως δείγμα,
μας το δίνει η «Αντιγόνη» του Σοφοκλη:

«Αντιγόνη» 2500 ετών νέα
Ο «νόμος» είναι ο Κρέων που καταπατά
τους φυσικούς (θεϊκούς) νόμους, απαγορεύοντας την ταφή του Πολυνίκη.
Η ανυπακοή, η άρνηση τήρησης του
ασύμβατου προς το ηθικό και φυσικό δίκαιο, άδικου νόμου που επιβάλλει η
εξουσία, έρχεται από μια νέα, θαρραλέα
και άφθαρτη γυναίκα, την Αντιγόνη.
Για τον Κρέοντα, «αυτόν που η πόλη

έβαλε στην εξουσία, πρέπει να τον
υπακούμε και στα μικρά και στα δίκαια
και στα ενάντια» (660) (τα άδικα, δηλαδή). Ενώ ο Αίμονας του εφιστά την
προσοχή, ότι «της Θήβας ο λαός ομόφωνα τ’ αρνιέται» (727).

Ο Απ. Γκλέτσος εν δράσει

Η συνέχεια και οι συνέπειες της γνωστής τραγωδίας είναι επίσης γνωστά.
Εκείνο λοιπόν που επιβάλεται να προτάσουμε ΔΕΝ είναι το «νόμιμο», αλλά
το ΔΙΚΑΙΟ. Ναι, είναι νόμιμο! Δίκαιο είναι;
Ο Νόμος, που ψηφίζει η οποιαδήποτε
διατεταγμένη πλειοψηφία (συχνότερα
εντός εισαγωγικών) οφείλει εκτός από
Συνταγματικός, να είναι και ηθικός και
δίκαιος και (άρα) λογικός! Τότε έχει
πραγματική ισχύ. Άλλως είναι διαβλητός και υπόκειται σε παράκαμψη,
αδράνεια και ανυπακοή.

Σημείωση: Επειδή δεν έφταναν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ, συνεπίκουρη
ήρθε και η έντυπη αδελφή “Καθημερινή” με το κύριο άρθρο της! (14/1/2011).
«Λογικό ειναι - ισχυριζεται η σοβαρή
εφημερίδα - όταν αναδεικνύουμε ηθοποιούς ή αλλου τυπου σταρ σε σοβαρά
αξιώματα, να τους απολαμβάνουμε
στο πολιτικό θέατρο...».
Αφού λοιπόν θεωρούν κι εκτιμούν έτσι
τους ηθοποιούς που πάνε κόντρα στο
κατεστημένο και τα συμφέροντά του,
απ’ την πλούσια ελληνική γραμματεία,
σκόπιμα επικαλέστηκα ένα γνωστό έργο τραγωδίας, όπου στην αρχαιότητα
δεν «επαίζονταν», αλλά διδάσκονταν,
μιας και ο Δήμαρχος Απόστολος Γκλέτσος είναι ηθοποιός. Και να γιατί δεν
πρέπει να συμπλέκουμε απαξιωτικά
τους ηθοποιούς με τους ποδοσφαιριστές και τους τραγουδιστές ή οποιουσδήποτε που το γνωστικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο
είναι άσχετο με την επιστήμη και την
τέχνη της πολιτικής. Οι ηθοποιοί, κατά
κανόνα, είναι σπουδαγμένοι και μπολιασμένοι πολιτικοί!
Γραφόταν αυτό το σχόλιο, όταν πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο, ορθώς
ποιόν, έκανε πίσω (θ’ ανοίξει ο δρόμος,
θα δοθουν και οι κάρτες ελευθέρας).
Σωστά, γιατί στους χειμάρρους «τα
κλαράκια που λυγούν σώζονται. Τα
κούτσουρα σπάζουν» (“Αντιγόνη”,
στιχ. 706-8).
Κώστας Βενετσάνος
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Αντιδήμαρχοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Με την υπ’ αριθ. 6/2011 απόφαση ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκωστας, όρισε τους Αντιδημάρχους του Καλλικρατικού Δήμου.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 59 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010 στο Δήμο 3Β μπορούν να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι. Και πέντε ορίστηκαν.
Αργυρουδάκη Ελευθέριο κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Βάρης
με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α) Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες
και λειτουργούν
στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης.
β) Η μέριμνα για
την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα Βάρης
(Δ.Κ.Β.), σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους αντιδημάρχους.

γ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη
Δ.Κ.Β. σε συνεργασία με τους άλλους Αντιδημάρχους.
4) Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δ.Κ.Β..
Τσιριγώτη Ηλέκτρα Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τις εξής
αρμοδιότητες:
α) Των τεχνικών έργων και συντηρήσεων
β) της πολεοδομίας
γ) του σχεδίου
πόλεως.
Δαβάκη Δημήτριο Αντιδήμαρχο Οικονομικών
και Διοικητικών
Υπηρεσιών με
τις
παρακάτω
αρμοδιότητες:
α) της Οικονομικής υπηρεσίας και ειδικά
των Τμημάτων Ταμειακής υπηρεσίας, εντελλομένων εξόδων και προμηθειών, δημοτικής

περιουσίας και
δημοτικών προσόδων.
β) των Διοικητικων υπηρεσιών.
γ) του τμήματος
αδειών καταστημάτων
δ) του Κέντρου
Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ).
Μαρτίνου Γεωργία αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) της καθαριότητας - μηχανολογικού & συντήρησης οχημάτων
και γραφείου κίνησης
β) του πρασίνου
και προστασίας
περιβάλλοντος
(ανάπτυξη κοινόχρηστου πράσι-

νου, πυροπροστασία, πυρασφάλεια).
Πανάς Σπυράγγελος Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας,
με τις παρακάτω
αρμοδιότητες.
α) Επιχειρησιακού σχεδιασμού
β) Μηχανοργάνωσης και
Αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας
του.

Συγχαρητήρια
Τους φίλους μου
Ραχήλ & Μωυσή Καπόν
συγχαίρω για την βράβευση
των εκδόσεών τους “Καπόν”
από την Ακαδημία Αθηνών.
γιάννης κορναράκης

To “έπος” του Ερζερούμ
(αμάν κουζούμ, αμάν γιαβρούμ)
Η πολυσυζητημένη επίσκεψη και ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στην ετήσια σύνοδο των Τούρκων πρέσβεων
στο Ερζερούμ, έχει σαφέστατα και την συμβολική και σημειολογική της διάσταση που, όπως συχνά συμβαίνει στα
διπλωματικά δρώμενα, επισκιάζει το δούναι και λαβείν των
εκατέρωθεν δηλώσεων. Αρκεί να συγκρίνει κάποιος την
εφάμιλλη Ξέρξη, πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού στην Αθήνα, με την παρουσία του Γ. Παπανδρέου στο Ερζερούμ.
Οι αναμφίβολα ορθές επισημάνσεις τις οποίες απηύθηνε
στο από θέσεως ισχύος ακροατήριό του, αποδυναμώνονται ως προς την διπλωματική αποτελεσματικότητά τους
από το γεγονός της αναπόφευκτης σύγκρισης των αντιπαραβαλλόμενων μεγεθών. Ο πρωθυπουργός μιάς χώρας
προσέρχεται σε ακροατήριο εντεταλμένων διπλωματικών
λειτουργών μιάς όχι φίλα προσκείμενης γειτονικής χώρας,
για να τους επιστήσει την προσοχή επί των κατά την γνώμη του λαθεμένων επιλογών της ηγεσίας τους –παρούσας
και αυτής- τις οποίες εφαρμόζουν. Το διεθνές μήνυμα που
δόθηκε ήταν σαφές για το ποιά εκ των δύο χωρών έχει το
πάνω χέρι στις μεταξύ τους σχέσεις.
Οι στρατευμένες ελλαδικές πένες έσπευσαν να πανηγυρίσουν: «Πρώτη φορά μίλησε έτσι στην τουρκική ηγεσία Έλληνας πρωθυπουργός». Εσκεμμένη παραπληροφόρηση
του εν απελπισία ριφθέντος ελληνικού κοινού, εφόσον
δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε έτσι στην Τουρκία, αλλά η πρώτη φορά που ο συγκεκριμμένος πολιτικός είπε κάποια πράγματα με τ’ όνομά
τους, είτε ως πρωθυπουργός, είτε ως υπουργός Εξωτερικών. Στο παρελθόν τόσο ο Κων/νος Καραμανλής, όσο και
ο Ανδρέας Παπανδρέου είχαν απαντήσει στην τουρκική
ιταμότητα με πολύ πιο σταράτες δηλώσεις, προβάλλοντας
μάλιστα την πάλαι ποτέ ακλόνητη θέση της ελληνικής διπλωματίας: «Δεν διεκδικούμε τίποτε, δεν παραχωρούμε
τίποτε». Επιπλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου, στην μετά
Νταβός και mea culpa εποχή του είχε αμφισβητήσει την
ορθότητα του «δεν διεκδικούμε τίποτε», πεπεισμένος ότι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
δεν ήταν η καλύτερη άμυνα απέναντι στην τουρκική βουλιμία.
Αντιθέτως, ο Γιώργος Παπανδρέου αποδυνάμωσε την
όποια πιθανότητα ισχυροποίησης των θιγομένων από την
Τουρκία κυριαρχικών μας δικαίων, επικαλούμενος την διεθνή διαιτησία σε περίπτωση μη ευόδωσης των διμερών
διαπραγματεύσεων. Είναι τοις πάσι γνωστό ότι το υπό
αμερικανική κηδεμονία Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εκδίδει αποφάσεις με πολιτικά και όχι με νομικά κριτήρια,
πεδίο στο οποίο δεν αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι’ αυτό άλλωστε και η Τουρκία κρυφοχαμογελά
σε μια τέτοια διμερή προσφυγή. Η εύλογα αναμενόμενη
Σολομώντειος απόφαση συγκυριαρχίας στο Αιγαίο ευνοεί
πέραν των τουρκικών συμφερόντων και τα αμερικανικά,
τόσο σε επίπεδο γεωστρατηγικής όσο και στο επίπεδο επιδιώξεων των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών. Η διεθνώς συρόμενη φημολογία περί μοιράσματος των αιγαιακών πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε αναλογία 20% Ελλάδα20% Τουρκία και 60% Η.Π.Α δεν απέχει πολύ από την μεθοδικά προετοιμαζόμενη πραγματικότητα.
Εάν πράγματι ο Γ. Παπανδρέου ήθελε να καταστήσει σεβαστές, στην τουρκική ηγεσία, τις ελληνικές θέσεις δεν θα
προσερχόταν ως ικέτης στο ετήσιο πάρτι των λοχαγών
του εχθρικού στρατού, αλλά θα απευθυνόταν στον αντίπαλο αρχιστράτηγο από διεθνή βήματα, όπως η Ε.Ε και το
ΝΑΤΟ, ή έστω με μιά από ελληνικού εδάφους δήλωσή του
στον Τύπο. Όταν καταπίνεις την μεγαλοπρεπή τουρκική
επίδειξη ισχύος από την επίσκεψη της τουρκικής φρεγάτας στο Σούνιο, καθίστασαι το λιγότερο γραφικός να παραπονιέσαι στους Τούρκους για τις συνήθεις υπερπτήσεις
των πολεμικών τους αεροσκαφών πάνω από το ακριτικό
Αγαθονήσι. Πόσο μάλλον όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής σου έχει χαρακτηρίσει άχρηστους και χαραμοφάηδες τους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, εφόσον κατά την γνώμη του δεν υφίσταται τουρκική απειλή.

Ίσως και οι πρόσφατες απαξιωτικές δηλώσεις του Θ. Πάγκαλου για τους αγωνιστές του 1821 στο πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης (τους απεκάλεσε αμόρφωτους κι εμάς περίπου μπάσταρδους) να εντάσσονται στο ίδιο κλίμα προσέγγισης και αλληλοκατανόησης.
Και εφόσον δεν υφίσταται κατά Πάγκαλο τουρκική απειλή,
γιατί να μην προχωρούν και οι συζητήσεις με τουρκικούς
επιχειρηματικούς ομίλους για την εξαγορά ελληνικών
ακατοίκητων νησιών στο Αιγαίο. Τι κι αν φωνάζουν κάποιοι υπερβολικοί για την εύλογη και ανεξέλεγκτη στρατιωτική αξιοποίηση αυτών των νησιών από την Τουρκία. Σωπάτε καλέ, γίνονται τέτοια πράγματα; Ίσως η ίδια λογική της
«ανύπαρκτης» τουρκικής απειλής να έδωσε στις 22 Δεκεμβρίου άδεια υπέρπτησης ολόκληρης της Μακεδονίας
σε τρία τουρκικά στρατιωτικά ελικόπτερα που προέρχονταν από την Αλβανία και που –όπως καταγγέλλει η Κύρα
Αδάμ στην «Ελευθεροτυπία»- φωτογράφισαν όλη την Μακεδονία με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης.
Η προβληθείσα ως «ηρωϊκή» εκστρατεία του Γ. Παπανδρέου στο Ερζερούμ, με τους άνευ πρακτικού αντικρίσματος φραστικούς λεονταρισμούς, μυρίζει –για να μην πω
όζει- συγκυριαρχία και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Το
ότι οι ακριβοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι του, Έλληνες
και Αμερικανοί, τού έχουν συστήσει να χρησιμοποιεί κατά
κόρον στις ομιλίες του λέξεις όπως «πατρίδα», «έθνος»
και άλλες τέτοιες απόβλητες και αλλεργιογόνες γι’ αυτόν
μέχρι πρόσφατα, μόνον αφελείς μπορεί να εντυπωσιάσει.
Άλλωστε αν ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα να ορθοποδήσει, υπάρχουν κι άλλα πλουτοπαραγωγικά ελληνικά κοιτάσματα, εκτός των διεκδικούμενων πετρελαϊκών στο Αιγαίο. Υπάρχει το αμύθητης ποσότητας κοίτασμα φυσικού
αερίου νότια της Κρήτης, του οποίου μάλιστα η άντληση
δεν θα έθετε σε ολέθριους κινδύνους το περιβάλλον. Η
γιωργοπαπανδρεϊκή «διπλωματία των σεισμών», μόνο «Σισμίκ» θα βγάζει στο Αιγαίο, προς βέβαιο όφελος του αποκληθέντος από τον πρωθυπουργό μας «καρντάση» Ερντογάν και αμφίβολο δικό μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο λόγος στους φοιτητές
Ποιός μπορεί να κρίνει καλύτερα απ’ τους ίδιους τους μαθητές - φοιτητές έναν καθηγητή τους;

το site αυτό, όπως δηλώνουν
οι δημιουργοί του, “είναι για
την ενημέρωση των φοιτητών
από φοιτητές. Η επιλογή ενός
καλού καθηγητή - μαθήματος,
είναι κομβική για έναν φοιτητή
και πιστεύουμε πως βοηθάμε
αρκετά σ’ αυτό”.

Κι αν μέχρι τώρα αυτό γινόταν
μόνο στα λόγια, τώρα δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα
στην οποία, οι φοιτητές μπορούν επώνυμα να βαθμολογούν και να σχολιάζουν τους
καθηγητές τους. Μια κίνηση
υγιώς δημοκρατική που φέρνει αντιμέτωπους τους καθηγητές με τους ίδιους τους
εαυτούς τους.
Θα μου πείτε, σχολιάζουν
επώνυμα και παρ’ όλα αυτά
γράφουν και αρνητικά σχόλια;
Κι όμως, η ιστοσελίδα ήδη
αριθμεί πάνω από 17.000 βαθμολογήσεις φοιτητών προς
τους καθηγητές τους, αφού οι
προηγούμενοι, εγγράφονται
οικειοθελώς στην ιστοσελίδα
και μόνο τότε μπαίνουν προς
κρίση. Άρα ο καθηγητής από
μόνος του επιλέγει αν θέλει
να αξιολογηθεί ή όχι από τους
φοιτητές του.
Στο site λοιπόν (www.rateyourprofessor.gr) έχουν ήδη εγγραφεί 2.386 καθηγητές!
Η βαθμολόγηση γίνεται με
άριστα το 10 και τα στοιχεία

Ίσως αυτή η κίνηση να βοηθήσει
και στην κάλυψη του κενού που
υπάρχει στην δημόσια Ελληνική
παιδεία, της εποικοδομητικής
επικοινωνίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους
άμεσα ενδιαφερόμενους, τους
φοιτητές.

που βαθμολογούνται είναι: κατανόηση, βοήθεια, ευκολία
και γενική απόδοση. Επιπλέον
μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει όποιο σχόλιο θέλει.
Αν ο καθηγητής “βγάλει” μέσο
όρο κάτω από 5, “κόβεται”, μεταφορικά πάντα.
Από λίγο που ψάξαμε μέσα
στο site πάντως οι περισσότεροι “προβιβάζονται” καλώς.
(Να σκεφτώ ίσως ότι στην
ιστοσελίδα πλειοψηφικά εγγράφονται όσοι νιώθουν ζήλο
για την δουλειά τους άρα είναι

και καλοί;)
Η ύπαρξη αυτού του site με
εξέπληξε ευχάριστα, καθώς
αν οι φοιτητές το χειριστούν
σωστά, μπορεί να τους οφελήσει ιδιαίτερα στις πανεπιστημιακές τους σπουδές αλλά και
να τους κάνει πιο υπεύθυνους.
Δεν είναι εύκολο να λες την
γνώμη σου δημόσια και επώνυμα. Οφελημένοι βγαίνουν
και οι καθηγητές αφού έτσι
μπορούν να μάθουν τι τους
λείπει ή τι πρέπει να διορθώσουν στη διδασκαλία τους.
Ο λόγος που δημιουργήθηκε

Ορισμένα απ’ τα σχόλια των φοιτητών
Είναι κρίμα για το πανεπιστήμιο Αθηνών και μεγάλο ρεζίλι για την ακαδημαϊκή κοινότητα
να είναι ο μόνος καθηγητής, που αποτελεί το παράδειγμα - υπόδειγμα Δασκάλου. Αναντικατάστατος, ακόμα για μαθήματα που δεν είναι του τομέα του.
Πολύ κατανοητός καθηγητής, πρόθυμος να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Πολύ θετικό
το ότι ανεβάζει τις σημειώσεις του στην ηλεκτρονική τάξη!
Ειρωνεύεται τους φοιτητές, απρόσιτος. Έχει αφιερώσει όλη του την ζωή στην μόρφωση
αλλά όχι στην παιδεία..
Φέρεται και μιλά με προσβλητικό τρόπο στους φοιτητές.
Τέτοιοι καθηγητές δεν πρέπει να υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.Έχει
ελλειπείς γνώσεις και δεν έχει αντικειμενική κρίση. Δεν μπορώ να διανοηθώ οτι αυτοί οι
άνθρωποι πληρώνονται από το ελληνικό κράτος.

ΕΒΔΟΜΗ

Φυσική Δόμηση τώρα!
Η φυσική δόμηση ανά τον κόσμο
Tο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
(Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί) οργανώνει Ημερίδα με
θέμα τη Φυσική Δόμηση σε μια παρουσίαση από
το Οικολογικό Ινστιτούτο και το Ecoart.gr την
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 10.00 π.μ.-14.00μμ
Πρόγραμμα Ημερίδας
10.00-10.30 προσέλευση
10.30 Έναρξη
10.30-12.00 α΄ μέρος Η φυσική δόμηση ανά τον
κόσμο.
12.00-12.30 διάλειμμα (καφές –ελαφρύ γεύμα)
12.30-14.00 β΄ μέρος Φυσική δόμηση τώραΑνακαλύπτοντας ξανά τον τροχό.
Συμμετοχή 10 Ε το άτομο Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 /1/2010 στα τηλ. 2106020026-6974380541
To πρώτο μέρος της ημερίδας περιλαμβάνει μια εκτενή
εισαγωγή στη δόμηση με φυσικά υλικά.
Η φυσική δόμηση ανά τον κόσμο. Τί είναι η φυσική δόμηση και από που προέρχεται; Αυτή η διάλεξη/παρουσίαση είναι μια ξενάγηση στις τεχνικές φυσικής δόμησης που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο. Φέρτε μαζί
σας μια κούπα τσάι και ετοιμαστείτε για μια οπτική περιοδεία σε διαφορετικά μέρη της γης όπου οι άνθρωποι
εδώ και αιώνες χρησιμοποιούν τα φυσικά υλικά του τόπου τους και με διαφόρους τρόπους χτίζουν πανέμορφες κατοικίες.
Δεύτερο μέρος: Φυσική δόμηση τώρα – Ανακαλύπτοντας ξανά τον τροχό. Η αλλιώς, τι συμβαίνει όταν βιομηχανοποιημένες κοινωνίες όπως η δική μας, αρχίζουν
να ενδιαφέρονται για τις βιοδιασπώμενες και παραδοσιακές τεχνικές δόμησης; Αυτή η διάλεξη/παρουσίαση
θα καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά φυσικής
δόμησης εισέρχονται εκ νέου στο βιομηχανικό κόσμο
και τι σηματοδοτεί αυτό το γεγονός. Θα μιλήσουμε για
το πώς η πρακτική της φυσικής δόμησης επηρεάζει τον
πολιτισμό μας και πως το ενδιαφέρον μας για τις παραδοσιακές μεθόδους δόμησης επηρεάζει και τους πολιτισμούς από τους οποίους αυτές προέρχονται αυτές
οι μέθοδοι. Η ανάπτυξη του κινήματος πράσινης δόμησης, έχει συμβάλει στην διάδοση της γνώσης γύρω
από έννοιες όπως η ενεργειακή απόδοση, οι επιδόσεις
ενός κτιρίου και η οικολογική ευαισθητοποίηση, ενώ
ταυτόχρονα ενισχύει και υποστηρίζει τα θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνικής και οικολογικής δικαιοσύνης και
της οικονομικής προσιτότητας.
Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι αρχιτέκτων, ερευνητής και συγγραφέας με μακρόχρονη πείρα στα φυσικά δομικά υλικά και
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα,
υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Γερμανικού Φορέα Οικολογικών
Ελέγχων και του Μηνιαίου Περιοδικού Δημοσίευσης Ελέγχων,
OekoTest καθώς και Πρόεδρος του Οικολογικού Ινστιτούτου
Ελλάδος. Είναι μέλος και Σύμβουλος Περιβάλλοντος στην
επιστημονική Ομάδα μελέτης Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού
Προγράμματος ΚΩ-ΝΙΣΥΡOY. Συμμετείχε στην Γερμανική έκδοση του βιβλίου ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ με τον Καθηγητή Dr. Gernot
Minke (Gruene Haeuser) και έχει εκδώσει το βιβλίο ΚΑΤΟΙΚΙΑ
και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καθώς και μεγάλο αριθμό
άρθρων όπως, Φιλοσοφική Προσέγγιση Οικολογίας, Ταρατσόκηποι και Μικροκλιματικές Επιρροές Φυτεμένων Δωμάτων
στις Μεγαλουπόλεις. Διετέλεσε καθηγητής στο ΕΛΚΕΠΑ Τμήμα Περιβαλλοντικής Μετεκπαίδευσης.
Το ecoart ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω των τεχνών.

Πληροφορίες Τηλ. 2106020026
www.ektp.gr
vakiousi@otenet.gr
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Καλλικρατικές επιταγές...
Αντιμισθίες Αυτοδιοικητικών
Στην Αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» ας ρίξουμε μια ματιά στα έξοδα παράστασης ή
μισθούς των δημοτικών αρχόντων και ...παρααρχόντων:
― Η αντιμισθία των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των πάσης φύσεως αποδοχών του
γενικού γραμματέα Υπουργείου,
― Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι
των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

Και οι δημοτικοί σύμβουλοι
Με 93 ευρώ ανά συνεδρίαση θα αποζημιώνονται
σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη» οι δημοτικοί σύμβουλοι. Η ίδια αμοιβή προβλέπεται και
για τους προέδρους δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
Τα μέλη επιτροπών οικονομικών και ποιότητας ζωής
θα αποζημιώνονται με 46 ευρώ ανά συνεδρίαση.
Οι πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομικό απολογισμό
άνω των 300.000 ευρώ θα λαμβάνουν μισθό αντιδημάρχου που αναλόγως μεγέθους του δήμου θα κυμαίνεται από 1.800-2.500 ευρώ, οι δε αντιπρόεδροι
θα αμοίβονται με το ήμισυ του ποσού αυτού.

Γίνετε δημότες του Δήμου
που κατοικείτε
Με δελτίο που μας απέστειλε ο Δήμος 3Β μας ενμερώνει
με σημείωμα του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα ότι
«σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τους συνενωμένους
Δήμους, τα αποδιδόμενα έσοδα από την Κεντρική Διοίκηση πλην αυτής που αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) και τη ΣΑΤΑ, θα είναι και σε συνάρτηση με
τον αριθμό των δημοτών που θα έχει ο νέος Δήμος.

Για το λόγο αυτού καλούμε όλους τους κατοίκους της Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης να γίνουν δημότες του νέου
Καλλικράτειου Δήμου μεταφέροντας τα δικαιώματά τους
προκειμένου να ενισχύσουμε τον πληθυσμό μας και να αυξήσουμε την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο
ποσοστό κρατικής ενίσχυσης από την κεντρική διοίκηση».



Καθαρά ενημερωτική η πρωτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σαρωνικού την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.
Με πέντε θέματα ασχολήθηκε εκ των οποίων τα 4
ήταν ενημερώσεις για το Κέντρο Υγείας, για την
κατασκευή του 2ου Λυκείου Καλυβίων, για την λειτουργία ΧΥΤΑ, για τις Αλυκές Αναβύσσου και τέλος για δεντροφύτευση στο Πάνειο Ορος, με τον
“Αρκτούρο”.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
από το Δήμο Σαρωνικού
Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής του νέου Δήμου
Σαρωνικού, είναι η κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Καλυβίων,
προκειμένου να λειτουργεί χωρίς
προβλήματα και να εξυπηρετείται ο
πολίτης.
Ετσι, στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου σύσκεψη στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχάλης Τιμοσίδης, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,
οι αντιδήμαρχοι Μανώλης Τσαλικίδης
και Γιώργος Τζιβίλογλου, η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία
Κόλλια και εκπρόσωποι συλλόγων.
Κύριο αντικείμενο της σύσκεψης ήταν
η στελέχωση του Κέντρου Υγείας με
το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό
(επικουρικό και μόνιμο) προκειμένου
να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες
προς τους πολίτες υπηρεσίες και να
μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά και τη συνένωση των Δήμων (Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά) στον
καλλικρατικό δήμο Σαρωνικού.
Το Κέντρο Υγείας Καλυβίων καλύπτει
μια ευρείας έκτασης περιοχή με
45.000 μόνιμους κατοίκους περίπου,

οι οποίοι φτάνουν τους 80.000 τους
θερινούς μήνες. Αυτό αποδεικνύεται
από τα στατιστικά στοιχεία του 2010,
όπου εξετάσθηκαν συνολικά 53.757
ασθενείς, παρ’ όλες τις κατά διαστήματα ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.
Ετσι, οι εκπρόσωποι του Δήμου τονίζουν ότι για την ασφαλή εφαρμογή του
προγράμματος εφημεριών, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να υπάρχουν 6 Γενικοί
Ιατροί ή Παθολόγοι, δεδομένου ότι αυτήν τη στιγμή η λειτουργία του Κέντρου
Υγείας βασίζεται μόνο σε τρεις ειδικευμένους Γενικής Ιατρικής (ένα μόνιμο, έναν επικουρικό και έναν επικουρικό
με μετακίνηση από το Κ.Υ. Μαρκοπούλου). Επίσης, απαραίτητη είναι και η

στελέχωση του Κ.Υ. με παιδίατρο, ακτινολόγο, καρδιολόγο, μικροβιολόγο και
οδοντίατρο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τέθηκε ακόμη προς συζήτηση και το θέμα της στελέχωσης με το απαραίτητο
ιατρικό προσωπικό των Περιφερειακών Ιατρείων σε Ανάβυσσο, Παλαιά
Φώκαια και Σαρωνίδα.
Ο Υφυπουργός, αφού άκουσε τα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, τους διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα προκήρυξης θέσεων ιατρικού
προσωπικού ώστε να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που
έχουν προκύψει στη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας.

ΕΒΔΟΜΗ
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Προτεραιότητα στα σχολεία θα δώσει ο Δήμαρχος στα 3Β

«Θα δεσμεύσουμε οποιοδήποτε οικόπεδο κάνει για σχολείο»
Την πρώτη επίσημη συνάντηση με φορείς του νέου Δήμου 3Β, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας με τους εκπροσώπους των σχολείων της Βούλας. Συλλόγους Γονέων και
Εκπαιδευτικών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 11 Ιανουαρίου.

― η περιφρούρηση των σχολείων
― καθαριότητα
Ο Μαυραγάνης πρότεινε να γίνει μια
επιτροπή άμεσα που θα καταγράψει αυτά που θα διεκδικήσουν με συγκεκριμένα μέτρα.
Η Μ. Μαυραγάνη αναφέρθηκε στο ακί-

Γυμνασίου, αναφέρθηκε σε προβλήματα
εξωσχολικών στοιχείων, με κρούσματα
που χρόνο με το χρόνο αυξάνονται καθώς αυξάνονται και οι παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών.
Τον προβληματισμό της ανάπτυξε η εκπρόσωπος του 2ου Νηπιαγωγείου Σαμπατακάκη, το οποίο διαθέτει Τμήμα
ένταξης παιδιών με ιδιαιτερότητες, χωρίς να διαθέτει την κατάλληλη αίθουσα
γι’ αυτό το σκοπό. Ετσι το τμήμα λειτουργεί μαζί με το κλασσικό χωρίς να
μπορεί να αποδώσει.
Ο εκπρόσωπος των παιδιών του Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ζή-

Γύρω από το Δήμαρχο οι Αντιδήμαρχοι
Ηλέκτρα Τσιριγώτη, Δημήτρης Δαβάκης και Σπ. Πανάς.
Η συμμετοχή της εκπροσώπησης των
σχολείων, θα λέγαμε ότι ήταν καθολική.
Αναπτύχθηκε μία συζήτηση ζωντανή και
ενδιαφέρουσα.
Τα θέματα που μονοπώλησαν θα λέγα-

θαριότητας του σχολείου και στην προσθήκη 8 αιθουσών, προκειμένου να ανακουφιστούν τα τμήματα.
Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε, επέρριψε
ευθύνες για το ακίνητο που επρόκειτο
να χτιστεί το 3ο Γυμνάσιο και χάθηκαν
οι προθεσμίες, τονίζοντας ότι «όταν κάνεις σχολείο εξαντλείς όλα τα περιθώρια. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές».

«Θα δεσμεύσουμε οποιοδήποτε οικόπεδο που μπορεί να γίνει σχολείο. Δεν
μας ενδιαφέρει ποιανού είναι και τι είναι. Πρέπει να προσφέρουμε κοινωνικά.
Να δεσμευτούν, να είναι χώμα», είπε
χαρακτηριστικά ο δήμαρχος τονίζοντας

νητο 12 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα
όρια Βούλας - Βάρης, που είχε ονομάσει και ο τ. δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας σαν εναλλακτική λύση, όταν χάθηκε το οικόπεδο στη Βούλα.
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Βούλα έχει
πρόβλημα μελλοντικό. «Αν δεν δεσμεύσουμε ό,τι έχει απομείνει, το χάσαμε το

τησε να συνεχίσει το κέντρο να λειτουργεί γιατί προσφέρει πολλά στα παιδιά, με τους ίδιους συνεργάτες.
Ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Γ.
Χρήστου αναφέρθηκε στην έλλειψη κα-

την αναγκαιότητα των σχολικών αιθουσών, αλλά και την ανάσα που πρέπει να
κρατήσει, ει δυνατόν, η πόλη με την τσιμεντοποίηση που έχει δεχθεί.
Αννα Μπουζιάνη

«Θα λυθεί σε 10 ημέρες!»
«Υπάρχει προβληματισμός για το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο, κύριε Δήμαρχε.
Εχετε κάνει κάποια ενέργεια, γιατί πριν τις εκλογές λέγατε ότι σε δέκα ημέρες θα το έχετε λύσει το θέμα του οικοπέδου».
Γιάννης Σκουμπούρης

με τη συζήτηση ήταν
― το 3ο Γυμνάσιο που χάθηκε το οικόπεδο
― η έλλειψη αιθουσών

παιχνίδι. Τα βραχώδη, όπου είναι, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μείνουν».
Η Αντα Πίγκου εκπρόσωπος του 1ου

Ερωτήθη προ ημερησίας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου
2011, για να πάρει την απάντηση απο το Δήμαρχο:
“Οποιος φαντάζεται ότι θα κάνει τέτοια πολιτική είναι γελασμένος. Εχουμε
πολύ κόσμο που περιμένει να ακούσει τα προβλήματα της Βούλας».
Σ.Σ.: Αλλο πριν κι άλλο μετά κύριε Σκουμπούρη.

Συνάντηση γνωριμίας με τους επαγγελματίες της Βούλας
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας, με αφορμή των ανάληψη των καθηκόντων του και την έναρξη εργασιών του νέου Καλλικράτειου Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης προσκαλεί όλους τους καταστηματάρχες σε συνάντηση γνωριμίας την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Βούλας (Λ. Καραμανλή 18).
Όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου, «η παρουσία σας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλή μας συνεργασία»

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΩΡΩΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος όρισε
τους αντιδημάρχους που φθάνουν τον αριθμό εννέα
στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, έναν με τις μεγαλύτερες
συνενώσεις σε αριθμό δήμων και είναι οι παρακάτω:
1. τον ΓΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για
τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ωρωπίων, Συκαμίνου,
Μαρκοπούλου, οικισμού Μηλεσίου της δημοτικής
κοινότητας Μαλακάσας.
2. τον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δ.Ε. Αυλώνα και Μαλακάσας.
3. τον ΣΩΤΗΡΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπανδριτίου και
Πολυδενδρίου.
4. τον ΠΑΝΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για τη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών.
5. τον ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για τη Δημοτική Ενότητα Kαλάμου. Οι πέντε παραπάνω αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση μηχανημάτων και
υπεύθ. πολιτικής προστασίας της δημοτικής ενότητας
που εκπροσωπούν.
6. τον ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες Ύδρευσης Δήμου
Ωρωπου.
7. τον ΗΛΙΑΣΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ καθ’ύλην Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
8. τον ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ καθ’ύλην Αντιδήμαρχο
υπεύθυνο Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών,
Ηλεκτρονικής διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Μετανάστευσης του Δήμου Ωρωπού.
9. τον ΠΑΝΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ καθ’ύλην Αντιδήμαρχο
υπεύθυνο συντήρησης Δημοτικών οδών και Αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ωρωπού.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΗΛΙΑΣΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Βραβεύσεις επιτυχόντων
σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Γέρακα
Βραβεύσεις επιτυχόντων φοιτητών, πλέον, σε
Α.Ε.Ι.& Τ.Ε.Ι. της χώρας επέδωσε ο τέως Δήμος Γέρακα και νυν Δημοτική Κοινότητα, δια μέσου της Δημοτικής Αρχής, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου, σε εορταστικό κλίμα στο, Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα.

Πανηγυρική η εκδήλωση και λόγω του νέου χρονου,
αλλά και της επανεκλογής του δημάρχου Θανάση
Ζούτσου, ως Δημάρχου του νέου πλέον Δήμου Παλλήνης που συμπεριλαμβάνει και το Γέρακα και την
Ανθούσα.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος, αφού συνεχάρη όλους τους επιτυχόντες, τους ευχήθηκε να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για το μέλλον.

Στη φωτογραφία κάτω ο βουλευτής Παντ. Ασπραδάκης.

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Στην προκυμαία της Σκάλας Ωρωπού (στην έδρα του νέου Δήμου Ωρωπού)
πραγματοποιήθηκε η λαμπρή γιορτή των Θεοφανείων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού κ. Κύριλλου. Ο Δήμαρχος Ωρωπού
Γιάννης Οικονομάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσαν ένα μεγάλο παρών,
αλλά και ένα μεγάλο πλήθος δημοτών που κατέκλυσαν την προκυμαία και τους
παρακείμενους μώλους.

Πολλοί ήταν οι νέοι που βούτηξαν στα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό. Πιο
ανοικτά, τα σκάφη του Ναυτικού Ομίλου Νέων Παλατίων και περιοχής Ωρωπού
είχαν αναρτήσει στα πανιά γράμματα με τα οποία σχημάτιζαν τις φράσεις "Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά".
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γ. Οικονομάκος ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και μετά το πέρας της τελετής παρέθεσε κέρασμα στον Μητροπολίτη.
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Δήλωση του Νίκου Πέππα
Πληροφορούμενος τα ονόματα
της οργανωτικής επιτροπής του
συνεδρίου της Δημοκρατικής
Συμμαχίας, αισθάνομαι την ανάγκη -προς αποφυγήν παρεξηγήσεων- να επαναλάβω ότι ήμουν,
είμαι και θα είμαι στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε συνωνυμία και συνεπωνυμία
κατανοητή όπως άλλωστε και η
διευκρίνισή μου.
Νίκος Θ. Πέππας
Επιχειρηματίας
Αντιδήμαρχος Διονύσου
τ.Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση
των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική
ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό –ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Τα
μαθήματα γίνονται δωρεάν και απευθύνονται σε πολίτες
ανεξαρτήτου καταγωγής άνω των 16 ετών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΤΩΡΑ!
8 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Ενίσχυση κομποστοποίησης και ανακύκλωσης, χωρίς καύση και νέους χώρους ταφής

Βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική με άμεση
βελτίωση της κατάστασης στον ΧΥΤΑ στη Φυλή, χωρίς νέους χώρους ταφής, αλλά και χωρίς καύση ή άλλη θερμική
επεξεργασία, παρουσίασαν οι Οικολόγοι Πράσινοι σε συνέντευξη τύπου την περασμένη εβδομάδα. Η εναλλακτική
πρότασή τους ανάγεται σε 8 σημεία.
Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της
πρότασης, ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων
Γιάννης Παρασκευόπουλος είπε:
«Στην Αττική συμπυκνώνεται η αποτυχία των μέχρι τώρα
πολιτικών. Οι ευθύνες είναι τεράστιες και πρέπει να αποδοθούν. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, είναι εγκληματικό να
μεθοδεύονται λύσεις με πολλαπλάσιο κόστος και πολλαπλάσια περιβαλλοντική επιβάρυνση, όπως η καύση. Τελικά
φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά μόνο όπου ενδιαφέρονται ισχυρά συμφέροντα. Η πρότασή μας ανατρέπει το πλαστό δίλημμα, να δεχθούμε είτε καύση είτε βίαιη επιβολή νέων χώρων ταφής, είτε και τα δύο. Αν υπάρξει πολιτική βούληση και διάθεση να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης, η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να είναι φιλική προς το
περιβάλλον, με συντριπτικά χαμηλότερο κόστος και με περισσότερες θέσεις εργασίας: απαντάμε έτσι ταυτόχρονα
στην περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική κρίση, όπως επιβάλλουν οι απαιτήσεις των καιρών».

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος. Μέχρι τώρα όσοι ολοκλήρωσαν το
πρόγραμμα «Οδυσσέας» είχαν επιτυχία πάνω από 90%.
ΕΠΙΠΕΔΑ:
Επίπεδο Α1 (125 ώρες): Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς
και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας.
Επίπεδο Α2 (175 ώρες): Μαθήματα ελληνικής γλώσσας,
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των εκπαιδευομένων και εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος
αριθμός υποψηφίων. Τα μαθήματα διαρκούν τρεις ώρες
και διεξάγονται δύο έως τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα.
Το πρόγραμμα οργάνωσε και λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, οι εγγραφές
πραγματοποιούνται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΕΕ) ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Ι. ΜΕΤΑΞΑ 1) και στους Δήμους Γέρακα, Ν. Μάκρης, Καλυβίων, Αναβύσσου, Βάρης, Πικερμίου, Αρτέμιδας.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚ.: 210 6664788, 697 6236100
odysseas.anatoliki@gmail.com
http://odysseas2010.blogspot.com

Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για λύσεις δίκαιες, οι-

κονομικά αποτελεσματικές και οικολογικά συμβατές, θέτει
ως προτεραιότητες:
• Πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων στην πηγή. Αποτελεσματικές πολιτικές για λιγότερα σκουπίδια ΑΜΕΣΑ.
• Διαλογή στην πηγή, για ανακύκλωση και κομποστοποίηση
του μεγαλύτερου μέρους τους.
• Απόρριψη κάθε θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση,
αεριοποίηση).
• Προώθηση των λύσεων με διαβούλευση, διάλογο και συναίνεση, όχι με τη βία των ΜΑΤ. Συμμετοχή όλων των δήμων αλλά και των πολιτών στις λύσεις.
Η πρόταση περιλαμβάνει οκτώ σημεία:
(1) Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων σε Κερατέα – Γραμματικό, αντί για τους
προγραμματισμένους νέους Χώρους Ταφής
(2) Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών
και στη Φυλή, αντί της προγραμματισμένης βιοξήρανσης &
αναερόβιας χώνευσης σύμμεικτων απορριμμάτων
(3) Όλοι οι Δήμοι αναλαμβάνουν ευθύνες για κομποστοποίηση, αλλά και για μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων
(4) Δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής ΔιαχείρισηςΑνακύκλωσης Έντυπου Χαρτιού
(5) Χωριστοί κάδοι για: (α) χαρτί/χαρτόνι & έντυπα, (β) λοιπές συσκευασίες (γ) οργανικά (δ) υπολείμματα. Επιπλέον
Κέντρα Διαλογής και Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης.
(6) Εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπλήρωση με νέα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για οργανικά υλικά, έπιπλα,
ογκώδη αντικείμενα, φάρμακα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα
(7). Στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
(8) Διαμόρφωση νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα
σκουπίδια στην Αττική
Η ολοκληρωμένη εφαρμογή της, τονίζουν, θα εκτρέψει από
τη Φυλή 1,1 εκατομμύρια τόνους σε 2-3 χρόνια (πρώτη φάση), και έως και 1,8 εκατομμύρια τόνους ως το 2020. Αν μάλιστα υπάρξουν και προγράμματα εξυγίανσης και διαχείρισης-διαχωρισμού των τεράστιων ποσοτήτων θαμμένων
σκουπιδιών στα Α. Λιόσια – Φυλή δεν θα χρειαστεί άλλος
χώρος ταφής στην Αττική για πολλές δεκαετίες ακόμα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναισθανόμενοι τις ευθύνες που
μας αναλογούν στην τοπική κοινωνία, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές
κρίνουμε ότι η παρουσία μας είχε την
απαιτούμενη κοινωνική συμβολή που
δικαιώνει τις επιλογές μας για να αλλάξει ο τόπος και να βγει από το τέλμα των τελευταίων ετών.
Η πολιτική μας προσδιορίζεται βασικά στο ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν
τη δυνατότητα και είναι απαραίτητο
να δώσουν λύσεις στα προβλήματα
τους και να μην προσδιορίζονται τα
πάντα από την κεντρική πολιτική σκηνή και να γίνονται προέκταση των
προβλημάτων του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων που το αποτελούν.
Θεωρούμε ότι η ενεργοποίηση των
πολιτών θα βοηθήσει στο να φτιάξου-

με μια κοινωνία των πολιτών. Εμείς
θα είμαστε με τον κάθε πολίτη του
τόπου μας μαζί, συμπορευόμαστε
ανιδιοτελώς σε αγώνες προστασίας
της πόλης μας, των οικογενειών μας,
των παιδιών μας, γιατί είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, έχουμε όμοια προβλήματα
και σεβόμαστε την αυτονομία των
κοινωνιών.
Τι μας ενώνει
• Η γενικότερη κρίση του πολιτικού
συστήματος
• Η πολιτική, ως ιδιοτελής επένδυση,
που πνέει τα λοίσθια
• Η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε
των τρόπο διευθέτησης των κοινών
• Η παρακμή της πόλης μας που δεν
τιμά την κοινωνία μας
• Ο επαναπροσδιορισμός της επιδεινούμενης πολιτισμικής και οικολογικής κατάρρευσης της πόλης μας Ρα-

φήνας – Πικερμίου.
Πιστεύω μας είναι
➢ Ο ανοικτός διάλογος και η διαφάνεια
➢ Η διασφάλιση της ισοτιμίας και της
αλληλεγγύης
➢ Η συναίνεση στις πολιτικές αποφάσεις
Αντιπαλεύουμε
• Τη βία και τον αυταρχισμό
• Τον παραγοντισμό
Θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας.
Γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή την πορεία ζωής όλων
μας, κρίνοντας ότι η παρουσία μας είχε την απαιτούμενη κοινωνική συμβολή που δικαιώνει τις επιλογές μας.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
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βιβλιοπαρουσιάσεις
Fernando Aramburu

«Από Αύγουστο... σε Αύγουστο»

Ο τρομπετίστας

της γιατρού Ελευθερίας Κρικέλη

Ο Μπενίτο Λακούνθα, ο οποίος έχει συμπληρώσει ήδη τα τριάντα, αδύνατος, με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια εξαιτίας της μάλλον άσωτης
ζωής που κάνει, εργάζεται τα βράδια στο μπαρ Ουτοπία, στη συνοικία Αλμενάρα της Μαδρίτης, και μερικές φορές όταν το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης,
ψυχαγωγεί τους πελάτες παίζοντας τρομπέτα. Ενώ ονειρεύεται πως κάποιος θα αναγνωρίσει μια μέρα το ταλέντο του στη τζαζ, λαμβάνει την είδηση πως ο πατέρας του – ένα παλιό μέλος της πολιτοφυλακής των Καρλιστών, άνθρωπος αυστηρός, από
τον οποίο δεν έχει καλές αναμνήσεις, ιδιοκτήτης μερικών κτημάτων καθώς και του πατρικού αρχοντικού σπιτιού στην Εστέγιαείναι ετοιμοθάνατος. Με προτροπή της Πάουλι –της συντρόφου
του, της γυναίκας χάριν της οποίας τρώει ζεστό φαγητό και κοιμάται κάτω από μια στέγη- πηγαίνει
στη γενέτειρά του για να διεκδικήσει το μερίδιό του από την περιουσία. Όμως στην Εστέγια τον
περιμένουν απροσδόκητα προβλήματα: ο αδελφός του ο Λάλο,
ένας νέος, γνωστός για τη γενναιοδωρία του, πρόκειται να παντρευτεί σύντομα μια γυναίκα αμφιβόλων προθέσεων. Ο Μπενίτο
αποφασίζει να επέμβει αγνοώντας πως μια σειρά από περίεργες περιστάσεις πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του για πάντα.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις GEMA, Μετάφραση: Χριστίνα
Αμαργιανού. Σελ.: 326, τιμή: 20 ευρώ
ISBN: 978-960-6893-10-0

Στο Από Αύγουστο ... σε Αύγουστο η Ελευθερία Κρικέλη (γνωστή γιατρός και αφιερωμένη εδώ και
χρόνια στη διάδοση της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων στη χώρα μας) ξετυλίγει τη ζωή της για να θυμίσει σε όλους μας ότι η ελπίδα είναι πάντα εδώ.
Το δικό της ταξίδι στη ζωή, ξεκίνησε από τη γενέτειρα της, την Κεφαλονιά. Μετά το χτύπημα του φονικού Εγκέλαδου τον Αύγουστο του 1953, τότε που μαζί με την οικογένεια της αποχαιρέτησε το νησί
και μαζί την αδελφή της Ελβίρα.
Το 1970 μαζί με το Νίκο, φτιάχνουν τη δική τους οικογένεια. Στις 19 Αυγούστου του 1974 τη χρονιά
που έκανε την ειδικότητα της, έρχεται στη ζωή της το πρώτο θεϊκό δώρο, ο Γιάννης της. Δύο χρόνια
αργότερα την οικογενειακή ευτυχία θα συμπληρώσει ο μικρός της γιος Στέφανος.
23 Αυγούστου 1995, ο 21 ετών Γιάννης συνεπής στο ραντεβού του με τη μοίρα, αναχωρεί
για τη Βοστώνη. Η μάνα Ελευθερία Κρικέλη
αποχαιρετά το γιό της στο αεροδρόμιο.
Αύγουστος 2004, η γυναίκα Ελευθερία Κρικέλη συναντάει στο σπίτι της στη Ραφήνα την Άννα. Η Άννα προσπαθεί να της περιγράψει πως
χάθηκε η 10 ετών κόρη της Χρύσω σε μια διάβαση πεζών στη Λεμεσό.
Αύγουστος 2009, η γιατρός Ελευθερία Κρικέλη,
στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου που εργάζεται, βρίσκεται δίπλα στο νεαρό Ντουζόν Ζάμι.
Στα 19 του χρόνια ξεκίνησε από την Αυστραλία
να συναντήσει τη μοίρα του στη Μύκονο.
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου. Ελευθερία
Ο Γιάννης, ο Ντουζόν και η Χρύσω... είναι τρεις Κρικέλη, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιώργος Αρμένης, Νίκος Κρικέλης.
μεγάλοι πρωταγωνιστές της ζωής που μέσα
από ένα συγκλονιστικό «παιχνίδι» συμπτώσεων ενώνονται με τρόπο μαγικό στο πρόσωπο μιας γυναίκας και μάνας: της γιατρού Ελευθερίας Κρικέλη. Τα τρία πρόσωπα, όλα τους νέα παιδιά, που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Τα όργανά τους, όμως, χάρισαν ζωή σε συνανθρώπους τους.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ελπίδα: η Ελευθερία Κρικέλη επέλεξε τα κύτταρα του γιου της Γιάννη να
μη σταματήσουν να ζουν επειδή το διάλεξε η μοίρα. Επέλεξε όπως χαρακτηριστικά η ίδια λέει να «δωρίσει το Δώρο της», άλλωστε οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν ξεχαστούν.
Εκδόσεις Gema - 210 7258350, φ: +30 2107222072
E mail: info@gemapublications.gr, www.gemapublications.gr

2ο Γυμνάσιο Παλλήνης: Λίγα για τη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαμά
Από το 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης λάβαμε δελτίο τύπου
όπου επ’ ευκαιρία της ημέρας γέννησης του Κωστή
Παλαμά, (13 Ιανουαρίου) καταθέτουν μία εργασία
γύρω από τη ζωή και το έργο του, γιατί όπως σημειώνουν «η συνεισφορά του στην εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης ήταν ιδιαίτερα σημαντική».
Ο Κωστής Παλαμάς (Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 1859 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1943) ήταν ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός της λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, πρωτοπόρος, μαζί με
τον Νίκο Καμπά και τον Γεώργιο Δροσίνη, της αποκαλούμενης Νέας Αθηναϊκής (ή Παλαμικής) σχολής.
Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουαρίου 1859 από
γονείς που κατάγονταν από το Μεσολόγγι. Η οικογένεια του πατέρα του ήταν οικογένεια λογίων, με
αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα.Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών έχασε και τους δύο γονείς του σε
διάστημα σαράντα ημερών (Δεκέμβριος 1864-Φεβρουάριος 1865). Στενοί συγγενείς ανέλαβαν τότε
τα τρία παιδιά της οικογένειας.

στάθηκε στην Αθήνα το 1875, όπου γράφτηκε στην
Νομική Σχολή. Σύντομα όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Το πρώτο του ποίημα το είχε γράψει σε ηλικία 9 ετών, μιμούμενος τα πρότυπα της εποχής του.
Το 1886 δημοσιεύτηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή “Τραγούδια της Πατρίδος μου” στη δημοτική
γλώσσα, η οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το κλίμα
της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Το 1887 παντρεύτηκε
την συμπατριώτισσά του Μαρία Βάλβη, με την οποία
απέκτησαν τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Λέανδρος Παλαμάς.
Το 1889 δημοσιεύτηκε ο “Ύμνος εις την Αθηνάν”,
αφιερωμένος στη γυναίκα του, για τον οποίο βραβεύτηκε στον Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό την
ίδια χρονιά. Ένδειξη της καθιέρωσής του ως ποιητή
ήταν η ανάθεση της σύνθεσης του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896. Το 1898, μετά τον θάνατο του γιού του Άλκη, σε ηλικία τεσσάρων ετών, δημοσίευσε την ποιητική σύνθεση "Ο Τάφος".

Αρχαίο Πνεύμ` αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ` αληθινού
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ` ουρανού.
Η πρώτη στροφή του Ολυμπιακού ύμνου

Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, εγκατα-

Το 1897 διορίστηκε γραμματέας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, απ' όπου αποχώρησε το 1928. Από την ίδια
χρονιά (1897) άρχισε να δημοσιεύει τις σημαντικότερες ποιητικές του συλλογές και συνθέσεις, όπως
οι "Ίαμβοι και Ανάπαιστοι" (1897), "Ασάλευτη Ζωή"
(1904), "Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου" (1907), "Η
Φλογέρα του Βασιλιά" (1910). Το 1918 του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ
από το 1926 αποτέλεσε βασικό μέλος της Ακαδημίας των Αθηνών, της οποίας έγινε πρόεδρος το
1930.
Πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1943, έπειτα από
σοβαρή ασθένεια, 40 ημέρες μετά τον θάνατο της
συζύγου του (τον οποίο δεν είχε πληροφορηθεί
επειδή και η δική του υγεία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση). Η κηδεία του έμεινε ιστορική καθώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμανούς κατακτητές, χιλιάδες
κόσμου τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία,
στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας τον εθνικό
ύμνο.
Η οικία του Παλαμά στην Πάτρα σώζεται ως σήμερα,
στην οδό Κορίνθου. Όταν εκείνος έφυγε από την
Πάτρα, το σπίτι ενοικίασε η οικογένεια Σεράο από
την Ιταλία και εκεί γεννήθηκε η μεγάλη Ιταλίδα πεζογράφος Ματθίλδη Σεράο.
Σήμερα στεγάζεται εκεί το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
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Κοινωνικά Παντοπωλεία
Κοινωνικά παντοπωλεία λοιπόν, εμφανιστηκαν ιδιαίτερα φέτος το 2010 στη χώρα μας, μετά την επιβολή του
ΔΝΤ και τις περικοπές μισθών και συντάξεων, ακόμη και
στους πλέον χαμηλόμισθους.
Τα κοινωνικά παντοπωλεία παρέχουν βασικά καταναλωτικά αγαθά έναντι συμβολικού αντιτίμου σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Αποστολή τους είναι η
επανένταξη στην κοινωνία όλων των ατόμων που λαμβάνουν βοήθεια.
Στη Γαλλία, λειτουργεί από το 2001 ο Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωνικών παντοπωλείων (ANDES),
γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου τους.
Στους κοινωνικούς εταίρους του οργανισμού έχει ενταχθεί από το 2006 το Διεθνές Ιδρυμα Carrefour.
Στην Αθήνα εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο το Κοινωνικό
Παντοπωλείο της οδού Σοφοκλέους 66 το οποίο λειτουργείο δύο φορές την εβδομάδα.
Στην Αθήνα είναι το πρώτο που λειτουργεί ενώ εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας και σε άλλες πόλεις σε
συνεργασία με δήμους των περιοχών αυτών.

Ιδρύθηκε Σωματείο
Γονέων για το
ΚΔΑΠ Βούλας
Ιδρύθηκε Σωματείο με
την επωνυμία “Σύλλογος
Γονέων - Κηδεμόνων και
Φίλων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Βούλας”.
Η ίδρυση επικυρώθηκε
με την γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου
παρουσία
δικηγόρου,
συνταχθηκε το πρακτικό
και εξελέγη προσωρινή
διοίκη η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
Τομαρόπουλος Κων/νος
Σαμπατακάκη Μάρω
Ιωάννου Μαριάννα
Νταϊφάς Εκτορας
Λαλέχος Σπύρος
Μάρκου Δήμητρα
Μουζάκη Κων/να
Σκοπό του Σωματείου είναι μέσα από τη συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και τη διοίκηση, αλλά και το εκπαιδευτικό
προσωπικό
του
ΚΔΑΠ, η ανάδειξη και
προβολή τόσο του εξαιρετικού εκπαιδευτικού και
μορφωτικού του έργου
όσο και των προβλημάτων
και κινδύνων που αντιμετωπίζει καθώς και η ανάληψη και ο συντονισμός
δράσεων και πρωτοβουλιών για τη λύση τους.

Οι οικογένειες που έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπωλείο επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες
του Δήμου Αθηναίων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα προβλέπεται να αποκτήσουν αυτάρκεια και να αντικατασταθούν
από άλλους ύστερα από έξι μήνες.
Και η μη κυβερνητικη οργάνωση “Αλληλεγγύη” δίνει το
σημαντικότερο μήνυμα των ημερών, υποστηρίζοντας
τα Κοινωνικά Παντοπωλεία. Είναι γεγονός ότι όσο αυξάνουν οι άστεγοι και όσο μεγαλώνει ο αριθμός των
ανθρώπων που κυριολεκτικά δεν έχουν να φάνε, τόσο
πιο αναγκαία είναι η ελάχιστη συμβολή μας με 5, 10 και
20 ευρώ για να στηρίξουμε το σπουδαίο έργο των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε όλη τη χώρα.
Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία παρέχουν είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ. δωρεάν
σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Οπως λένε οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων της χώρας μας, ακόμα και δύο σακουλάκια φασόλια
ή μια κονσέρβα και γενικότερα ό,τι είναι τρόφιμο εκτός
ψυγείου είναι καλοδεχούμενο.
Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων Αττικής

Χίου
και Καλύμνου, Άγιοι Ανάργυροι, υπεύθ. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα, τηλ. 6936 784725

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αθήνας
Σοφοκλέους 66 - Ίδρυμα αστέγων, Πειραιώς 75, υπευθ. Σκιαδάς,
τηλ. 2105246515-16

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου Αττικής
Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, υπεύθ. Γιαννακοπούλου,
τηλ. 2132038345

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2 (Μέγαρο Δημαρχείου -1), υπευθ. Τζικάκη Ζηγούλης, τηλ. 2132000221-6974875786

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά Φίλωνος 31 τηλ.
2104196025 - 4196043

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης Λ. Πετρουπόλεως 168, τηλ. 2105063660
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Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Απορρίφθηκε η ένσταση εκλογιμότητας
κατά του Παντελή Ασπραδάκη
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δικαίωσε τον Παντελή
Ασπραδάκη, έναντι της Ελισσάβετ Γράψα, που είχε
προσφύγει με ένσταση για κώλυμα εκλογιμότητας λόγω ασυμβίβαστου, διεκδικώντας την κατάληψη της βουλευτικής έδρας, η οποία απορρίφθηκε (20/12/10).
Ο Παντελής Ασπραδάκης, είχε υποβάλει παραίτηση
από την θέση Διευθυντή Λειτουργίας στην ΕΡΤ αμέσως
μόλις ορκίστηκε βουλευτής και είχε καταθέσει αίτηση
παγώματος μισθού στο Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. «για λόγους
δεοντολογικούς και σεβόμενος την δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύει η χώρα μας» όπως είχε πει.

Παρέμβαση της Ελλάδας στη διαφορά μεταξύ Γερμανίας - Ιταλίας
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
Στις 14 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για
την δυνατότητα παρέμβασης της Ελλάδας
στην εκκρεμή διαφορά μεταξύ Γερμανίας
και Ιταλίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σχετικά με το θέμα
των γερμανικών αποζημιώσεων, και πιο
συγκεκριμένα τις αξιώσεις του Διστόμου.
Ετσι στο Υπουργικό Συμβούλιο (12/1) ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα παρέμβει η Ελλάδα. “Κάλλιο αργά παρά ποτέ”, λέμε εμείς.
Είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός:
«Με βάση την ενδελεχή εξέταση και προετοιμασία του αρμοδίου Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο συνεργάστηκε στενά με το

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πήρα την απόφαση η Ελλάδα να παρέμβει στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης για τη συγκεκριμένη
υπόθεση.
...Η προετοιμασία για την παρέμβαση της
χώρας μας στην συγκεκριμένη υπόθεση
έγινε με τη συμβολή και συνεργασία άξιων
Ελλήνων Διεθνολόγων και ξένων εμπειρογνωμόνων με απτή εμπειρία του Δικαστηρίου της Χάγης.
...Για άλλη μία φορά, πιστεύω ότι με την απόφασή μας αυτή υπηρετούμε πιστά τα συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τιμούμε τη
μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Τις διοξίνες
στην Ολομέλεια
της Ευρωβουλής
ζητάει ο
Νίκος Χουντής
Ο Νίκος Χουντής κατέθεσε,
από κοινού με ευρωβουλευτές άλλων εθνικοτήτων, επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν από την οποία ζητεί να
τον πληροφορήσει για:
― την ακριβή προέλευση και
ποσότητα των μολυσμένων
ζωοτροφών,
― εάν θεωρεί ότι το ισχύον
νομικό πλαίσιο για την παραγωγή και τον έλεγχο των
ζωοτροφών είναι επαρκές και
εφαρμόζεται ορθά,
- εάν προτίθεται να αναθεωρήσει τα όρια συγκέντρωσης
των διοξινών, και
- ποιά μέτρα έχει λάβει για
την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Παράλληλα υπέβαλε και μία
ερώτηση ειδικά για την Ελλάδα
μιας και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντοπίσει
μερικούς τομείς στους οποίους
η εφαρμογή κρίνεται ανεπαρκής ή ακατάλληλη.
Ζητεί από την Επιτροπή να
τον πληροφορήσει:
- πόσα εργαστήρια ελέγχου
των ζωοτροφών λειτουργούν
στην Ελλάδα και εάν είναι σε
θέση να προβαίνουν σε ελέγχους για την ανίχνευση διοξινών και λοιπών στοιχείων.
- εάν οι αρμόδιες ελληνικές
αρχές έχουν δημοσιεύσει και
της έχουν κοινοποιήσει τους
καταλόγους των εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα διατροφής των ζώων.
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ΕΜΠΕΙΡΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου.
Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά διαγωνίσματα
για παρακολούθηση
προόδου μαθητών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ.
6936503199

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

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

Τηλ.: 6974-785682

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

6946263867
k.gavrilaki@gmail.com

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 κέντρο, 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

Ζητείται Υπεύθυνη Πωλήσεων - Μarketing
για την Τεχνική Εταιρία ELMECO στις Αχαρνές με προϋπηρεσία γενικότερα σε πωλήσεις . Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, μεγάλες
προοπτικές, ελεύθερο ωράριο, ευχάριστο περιβάλλον.
Προσφέρονται εκπαίδευση, αυξημένα bonus. Απαιτούνται
γνώσεις Η/Υ - Internet. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών από έμπειρη
καθηγήτρια με σπουδές στην Αμερική σε όλα τα
επίπεδα. Προσιτές τιμές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978421944

Τηλ: 210-2468989, 6972826525

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ τηλ. 210-8973060 www.bkavvalos.gr, Τριπτολέμου 17 Βάρη
- ΕΥΔΑΠ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2.300.000€

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ Σ/Δ Ο,3
220τ.μ. 170.000€,  272τμ Γωνιακό
230.000€,  460τμ Γωνιακό θέα απεριόριστη 470.000€,  920τμ 780.000€, 
3.000τμ Τρίφατσο 2.000.000€,  4.600τμ
Διαμπερές. Σοβαρές προτάσεις.


ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ Σ/Δ Ο,6
 235τ.μ.
250.000€,  350τ.μ.
320.000€,  450τ.μ. 450.000€, 
800τ.μ. 950.000€.

ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Σ/Δ 0,4
 315τ.μ.
320.000€,  900τ.μ.
950.000€,  (Ασύρματος άνω) 400τ.μ.
600.000€,



800τ.μ. 1.300.000€,



4.000τ.μ. 1.800.000€,  7.000τ.μ. ΔΕΗ

ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ - ΦΛΕΜΙΓΚ
160τ.μ. 225.000€,  225τ.μ.
320.000€,  320τ.μ. και για 2 μεζονέτες 450.000€,  620τ.μ. θέα θάλασσα
950.000€,  3.100τ.μ. 3.000.000€.


ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΕΝΤΡΟ Σ/Δ 0,8
700τ.μ. Γωνιακό 1.550.000€,
970τ.μ. 1.500.000€.


ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ Σ/Δ 1
 485τ.μ.
800.000€,
750.000€
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
 280τ.μ. 110.000€,





λασσα 195.000€,
500τ.μ. 250.000€,  750τ.μ.
300.000€,  895τ.μ. με άδεια οικοδομής, θέα θάλασσα απεριόριστη Σαρωνικός 650.000€,  1.100τ.μ. θέα θάλασσα 420.000€,  9.600τ.μ. θέα θάλασσα απεριόριστη 1.400.000€.  Αγ.
Δημήτριος 10.000τ.μ. θέα 350.000€.




770τ.μ.

365τ.μ. θέα θά-

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
 525τ.μ. Σ/Δ 0,5 απεριόριστη θέα,
πλησίον θάλασσας 650.000€, 
815τ.μ. Σ/Δ 0,5 θέα θάλασσα
900.000€,  600τ.μ. Σ/Δ 0,2 θέα θάλασσα, απεριόριστη 400.000€, 
900τ.μ. Γωνιακό Σ/Δ 0,3 θέα θάλασσα
απεριόριστη 650.000€.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ τηλ. 210-8973060, www.bkavvalos.gr, Τριπτολέμου 17 Βάρη.

Μαθήματα Πιάνου και Θεωρητικών
παραδίδονται από την Βάσω Κιούση
Πτυχιούχος Πιάνου και Φούγκας
(ανώτερα θεωρητικά)
με 20ετη εμπειρία σε ωδεία και σχολεία
τηλ. 2106020026-6974380541
vakiousi@otenet.gr

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΛΕΝΗΣ το
γένος ΠΑΤΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ,
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

με δηλωμένους ημιυπαίθριους 500.000€ Κωδ.: Κ247

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Διαμέρισμα 102τ.μ. 1ου 3ύπνου, μπάνιο, αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα θάλασσα 550.000€ - Κωδ.: 675

ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ

Μονοκατοικία 300τ.μ. σε 1.300τ.μ. οικόπεδο, γωνιακή
800.000€, 400τ.μ. σε οικόπεδο 1.000τ.μ. θέα θάλασσα
απεριόριστη Σαρωνικός 1.100.000€, 220τ.μ. νεόκτιστη 5
ύπνου σε 300τ.μ. οικόπεδο 480.000€

Μεζονέτα 245τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπάνια wc, play
room ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες
σε οικόπεδο 195τ.μ. θέα, 720.000€ - Κωδ.: Κ-158

ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ: Διαμέρισμα 110τ.μ. 3ου 3 ύπνου, μπά-

ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΙΛΑ 850τ.μ. Γωνιακή 6 ύπνου, 9 μπάνια, wc,
play room, ασανσέρ, τζάκια γκαράζ, αποθήκη μεγάλες βεράντες, πισίνα BBQ, σε 1300τ.μ. οικόπεδο θέα θάλασσα,
υπερπολυτελή κατασκευή πολλά extra, σοβαρές προτάσεις. Κωδ.: Κ-532

ΒΑΡΗ ΔΙΛΟΦΟ: Διαμέρισμα 100τ.μ. νεόκτιστο 4ου 2ύπνου
(το 1master) μπάνιο w/c αυτονομία, a/c τζάκι, γκαράζ αποθήκη, μεγάλες βεράντες θέα βουνό 380.000€ - Κωδ.: Κ-643

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
130τ.μ. ισογείου 2 ύπνου, 1 μπάνιο, 1w/c, αυτονομία, 3τζάκια, γκαράζ κλειστό, θέα, 450.000€.

ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ: Μεζονέτα 200τ.μ. νεόκτιστη 4
ύπνου, 3μπάνια (1 μάστερ) play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, βεράντες, θέα 450.000€ - κωδ.: Κ-16

ΒΑΡΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ: Μεζονέτα 160τ.μ. νεόκτιστη 3
ύπνου, 2μπάνια wc, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες με κήπο 450.000€ - Κωδ.: Κ-37

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ: Μονοκατοικία 450τ.μ. 5 ύπνου, 5 μπάνια
wc, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.500τ.μ. θέα 1.400.000€ - Κωδ.: Κ279

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ: Μεζονέτα γωνιακή 300τ.μ. νεόκτιστη
στα μπετά με πισίνα σε οικόπεδο 350τ.μ. θέα χωρίς ΦΠΑ

νιο wc, αυτονομία τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες θέα απεριόριστη 300.000€ κωδ.: Κ355

ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΕΝΤΡΟ: Διαμέρισμα 70τ.μ. 2ου 1ύπνου μπάνιο,
αυτονομία, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες θέα
265.000€ - Κωδ.: Κ-654
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ: Επαγγελματικός χώρος
400τ.μ. 1ου ορόφου νεόκτιστος ενιαίος χώρος υπερπολυτελής κατασκευή, κατάλληλος για γραφεία εταιριών κ.λ.π.
1.100.000€ - Κωδ.: Κ-615

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
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

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

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

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

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

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 - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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 16, ΤΕΤΑΡΤΗ 19 & ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1
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

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

Μιαούλη 2 Βούλα
τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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...για την υγειά μας
Η Βιταμίνη D δρα κατευθείαν πάνω στα Γονίδια μας!
Μέχρι πριν λίγο καιρό το μόνο που γνωρίζαμε για την βιταμίνη D, περιοριζόταν κυρίως στην δράση της στα οστά.
Τα τελευταία όμως τέσσερα χρόνια, όπως είχε αναφερθεί
και σε προηγούμενα άρθρα, τα επιστημονικά περιοδικά αλλά
και ο ειδησεογραφικός τύπος κατακλύζεται από ανακοινώσεις για την δράση της βιταμίνης D σε όλα τα συστήματα
(πλειοτροπική δράση: δράση σε πολλαπλά επίπεδα).
Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας τρέφουμε μέσα μας την ελπίδα, να ανακαλύψει η επιστήμη κάποιο μαγικό χαπάκι που
θα μας απαλλάξει από αρρώστιες και προβλήματα υγείας.
Η βιταμίνη D, που στην πραγματικότητα είναι μια πολύ
ισχυρή ορμόνη, ίσως να μην είναι το μαγικό χάπι, είναι
όμως ότι πιο κοντινό έχει να προτείνει αυτή τη στιγμή η
επιστήμη σ’ αυτή μας την ελπίδα.

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς*
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι πάνω από ένα δις άνθρωποι παγκοσμίως παρουσιάζουν έλλειψη βιταμίνης D λόγω χαμηλής έκθεσης στον ήλιο ή ανεπαρκούς πρόσληψης, είναι
εύκολο να αντιληφθεί κανείς την σημασία αυτής της ανακάλυψης.
Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι το γεγονός ότι ζούμε σε
μια χώρα με ηλιοφάνεια, αρκεί για να καλυφθούν οι ανά-

Βιταμίνη D και DNA
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσαν τον Οκτώβριο του 2010, μια έρευνα που αφορά στους
μηχανισμούς δράσης της βιταμίνης D.
Η συγκεκριμένη έρευνα πιστοποίησε την δράση της βιταμίνης D σε 3005 γονίδια.
Αποδείχτηκε ότι το καθένα από αυτά τα γονίδια έχει έναν
ειδικό υποδοχέα για την D3. Η βιταμίνη D συνδέεται σε
αυτόν τον υποδοχέα και έτσι επηρεάζει κατευθείαν τη λειτουργία μεγάλου μέρους των γονιδίων μας.

Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (Νόσος Graves)
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένα όργανο που παράγει ορμόνες, τις θυρεοειδικές ορμόνες (θυροξίνη ή
Τ4 και τριιωδοθυρονίνη ή Τ3). Για
να λειτουργήσουν τα θυρεοειδικά
κύτταρα, ώστε να παράξουν αυτές
τις ορμόνες πρέπει να λάβουν
εντολή από μια άλλη ορμόνη που
παράγεται στην υπόφυση και καλείται θυρεοειδοτρόπος ορμόνη ή
TSH. H TSH διεγείρει ένα ειδικό
υποδοχέα επάνω στο θυρεοειδικό
κύτταρο (υποδοχέας TSH ή TSHr)
και με τον τρόπο αυτό μεταφέρει
σε αυτό την εντολή για λειτουργία
και παραγωγή ορμονών.
Η νόσος Graves είναι μια μορφή
υπερθυρεοειδισμού αυτοανόσου
αιτιολογίας. Η νόσος οφείλεται
στην ύπαρξη αντισωμάτων που
παράγει ο ίδιος ο οργανισμός εναντίον του θυρεοειδή (αυτοαντισώματα), τα οποία με τη σειρά τους
διεγείρουν τον υποδοχέα της TSH
και θέτουν το θυρεοειδή σε κατάσταση συνεχούς υπερλειτουργίας.
Αποτέλεσμα τούτου είναι να υπερπαράγονται θυρεοειδικές ορμό-

νες. Το υψηλό επίπεδο των ορμονών αυτών στον οργανισμό επηρεάζει κάθε ιστό και μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, ευερεθιστότητα, δυσανεξία στη ζέστη και αυξημένη εφίδρωση αλλά και απώλεια βάρους, παρά την αυξημένη
όρεξη. Από τους μύες μπορεί να
υπάρχει μυϊκή αδυναμία και τρόμος των χεριών, από το δέρμα
δερματικές βλάβες και τριχόπτωση. Αυξημένος αριθμός κενώσεων
του εντέρου έως και διάρροιες είναι άλλο ένα σύμπτωμα. Στις γυναίκες δυνατό να παρατηρηθούν
διαταραχές της εμμηνορρυσίας. Ο
θυρεοειδής αδένας διογκούται
(βρογχοκήλη).
Από τους οφθαλμούς συνήθως παρατηρείται ζωηρό υγρό και έντονο
βλέμμα (λάμπον όμμα). Στη νόσο
Graves τα αντισώματα που προαναφέρθηκαν μπορεί να επηρεάσουν και τους μύες γύρω από τους
οφθαλμούς και να οδηγήσουν σε
οφθαλμικές βλάβες που κυμαίνονται από οίδημα βλεφάρων, ερυθρότητα και οίδημα του επιπεφυ-

κότα έως διπλωπία εξ' αιτίας παράλυσης των οφθαλμικών μυών
και προπέτεια των οφθαλμικών
βολβών (εξόφθαλμος).
Η διάγνωση γίνεται κλινικά και επιβεβαιώνεται εργαστηριακά με μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών
και των αυτοαντισωμάτων. Απεικονιστικώς, ο υπέρηχος και το σπιθηρογράφημα θυρεοειδούς παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.
Η θεραπείας της πάθησης αρχικά
είναι φαρμακευτική με αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Σε εμμένουσες
μορφές ο ασθενής δυνατό να υποβληθεί σε χορήγηση ραδιενεργού
ιωδίου με σκοπό τη μερική καταστροφή ενός τμήματος του αδένα
ή σε χειρουργική αφαίρεση τμήματος ή και ολόκληρου του αδένα
(ιδίως επί μεγάλης βρογχοκήλης ή
στις περιπτώσεις που οι άλλες θεραπείες δεν ενδείκνυνται).

Αλουμάνης Κυριάκος
Ενδοκρινολόγος
aloumanisk@hotmail.com
Συνεργάτης του Επιστημονικού περιοδικού
www.iator.gr

γκες μας σε βιταμίνη D. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού στην
Ελλάδα, και στις Μεσογειακές χώρες, έχει ανεπαρκή επίπεδα D3 στο αίμα.
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η D παράγεται επιφανειακά στο δέρμα και χρειάζονται 48 ώρες για να απορροφηθεί στην αιματική κυκλοφορία. Αν σε αυτό το διάστημα
πλυθούμε με σαπούνι τότε αυτή διαλύεται πριν προλάβει
να απορροφηθεί.
Χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα, έχουν συνδεθεί
με αυξημένο κίνδυνο σε πλειάδα νοσημάτων:
― Σκλήρυνση κατά πλάκας
― Ρευματοειδή αρθρίτιδα
― Διαβήτη τύπου 1
― Υπέρταση
― Μείωση της επίπτωσης του καρκίνου κατά 50%
― Αυτισμός
― Καρδιολογικά νοσήματα
― Κατάθλιψη
― Παχυσαρκία
Σύμφωνα με τους ερευνητές οι ανάγκες για βιταμίνη D αυξάνονται σε καταστάσεις όπως:
― Ρευματοειδή αρθρίτιδα
― Ερυθηματώδη λύκο
― Λευχαιμία
― Καρκίνο του παχέως εντέρου
αλλά και από παράγοντες όπως το χρώμα των μαλλιών, το
μαύρισμα και το ύψος μας. Όσο πιο σκούρο το χρώμα των
μαλλιών, όσο πιο μελαμψή είναι η επιδερμίδα μας και όσο
μεγαλύτερο το ύψος μας τόσο αυξάνονται οι ανάγκες μας
σε βιταμίνη D.
Η βιταμίνη D συνδέεται με μειωμένη θνησιμότητα από
οποιονδήποτε παράγοντα, ενώ είναι απαραίτητη για την
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Πόση D;
Τα επίπεδα της βιταμίνης D πρέπει να κυμαίνονται ιδανικά
μεταξύ 60-100 ngr/dl.
Λόγω του γεγονότος ότι η D μπορεί να αποβεί τοξική σε
πολύ μεγάλες ποσότητες, θα πρέπει η χορήγηση της να γίνεται με παράλληλη μέτρηση των επιπέδων της στο αίμα.
Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί ότι το κλάσμα της D, στο
οποίο αναφέρεται η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας και
που πρέπει να μετράμε για να έχουμε εικόνα σχετικά με τα
επίπεδα της βιταμίνης D, είναι αυτό της D3, (OH)25D3.
Συνεχίζει να πιστοποιείται το γεγονός ότι η βιταμίνη D είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση και
την ενίσχυση της καλής μας υγείας. Πιστεύω ότι όλος ο
πληθυσμός πρέπει να μετράει πια και να διατηρεί ιδανικά
επίπεδα βιταμίνης D.
Πρόκειται για έναν πολύ αποτελεσματικό και φυσικό τρόπο που μπορεί να είναι η απάντηση για πολλά προβλήματα υγείας που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.
――――――――
* Ο Δημήτρης Τσουκαλάς είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου UNI.NA. Federico
II. Ειδικός στα Χρόνια Νοσήματα και τον Μεταβολισμό
American College for the Advancement in Medicine
Πηγές:
genome.cshlp.org ― www.nejm.org
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687790
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19699591
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19897699
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Κυριαρχική εκκίνηση για το Μαρκόπουλο το 2011
Μαρκόπουλο - Παναθηναϊκός 3-1
Το Μαρκόπουλο κυριάρχησε στο ντέρμπι της 9ης
αγωνιστικής, επικρατώντας με 3-1 του Παναθηναϊκού στα Μεσόγεια.
Η ομάδα του Γιώργου Λυκούδη ήταν καλύτερη από
τις "πράσινες" και δίκαια έφτασε στη νίκη, που την
έφερε σε απόσταση αναπνοής από το δεύτερο Ολυμπιακό.
Από την άλλη, οι πρωταθλήτριες έμειναν στην 4η θέση, 10 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, μόλις μία εβδομάδα πριν τη μεταξύ τους
αναμέτρηση.

τσια, δεν πληρώνονται. Η νίκη λοιπόν ανήκει πρώτα
στα κορίτσια και είναι μια χαρά για να συνεχίσουν
την προσπάθειά τους", είπε μετά την αναμέτρηση ο
Γιώργος Λυκούδης.

υπ., 5 μπλοκ), Κονόμη (λ, 66% υπ.), Κουτσιβίτη, Μαρκοπούλου

Μαρκόπουλο: (Γιώργος Λυκούδης): Κοσμά 10 (1
άσος, 8/17 επ., 44% υπ., 1 μπλοκ), Σαπαρέφσκα 7 (1
άσος, 3/11 επ., 3 μπλοκ), Ντα Σίλβα 20 (2 άσοι, 17/36
επ., 1 μπλοκ), Τσαπραλή 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Σιμάνκοβα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Τσίμα 25 (20/43 επ., 52%

3/10 επ., 3 μπλοκ), Παπαφωτίου 5 (2 άσοι, 1/3 επ., 2
μπλοκ), Καρπουζά 6 (1 άσος, 2/4 επ., 2 μπλοκ), Μλαντένοβιτς 16 (16/47 επ.), Μόλναρ 14 (13/26 επ., 72%
υπ., 1 μπλοκ), Μυλωνά (λ, 80% υπ.), Δηλαβέρη 1 (1
άσος)

Παναθηναϊκός: (Σπύρος Χουντουμάδης): Μαχόν 16
(2 άσοι, 14/46 επ., 29% υπ.), Τζανακάκη 7 (1 άσος,

Στο πρώτο σετ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2321. Στο δεύτερο σετ, το Μαρκόπουλο ξέφυγε από
νωρίς στο σκορ, με συνέπεια να το κατακτήσει με
25-17.
Όλα έδειχναν στο 3ο σετ πως το Μαρκόπουλο θα
φτάσει σε ένα άνετο 3-0, αφού βρισκόταν μπροστά
στο σκορ με 21-17, αλλά με τη Δηλαβέρη να πηγαίνει στο σέρβις, το "τριφύλλι" έφτασε στο 25-22, μειώνοντας σε 2-1.
Τελικά, σε ένα συγκλονιστικό 4ο σετ, με πολλές
εναλλαγές στο προβάδισμα, το Μαρκόπουλο νίκησε
με 26-24, φτάνοντας σε μία σπουδαία νίκη.

"Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που έπαιξε πολύ
καλά, συγχαρητήρια και στα δικά μας κορίτσια που
έπαιξαν με ψυχή. Για εμάς αυτή η νίκη είναι μια πιστοποίηση της δουλειάς και της αξίας των κοριτσιών. Συνήθως όλοι καρπωνόμαστε τις επιτυχίες,
αλλά αυτά που τραβάνε στις προπονήσεις τα κορί-

Τιμητικές διακρίσεις του πινγκ πονγκ Βούλας στην γιορτή της ΕΦΟΕΠΑ
Την Δευτέρα 10/01/2011, σε πολύ ζεστό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ η
ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ) για
την κοπή της βασιλόπιτας.
Στην γιορτή βραβεύτηκαν για την συνεισφορά τους στο άθλημα παράγοντες και
μη του χώρου, ενώ πραγματοποιήθηκε και η απονομή επάθλων στα διακριθέντα
σωματεία της περιόδου 2009 – 2010.

Οι αθλήτριες με τους επαίνους στα χέρια.

Στιγμιότυπο από την τιμητικη απονομή του Προέδρου Σταυρου Πλακαντωνάκη, που κρατάει το
έπαθλο και του Γ.Γραμματέα Κώστα Σιψά.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε, ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, δια του προέδρου του Σταύρου Πλακαντώνάκη και του Γ. Γραμματέα Κώστα Σιψά, για την σημαντική και πολύχρονη συνεισφορά του στο άθλημα.

Έγινε επίσης η απονομή στην ομάδα γυναικών του Αρη 2006 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας γυναικών Αττικής της περιόδου 2009 2010. Η ομάδα απαρτιζόταν από τις αθλήτριες: ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ & ΦΙΣΕΡ ΕΛΛΗ. Να σημειωθεί ότι όλες είναι αθλήτριες από τις
γεμάτο ταλέντο ακαδημίες του Αρη Βούλας και κατέκτησαν αήττητες το πρωτάθλημα, ενώ η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια της ομάδας ήταν μόλις 13
ετών!!!
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Τα νέα του
Ν.Ο.Β.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Στη Φλωρεντία βρίσκεται απ΄το πρωι της Τετάρτης
η γυναικεία ομάδα, για την Α' Φάση του Champions
Cup.
Οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης στοχεύουν εκ νέου σε
διάκριση στο θεσμό και στην ιταλική πόλη θα διεκδικήσουν την 1η θέση του ομίλου που οδηγεί σε, θεωρητικά, ευκολότερη κλήρωση στα προημιτελικά.
Στην αποστολή μετέχουν οι αθλητές: Πάτρι
Ντελ Σότο, Έλενα Κούβδου, Χριστίνα Τσουκαλά, Άντυ Μελιδώνη, Σοφία Κονούκ, Κική Λιόση,
Αλεξάνδρα
Ασημάκη,
Αντιγόνη Ρουμπέση, Αγγελική Γερόλυμου, Μαρκέλλα Παντελίδου, Ντίνα Κουτέλη και οι "μικρές" Έλενα Ξενάκη και
Μίλβα Καλογεράκου.
Τις παίκτριες συνοδεύουν η Αλεξία Καμμένου, η
Τζίνα Ρούπακα και ο φυσικοθεραπευτής Σταμάτης
Φώτογλου.
Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή την ολλανδική Πόλαρ Μπέαρς, το Σάββατο τη γαλλική
Νανσί και την Κυριακή τη Φιορεντίνα.

Με το δεξί οι γυναίκες της Θέτιδας
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Θέτιδας για το
2011 ξεκίνησαν με τον αγώνα των κορασίδων απέναντι στην ομάδα της Κερατέας· ξεκίνησαν με το
αριστερό, δεδομένου ότι επηρεασμένες από τη χριστουγεννιάτικη διακοπή πραγματοποίησαν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα με σκορ 3-0.
Αυτός ήταν ο 1ος από μια σειρά 11 αγώνων που θα
κληθούν να δώσουν οι κορασίδες στη φάση αυτή. Ο
επόμενος αντίπαλος είναι η δυνατή και για τελευταία χρονιά πρωταγωνίστρια ομάδα του Ηρακλή Κηφισιάς στο Ζηρίνειο το Σάββατο 15/1 και ώρα 10:30.

με σκορ 3-0 πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση.
Ακολουθεί δύσκολος αγώνας με την ομάδα του Πανερυθραϊκού στην Ερυθραία το Σάββατο 15/1 στις
15:00.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΕΣ

Με το δεξί και οι γυναίκες της Θέτιδας οι οποιες είχαν εύκολο έργο απέναντι στον αδύναμο Κτησιφώντα Παιανίας, τον οποιο και κέρδισαν με 3-0 στην
Βούλα. Με τη νίκη αυτή ολοκληρώθηκε ο 1ος γύρος,ο οποιος βρίσκει την ομάδα της Θέτιδας στην
1η θέση με απολογισμό 11 νίκες σε 11 αγώνες. Ακολουθεί η 1η αγωνιστική του 2ου γύρου τη Δευτέρα
17/1 και ώρα 21:00, με αντίπαλο την ομάδα της Χαλκίδας στη Βούλα.

Αντίθετα με τις Κορασίδες οι Παίδες συνέχισαν τη
νικηφόρα πορεία τους στη φάση αυτή και διπλασίασαν τις νίκες τους σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή τη
φορά κέρδισαν την ομάδα του Χατζηβέη στη Βούλα

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς, λοιπόν, όλες οι αγωνιστικές ομάδες του Συλλόγου της Θέτιδας προσδοκώντας ένα 2011 με υγεία και ασφάλεια πάνω απ'όλα
και έπειτα με πολλές επιτυχίες και νίκες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Στις 31 Ιανουαρίου 2011 ξεκινούν
οι Εαρινές αθλητικές Σχολές
του ΝΟΒ, που θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου, και απευθύνονται σε παιδιά 3-17 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν τα μυστικά των αθλημάτων του υγρού στίβου και της θάλασσας, που καλλιεργεί ο ΝΟΒ, να γυμναστούν αλλά και να κοινωνικοποιηθούν στο περιβάλλον του Ομίλου.

Σας γνωρίζουμε ότι η
ετήσια εκδήλωση απονομών και κοπή πίτας της
Ένωσης θα διεξαχθεί την
Δευτέρα 31/01/2011 στο
«ANIMA CLUB» (Περιοχή
Πανόραμα Λάκκα Αναβύσσου).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ-ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ που ορίσθηκε για το Σάββατο 8/01/2011 δεν διεξήχθη λόγω παραίτησης από τον
αγώνα της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ.

Ε’ φάση κυπέλλου
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΗΛ. 210 8962.657, FAX: 210 8963.588

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εκλογές του Ομίλου μας θα πραγματοποιηθούν στις
30.1.2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 8π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6.2.11 και ώρα 11.30π.μ.
με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και στον ίδιο χώρο.
Θέματα:
1. Απολογισμός έτους 2010.
2. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Προϋπολογισμός έτους 2011
4. Εγκριση Απολογισμού 2010, Προϋπολογισμού 2011 και
απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Νέο Δ.Σ. θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με το
καταστατικό μέχρι τις 25.1.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 8μ.μ.
Ο πρόεδρος
Α. Δημητρακόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Β. Χωλόπουλος

Στις 26/1 αγωνίζονται οι παρακάτω ομάδες για την Ε’ φάση του κυπέλλου.
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΑΥΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ή ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -

ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ - ΓΣ ΜΑΡΚΟ

Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Β & Γ κατηγορίας 16/1
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝ. - ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΓΕΡΑΚΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ
Α. ΠΡΙΦΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΥΛΩΝ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ

Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩ -

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΡΑΜΝΟΥΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΛ. ΝΕΡΩΝ - (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΜΕΝΙΔΙ - ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ
Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
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Πόλεμος στην Κερατέα
Πυρά από τον Υπουργό Ραγκούση: το έργο θα γίνει
Η Επιτροπή Αναστολών του Εʼ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με
την υπ' αριθμ. 31/2011 απόφασή του απέρριψε την αίτηση του Δήμου Κερατέας που
ζητούσε να αναιρεθεί η από 30.7.2009 υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε
μέχρι 30.10 2013, η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή
εγκατάστασης αποβλήτων στην Κερατέα.
Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Κερατέα, μετά την απόφασή αυτή, δηλώνουν πώς δεν πτοούνται και τονίζουν σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα: «Ουδόλως επηρεάζει την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την
οποία έχει κηρυχθεί παράνομο λόγω μη εκτέλεσης των απαλλοτριώσεων και της Αρχαιολογίας το έργο Χ.Υ.Τ.Α στο Οβριόκαστρο Κερατέας.
Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι υπάρχουν ανοιχτές δικαστικές
εκκρεμότητες για το συγκεκριμένο έργο, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη προσβολή της «έγκρισης περιβαλλοντικών όρων», η οποία εκδικάζεται αύριο Τετάρτη
12/1/2011 με προφανή προοπτική της αναβολής της για τον Ιούνιο.
Καταγγέλλουμε την παραπληροφόρηση που διοχετεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι τάχα το έργο κρίθηκε νόμιμο από το ΣτΕ. Κάθε άλλο, εκκρεμεί όχι μόνο μία, άλλα τρεις προσφυγές στο ΣτΕ (περιβαλλοντική έγκριση, απαλλοτριώσεις, άρση αναδάσωσης) που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ. Μέχρι τότε το έργο ΚΡΙΘΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ (Ειρηνοδικείο Λαυρίου) και έτσι δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει κανένα έργο. Γι’ αυτό και οι εκατοντάδες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. (ΜΑΤ – αστυνομία – τροχαία) θα συνεχίσουν
προς δόξαν της παρανομίας να προστατεύουν όχι τον πολίτη, αλλά 4 μηχανήματα έργου,
ενός εργολάβου που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ. Ότι δηλαδή γίνεται εδώ και
ένα μήνα, θα συνεχιστεί να γίνεται για μήνες ακόμα.
Ωστόσο ο Δήμος Λαυρεωτικής, οι κάτοικοι και η κοινωνία της ευρύτερης περιοχής θα
αγωνιστούν με κάθε μέσο κατά της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α σε αρχαιολογικό
χώρο αλλά και κατά της βίας, της τρομοκρατίας και της κατάλυσης κάθε έννοιας δημοκρατίας στην Κερατέα. Το μήνυμα έχει δοθεί. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη».
Λάβρος βγήκε ο Υπουργός Εσωτερικών Ι. Ραγκούσης, κατά του πρώην Δημάρχου Κερατέας Σταύρου Ιατρού, αλλά και νυν δημάρχου Λαυρεωτικής Κώστα Λεβαντή, για τις αντι-

δράσεις τους στο θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΑ στην Κερατέα, σε εμφανίσεις του στα γυάλινα παράθυρα.
― Ο πρώην δήμαρχος Κερατέας και ο νυν της Λαυρεωτικής είναι «παραδείγματα αυτοδιοικητικών προς αποφυγή γιατί ενώ γνωρίζουν τα δεδομένα δεν έχουν το σθένος να πουν στους
πολίτες της περιοχής ότι το συμφέρον τους είναι να κλείσουν τις παράνομες χωματερές και
να λειτουργήσουν οργανωμένοι ΧΥΤΑ που θα μετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ».
Το έργο στην Κερατέα, είπε, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί· οι κάτοικοι δεν είναι
πληροφορημένοι!
Στο μεταξύ ανακοίνωση πάνω στις αιτιάσεις του Υπουργού εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 11πμ
στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ της ΚΕΡΑΤΕΑΣ και θα ακολουθήσει πορεία στο μπλόκο.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Ως Δήμος Λαυρεωτικής αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση,
γιατί δημόσια παραδέχθηκε επιτέλους τα δίκαια του αγώνα των 30 χιλιάδων κατοίκων της Λαυρεωτικής να μην κατασκευαστεί χωματερή στην περιοχή μας.
Σε συνέντευξη του στον ραδιοσταθμό ΣΚΑΪ ο κ. Ραγκούσης δήλωσε κατηγορηματικά και ξεκάθαρα ότι στην περιοχή του Οβριοκάστρου στην Κερατέα, τα έργα θα ξεκινήσουν με την κατασκευή ΧΥΤΑ δηλαδή χωματερής και όχι
ΧΥΤΥ δηλαδή ταφής υπολειμμάτων.
Ο υπουργός δήλωσε: «…Θα υπάρχει οπωσδήποτε από
κάτω μια μεμβράνη, δεν θα αφήνει τα υγρά των σκουπιδιών να κατεβαίνουν στον υδροφόρο ορίζοντα, θα υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Θα είναι μια πολύ μικρή μονάδα η οποία ξεκινάει ως ΧΥΤΑ, δηλαδή ως χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης και μόλις ξεκινήσει η λειτουργία
των εργοστασίων…»
Μέχρι να ξεκινήσουν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα που υπόσχεται ο αρμόδιος Υπουργός, η Κερατέα θα γίνει μια τεράστια χωματερή 540 στρεμμάτων. Όσο για τα υπόλοιπα
έργα …στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε. Θα κάνουν λοιπόν ακριβώς αυτό που τόσο καιρό αρνούνταν κατηγορηματικά ότι θα κάνουν, δηλαδή χωματερή! Αυτό ακριβώς για
το οποίο οι κάτοικοι αγωνίζονται να αποτρέψουν και όλα
αυτά τα χρόνια λοιδορούνται δημόσια.
Στην ίδια ραδιοφωνική συνέντευξη ο κ. Ραγκούσης δήλωσε κατηγορηματικά ότι ακόμη δεν έχουν καθοριστεί οι τε-

χνολογίες με τις οποίες θα γίνει η επεξεργασία των απορριμμάτων.
Ο υπουργός δήλωσε: «…Στα έργα της Αττικής προχωρούμε με την λογική των ανοιχτών τεχνολογιών. Εμείς
δεν προκαταλαμβάνουμε ούτε προαποφασίζουμε μια τεχνολογία ως προτιμότερη έναντι της άλλης…(στην Κερατέα)…θα γίνει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας. Ποια τεχνολογία θα επιλεγεί δεν είναι προκαθορισμένο και σε
κάθε περίπτωση σας λέω τον αποφασιστικό ρόλο θα τον
έχουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος οι
οποίες και θα καθορίζουν τι είναι περιβαλλοντικά ορθό…»
Όταν λοιπόν ο κ. Ραγκούσης δηλώνει κατηγορηματικά ότι
δεν προαποφασίζει αυτός τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, πως γίνεται την ίδια ακριβώς στιγμή να μιλάει για μεμβράνες σε χαράδρες, γεγονός που φωτογραφίζει ευθέως μια απολύτως συγκεκριμένη «τεχνολογία»,
αυτή της χωματερής;
Πως γίνεται να δηλώνει δημόσια ότι η κυβέρνηση δεν προκαταλαμβάνει και δεν προαποφασίζει μια τεχνολογία ως προτιμότερη έναντι κάποιας άλλης και την ίδια ακριβώς στιγμή ο πρώην
περιφερειάρχης κ. Λιακόπουλος, να αποκλείει όλες τις άλλες
τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε προηγμένες χώρες και να
κάνει κι αυτός ευθέως λόγο για απολύτως συγκεκριμένη τεχνολογία που όλως τυχαίως, ταυτίζεται απολύτως με την τεχνολογία που περιγράφει ο κ. Ραγκούσης;
Προς τι λοιπόν η δημόσια διαβούλευση και πολύ περισσότερο ο διεθνής διαγωνισμός για την διεκδίκηση του συγκεκριμένου έργου;

Ο ανοιχτός «διάλογος» φαίνεται πλέον στα μάτια των πολιτών της Λαυρεωτικής ως ξεκάθαρα προσχηματικός και
η … ανοιχτή «τεχνολογία» προαποφασισμένη.
Όσο για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος τις οποίες επικαλείται στη συνέντευξή του ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, λέγοντας ότι, είναι αυτές που θα καθορίσουν τι είναι περιβαλλοντικά ορθό, το αφήνουμε στην κρίση κάθε καλόπιστου πολίτη.
Υ.Γ. 1: Ο Δήμος Λαυρεωτικής θεωρεί επιβεβλημένη την
διαχείριση των απορριμμάτων της τεράστιας οικιστικά περιοχής που καλύπτει, με νέες τεχνολογίες και σε χώρο
που θα υποδείξει. Θεωρεί επίσης αδιανόητο να δημιουργηθεί χωματερή και μάλιστα σε αρχαιολογικό χώρο. Με
όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο μήνα, το Οβριόκαστρο
αποτελεί πλέον ιερό τόπο για τους κατοίκους της Λαυρεωτικής και έτσι θα παραμείνει.
Υ.Γ. 2: Για όσους θα θελήσουν να ακούσουν την επίμαχη
και άκρως διαφωτιστική συνέντευξη του υπουργού κ. Γιάννη Ραγκούση, αυτή έγινε το πρωί τις Τρίτης 11 Ιανουαρίου
2011, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ από τον δημοσιογράφο κ. Άρη Πορτοσάλτε.

Κάλεσμα αλληλεγγύης και στήριξης του αγώνα
στην Κερατέα, στέλνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Κ. Σωτηρίου” - 2ο γραφείο Π.Ε. Ανατ.
Αττικής Κορωπί και καλεί τα μέλη του στο Συλλαλητήριο της Κυριακή 16/1 στην Κερατέα.

