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''Εθνη, στερούμενα
μνήμης,
ειναι καταδικασμένα
να πεθάνουν...''

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
AP. ΦYΛΛOY 667

Παραγραφές!...
«Νόμος» και Δίκαιο
Στο προηγούμενο φύλλο, στο κύριο άρθρο με τίτλο
«εισβολείς», είχαν αναφερθεί στο σοβαρότατο θέμα
των λαθρομεταναστών που έχουν κατακλύσει και
καταλάβει την χώρα. Σκοπός μου
ήταν ν’ αναλύσω, στο παρόν, τον όρο
εισβολείς και να αναφερθώ στα επιχειρήματα όσων ισχυρίζονται, μεταξύ
άλλων, ότι παραβιάζουμε… «τ’ ανθρώπινα δικαιώματα» αποτρέποντας
με το φράκτη ή με κάποιο τρόπο την
λαθραία είσοδο μεταναστών.
Ακούστε ή ορθότερα διαβάστε «σοβαρό» επιχείρημα εκπροσώπου κάποιας βαρύγδουπης ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης) που χρηματοδοτείται, βεβαίως:
Πώς θα ζητήσει ο «πρόσφυγας» άσυλο, όταν βρεθεί
μπροστά σ’ ένα τοίχο;
Δεν απαντήθηκε από κανέναν υποστηριχτή του «τείχους», γι’ αυτό θ’ απαντήσω εγώ:

του Κώστα
Βενετσάνου

- Ακόμα κι αν ήταν σιδερόφρακτα τα χερσαία και
ναρκοθετημένα τα υδάτινα σύνορά μας (καθαρώς
υποθετικά), πάλι θα είχαμε διόδους εισόδου στη χώρα. Εκτός από τ’ αεροδρόμια και τα λιμάνια υπάρχουν και οδικές προσπελάσεις με τις όμορες χώρες,
όπου βρίσκονται τελωνεία και ελεγκτικές αρχές. Θα
μπορούσε θαυμάσια λοιπόν ο «πρόσφυγας» αν ήταν
τέτοιος ακόμη και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ν’
αποτανθεί στην ελεγκτική αρχή των συνόρων και να
ζητήσει άσυλο. Από την «κυρία είσοδο» δηλαδή, κι
όχι από το «παράθυρο».
Συνέχεια στη σελ. 2

Εβαλε τους όρους του
ο Δήμαρχος των 3Β
στους επιχειρηματίες

Σελίδα 12
Πλημμύρισε το Rex από κόσμο στη νέα συγκέντρωση του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών “Σπίθα”

ΑΘΩΟΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ και
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Επί σειρά ετών τραβιέται στα δικαστήρια ο Δήμαρχος Καλυβίων και νυν Σαρωνικού από τους ...νάκηδες για παρεμβάσεις στην παραλία.
«Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες»,
λέει ο σοφός Λαός.
Αθωώθηκαν ο Λεων. Κουρής και ο Πέτρος Φιλίππου,
μετά από καταγγελία της “Αττικός Ηλιος”.

Σελίδα 3

Ετεροχρονισμένη
& “προεκλογική” η ομιλία
του Δημάρχου

Σελίδα 15

Η Ντόρα Μπακογιάννη
στο Μαρκόπουλο

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Σελίδα 6

Δεν κατέβηκε η κεραία!
Σελίδα 7

Οι ...κατηγορούμενοι, Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής και Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στα έδρανα του δικαστηρίου.

― Ειδική συνεδρίαση στο Δήμο
― Εγκαίνια Γραφείων της

Σελίδα 13
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Παραγραφές!... «Νόμος» και Δίκαιο
Συνέχεια από τη σελ. 1

Σταματάω εδώ γιατί αναβάλω την
περαιτέρω ανάλυση του θέματος
επειδή προέκυψαν οι «παραγραφές».
Με είχε προβληματίσει εν τω μεταξύ, τηλεφωνική παρατήρηση ευγενέστατου και καλόπιστου αναγνώστη – κριτή, πάνω σε σχόλιό μου
υπέρ του Δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου, σχετικά με τα
διόδια και τις «αυθαίρετες» παρεμβάσεις του.
Μου είπε λοιπόν ο καλός αναγνώστης μου από τη Βάρη ότι «ζούμε σ’
ένα κράτος ευνομούμενο και δεν
επιτρέπεται σε κανέναν να παρανομεί, ακόμη κι αν έχει δίκιο. Δεν μπορεί να αυτοδικεί. Υπάρχουν τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας –
δικαστήρια, αστυνομία, δημόσια διοίκηση – να βρει το δίκιο του». Μααάλιστα!!!
«Υπάρχουν νόμοι, συμπλήρωσε,
που πρέπει να ‘ναι σεβαστοί και να
τηρούνται. Τι σημαίνει “ανυπακοή”,
που λέει και ο Θεοδωράκης;».
Η αναφορά μου στην «Αντιγόνη»
του Σοφοκλέους δεν τον είχε ικανοποιήσει. Τη χαρακτήρισε μάλιστα
άστοχη και πρόχειρη, γιατί το καθεστώς του Κρέοντα ήταν απολυταρχικό, δικτατορικό, ενώ εμείς τώρα
έχουμε Δημοκρατία!
Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους να
την ξαναδιαβάσετε. Κι αν βαριέστε
να τη διαβάσετε όλη, (γιατί βαριούνται οι περισσότεροι, γι’ αυτό προτιμούν να παίρνουν έτοιμο το υπνοτικούλι τους από τους τηλεοπτικούς
διαύλους), διαβάστε τουλάχιστον
10-15 σελίδες, από ‘κει που αρχίζει
ο διάλογος του Αίμονα με τον πατέρα του – βασιλέα, μέχρι εκεί που ο
Κρέοντας μεταμελείται, μετά την
παρέμβαση του μάντη Τειρεσία και
του χορού.
“Χορός” εν προκειμένω είναι ο λαός. Οι ψύχραιμοι και λογικοί γέροντες· όχι τόποτα λαμόγια που λιβανίζουν την εξουσία κατά τα κέφια
της, γιατί μεθάει με το άρωμα του
λιβανοτού και την αναισθητική αιθάλη που τον περιβάλει, υπό τον γλυκίτατο ήχο των μικρών μουσικών
κωδώνων!
Ακούει, λοιπόν, στις τραγωδίες, η
εξουσία το λαό, ακόμα κι αν είναι

αυταρχική και τυρανική, γιατί ο Λαός – οι πολίτες, είναι η πόλη. Δεν
είναι τα κτίρια, τα τοίχοι ή …τα
ΜΑΤ!
Κι όποιοι νομίζουν ότι αυτά συνέβαιναν στο «θέατρο», 2500 χρόνια
πριν, ας δούνε τι συνέβη προχτές
στην Τυνησία, πριν λίγα χρόνια στη
Βραζιλία, πριν 20 χρόνια στην Ανατ.
Ευρώπη και τα Βαλκάνια, πριν 30
χρόνια στο Ιράν και πάει λέγοντας:
Αν ο λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα
δεν σε σώζουν, όπως έλεγε ο μεγάλος πολιτικο-φιλόσοφος Νικολό
Μακιαβέλλι1.
Αλλά είπαμε, εδώ “έχουμε δημοκρατία”, νόμιμα εκλεγμένη Κυβέρνηση, εκλογικά κατασκευασμένη
κοινοβουλευτική στρατευμένη πλειοψηφία, εκ της μειοψηφίας του
εκλογικού σώματος, το οποίον επί
πλέον εξαπατήθηκε με εγγνωσμένα
ψευδείς υποσχέσεις.
Επομένως κατά τη Συνταγματική
«νομιμότητα», ό,τι νόμους ψηφίζει
αυτή η Κυβέρνηση – όπως και οι
προγενέστερες κι ότι διεθνείς συμβάσεις υπογράφει, είτε οικονομικές, είτε θίγουσες τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία, είτε
την αξιοπρέπεια και τα λοιπά ανθρώπινα δικαιώματα του λαού αυτής της χώρας, πρέπει να τα δεχθούμε, ως τυπικά, νόμιμα!
Κι ως γνωστόν, κατά Βουλγαράκη,
ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό!!!
Είναι όμως έτσι; ΔΕΝ είναι!
Νόμος και απόφαση της Βουλής
που δεν είναι συμβατή με το «περί
δικαίου αίσθημα» του κοινωνικού
συνόλου, είναι de factum θνησιγενή.
Αποφάσεις δικαστικών και διοικητικών οργάνων που δεν είναι ομοίως
συμβατά με το «κοινό περί δικαίου
αίσθημα», είναι επίσης θνησιγενή
και όχι μόνον.
Το σπουδαιότερο είναι ότι συσωρεύουν οργή και μίσος και αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και
του πολιτικού σώματος.
Οι αποφάσεις, ιδιαίτερα, δικαστικών οργάνων – είτε της τακτικής δικαιοσύνης, είτε ειδικών σωμάτων,
όπως οι επιτροπές της Βουλής, που
είναι αντίθετες με «το κοινό περί
δικαίου αισθήματος» και με τις
προσδοκίες του κοινωνικού σώματος, προοιωνίζουν και εκκολά-

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

πτουν δεινά και εκτροπές για τα
οποία ηθικοί αυτουργοί, κατ’ ουσίαν,
θα είναι αυτά τούτα τα δικαστικά
σώματα που αποφασίζουν κατά
πρόφαση, “σύμφωνα με τους νόμους”, κόντρα όμως προς την λαϊκή
απαίτηση, για απόδοση ευθυνών και
κυριαρχία του δικαίου.
Δεν είναι του παρόντος η ανάλυση
και η παρουσίαση του ορισμού του
δικαίου και των νόμων – θετών κανόνων δικαίου, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.
Οι «σχολές» είναι πολλές. Θ’ αναφερθώ στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή
αντίληψη που οδηγεί αβίαστα στην
άποψη ότι «όταν ένας συγκεκριμένος νόμος δεν συμφωνεί με τη δικαιοσύνη και τον ορθό λόγο δεν είναι γνήσιος νόμος, ή δεν είναι καν
νόμος»2.
Και τη διακήρυξη του Αγ. Θωμά του
Ακυϊνάτη (στην οποία αποδέχεται
ακόμη και σήμερα η Καθολική εκκλ
ησία και όχι μόνο) ότι «νόμος ερχόμενος σ’ αντίθεση με τον ορθό λόγο, δεν είναι σε τελική ανάλυση,
νόμος»3.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι
ένα: Η λειτουργία και τα πορίσματα
των δύο μεγαλυτέρων και υπευθύνων κομμάτων για τη σημερινή οικονομική και διεθνή κατάσταση της
χώρας, για το Βατοπέδι και τη
siemens καλύπτουν το «περί δικαίου αίσθημα» της ελληνικής κοινωνίας; Εσάς προσωπικά, σας καλύπτει;
Κι ένα δεύτερο – υστερόγραφο –
ερώτημα. Γιατί, με τις «παραγραφές» που μεθόδευσαν, συντακτικά,
νομοθετικά και δικαστικά, στερούν
το δικαίωμα απ’ τους αξιότιμους
πρώην Υπουργούς, Υφυπουργούς,
Πρωθυπουργούς κλπ., ν’ αποδείξουν ενώπιον των δικαστηρίων την
αθωότητά τους! Γιατί, με την «παραγραφή» να τους κρατούν, στο

διηνεκές υπόδικους στη συνείδηση του ελληνικού λαού;
Είναι άδικο, είναι unfair, που θα
‘λεγε κι ο Μητσοτάκης…
―――――――
1. Ο “Ηγεμόνας” Ν. Machiavelli, εκόσεις
Σκαραβαίος 1969.
2. Unesco “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών”,
τομ.2 σελ. 608.
3. Αυτόθι ως άνω.

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

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

Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Μετακυλίονται στην Τ.Α.
με την Αννα Μπουζιάνη

Σελ. 8

Γιατί ρε γαμώ το;
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Τα σχολεία μαγειρεύουν!
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Αναθεώρηση Χωροταξικού σχεδιασμού. Εκτός σχεδίου παραλογισμός!
Σελ. 14

Η ΕΔΙΠΤ έκοψε πίτα

Σελ. 15

Ποινικό αδίκημα, η μη καταβολή του ΦΠΑ
Σελ. 18
Διακρίσεις στον ΓΑΣ Ωρωπίων
Σελ. 23
Οι τέχνες της αρμονίας Σελ. 22
Παραιτήθηκε ο Διοικητής
του Ασκληπιείου;
Ακούγεται ότι παραιτήθηκε ο Διοικητής του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας Αλεξ. Καρκατζός, ο οποίος να θυμίσουμε αντικατέστησε, τον “αναντικατάστατο”, Ηρακλή Καραγεώργο, που εν τέλει του έκανε καλό, αφού σήμερα εργάζεται ως υψηλόβαθμο
στέλεχος σε υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα.
Δεν γνωρίζουμε αν αληθεύει· θα το διασταυρώσουμε. Δεν γνωρίζουμε αν παραιτήθηκε ή των παραίτησαν, γιατί η τοποθέτησή του στο Νοσοκομείο
δεν είχε και την καλύτερη αποδοχή· ούτε από
τους εργαζόμενους ούτε από την τοπική κοινωνία
που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα...

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Λατίνοι: τα σατυρικά του Πετρωνίου

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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Εβαλε τους όρους του ο Δήμαρχος των 3Β στους επιχειρηματίες
Ζήτησε συμμετοχή και συνεργασία
Το τρίπτυχο του Δημάρχου:



Το τρίπτυχο των επιχειρηματιών:
Συνάντηση με τους επιχειρηματίες της πόλης της Βούλας πραγματοποίησε ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κασιδόκωστας.
Τη συνάντηση προγραμμάτισε ο ίδιος ο Δήμαρχος για να έχει μια πρώτη συζήτηση με
τους επιχειρηματίες, να πει τα δικά του,
αλλά και να ακούσει τα προβλήματά τους.
Ο Δήμαρχος αφού τόνισε ότι ο Δήμος θα
αρχίσει να λειτουργεί από Αύγουστο, αφού
ο “Καλλικράτης” ακόμη ψάχνεται... Δεν
έχουν βγει ούτε σχετικές εγκύκλιοι, δεν
έχουν δρομολογηθεί ουσιώδεις ενέργειες
για να λειτουργήσει η διοικητική μεταρρύθμιση, που όπως αποδεικνύεται μόνο στο
όνομα έμειναν οι εμπνευστές της.
«Ενας τρόπος υπάρχει να δούμε κάτι καλό.
Η ίδια η κοινωνία, οι κάτοικοι να ενεργοποιηθούν· όχι ο Δήμος μόνο», τόνισε ο Δήμαρχος απευθυνόμενους στους επιχειρηματίες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
του.
Οι Δήμοι που έχουν πάρει δάνεια μπαίνουν
σε επιτήρηση. Εσωτερικό ΔΝΤ δηλαδή.
Με πέντε λόγια δεν θα ‘μαστε αυτοδύναμοι. Κι αυτό δεν θα φταίει ο Δήμος που είχε τα λεφτάκια του, αλλά εκείνος που
έπαιρνε δάνεια.
Δεν πρόκειται να πάρουμε χρήματα, αφού
έχουμε δάνεια.
Θέλω να τα ξέρετε αυτά. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι ένας τρόπος υπάρχει. Η ίδια η
κοινωνία, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι·
όχι ο Δήμος μόνο. Ετσι θα αλλάξει το κλίμα.

Ο επιχειρηματίας Βασίλης Μαριγώνης επισημαίνει το πρόβλημα της στάθμευσης στην Κάτω
Βούλα.

Η καλή πλευρά είναι ότι πιστεύω ότι θα νοικοκυρευτούμε. Δικαιοσύνη για όλους
Οπου δικαιούται ο Δήμος τα δικά του είναι
δικά του, όπου ο πολίτης δικαιούται ο πολίτης. Ενώνονται και οι δύο μαζί για να γίνουμε καλύτεροι σε 2 χρόνια κι όχι σε 5.
Αντιμετωπίζετε ως επιχειρηματίες μια πάρα - πάρα πολύ δύσκολη εποχή.
Εγώ προεκλογικά είπα· δεν μπορείς να επι-

Δικαιοσύνη για όλους




Νομιμότητα για όλους

Καθαριότητα κεντρικής πλατείας





Ιση μεταχείριση για όλους

χώροι στάθμευσης

Κατευθύνσεις προς ...ναυτιλομένους
― Τσιγάρο τέλος ― Μουσική με ωράριο και άδεια
― Πινακίδες μετά από άδεια
― Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου μετά από αίτηση και

σχεδιάγραμμα



Κοινόχρηστοι χώροι

να καπνίζει. Κι όχι οι μισοί να καπνίζουν και
οι άλλοι μισοί όχι. Θα περιφρουρήσουμε το
νόμο χωρίς εξαιρέσεις. Εδώ δεν κάνουμε
συμβιβασσμούς. Αν όλα τα μαγαζιά κρατήσουν την ιδια στάση δεν θα υπάρξουν προβλήματα.

Η μουσική θα έχει ώρα
Η επιχείρηση που με τη μουσική της κρατάει άγρυπνη την πόλη δεν μπορεί να συνεχίσει, εξήγησε ο Δήμαρχος. Θα μπει
ώρα· θα είναι 12 θα είναι 01 και θα είναι σεβαστη· θα ισχύει και για τα σπίτια.
Το Καλοκαίρι η κατάσταση είναι εφιαλτική,
δεν μπορεί να συνεχιστει.

Πινακίδες με άδεια

βαρύνεις άλλο τους πολίτες και είπα ότι
δεν θα γίνουν αυξήσεις.
Το πνεύμα μου είναι σήμερα να λειτουργήσουμε παρέα. Να κάνουμε μια κοινή συμφωνία, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
Κατ’ αρχήν δεν θα υπάρξει επιχειρηματίας
στην πόλη που θα κάνει παρανομία.
Εγώ βλέπω στη Βάρη, υπάρχει ...Παναγία
μου!
Ενα δάσος με πινακίδες. Ο κάθε επιχειρηματίας με δέκα πινακίδες. Δυσφημίζεστε
έτσι.
Ολοι θα παίρνουν άδειες· Ο Δήμος θα σκέφτεται και τις δύσκολες καταστάσεις και
θα κοιτάξει προς κάθε κατεύθυνση να βρει
λύσεις.
Τα σύκα σύκα όμως και η σκάφη σκάφη.
Οσοι έχετε επιχειρήσεις που έχουν σχέση
με το Δήμο - σχεδόν όλες Θα ζητάτε κανονικά τί θέλετε να κάνετε,
ό,τι ζητάτε θα το έχετε αλλά νόμιμα. Αυτό
είναι μια ξεκάθαρη θέση δική μου.
Ο ένας καταλαμβάνει μια ολόκληρη πλατεία και ο άλλος τίποτα. Γιατί αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Οποιος θέλει να κάνει παραπάνω θα κάνει την αίτησή του, θα κάνει
το σχεδιάγραμμά του και θα παίρνει την
άδειά του.
Ή θα κάνουμε έργο ή δεν θα κάνουμε.
― Δικαιοσύνη για όλους
― Νομιμότητα για όλους
― Ιση μεταχείριση για όλους
Τί πόλη θέλετε να κάνετε; Καμία πόλη δεν
θα πάει μπροστά αν κοντραριστεί με την
ίδια της την κοινωνία, κανένας επιχειρημα-

τίας δεν θα προκόψει αν έρθει σε κόντρα
με τον τόπο του.
Πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα.
Πρέπει να καταλάβουμε τί σόι πόλη θέλουμε.
Θέλουμε μια πόλη που τα παιδιά μας θα
ζουν ανθρώπινα, θα έχουμε ασφάλεια και
ηρεμία. Εδώ είμαστε. Θα επιλέξουμε τους
κανόνες, γιατί σήμερα είμαστε τουρλουμπούκι.
Αλλος αποδώ βαράει κι άλλος αποκεί δεν
βαράει, στον έναν η Αστυνομία πάει, στον
άλλον δεν πάει...
Τα λέω αυτά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εγώ
θα προχωρήσω, κι από κει και πέρα όποιος
καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
Αφού έβαλε τους “κανόνες” για μια άλλη
διαχείριση της πόλης, ο Δήμαρχος έδωσε
το λόγο στους επιχειρηματίες, για να
ακούσει τα προβλήματά τους, που μάλλον
δεν τα άκουσε, αφού οι επιχειρηματίες κατά το πλείστον έμειναν σιωπηλοί...

“Τσιγάρο κομένη·
όπου τασάκι και πρόστιμο”
Το κάπνισμα μέσα στα καταστήματα, ο δήμαρχος τόνισε ότι τελείωσε. Οποιος δεν το
εφαρμόσει θα τρώει πρόστιμο και θα κλείνει...
Εξήγησε ότι μπορει να φτιάχνει ο επιχειρηματίας ειδικό χώρο που θα γράφει εδώ
καπνίζεις. Ο νόμος λέει ότι αν έχει ειδικό
σήμα του Δήμου για κάπνισμα, θα μπορει

― Δεν θα μπει πινακίδα από επιχειρηματία
αν δεν πάρει άδεια από το Δήμο. Κι αυτοί
που έχουν πινακίδα θα έρθουν στο Δήμο
να πάρουν άδεια.
― Δεν θα καπνίζουν μέσα στα καταστήματα· αλλιώς η Δημοτική Αστυνομία θα κόβει
πρόστιμα πολύ βαριά, αφού η αρμόδιότητα
πέρασε στους Δήμους.

Ο επιχειρηματίας Βασίλης Σιαμέτης μίλησε για
το παραεμπόριο των Καντινών.

Ο επιχειρηματίας Γ. Χατζηγιάννης αναφέρθηκε σε ακίνητο που διαθέτει στη Λεωφ. Βουλιαγμένης και ενώ έχει άδεια με
Υπουργική Απόφαση από το 1990, μετά δέκα χρόνια κρίθηκε παράνομος από το ΣτΕ
και τον κλείσανε.
«Αυτή τη στιγμή όλη η περιουσία μας είναι
στον αέρα. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε,
δεν μπορούμε να νοικιάσουμε»...

«Εσείς έχετε μια ιδιαιτερη περίπτωση. Δεν
το έλυσαν 30-40 χρόνια θα το λύσω εγώ;
Οταν έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε· όχι
τώρα», ήταν η απάντηση του Δημάρχου.
Συνέχεια στη σελίδα 6

ΕΒΔΟΜΗ
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“Στο Μπαράκι του Βασίλη”

“Το περιβάλλον

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ

Γκρης Ηλέβεν

και δασικές πυρκαγιές”

του Γιώργου Νανούρη

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-1-2011

ΕΝΝΕΑ
Με ύφος funk, rock, αλλά και στοιχεία swing, jazz,
cabaret, οι ΕΝΝΕΑ παρουσιάζουν διασκευές από τη ξένη
και την ελληνική δισκογραφία, καθώς και δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.
Ίωνας Σκλαβούνος, Πηνελόπη Τσιλίκα: φωνή, Νίκος Γούσιας, φωνές Αλέξης Νασάτι: ηλεκτροκλασσική & ηλεκτρική κιθάρα
Nemanja Antonovic: ηλεκτρική κιθάρα - Κωστής Ιωαννίδης: μπάσο, ακορντεόν - Νικόλας Κουτούζης: τύμπανα - Γιώργος Μαυρουδάκης: σαξόφω-

έως 27 Φεβρουαρίου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ντραφίου “Ερικεία” οργανώνει εκδήλωση - ομιλία, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ
παραπλεύρως της Κοινότητας Πικερμίου, με ομιλητή τον καθηγητή και Ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό και θέμα “Το περιβάλλον και δασικές πυρκαγιές”.

Σκηνές της καθημερινής μας ζωής, δοσμένες άλλοτε με
χιούμορ, άλλοτε ποιητικά,
φτιάχνουν –σε ένα διαφορετικό χώρο- μια αλλιώτικη παράσταση με λόγο, τραγούδι, μουσική, κίνηση, και video.
Με τον Γιώργο Καραμίχο, την Ανδριάνα Μπάμπαλη και
τον Γιώργο Νανούρη.
Μαζί τους 18 εθελοντές φοιτητές δραματικών σχολών.

Θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας.

Παραγωγή: ΛΥΚΟΦΩΣ ΑΜΚΕ - Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Παίζουν: Γιώργος Καραμίχος, Ανδριάνα Μπάμπαλη,
Γιώργος Νανούρης και 18 εθελοντές φοιτητές δραματικών σχολών

νο - Κωστής Γκάτζιος: βιολί, τρομπέτα. ΦΟΙΤ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 13€ με ποτό.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 & ΤΡΙΤΗ 25-1 ― 9.30μ.μ.

“ΝΥΧΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Τι συμβαίνει όταν τρεις φίλοι πλήττουν; Αποφασίζουν να
παίξουν. Και όταν το παιχνίδι ξεφύγει; Τότε δοκιμάζονται
τα όριά τους και όλα ανατρέπονται...
Ένα έργο. Τρεις πράξεις. Μία κωμωδία θαυμάτων.
ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Νικόλας Σπανός
Παίζουν κατά σειρά εμφανίσεως: Δρακόπουλος Γιάννης, Αραβαντινού
Μαρία, Ραψομανίκης Πέτρος, Τσιλιφώνης Δημήτρης, Αλατζάς Μπάμπης
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Χριστίνα Σπανού - ΜΟΥΣΙΚΗ Θέμης Τελόγλου
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 18€ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΟ

Αιμοδοσία στη Νέα Μάκρη
Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Ν. Μάκρης - Ραφήνας - Μαραθώνα ενημερώνει ότι στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς της θα επαναλάβει 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

"Δάσος: Το μεγαλύτερο
εθνικό μας κεφάλαιο"
με τους Ρόταρυ
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών και Γέρακα, οργανώνουν κοινή συνεστίαση με ομιλία για τις 8 Φεβρουαρίου 2011, με την ευκαιρία της ανακήρυξης
του 2011 ως "Παγκόσμιου Έτους των Δασών'' από
τον ΟΗΕ.
Η συνεστίαση θα γίνει στο Ξενοδοχείο ROYAL
OLYMPIC (Στήλες Ολυμπίου Διός, οδὸς Αθανασίου Διάκου), ώρα 20.45.
Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος Ρ.Ο. Γέρακα Dr Νίκος Ευσταθιάδης με θέμα "Δάσος: Το
μεγαλύτερο εθνικό μας κεφάλαιο".
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης και
για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση τηλ επικοινωνίας –κρατήσεις 6977611968 Ν. Ευσταθιάδης, Mαρία Θωκταρίδου 6977358355, Δημήτριος
Ε. Μέξης Τηλ. 210 33.11.729.

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21:30,
για λίγες μόνο παραστάσεις
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 3418 550, φαξ.
210 3418 570
Ηλ. ταχ. : info@mcf.gr Ιστοσελίδα: www.mcf.gr

“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 κωμωδίας;
Η “Γιορτή” παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι
έργο του Ιταλού Σπίρο Σιμόνε.

Θέατρο Πρόβα: Αχαρνών και Ηπείρου 39 Αθηνα, τηλ.
210 8818.326

Αιμοδοσία με τις Σοροπτιμίστριες (Αριστες αδελφές)
στόχων του Σοροπτιμισμού. Μιας οργάνωσης με ιδιαίτερη ποιότητα και βεληνεκές με
πολύ μεγάλες προοπτικές. Είναι μια Παγκόσμια Φωνή για τίς γυναίκες μέσω της
ενημέρωσης, της Συνηγορίας καί Δράσης.
Ο πρώτος Ομιλος ιδρύθηκε το 1921 στο
Οκλαντ της Καλιφόρνια από μία ομάδα επιστημόνων και επαγγελματιων γυναικών.

Οι Σοροπτιμίστριες “Δρυάδες Ντράφι” οργανώνουν αιμοληψία την Κυριακή 30 Ιανουαρίου από 10 έως 2 μ.μ. στο ΚΑΠΗ Πικερμίου.
Η αιμοδοσία γίνεται για τα παιδιά του Νοσοκομείου “Αγλαϊα Κυριακού”.
Τονίζουν ότι οι ανάγκες για μετάγγιση αίματος σε πάσχοντα παιδιά, είναι πολύ μεγάλες στη χώρα μας. Η ευαισθησία για
εθελοντική προσφορά αγάπης των συνανθρώπων μας είναι η ευγενέστερη χειρονομία προσφοράς αγάπης, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι η ίδια μας η ζωή.

TI EIΝΑΙ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ;
Ο Σοροπτιμισμός ειναι μία μη κυβερνητική

Διεθνής Γυναικεία Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στούς
κόλπους της γυναίκες επαγγελματίες, δίχως να αποκλείει και το επάγγελμα της
νοικοκυράς, που εμπνέονται από την ευρύτητα και το υψηλό πνευματικό επίπεδο των

Στην Ευρώπης ιδρύτρια του πρώτου ομίλου
το 1924 στη Γαλλία ήταν η πλαστικός γιατρός Dr. Susanna Noel η οποία φρόντισε
για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην
Ευρώπη καθώς και σε χώρες αλλων ηπείρων. Στη μνήμη της επιδίδεται η καταστατική χάρτα των ομίλων της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας. Στην Ελλάδα ο πρώτος όμιλος Αθηνών «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ιδρύθηκε το

1950 απο την γιατρό Παρθένα ΖουρούδηΣαλλίγγαρου, η οποία ήταν μικροβιολόγος
και ιδρύτρια και άλλων Διεθνών Σωματείων.
Ο όρος Σοροπτιμισμός - το έχουμε ξαναγράψει, το ξαναγράφουμε - ειναι λατινογενής και προέρχεται απο το SOROR(αδελφή) καί τό OPTIMA (αρίστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το καλύτερο και σηματοδοτεί
το ιδεολογικό του περιεχόμενο
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• Η τήρηση υψηλών ηθικών προτύπων
• Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
• Ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη, μέσω της
Διεθνούς Καλής Θελησης και Φιλιας.

ΕΒΔΟΜΗ

Δημιουργία γραφείου
εξυπηρέτησης ασφαλισμένων
του ΟΑΕΕ στο Λαύριο
Σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη
26.1.2011, ώρα 7μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου, όπου θα παραστεί ο Πρόεδρος
του ΟΑΕΕ, Δρ Γεράσιμος Βουδούρης, θα ανακοινώσει επίσημα τη δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στο Λαύριο.

Ανανεώθηκε το Εντευκτήριο
στον Εξωραϊστικό Σύλλογο
“Λόφο Παλλήνης”
Ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Λόφος
Παλλήνης” ανακαίνισε και εμπλούτισε το Εντευκτήριό
του με παιχνίδια αναψυχής και κάθε Κυριακή περιμένει
μικρούς και μεγάλους να ανταμώσουν.
Από τις 10.30 το πρωί κάθε Κυριακής οι μικροί μπορούν
να διασκεδάσουν με τα παιχνίδια της Παιδικής Χαράς
ενώ οι μεγαλύτεροι θα ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις παρέα με ένα ρόφημα ή αναψυκτικό...
Την Κυριακή 23/1 στις 10.30 θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και θα ακολουθήσει γιορτή με μουσικούς
και τραγουδιστές και οι απαραίτητοι μεζέδες...
Σαλαμίνας 100 Παλλήνη, 6993706949
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Εκδρομή με την “Κάτω Βούλα”

Βέρθερος
Ένα εγκώμιο των δακρύων

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

-

Art Gallery Cafe
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ,
τηλ. 210 8958866

Έκθεση ζωγραφικής των εικαστικών
Εύας Πελεκίδου & Σάντυς Σολομωνίδου
Εγκαίνια Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου στις 8.00μμ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
15+1 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

28, 29 και 30 Ιανουαρίου 2011
Σταθμός του Metro στο Σύνταγμα
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.
Καθημερινά, από τις 8π.μ. έως τις
10μ.μ., εξειδικευμένοι συνεργάτες και
εθελοντές του Οργανισμού θα βρίσκονται εκεί, για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους για τα παιδιά:
• Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Παιδιά SOS 1056
• Τα Σπίτια μας
• Ημερήσια Φροντίδα
• Σπίτι παιδιών με ογκολογικά προβλήματα «Το Σπίτι του Μαρίνου»
• Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση
Παιδιά/Amber Alert Hellas/116000
• Στήριξη Παιδιών με προβλήματα διαβίωσης
• Σχολεία: Ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών
• Κινητές Ιατρικές Μονάδες
• Προληπτική Ιατρική
• Στήριξη Παιδιών με προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία
• Δημιουργική Απασχόληση στα αεροδρόμια
• Στήριξη Παιδιών και Οικογενειών
• Φροντίδα στο σπίτι
• Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και
υπό εκμετάλλευση Παιδιά.

Στην διάθεση των επισκεπτών θα βρίσκονται επίσημα
στατιστικά στοιχεία κάθε δράσης, αλλά και η ιστορική
αναδρομή της πορείας του οργανισμού. Καθημερινά,
στον χώρο θα πραγματοποιούνται προβολές ντοκιμαντέρ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ για τους μικρούς επισκέπτες θα λειτουργεί παιδότοπος και θα
πραγματοποιούνται καθημερινά ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως face painting, μάγοι, ξωτικά κλπ.
Το Σάββατο και την Κυριακή τραγουδιστές, ηθοποιοί
και αθλητές θα βρίσκονται εκεί για να ξεναγήσουν τους
επισκέπτες στο «Χαμόγελο».

Στις 10μμ θα ακολουθήσει μουσικό ταξίδι μεσ’ τον
χρόνο 60’s – 70’s
Ασπασία Ζωναρά κιθάρα, τραγούδι –
Δημήτρης Κατακουζηνός keyboards, τραγούδι
Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.
Kαθημερινά 0900 - 1400 & 1900 - 2200
ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση
18-23 και 25-30 Ιανουαρίου 2011

Μια παράσταση βασισμένη στα Πάθη του νεαρού Βέρθερου του Γκαίτε. Ένας καταιγισμός εικόνων σε μια παράσταση που παντρεύει το θέατρο με τις εικαστικές τέχνες.
Η παράσταση: Ο Βέρθερος των Bijoux de Kant, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη ανεβαίνει στη Μικρή Σκηνή
της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών στις 23 και 25-30 Ιανουαρίου. Με αφετηρία το νεανικό κείμενο του Γκαίτε, ο
βραβευμένος Γιάννης Σκουρλέτης και το πρωταγωνιστικό τρίδυμο -Δημήτρης Λιγνάδης, Δημήτρης Πασσάς,
Κατερίνα Μισιχρόνη-, δημιουργούν μια παράσταση που
ακροβατεί ανάμεσα στον κόσμο του θεάτρου και τον κόσμο των εικαστικών τεχνών, ανάμεσα στο πραγματικό
και το φαντασιακό.
«Είναι ολόκληρο ένας εκρηκτικός μηχανισμός», ομολόγησε ο ώριμος πλέον Γκαίτε για το νεανικό μυθιστόρημά του που, εξυμνώντας τον αδιέξοδο έρωτα του νεαρού Βέρθερου για την «απαγορευμένη» Λόττε, έμελλε
να χαρίσει τόσο στον δημιουργό όσο και στο δημιούργημά του πανευρωπαϊκή φήμη εν μία νυκτί.
Εμπνευσμένο εν μέρει από μια προσωπική ιστορία ερωτικής ματαίωσης και εν μέρει από το πραγματικό περιστατικό της τραγικής αυτοκτονίας ενός ανθρώπου του
κύκλου του, το μυθιστόρημα αποτέλεσε για τον συγγραφέα έναν τρόπο να ξορκίσει το σφιχτό εναγκαλισμό
της μελαγχολίας στη δική του ζωή. Όπως παραδέχτηκε
ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Ποίηση και
αλήθεια (1809), το έργο στάθηκε γι’ αυτόν κάτι παραπάνω από ένα όχημα για να κατακτήσει τη φήμη: Γκαίτε και
Βέρθερος ήταν «δύο πρόσωπα σε ένα, που το ένα πέθανε και το άλλο έμεινε ζωντανό προκειμένου να γράψει την ιστορία του πρώτου». Η αμφιθυμία του δημιουργού απέναντι στο δημιούργημα που τον ανέδειξε, ομόλογη προς την αμφιθυμία του ερωτευμένου προς το
αντικείμενο του πόθου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Παρουσίαση Λευκώματος με φωτογραφίες από τις ταινίες του σκηνοθέτη
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, στις 19:00
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Oι Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, το Σπίτι της Κύπρου και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προσκαλούν τους φίλους του Κινηματογράφου και του Μιχάλη Κακογιάννη στην παρουσίαση του Λευκώματος “Μιχάλης Κακογιάννης - Κινηματογράφος“ με φωτογραφίες από τη μεγάλη πορεία του σκηνοθέτη στον Ελληνικό
και Διεθνή Κινηματογράφο.
Στην παρουσίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011,
στις 19:00, στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης θα χαιρετίσει ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Ιωσήφ Ιωσήφ και για το Λεύκωμα και τον Μιχάλη Κακογιάννη θα μιλήσουν: ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Τάσος Μπουλμέτης, ο Γιώργος Νανούρης και η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος
Χρήστος Σιάφκος.
Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη:
Βυσσινόκηπος με τους Charlotte Rampling, Alan Bates, Katrin
Cartlidge κ.α.

Στο πολυτελές λεύκωμα, παρουσιάζεται συνολικά η δουλειά του
Έλληνα δημιουργού Μιχάλη Κακογιάννη, που δικαιωματικά θεωρείται αυτός που έκανε παγκοσμίως γνωστό τον ελληνικό κινηματογράφο.
Μία ενδιαφέρουσα έξοδος. Διαθέτει πάρκινγκ Είσοδος Ελεύθερη
Κρατήσεις: τηλ. 210 34 18 579, Δευ – Παρ 11:00-14:00, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,
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«Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»

Εβαλε τους όρους του

Μια συνεδρίαση με εκτενή

ο Δήμαρχος των 3Β

και ετεροχρονισμένη
“προεκλογική” ομιλία
του Δημάρχου
Με προσωπικές ύβρεις, χλευασμούς και ειρωνείες αντιμετώπισε ο
νέος Δήμαρχος της πόλης μας τους
δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και τις πολιτικές θέσεις
που κατέθεταν με τις τοποθετήσεις
τους, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.
Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις της
μειοψηφίας, με επικεφαλής τον κ.
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, περιορίστηκαν σε πολιτική κριτική επί των
θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, ο Δήμαρχος συνεχώς πυροδοτούσε το κλίμα με προσωπικές αιχμές, χωρίς να διστάζει να θίγει, με
τον χείριστο τρόπο, προσωπικότητες, επαγγελματίες και επιστήμονες, και όλα αυτά με την απαράδεκτη ανοχή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Αναστασίου,
ο οποίος έχασε κάθε έλεγχο και δεν
προστάτεψε ούτε το σώμα, ούτε τη
διαδικασία.
Η παράταξή μας καταδικάζει τη συμπεριφορά του Δημάρχου, για την
οποία πιστεύουμε ότι, σε καμία περίπτωση, δεν προάγει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
και των θεσμοθετημένων οργάνων
του Δήμου.
Με δεδομένη τη συμπεριφορά του
Δημάρχου, καλούμε τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Αναστασίου, να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων, και να επαναφέρει στην τάξη τον Δήμαρχο,
όποτε χρειάζεται, προκειμένου να
προστατεύσει τον θεσμό που υπηρετεί.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν, στο σύνολο των έξι θεμάτων που ήταν εγγεγραμμένα στην
ημερήσια διάταξη, τα δύο απασχόλησαν, κατά κύριο λόγο, το σώμα
αλλά και τους εκατοντάδες συμπολίτες μας που παρακολούθησαν τη
συνεδρίαση.
Το πρώτο από τα δύο, ήταν το αίτημα του Δημάρχου να ανασταλεί η
έκδοση όλων των οικοδομικών αδειών σε όλη την επικράτεια του Δήμου
για έξι μήνες. Η εισήγηση αυτή ήταν

παράνομη, ανούσια και αναιτιολόγητη.
Ο κ. Κασιδόκωστας, ως αυτόκλητος
και μοναδικός προστάτης του περιβάλλοντος, αποπειράθηκε να πάρει
μια αυθαίρετη απόφαση, που θα
προκαλούσε ανυπολόγιστη ζημιά σε
ιδιώτες και μικρομεσαίους επαγγελματίες του Δήμου, χωρίς πρώτα
να έρθει σε στοιχειώδη συνεννόηση
με το σύνολο των παρατάξεων του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η άτσαλη απόπειρα αιφνιδιασμού
προσέκρουσε στους νόμους, αλλά
και στην κοινή λογική, υποχρεώνοντας τον Δήμαρχο σε άτακτη υποχώρηση στο πρώτο κιόλας Δημοτικό
Συμβούλιο της νέας του θητείας.
Ο κ. Κωνσταντέλλος παρουσίασε
αναλυτικά τα νομικά κωλύματα της
πρότασης και παράλληλα απέδειξε
ότι μια τέτοια απόφαση ήταν παντελώς ανούσια, ενώ παράλληλα άλλα
μέλη του συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να
Ζεις» ανέπτυξαν τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις
μιας τέτοιας ενέργειας. Μετά τις τοποθετήσεις των συμβούλων της
αντιπολίτευσης, και αφού ο κ. Κασιδόκωστας απέτυχε να διαπραγματευτεί το θέμα και να μειώσει τη
διάρκεια της αναστολής σε τρεις μήνες, αναγκάστηκε να το αποσύρει.
Το δεύτερο, και φαινομενικά μείζονος σημασίας θέμα που εισήχθη,
αφορούσε την ανάθεση χωροταξικής μελέτης του νέου Δήμου η
οποία, όπως γράφει η εισήγηση, «θα
αναλύσει την Χωροταξική και Περιβαλλοντική θεώρηση του Δήμου, τη
Φυσιογνωμία των περιοχών και τα
δεδομένα του χώρου και του Περιβάλλοντος, και στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, θα κάνει προτάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό, καθορισμό ζωνών προστασίας, χρήσεις γης και
όρους δόμησης και γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό». Ταυτόχρονα, ο
Δήμαρχος ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβούλιο εξουσιοδότηση για να
προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί δυ-

στους επιχειρηματίες
Συνέχεια από τη σελ. 3

νατή η σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, και ενώ έχει εισηγηθεί
ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα περίμενε
κανείς να ακούσει από το Δήμαρχο
τις προτάσεις του, και κατ’ επέκταση
τις κατευθύνσεις που προτίθεται να
δώσει στον μελετητή σχετικά με τα
φλέγοντα θέματα της νέας πόλης,
όπως είναι το κτήμα Κανελλοπούλου, το οικόπεδο «Βοκτάς», των
χρήσεων γης επί των οδικών αξόνων της Βούλας, τη περιοχή Φασκομηλιά και πολλές άλλες συγκεκριμένες εκτάσεις της πόλης.
Αντ’ αυτού, ο Δήμαρχος αναλώθηκε
σε μια εκτενή και ετεροχρονισμένη
προεκλογική ομιλία, κατέθεσε το
«όραμά» του για μια όμορφη πόλη,
έκανε μια κατάθεση ψυχής για το
πόσο αγαπάει το περιβάλλον και
έταξε μια σειρά από ανέφικτα και
ανεφάρμοστα έργα, μεταξύ των
οποίων ήταν και η πρόθεση να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις εκτάσεων, με κόστος που υπολογίζεται
να υπερβεί τo 1,5 δις. ευρώ!!!
Η απόφαση, όπως ζητήθηκε να ψηφιστεί, ήταν αναλόγου περιεχομένου, χωρίς επί του πρακτέου να παράγει απολύτως κανένα νομικό
αποτέλεσμα, και ως εκ τούτου,
αφού περιορίστηκε σε ουσιαστική
ευχή για μια όμορφη πόλη, ψηφίστηκε απ’ όλους.
Τέλος, ως παράταξη της μείζονος
μειοψηφίας, επαναλαμβάνουμε την
πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής της πόλης μας, αλλά με λύπη
διαπιστώνουμε ότι ο νέος Δήμαρχος
δεν επιθυμεί, και με τις πράξεις του
δεν επιτρέπει την αγαστή συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Την έλλειψη καθαριότητας της πλατειας, το φωτισμό
της και τους χωρους στάθμευσης επεσήμαναν επιχειρηματιες που εργάζονται στο χώρο.
Ο εκπρόσωπος της ταβέρνας “Αντώνης” ρώτησε για τη
μουσική.
Ο Β. Μαριγώνης από το Φούρνο της Κάτω Βούλας, επεσήμανε το πρόβλημα της στάθμευσης στην περιοχή,
που αφήνουν όλοι τα αυτοκίνητά τους και πάνε Αθήνα,
με αποτέλεσμα να μη μπορεί να σταθμεύσει ο καταναλωτής.
Ο αντιπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ Βασίλης Σιαμέτης ζήτησε
να σταματήσει το παραεμπόριο με τις Καντίνες, που λειτουργούν παράνομα· όχι τα νόμιμα.
Ο Πρόεδρος των Εστιατόρων Στέλιος Γκίκας, ανταπάντησε για τις ταμπέλες, ότι ο ίδιος ο Δήμος Βάρης είχε
παρανομήσει που έχει γεμίσει τους δρόμους με τεράστιες πινακίδες.
Ο Δήμος Βαμβασάκης (αντιπρόεδρος Καταστηματαρχών Βούλας) αναφέρθηκε στις χρήσεις γης, που δεν
μπορείς να ανοίξεις ένα ιατρείο με αποτέλεσμα να βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις παράνομα στους χώρους
τους.

«Ηρθατε μερικοί να λύσετε ένα πρόβλημα που έχει χωρίσει τη Βούλα στα δύο. Μπορεί να έχουν και οι δύο δίκηο, αλλά έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα», απάντησε ο
Δήμαρχος.
Σ.Σ.: (κάνει τζιζ).

Αλλάζουν οι παραλίες
Σήμερα οι παραλίες δεν θέλουν κτίρια, θέλουν ελεύθερους χώρους μπροστά και καντίνες πίσω, παιδικά παιχνίδια για να μπορεί να απολαμβάνει ο κόσμος.
Ο Δήμος δεν μπορεί να τις διαχειριστεί· ξεχάστε το,
ήταν τα λόγια του Δημάρχου στις ερωτήσεις για το πώς
θα λειτουργήσουν οι παραλίες.

Νησίδα στη Βασ. Παύλου!
Κολωνάκια ως νησίδα στην Βασ. Παύλου, θα τοποθετήσει ο Δήμος για να λύσει το πρόβλημα της διπλοστάθμευσης στο κέντρο της Βούλας.
Δεν μπορούμε να το φανταστούμε· ένα είδος νησίδας
στη Βασ. Παύλου! Ούτε τα σταθμευμένα στις νόμιμες
λωρίδες δεν θα μπορούν να βγαίνουν!!
Η συνάντηση έκλεισε μένοντας στη συνεργασία ένθεν
και ένθεν. Ο Δήμαρχος περιμένει προτάσεις των επιχειρηματιών για τα θέματα που έθιξαν και όχι μόνο. Επίσης
ενημέρωσε ότι δέχεται κάθε ενδιαφερόμενο να συζητήσει μαζί του στο Δήμο για τα διάφορα θέματα.
Αννα Μπουζιάνη
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ΟΙ κεραίες κινητής τηλεφωνίας επιβιώνουν με “παράθυρα”...
Ανεστάλη εκτέλεση κατεδάφισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κάτω Βούλα
Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πληθαίνουν στην περιοχή· οι πρσπάθειες ανάκλησής τους ή κατεδάφισής τους μοιάζει απραγματοποίητη, αφού οι εταιρίες
κινητης τηλεφωνίας γνωρίζουν τα παραθυράκια των
νόμων και τα εφαρμόζουν ευλαβικά.
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας, προσπάθησε να ξηλώσει κεραία κινητής τηλεφωνίας που
βρίσκεται στην οδό Μεταξά 40. Μετά από μια σειρά
ενεργειών προς κάθε αρμόδιο κατάφερε να χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα η κεραία από την Πολεοδομία της Βούλας.

Η απόφαση της αφαίρεσης της κεραίας είχε παρθεί
τον Ιούνιο/2010 αλλά έμεινε ανενεργή από πλευράς
Δήμου.
Πρώτη πράξη λοιπόν της
Αντιδημάρχου των 3Β Ηλέκτρας Τσιριγώτη, ήταν η κατεδάφιση αυτής της κεραίας
(Μεταξά 40) με πρωτόκολλο κατεδάφισης και καθορισμένη μάλιστα ημερομηνία
την 13 Ιανουαριου 2011.
Ενημερωμένο λοιπόν το
Αστυνομικό Τμήμα Βούλας
για ενίσχυση, η εταιρία κινητής τηλεωνίας και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας
ότι στις 13 του μηνός θα γίνει κατεδάφιση.
Οταν έμαθε η εταιρία τον ορισμό ημερομηνίας κατεδάφισης έτρεξε στο Διοικητικο Εφετείο Περαιά και
ζήτησε αναστολή της εκτέλεσης, την οποία πέτυχε.
Στις 12 Ιανουαρίου, η εταιρία έστειλε την απόφαση
αναστολής της κατεδάφισης στο Δήμο και κοινοποίησε στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω Βούλας.
Ετσι η κατεδάφιση ανεσταλη και η κεραία εκπέμπει
περιγελώντας υπηρεσίες και αποφάσεις...

Ερώτηση για έρευνα
Ομως το τελευταίο δίμηνο του χρόνου που πέρασε,
είδαμε μια σειρά ανακοινώσεων προς δημοσίευση,
που μάλλον δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ, αφού είχαν
έρθει κατ’ εντολήν του Νομαρχιακού Συμβουλίου
στην εφημερίδα μας, αλλά οι ενδιαφερομένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, λούφαξαν.
Οι Ανακοινώσεις αφορούν την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης
Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών
και σε διάφορα σημεία.
Συγκεκριμένα:
1. εταιρίας Vodafone επί κτιρίου και επί των οδών
Πανός & Χλόης 8 “Βουλιαγμένης Σουϊτες” στο Δημο
Βουλιαγμένης.
2. εταιρίας Vodafone επί κτιρίου και επί της Λεωφ.
Σουνίου, Πλαζα Βάρκιζας, Vertigo Βουλιαγμένης (Yabanaki) του Δήμου Βάρης.
3. εταιρίας Vodafone επί εδάφους στη θέση Σκορδί,
όρος Ολυμπος του Δήμου Αναβύσσου.
4. εταιρίας Cosmote επί κτιρίου ΟΤΕ στη θέση 25ης
Μαρτίου 15, παραλία Αναβύσσου.
5. εταιρίας Wind επί εδάφους στη θέση Κοκκινοκορφή Κερατέας στο Δήμο Κερατέας.

Συστήθηκε «ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»
με πρωτοβουλία Δημαρά, Οικονόμου
Αναγγελία νέας πολιτικής κίνησης εξήγγειλαν οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές, Γ. Δημαράς
και Β. Οικονόμου, την Τετάρτη 19-01-2011
στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.
Σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, ο Γ. Δημαράς παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά
της πολιτικής τους πρωτοβουλίας τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για
ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον δεν πρόκειται
ακόμα για ένα νέο κόμμα, καθώς οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας μας θα
δρομολογήσουν τις επόμενες κινήσεις της
πρωτοβουλίας τους.
Τόνισε επίσης ότι: «Η πρωτοβουλία που
παίρνουμε μαζί με τον Βασίλη Οικονόμου
συνίσταται κατ΄ αρχήν στην ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου δημοκρατικής πολιτικής έκφρασης καθώς οι σημερινές συνθήκες απαιτούν πρώτα και κύρια την προάσπιση και περιφρούρηση της Δημοκρατίας.
Είναι σαφές πλέον σε όλους, ότι η Ελλάδα
κυβερνάται από μια παρέα η οποία πόρρω
απέχει από την δημοκρατική νομιμοποίηση
καθώς ούτε καν οι Βουλευτές της συμπολίτευσης, ούτε καν οι επιλεγμένοι από τον
Πρωθυπουργό Υπουργοί, δεν έχουν το
«προνόμιο» της ενημέρωσης από την ηγεσία της κυβέρνησης για την πολιτική που
ακολουθείται και τα μέτρα που υιοθετούνται.

Στην χώρα μας όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία κάποιοι αποφάσισαν νομότυπα να
την μετατρέψουν σε ολιγαρχία όπου χωρίς
κανένα δημοκρατικό ή κοινοβουλευτικό
έλεγχο αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Η πολιτική μας κίνηση δεν περιορίζεται σε
μια στείρα αντιμνημονιακή αντιπολίτευση
αλλά θέτει σε αμφισβήτηση εν γένει ένα
σύστημα κανόνων που επενδύει στην τρομοκρατία, την απάθεια και τον ωχαδερφισμό των πολιτών προκειμένου να κυριαρχούν οι λογικές των μονοδρόμων, της μίας
λύσης, της μοιρολατρίας.
Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα που θα βάζει την πατρίδα πάνω από
τα κόμματα, που θα βάζει το συμφέρον της
πατρίδας πάνω από την μικροκομματική
σκοπιμότητα και κυρίως πάνω από την εξυπηρέτηση των ισχυρών οικονομικών κέντρων που εδώ και χρόνια λυμαίνονται τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας

και τον κόπο του σκληρά εργαζόμενου Έλληνα.
Είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι τα
δύο κυρίαρχα κόμματα της χώρας έχουν
υποθηκεύσει τα συμφέροντα των Ελλήνων
πολιτών στην οικονομική ολιγαρχία.
Δημιουργούμε το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει την δύναμη να αποφασίσει Ελεύθερα για το μέλλον του και να περιφρουρήσει
την περιουσία και τα δικαιώματά του χωρίς
εξωτερικούς διαχειριστές, χωρίς την παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, χωρίς
τις νέες έννοιες της συνεκμετάλλευσης σε
ότι ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ελληνικό λαό.

― Ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο Μνημόνιο,
που αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν, με αποτέλεσμα να διαγραφούν από την Κ.Ο. του
ΠΑΣΟΚ, από τον Αρχηγό, πάραυτα.
― Ξεκάθαρες θέσεις ως προς την οικονομία και τις συνθήκες, με την Ε.Ε., που επιδρούν στο οικονομικο καθεστώς εντός των
χωρών της Ε.Ε.
― Ξεκάθαρες θέσεις ως προς την αντιμετώπιση του χρέους
― Προσπάθεια συνένωσης με άλλες μικρές ομάδες με ταυτόσημες πάνω-κάτω
θέσεις.
― Απαλλαγή από τις αρχηγικές θέσεις.

Στα πλαίσια αυτά καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ και να δώσουν απάντηση στην παρέα
που μας κυβερνάει. Καλούμε κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο πολίτη να συμμετέχει
και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τις λύσεις
στα προβλήματά, να αποδείξουμε ότι στην
Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα ούτε
μονόδρομοι».

Και κάτι ακόμη: βέβαια ο όρος Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών είναι γενικός και κανένας δεν μπορεί να τον “κλειδώσει” ως μοναδικό λογότυπο της όποιας πολιτικής κίνησης. Ομως, επειδή παραπέμπει στο Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών του Μίκη Θεοδωράκη, καλό θα ήταν να έχει μια μικρή διαφοροποίηση.
Βέβαια, ο Μίκης Θεοδωράκης φρόντισε να
δώσει και το μοναδικό ειδικό λογότυπο
“Σπίθα”...

Σ.Σ.: Θεωρείται θετική και θαρραλέα η κίνηση Δημαρά-Οικονόμου με κάποιες προϋποθέσεις.

Ευχόμαστε καλό αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια και προ πάντων συνέπεια.
Κ. Βενετσάνος
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Μετακυλίονται στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το ακούσαμε κι αυτό. Θα δημιουργήσουν δέκα περίπου άσυλα σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής για
να υποδέχονται τους μετανάστες που εισέρχονται
στη χώρα μας.
Το κόστος του καθενός είναι 5 εκατομμύρια ευρώ κατά την βουλευτή Φωτεινή Πιπιλή - το οποίο θα
αναλάβουν οι Δήμοι! Δηλαδή οι δημότες, προφανώς

με κάποιο φόρο που θα μας “φορέσουν.

Γενικός γραμματέας ΟΗΕ;
Ψιθυρίζεται από πολλούς, στον πολιτκό χώρο, και
προχθές το ακούσαμε στην πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη, από τα χείλη του προέδρου του Λ.Α.Ο.Σ. Γ.
Καρατζαφέρη.
Ο Γ. Παπανδρέου θα γίνει Κόφι Ανάν. Δηλαδή Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και θα παραδώσει την
εξουσία σε κάποιον διάδοχό του.
Με έπιασε πανικός· αυτός δεν ήταν που πάλεψε
σκληρά για να ψηφιστεί το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο, αλλά ευτυχώς οι Κύπριοι τους το ακύρωσαν!
Λέτε να έχει δρομολογηθεί τόσο αριστοτεχνικά,
ένα νέο σχέδιο Γ. Παπανδρέου για την Κύπρο;

Λατίνοι: Τα Σατυρικά του Πετρωνίου
“Hoc totum fabularum genus, quod solas
aurium delicias profitetur” (Απουήλιος: Μεταμορφώσεις 1.1.1. )
(Όλο αυτό το είδος των ιστοριών που υπόσχεται μονάχα να ευχαριστήσει τα αυτιά)
Ο Γάιος Πετρώνιος Νίγηρ και αργότερα όταν
έγινε μέλος της αυλής του Νέρωνα μαζί με
τον Σενέκα, και επίσημος διοργανωτής των
συμποσίων της αυτοκρατορικής αυλής, πήρε
και το όνομα Άρμπιτερ.
Παρόλο που ήταν θιασώτης της καλής ζωής
και χαρακτηριστικός για την νωθρότητά του,
στην πραγματικότητα επιδείκνυε ανυπέρβλητο θάρρος, γενναιότητα και αξιοπρέπεια,
μαζί και θυμοσοφία οσάκις εθίγετο.
Το έδειξε όταν κατηγορήθηκε από τον Νέρωνα για προδοσία, οπότε προτίμησε να αυτοκτονήσει με το δικό του σαρκαστικό τρόπο,
παρά να προβεί σε απολογία συγγνώμης.
Άνοιξε τις φλέβες του, και αφήνοντας το αίμα να ρεύσει μέχρι τέλους, έτρωγε και συζητούσε με φίλους αστειευόμενος.
Προ δε του θανάτου του, αντί δε να στείλει
το καθιερωμένο έγγραφο υποταγής και συγγνώμης στον Νέρωνα, του έστειλε επιθετικό
γράμμα, που στηλίτευε λεπτομερώς την κενότητα και όλες τις ακολασίες της προσωπικής του ζωής, αλλά και όλων των αυλικών φίλων του.
Είχε φροντίσει μάλιστα προτού πεθάνει, να
καταστρέψει και το δακτυλίδι με τη σφραγίδα
που έφερε το όνομά του, για να μην μπορέσει κανείς να πλαστογραφήσει, εκ των υστέρων, σε βάρος του έγγραφα ή έγγραφα ανάκλησης ή κολακείας προς τον αυτοκράτορα.
Ο Πετρώνιος, καίτοι ανήκε σε γενιά που αναδύθηκε από την αφάνεια, κατάφερε να παίξει
σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της ιουλιοκλαυδιανής δυναστείας. Πέρασε τα πρώ-

...και τα κεφάλια μέσα

τα του χρόνια, σε μια τέτοια πλήρη αδράνεια
που τον έκανε διάσημο “τεμπέλη”. Ονομαστός για τη λαιμαργία του, την ασωτία του,
για την κυνική ειλικρίνειά του και περιφρονώντας κάθε κίνδυνο που απειλούσε τη ζωή του,
θεωρούσε τον εαυτό του άτρωτο και αυτό
ίσως τον βοήθησε να ανέλθει στα πολιτικά
αξιώματα. Ύπατος και αργότερα Κυβερνήτης
της Βιθυνίας στο τέλος της βασιλείας του
Κλαυδίου και επί Νέρωνα (63 μ.Χ.) ανθύπατος
και αυτοκρατορικός Συμβουλάτοράς του. Οι
αυτοκρατορικοί Συμβουλάτορες, ήταν κατωτέρας ηθικής υποκείμενα, καιροσκόποι που
εποφθαλμιούσαν την αυλική εξουσία. Ο Πετρώνιος για τρία χρόνια υπήρξε το δεξί χέρι
του Νέρωνα.
Ο Πετρώνιος έγραψε ευτράπελη μυθιστορία,
που αποκλειστικό σκοπό είχε να ψυχαγωγήσει το αναγνωστικό κοινό, στην ώρα της ξεκούρασής του.
Σε αυτή συνενώνει την ελληνική σατιρική μυθοπλασία, με τη ρωμαϊκή σατιρική ηθογραφία
σε μια σκανδαλιστική και ενίοτε αποτρόπαιη
αφήγηση. Αυτό όμως το λογοτεχνικό υποπροϊόν είχε αρνητικό αντίχτυπο στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων.
Στην εποχή του Πετρωνίου το ελληνικό μυθιστόρημα ανθεί.
Στο ελληνικό μυθιστόρημα, σύνηθες είναι οι
ήρωες, άνδρες ή γυναίκες που διακρίνονται
για την αρετή τους, να περιπλανώνται σε
ανατριχιαστικές περιπέτειες, να χωρίζουν και
τελικά ευτυχισμένοι να ξανασμίγουν.
Στον Πετρώνιο τα πράγματα αλλάζουν και
αντιστρέφονται.
Στο ονομαστό έργο του, το ‘’Σατυρικόν’’ (6366μ.Χ.) καταγράφει την παρωδία μιάς τέτοιας
αντιηρωικής ιστορίας.
Περιλαμβάνει 20 βιβλία, από τα οποία διασώζονται 141 κεφάλαια με διάφορα επεισόδια,

Το έθεσε σαφώς και ρητά ο νέος δήμαρχος των 3Β
Γρηγόρης Κασιδόκωστας. Τσιγάρο τέλος· τους
ελέγχους θα κάνει η Δημοτική Αστυνομία και όποιον πιάσει τον έκλεισε...
Αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα· όπως την κατάληψη
κοινοχρήστου χώρου, όπου τους κάλεσε να περάσουν όλοι από το Δημαρχείο με ένα σχεδιάγραμμα
και μία αίτηση για πόσα τετραγωνικά. Ετσι θα γίνουν
νόμιμοι.
Γιατί δεν μπορεί ο ένας να έχει και ο άλλος τίποτα.
Θα νομιμοποιηθείτε και δεν θα σας κουνάει κανείς,
τους επεσήμανε ο δήμαρχος και ανάσαναν οι επιχειρηματίες...

που πιθανώς ανήκαν στο 15ο και 16ο βιβλίο.
Στο επεισόδιο με το “Δείπνο του Τριμαλχίωνα”, που αποτελεί και τον σατιρικό πυρήνα
της μυθιστορίας του Πετρωνίου, περιγράφονται με αηδιαστικό τρόπο αισχρές περιπέτειες δυο φαυλοβίων, του “γλυκού αγοριού”
του Εγκολπίου και του διεφθαρμένου μέχρι
το κόκαλο Ασκύλτου και ενός περιπλανώμενου λογίου του Γείτονα. Τα επεισόδια διανθίζονται με σκηνές ακράτου αισθησιασμού, με
συνοδευτικές πράξεις που προκαλούν τον
αποτροπιασμό και οι οποίες υπαινίσσονται
υπαρκτά πρόσωπα και καταστάσεις.
Ιέρειες και πρίαποι, φαύλοι και ξετσίπωτα
αγόρια μαζί και γηραιές κυρίες με ανήθικους
κυρίους, όλοι κλιμακώνονται σε μια σατουρναλιστική ενορχήστρωση, με πομπώδη ρητορική και με διάλεκτο πάντα τη λατινική της
αγοράς και του υποκόσμου.
Το Δείπνο του Τριμαλχίωνα αποτελεί τον
σκελετικό πυρήνα του όλου έργου. Ο Τριμαλχίων στην εξωτερική εμφάνιση μοιάζει με
τον Νέρωνα. Αλαζονικός οικοδεσπότης, ραβδίζει τους πολυάριθμους υπηρέτες του, ενώ
πίσω από την πλάτη του, χειρομαλάκτες
εντεταλμένοι τρίβουν τα πόδια των συμποσιαζομένων, χωρίς να παραλείπουν να φτύνουν μέσα στο ποτήρι με το κρασί του αυτοκράτορα. Απελεύθεροι καλεσμένοι και ο Τριμαλχίων χρησιμοποιούν απαίδευτη λαϊκή διάλεκτο στη γλώσσα τους, συμπληρώνοντας το
σκηνικό της χυδαιότητας. Και στο επιστέγασμα της βραδιάς, ο οικοδεσπότης υποδύεται
τον εικονικό θάνατό του, ξαπλωμένος σε φανταχτερό φέρετρο, προστάζοντας τους καλεσμένους του με τα μοιρολόγια τους να αποδείξουν την αγάπη τους.
Σε άλλο επεισόδιο καταγράφεται, η περιπέτεια της Εφέσιας χήρας. Η ηρωίδα λοιπόν, είναι μια χήρα βαρυπενθούσα. Αυτή η ηρωίδα,
μη μπορώντας να αντέξει τον απροσδόκητο
χαμό του άντρα της, κλειδώνεται μαζί του
στην ίδια νεκρική κρύπτη και μένοντας νηστική τις πρώτες πέντε μέρες διαδηλώνει την
συζυγική της πίστη. Είναι πλέον “τοις πάσι
γνωστόν” ότι η γυναίκα αυτή, δεν έχει το ταίρι της (singularis exempli femina), αφού συνενταφιάζεται με τον νεκρό άντρα της. Τα αναφιλητά της τα γοερά, ακούγονται έξω από
τον τάφο και αναστατώνουν τους περαστικούς. Αναστατώνουν και τον φαντάρο, που
εντεταλμένος σκοπός φυλάσσει τα σταυρω-

μένα σώματα κάποιων ληστών. Ακούει τα
αναφιλητά και τα μοιρολόγια της γυναίκας
και έντρομος σπεύδει στον τάφο να δεί τι
συμβαίνει. Έκθαμβος συγκινείται από το δράμα και τους ολολυγμούς της προ ολίγου “χηρευσάσης”. Από καθαρή καλοσύνη, την πλησιάζει, της προσφέρει τροφή και ποικιλοτρόπως και κατά τα συνήθη, προσπαθεί να την
παρηγορήσει. Για τη χήρα η από μηχανής
βοήθεια, η κατανόηση και ο πειρασμός είναι
μεγάλος. Στην αρχή, βέβαια κατά τα συνήθη,
αρνείται αλλά πολύ σύντομα πάλι κατά τα συνήθη, αλλά και ευγενική ούσα και για να μη
δυσαρεστήσει τον στρατιώτη, ενδίδει· ενδίδει και αποδέχεται την πάσα προσφορά.
Όταν όμως ο φαντάρος βγαίνει από την νεκρική κρύπτη, κάθιδρος και κεκμηκώς, με δέος αντιλαμβάνεται ότι το σώμα ενός εσταυρωμένου ληστή, έχει κλαπεί. Η ευθύνη του
φαντάρου είναι μεγάλη: παραμέληση καθήκοντος. Αναλογιζόμενος τις συνέπειες και
την τιμωρία αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Η
χήρα όμως, η πάναγνη σύζυγος (pudiciman),
ανταποδίδει αρωγός την συμπόνια, σαν ο
από μηχανής θεός. Παραχωρεί και προσφέρει
το σώμα του πεφιλημένου άνδρα της, για να
το δέσει ο στρατιώτης στον άδειο σταυρό,
και να γλυτώσει την τιμωρία.
Τα έκλυτα λόγια του Πετρώνιου, πάντα εντυπωσίαζαν τους συγχρόνους του. Η ηδονή του
Επίκουρου που προβάλλεται σαν ο υπέρτατος σκοπός της ζωής υπερίπταται παντού και
έρχεται εδώ χορηγός στην υποβαθμισμένη
ψυχαγώγηση.
Χωρίς ηθικό μήνυμα το όλο έργο, διακρίνεται
για την αντίθεση μεταξύ γούστου και έλλειψης γούστου.
Ποτέ δεν μου άρεσε ο Πετρώνιος. Ίσως γιατί
δεν βρήκα τίποτα το διδακτικό στη γραφή
του. Τώρα όμως που διαβάζοντας τον βίο
του, έμαθα το σθένος του με το αντιδραστικό
του θανάτου του, τον θαύμασα. Τον θαύμασα για τον αγέρωχο θάνατό του.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――――
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Οι συγκρούσεις στην Κερατέα συνεχίζονται
Η κατάσταση στην Κερατέα είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν, συλλήψεις απλών πολιτών γιατί βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους, μακριά από το χώρο
των συγκρούσεων. Συλλήψεις με βαρύτατες κατηγορίες χωρίς αιτιολογία
και αφορμή.
Ο “πόλεμος” μεταξύ πολιτών και
αστυνομίας έχει γίνει ιδιαίτερα οξύς,
και εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέδωσε ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων τονίζει «ότι
δεν μπορεί να συνεχιστεί η συγκρουσιακή κατάσταση της τοπικής κοινωνίας και των δυνάμεων της Ελληνικής
Αστυνομίας, όχι μόνο διότι υπονομεύεται η έννομη τάξη, αλλά και διότι η καθημερινή εξοντωτική απασχόληση 300 και πλέον αστυνομικών,
αποβαίνει πέραν των άλλων εις βάρος της αστυνόμευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, από τις οποίες ζητούνται ενισχύσεις.
Για την Ομοσπονδία μας αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα η επίλυση των
όποιων προβλημάτων μέσω του δια-

λόγου και της πειθούς και όχι με τη
χρήση βίας. Τονίσαμε δε ότι έτσι
όπως διαμορφώνεται η κατάσταση,
ελλοχεύουν κίνδυνοι, μη προβλέψιμοι, ενώ πρωταρχικός μας στόχος
πρέπει να είναι η διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα των όποιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και όχι η εκ
των προτέρων ετοιμασία για «πολεμικές αναμετρήσεις».

Συγκέντρωση Υπογραφών
Η νεολαία της Λαυρεωτικής πρωτοστατώντας συγκεντρώνει υπογραφές
σε ανοιχτή επιστολή που απευθύνουν
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
τον Πρωθυπουργό, τη Βουλή των Ελλήνων, και τους αρμόδιους Υπουργους, η οποία αφού καταγράφει το
ιστορικό που βίωσαν και πο βιώνουν
καθημερινά οι κάτοικοι αναφέρει μεταξύ άλλων:

...Ετσι, βρισκόμαστε και εμείς οι νέοι
άνθρωποι άναυδοι μπροστά σε αυτόν
τον κυκεώνα παρανομίας, βίας και
κρατικής αυθαιρεσίας. Δεν είναι τυχαία η έκφραση που προέρχεται από
κυβερνητικά χείλη, αναφερόμενη
στις κρατικές επιλογές των τελευταί-

ων ημερών: «κινούμαστε στα όρια
της νομιμότητας».
Και όμως…αυτά τα όρια έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Γιατί κάθε μέρα
που περνάει το μέγεθος της κρατικής
αυθαιρεσίας γίνεται ολοένα πιο
ασφυκτικό και προκλητικά παντοδύναμο.
Η Δικαιοσύνη δυσκολεύεται να ορθώσει το ανάστημά της μπροστά στις
επιταγές και τα συμφέροντα των λίγων, ενώ παρά την αρχική απόφαση
για ταυτόχρονη απομάκρυνση των
δυνάμεων καταστολής (ΜΑΤ) και των
διαμαρτυρόμενων κατοίκων, μέσα σε
μία ώρα η Πολιτεία επεμβαίνει και παράνομα επιστρέφει με τις δυνάμεις
των Μ.Α.Τ.
.....
Σας καλούμε να αφουγκραστείτε την
αγωνία των νέων ανθρώπων, όχι πλέον για το θέμα δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Α
στην περιοχή του Οβριοκάστρου
Λαυρεωτικής, αλλά για την διασφάλιση μιας ευνομούμενης πολιτείας, με
σεβασμό στον νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ
Ετούτος ο λαός
από τα χρόνια του τ’ αρχαία
δεν έδωσε τυχαία
γυναίκας ονόματα
σ’ ότι αγαπά
σ’ ότι τιμά
σ’ ότι προσβλέπει
κι εύχεται.
Ζωή, Χαρά, Ελευθερία,
Ελπίδα, Ευτυχία, Αρετή...
Γυναίκα, Ελληνίδα εσύ!
Αφιερωμένο στη λατρεμένη μνήμη της Πηνελόπης
Δέλτα, που με τα βιβλία της φώτισε την Ελλάδα στις
ψυχές χιλιάδων Ελληνόπουλων. Στην άγνωστη Ηπειρώτισα που κουβαλούσε τις κάσες με τα πυρομαχικά
στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου.

Ολόκληρη η επιστολή στο:
www.petitiononline.com/keratea/

Γιατί ρε γαμώ το;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Έχουμε περάσει πολλά σ’ αυτόν τον τόπο, τον μικρό, τον μέγα.
Έχουμε άπειρες φορές πέσει στις φωτιές της Κόλασης και τις σβύσαμε φτύνοντας και κοροϊδεύοντας.
Έχουμε τραβήξει τέτοια μαρτύρια, τόσα βάσανα,
που άλλος λαός στη θέση μας θα ‘χε πει «άντε
γειά» προ αμνημονεύτων εποχών.
Τόσες φορές μας είχαν πατημένους κάτω, ξέπνοους
κι όμως ξανασηκωθήκαμε και πατήσαμε αυτούς που
μας πατούσαν.
Έχουμε, βέβαια, τα κουσούρια μας, αμέτρητα και βαρειά, αλλά μην ξεχνάτε πως τίποτε μέτριο δεν μας
ταιριάζει, των άκρων ράτσα είμαστε, του ύψους ή
του βάθους.
Είμαστε ικανοί, να κοιταχτούμε μεταξύ μας και να
πούμε: «ρε δεν πάμε να τους δείρουμε»; Κι έτσι
απλά να γράψουμε έπη απίστευτα σαν του ’40. Είμαστε επίσης ικανοί για τις πιο απίστευτες μαλακίες.
Όπως το να σφαχτούμε μεταξύ μας και να ρημάξουμε την Ελλάδα για ξένων νιτερέσα, σαν τότε
στον Εμφύλιο.
Όπως το να ψηφίζουμε ξανά και ξανά, τους ίδιους

και τους ίδιους εμποράκους των ονείρων μας, που
20 χρόνια τώρα κόβουνε και πουλάνε την Ελλάδα
κομμάτι-κομμάτι, κλέβουνε και της Παναγιάς τα μάτια, τις ελπίδες του Γένους μας, το αύριο των παιδιών μας.
Και ξέρετε ποιά είναι η πλάκα κι η τραγωδία μαζί;
Ότι οι περισσότεροι από δαύτους που εκλέγουμε για
να μας κυβερνήσουν, δεν είναι άξιοι ούτε να δέσουν
τα κορδόνια των παπουτσιών του κάθε Έλληνα βιοπαλαιστή, οικογενειάρχη κι αγωνιστή, που γενιά τη
γενιά κρατά ζωντανή την Πατρίδα.
Κυβερνιόμαστε από κατωτέρους μας. Πάψτε επιτέλους να υποτιμάτε τους εαυτούς σας. Μας αξίζει καλύτερη Ελλάδα και μπορούμε να την έχουμε. Στο
χέρι όλων μας είναι να μη μας οικτίρουν πια οι ξένοι.
Να πάψουν να λένε για μας ότι είμαστε ευλογημένος τόπος με καταραμένους ανθρώπους.
Πάρτε το χαμπάρι. Είμαστε λίγοι αλλά μεγάλοι σε
όλα. Και στις αρετές μας και στα κουσούρια μας.
Μόνο μέτριοι δεν είμαστε. Σε τίποτε. Γιατί λοιπόν να
κυβερνιόμαστε από κραυγαλέες μετριότητες;
Γιατί ρε γαμώ το;

Στη Λέλα Καραγιάννη που έβλεπε να βασανίζονται
μπροστά της στα κρατητήρια της Γκεστάπο τα παιδιά
της, αλλά δεν λύγισε. Στην άγνωστη ΕΛΑΣίτισα κι
ΕΠΟΝίτισα που απαρνήθηκε για την πατρίδα τα όνειρα κάθε κοπέλας. Στην Έλλη Παππά, την σύντροφο
του Νίκου Μπελογιάννη που είχα την τιμή να γνωρίσω
από κοντά, ανήμερα της δολοφονίας του Αλέκου Παναγούλη, την Πρωτομαγιά του 1976.
Στην Αθηνά Παναγούλη, τη μάνα που τέτοια παλληκάρια πρόσφερε στην Ελλάδα.
Σε όλες τις Ελληνοκύπριες κι Ελλαδίτισες μάνες,
αδελφές, συζύγους και κόρες που έχασαν τους αγαπημένους τους στην εισβολή του Αττίλα το ’74 στην
Κύπρο. Όπως η Μαρία Σταυριανάκου, γυναίκα του
ήρωα λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου, που έπεσε στη
μάχη της ΕΛΔΥΚ στις 16 Αυγούστου 1974 προσπαθώντας μόνος του μ’ ένα πιστόλι να σταματήσει ένα
τουρκικό άρμα.
Στην Ανθή Γεωργιάδου, αδελφή του ωραίου Ελληνα
Θεόφιλου Γεωργιάδη, που τον δολοφόνησαν άνανδρα Τούρκοι πράκτορες στις 20 Μαρτίου του 1994.
Στην Ελληνίδα Δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, στην έντιμη Ελληνίδα Βουλευτή Σοφία Σακοράφα και σε τόσες,
τόσες άλλες Ελληνίδες, όπως εκείνες που από τη
δουλειά στο σπίτι και πάλι στην άλλη δουλειά και ξανά στο σπίτι και στα παιδιά, στο μεγάλωμά τους μ’ αίμα ψυχής και κορμιού, κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στηρίζουμε τα Ελληνικά προϊόντα(;)
Eνενήντα προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, συνδικαλιστικό και καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδας μπαίνουν κάτω από τη «σημαία» του συνθήματος: «Ντύνομαι,
τρώω, κάνω τουρισμό ελληνικά» και συγκροτούν το «Κίνημα
Πολιτών καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε».

Βασικοί πρωτεργάτες και μέλη της συντονιστικής επιτροπής
του κινήματος είναι: η τ. Yπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς,
Κωνσταντίνα Μπέη, ο πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, Κώστας
Μουτζούρης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος,
ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο πρό-

εδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης και ο πρόεδρος του ΔΣΑ,
Δημήτρης Παξινός. Σκοπός του κινήματος είναι η ανακύκλωση της ελληνικής οικονομίας και εξ’ αυτού η διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, αλλά και τους επιχειρηματίες να συνδράμουν σε αυτό κάνοντας τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά»,
δήλωσε η Κων/να Μπέη.
Εδώ και πολλά χρόνια, τα ελληνικά προϊόντα δυστυχώς δεν
είναι ψηλά στην εκτίμηση των ελλήνων κατναλωτών ή πολλές φορές θεωρούνται και ντεμοντέ. Έτσι πολλές βιομηχανίες οδηγήθηκαν σε λουκέτο ή άλλες “ζούνε” εξάγοντας τα
προϊόντα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος
της ένδυσης, αφού όλες οι μάρκες που κρατάνε τις πρώτες
θέσεις προτίμησης των καταναλωτών είναι ξένης προέλευσης.
Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τη διπλανή φωτογραφία έχω τραβήξει στο Μεξικό - στην πόλη
Guadalajara - και η τεράστια ταμπέλα γράφει: “Μπείτε στη μόδα με παντελόνια ...Ελληνικά τζινς”!

Άλλοι διαφημίζουν τις …εξαγωγές μας, κι εμείς κυνηγάμε τις εισαγωγές...

Τα σχολεία μαγειρεύουν...
Πολύ καιρό τώρα σκεφτόμουν να
σχολιάσω τη θεματικότητα των τηλεοπτικών καναλιών, επικεντρώνοντας την προσοχή μου στις εκπομπές της ...μάσας. Ότι ώρα και να
κάνεις zapping, μια εκπομπή μαγειρικής θα την βρεις σίγουρα. Πώς θα
φτιάξετε gourmet συνταγές απ’ τη
μια, απλές συνταγές για εργένηδες
απ’ την άλλη, αλλά και πιο …επαγγελματικά master shef. Έχουν αλήθεια τόσο μεγάλη θεαματικότητα τέτοιου είδους εκπομπές; Κι εκεί που
νόμιζα ότι το “κακό” ξεκινάει και σταματάει στην τηλεόραση, λάβαμε ένα
e-mail από τον Δημήτρη Νατσιό, δάσκαλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ο οποίος ονομάζει πετυχημένα τα
βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου Σχολικούς …τσελεμεντέδες!

Παρακάτω σας παραθέτω μικρό απόσπασμα του άρθρου του για να πάρετε μια γεύση της ύλης που διδάσκονται τα παιδιά. Πάρτε τα απαραίτητα υλικά, ζυμαρικά, κρεμμύδια κτλ,
και διαβάστε το...
“Έδεσα την καρδιά μου κόμπο και
άρχισα πάλι να ξεφυλλίζω τα βιβλία
«Γλώσσας» Δημοτικού και Γυμνασίου. Αυτή τη φορά θα καταγράψω τις
συνταγές μαγειρικής που φιλοξενούν τα «περιοδικά ποικίλης ύλης».
Στις συγκεντρώσεις γονέων των μαθητών της τάξης μου, συμβουλεύω
πάντοτε τις μητέρες των παιδιών, να
μην αγοράζουν τους πανάκριβους
τσελεμεντέδες, αλλά να καταφεύγουν στα βιβλία των παιδιών τους.
Γιατί να καταξοδεύονται; Το «δια βίου» υπουργείο τούς προσφέρει δω-

ρεάν συνταγές μαγειρικής, μέσω
των βιβλίων των παιδιών τους.
Αρχίζω την καταθλιπτική περιδιάβαση και καταγραφή.
Β΄ Δημοτικού
Συνταγή για κομπόστα ροδάκινο.
(Τετράδιο εργασιών, Α΄ τεύχος, σελ.
29). Στην σελ. 43 του ιδίου βιβλίου οι
μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σε άσκηση το εξής: «Νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα/ και στη
μέση δυο λάμδα/φοράει η πατρίδα
μας/ η Ελλάδα».
Συνταγή: «πατάτες βραστές με τυρί». (Τετράδιο Εργασιών, Β΄ τ. σελ. 58).
Συνταγή. «Μπισκότα με σταφίδες».
Όταν γράφω συνταγή, εννοώ υλικά
και εκτέλεση, όπως στους τσελεμεντέδες. (Γλώσσα, Γ’τεύχος, σελ. 47).

Εμείς λέμε λοιπόν: Μπείτε στη μόδα με ελληνικά προϊόντα!
Γ΄ Δημοτικού.
Κείμενο: «Μικρομαγειρέματα» ένα
«κουζινοξωτικό» μαγειρεύει. (Β΄
Τεύχος Γλώσσας, σελ. 39).
Σ.41. Συνταγή: «Τρουφομπαλίτσες»
Σ.42. Συνταγή: «Χαλβάς με σιμιγδάλι».
Συνταγή: «Η μαρουλοσαλάτα της
γιαγιάς». (Τετράδιο Εργασιών, Β΄ τ.,
σελ. 14).
Σ. 49. Άσκηση: «Ρώτησε τους δικούς
σου ή συμβουλέψου ένα βιβλίο μαγειρικής και γράψε μια συνταγή ψωμιού για το βασιλιά». (Ενός παραμυθιού).
Σελ. 56. Κείμενο: «Οι τηγανίτες του
Καραγκιόζη». Είναι κείμενο της συγγραφικής ομάδας και όχι «παραδοσιακό». Είναι μια συνταγή για τηγανίτες. Μετά το κείμενο ακολουθεί
άσκηση, στην οποία οι μαθητές πρέπει να γράψουν στο τετράδιο τους
τη συνταγή.

Δ΄ Δημοτικού.
Συνταγή: «Κουλουράκια λαδιού».
Στην ίδια σελίδα και άλλη συνταγή:
«Φασολάκια λαδερά». Η ίδια συνταγή επαναλαμβάνεται και στην έκτη
Δημοτικού. Κάποιος πέρασε στα βιβλία το αγαπημένο του φαγητό. Εφ’
όσον του αρέσουν τα «λαδερά»,
προφανώς πρόκειται για μέγα νηστευτή.
Εδώ τελειώνει ο α΄ τόμος του σχολικού τσελεμεντέ, για τον οποίο συνεργάστηκαν τα «βιβλία γλώσσας»
Α΄, Β’, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.
Σε επόμενο φύλλο μας θα αναφερθούμε
και σε άλλες σελίδες των βιβλίων!

Σ.Σ.: Πολιτικά μαγειρέματα, εθνικά
μαγειρέματα, οικονομικά μαγειρέματα, όλη η Ελλάδα μια κατσαρόλα κι
εμείς να βράζουμε μέσα σαν το βατραχάκι που έγραφα παλιότερα.
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οι αναγνώστες γράφουν
Φύλλο 666, άντε και με το καλό στα 1000

“ταυρίνα”. Και την “έκανε” με ελαφρά πηδηματάκια.
Βγάζοντας μπροστά την “καραμέλα” περιβάλλον,
καταλάβαμε ότι μάλλον άλλη μια “χαμένη” δημαρχία έρχεται στην περιοχή μας.

Αγαπητέ Κώστα,
σιδερένιος και καλή χρονιά με υγεία.
Είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε για το πρώτο
"show” του νέου μας Δημάρχου. Να ‘ναι καλορίζικος “κι άλλα τέτοια... Φρόντισε ο Δήμαρχός μας,
αιφνιδιάζοντας τους πάντες, ακόμη και τους δικούς του να πιάσει ...τον ταύρο από τα κέρατα...
Ελα όμως που ο ταύρος δεν βγήκε ταύρος αλλά

Για το δεύτερο θέμα της πρώτης συνεδρίασης
που δήλωσε ότι θα αναθέσει σε καθηγητές του
ΕΜΠ να ασχοληθούν με περιβαλλοντική γενική
μελέτη του περιβάλλοντος του νέου Δήμου, περισσότερο μας ανησύχησε, παρά μας καθησύχα-

σε. Ισως επειδή από νέος ζούσε κοντά στον παράλιο χώρο, δεν γνωρίζει ότι την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
της Αθήνας την 20ετία 1960-1980, καθηγητάδες
τη δημιούργησαν.
Στον χώρο της νέας μας πόλης σίγουρα υπάρχουν και κατοικούν αξιόλογοι επιστήμονες, που
και την περιοχή γνωρίζουν, βασικά θα την αγαπούν, αφού μένουν εδώ και οπωσδήποτε θα μας
στοιχίσουν και φθηνότερα.
Γ. Γερίμογλου

Μια χαρά είναι η Ελλάδα!!! ομιλία του Θεόδωρου Πάγκαλου
για τον προϋπολογισμό στην Βουλή 22/12:
Στο φύλλο μας, αρ. 665 8/1/11, στη σελίδα των αναγνωστών είχαμε δημοσιεύσει κάποιες παρατηρήσεις της Νικολέττας Καπερώνη επί του προϋπολογισμού
και πιο συγκεκριμένα στην ομιλία του Θ. Πάγκαλου.
Μόνο που ο “δαίμων” έβαλε πάλι την ουρά του και έγινε η μισή δημοσίευση. Δηλαδή αντί να παρουσιαστεί η ομιλία του Θ. Πάγκαλου και στη συνέχεια οι επισημάνσεις της Ν. Καπερώνη, δημοσιεύθηκε μόνο η ομιλία του Πάγκαλου. Και
το χειρότερο· με την υπογραφή της Ν. Καπερώνη, που μόνον αυτά που είπε ο
Πάγκαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να πει η Νικολέττα, η οποία ξέρει πολύ καλά
πού πατάει και το απέδειξε στην Ανάβυσσο, που ανέδειξε όλο το παρασκήνιο
που λειτουργούσε στο Δήμο.
Ετσι λοιπόν δημοσιεύουμε σωστά το κείμενο και έχουν αξία οι επισημάνσεις
της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτή η
σκέψη περί της “ακαταλληλότητας”, του κοινοβουλευτικού συστήματος και της αβελτηρίας
του συνδυάζεται με την οικονομική κατάσταση
της χώρας, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τέσσερις δείκτες, που δημοσίευσε πρόσφατα ο Πάσχος Μανδραβέλλης, στην «Καθημερινή», στις 12.12.10 και που πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικοί. Πρόκειται για τέσσερις κορυφαίους δείκτες.
Το 1974 ο Έλλην πολίτης είχε κατά κεφαλήν εισόδημα 2.722 δολάρια. Σήμερα ο Έλλην πολίτης, αυτός που «πεινά», που «δοκιμάζεται»,
που «χειμάζεται» έχει κατά κεφαλήν εισόδημα
31.670 δολάρια από 2.722. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα της Δημοκρατίας!
Το 1974 η Ελλάδα ήταν, από την άποψη του
συλλογικά παραγόμενου πλούτου, τριακοστή
έκτη στον κόσμο. Σήμερα είμαστε εικοστοί πέμπτοι, παρότι έχουν προστεθεί πάρα πολλές
καινούργιες χώρες από τότε.
Το 1974 ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ήταν
εβδομήντα τρία χρόνια. Σήμερα είναι εβδομήντα εννέα και μισό χρόνια.
Το 1974 το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας,
με τα κριτήρια του OHE κι όχι τα κριτήρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 23,5%. Σήμερα είναι
5%.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της λοιδορούμενης και συκοφαντούμενης δημοκρατίας, χωρίς
κανείς να υπολογίσει και τα τριάντα έξι χρόνια,
για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ειρηνικής
ζωής, με την απόλαυση ολοκληρωμένων δημοκρατικών ελευθεριών, ισότητας των φύλων,
ανάπτυξης της περιφέρειας και εισόδου στην

κοινωνική και στη δημόσια ζωή μεγάλων στρωμάτων που μέχρι τότε εκρατούντο στο περιθώριο.
Είμαστε υπερήφανοι, λοιπόν, για τη δημοκρατία
μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη
δημοκρατία μας. Πρέπει να την υπερασπιστούμε· πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι από το
κλίμα της αντιδικτατορικής συναίνεσης του
1974 προέκυψε βαθμιαία, μέσα από τη λειτουργία των θεσμών που είχαμε προκρίνει, μία συναίνεση που οδηγούσε σε συνενοχή.
Μέσα από το άθλιο σύστημα του σταυρού προτίμησης διαμορφώθηκε μια ατομική και κομματική ψηφοθηρία, που έπρεπε να οδηγήσει μοιραία
στην αλίευση και στη διατήρηση κομματικής πελατείας. Έτσι συγκροτήσαμε ένα τεράστιο κράτος, το οποίο δεν δικαιολογείται σε σχέση με
τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και αυτό το τεράστιο κράτος και το τεράστιο έλλειμμα, που η λειτουργία του συνεπάγεται, μας
οδήγησαν στη σημερινή μας θέση.
Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και πλουτοπαραγωγικούς πόρους έχει και επιχειρηματίες έχει κι
έναν σκληρά εργαζόμενο λαό έχει στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόβλημα μας είναι το πώς θα καταφέρουμε ο δημόσιος τομέας μας να καταναλώνει αυτά που έχει και όχι αυτά που δεν έχει·
να καταναλώνει το χθες και όχι να προεξοφλεί
το αύριο. Αυτή είναι η τεράστια προσπάθεια
στην οποία μπορεί να αποδυθεί η χώρα και πρέπει να αποδυθεί. Και αυτή την τεράστια προσπάθεια προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να φέρουμε σε πέρας.

Μας παραμυθιάζει ο Πάγκαλος
παρατηρεί η Νικολέττα Καπερώνη
Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην
Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα είναι
πράγματι πολύ μεγάλη, όμως από μόνη
της η αναφορά - όπως πάντα και η μισή
αλήθεια -σκιάζει την πραγματικότητα και
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τους
κατά επάγγελμα Έλληνες πολιτικούς όπως
και από τους ψεύτες.
Ο κ. Πάγκαλος δεν διευκρίνισε ότι:
1. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε
επίσης σημαντική αύξηση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ.
2. Η κατανομή του ΑΕΠ στους πολίτες της
χώρας δεν ήταν ισομερής, δηλαδή από την
αύξηση ωφελήθηκαν κυρίως οι πολιτικοί
φίλοι του ιδίου, της παράταξης που υπηρετεί, καθώς του άλλου αντίστοιχου κόμματος εξουσίας, με άλλα λόγια δεν τα «φάγαμε μαζί». Εμείς ο απλός Λαός είμαστε
«εκτός συμποσίου», καλούμαστε όμως να
πληρώσουμε τον ακριβό λογαριασμό.
3. Παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ αύξανε και συνεχίζει ακόμη να αυξάνει με
ραγδαίους ρυθμούς το δημόσιο χρέος, το
οποίο απαιτεί σήμερα ο κ. Πάγκαλος να
αποπληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με την μείωση των αποδοχών τους
και την αύξηση των έμμεσων φόρων.
4 .Με την αχαρακτήριστη τακτική που ακολούθησε, αυτός ο ίδιος ως συντονιστής
της οικονομικής πολιτικής, οδηγήθηκαν σε
θεαματική αύξηση τα επιτόκια δανεισμού
της χώρας (υποχρεώσεις σε τόκους κοντά
στο 40% των Δημοσίων εσόδων, έναντι
10% περίπου πριν ο ίδιος αναλάβει τον συντονισμό). Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια σε πραγματική πτώχευση το όγκο των Ελλήνων εργαζομένων. Επιπλέον, με τις τοκοχρεωλυτικές
υποχρεώσεις που δημιούργησε αφαίρεσε
την δυνατότητα ακόμη και από καλοπροαίρετους πολιτικούς του μέλλοντος να
εφαρμόσουν την όποια κοινωνική πολιτική.
5. Εάν θεωρητικά αφαιρέσουμε από το
ΑΕΠ το Δημόσιο Χρέος που και ο ίδιος συ-

ντέλεσε στην δημιουργία του, το κατά κεφαλή ΑΕΠ μηδενίζεται. Δηλαδή μας έφερε την φτώχεια και την μιζέρια! Έ, όχι να
μας δουλεύει και από πάνω…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, νομίζω ότι ο άνθρωπος αν και έχει επαφή με την πραγματικότητα, μας «παραμυθιάζει» στην προσπάθεια να κερδίσει πολιτικό χρόνο και ενδεχομένως να μας αποπροσανατολίσει, δημιουργώντας εικονικούς εχθρούς μέσα από
τις τάξεις των εργαζομένων. Δείχνει από
τη μία τους δημόσιους λειτουργούς ως το
μέγα πρόβλημα για την φαυλότητα και την
ανικανότητά του συστήματος που ο ίδιος
δημιούργησε και υπηρετεί και από την άλλη τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες
κλπ. Τελικά ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα και
πρέπει να τον αφήσουμε απερίσπαστο να
συνεχίσει το ιδιαίτερα καταστροφικό έργο
του.
Δεν έχει πάρει το μήνυμα ο κ. Πάγκαλος
και άλλοι που διατηρούνται στη βιτρίνα τέτοιας πολιτικής ότι ο λαός έχει τη δύναμη
να μείνει ενωμένος, δεν θα πέσει στην παγίδα του διχασμού και θα απομονώσει και
θα μεταφέρει τις ευθύνες που αναλογούν
στον κάθε πολίτη- πολιτικό που εκμεταλλεύτηκε την εξουσία και την εμπιστοσύνη
του λαού στα πλαίσια της λειτουργίας της
Δημοκρατίας.

Νικολέττα Καπερώνη
Δημότης Δήμου Σαρωνικού
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Η «Σπίθα» έγινε φλόγα, η πυρκαγιά ...έρχεται
Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή Κυριαρχία - Πατριωτική Αναγέννηση,
το τρίπτυχο του Μίκη Θεοδωράκη
Πέρα από κάθε αναμενόμενο ήταν η
επιτυχία που είχε η συγκέντρωση 17ης
Ιανουαρίου 2011 του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Rex, με την συνδιοργάνωση και παρουσία πολλών επιστημονικών φορέων.
Ενα νέο κλίμα ελπίδας για την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας,
γεννιέται με την μεγάλη παρουσία του

κόσμου, αλλά και την γέννηση δεκάδων «Σπιθών» σ’ όλη την Ελλάδα.
Αειθαλής ο Μίκης Θεοδωράκης, κράτησε το ακροατήριο σε ένταση, με παρεμβάσεις με παροτρύνσεις για αλλαγή, αλλά και επισημάνσεις για τις ευθύνες των κυβερνώντων. «Να πάνε
όλοι μέσα», «να πληρώσουν» και άλλα
τέτοια.
Μίλησε για “Πατριωτική Αναγέννηση”
για τις “μπίζνες στο Αιγαίο”, για το μισό Αιγαίο που χαρίσαμε στην Τουρκία,
με την απειλή πολέμου από 12 σε 6 μίλια.
Ο Μίκης Θεοδωράκης άσκησε δριμεία
κριτική στην οικονομική και κοινωνική
πολιτική της κυβέρνησης σχολιάζοντας παράλληλα και τα θέματα του
"μνημονίου και της πτώχευσης, του
ΔΝΤ και της Ευρώπης των τραπεζών".
«Πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνάμεις μας ώστε το οικονομικό μας
πρόβλημα να λυθεί από εμάς τους ίδιους» είπε και πρότεινε τη δημιουργία
ενός «ρεαλιστικού προγράμματος
αξιοποίησης του δυναμικού της χώρας».
Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να
αφήσουν την παθητική στάση και να
διεκδικήσουν τη χώρα τους.
«Δεν είστε ένοικοι ή παρίες στη χώρα.
Είστε τα αφεντικά» είπε.

«Πρέπει να εγκαταλείψουμε το δόγμα "Ανήκομεν εις την Δύση" και
να ενστερνιστούμε το δόγμα "Ανήκουμε στην Ελλάδα και μόνο
στην Ελλάδα».
«Η Δύση μας ταπείνωσε και μας οδήγησε να υπογράψουμε συμφωνίες που θίγουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Σφοδρή ήταν η επίθεσή του και στο
σύνολο του πολιτικού συστήματος διότι όπως είπε «συνέτεινε παθητικά ή

κινδυνεύει να εξαιρεθεί της (ΑΟΖ) και
να διεξάγεται ένας χορός εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ευρώ «από αλ-

ρωθεί καν η Βουλή των Ελλήνων».
»Το αποκορύφωμα του μυστηρίου κρύβεται πίσω από τις πρόσφατες ελληνοτουρκικές συνομιλίες... Γι’ αυτό είναι
ανάγκη να καταστήσουμε τη χώρα μας
απόρθητο φρούριο για να μπορέσουμε
να ξαναπούμε “Μολών Λαβέ”» τόνισε
ο ίδιος.
Κάλεσε δε όλες και όλους με κοινό
όραμα για το μέλλον της Πατρίδας
μας, να δημιουργήσουν τη δική τους
«Σπίθα», σε κάθε γωνιά της χώρας
μας, «...μέχρι η σπίθα να φουντώσει

Ολοι οι εξωτερικοί χώροι, διάδρομοι, σκάλες είχαν πλημμυρίσει από κόσμο. Δεξιά στο πάνελ και ο Βαριώτης δικηγόρος-συμβολαιογράφος Κώστας Βλαχάκης.

ενεργητικά στην περιθωριοποίηση του
ελληνικού λαού» και στηλίτευσε το
ρόλο του Κοινοβουλίου, το οποίο ευθέως κατηγόρησε για κάλυψη παράνομων διαδικασιών με καταστροφικές
συνέπειες για το μέλλον της χώρας.
Σκληρή ήταν και η κριτική του για τις
ελληνικές κυβερνήσεις στο ζήτημα
των ελληνοτουρκικών σχέσεων και
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
και της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ).
Εξέφρασε τους προβληματισμούς λέγοντας ότι καμία ελληνική κυβέρνηση
μετά τη μεταπολίτευση δεν μερίμνησε
για την οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Αιγαίο.
«Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το ΝΑΤΟ
μας επέβαλε να μοιραστούμε το Αιγαίο με την Τουρκία;», αναρωτήθηκε
και εξέφρασε την έντονη ανησυχία
του, καθώς όπως είπε το Καστελόριζο

λότρια συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα δύο κράτη, χωρίς να ενημερώνονται οι λαοί, χωρίς να έχει ενημε-

και να γίνει η καθαρτήρια φωτιά που
θα μας σώσει».
Α.Μπουζιάνη

Εγκαινίασε γραφεία η “Δημοκρατική
Συμμαχία” στο Μαρκόπουλο
Το κόμμα της Ντόρας
Μπακογιάννη, άνοιξε
γραφεία στο Μαρκόπουλο, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν την περασμένη
Τρίτη 18/1, στην κεντρική
πλατεία της πόλης.
Αρκετός ο κόσμος,
πολλές οι χειραψίες.
Η πρόεδρος μίλησε με
όλους διασχίζοντας την
αίθουσα, και τσουγκρίζοντας για τα ...καλορίζικα.
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Η Ντόρα Μπακογιάννη στο Μαρκόπουλο
Με αφορμή τα εγκαίνια των γραφείων
της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» στην
κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, η πρόεδρος του νέου κόμματος Ντόρα Μπακογιάννη, εξέφρασε την επιθυμία να
ενημερωθεί και να συζητήσει για τα βασικά προβλήματα που απασχολούν το
Δήμο Μαρκοπούλου.
Την περασμένη Τρίτη 18 Ιανουαρίου, η
Ντόρα Μπακογιάννη, που μόλις ίδρυσε
το κίνημα που έγινε τάχιστα κόμμα με
το όνομα “Δημοκρατική Συμμαχία”, βρέθηκε στο Μαρκόπουλο προκειμένου να
εγκαινιάσει το εκεί εκλογικό της γραφείο, θα λέγαμε, μιας και “μυρίζουν”
εκλογές.
Με ευκαιρία αυτής της επίσκεψής της,
μετά από αίτημά της, τη δέχθηκε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, σε μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και την ενημέρωσαν για τα προβλήματα της πόλης:
το Αποχετευτικό, την εφαρμογή του
σχεδίου “Καλλικράτης”, την Ανέγερση
Σχολείων

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση με το ακροατήριο.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης
Μεθενίτης την υποδέχτηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, παρουσία της συμπολίτευσης, του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης
Γεώργιου Αδάμου, του Αντιδημάρχου
Σπάτων Πέτρου Πουλάκη, του πρώην
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Χρήστου
Μαρκογιαννάκη, εκπροσώπων τοπικών
φορέων και δημοτών, δηλώνοντας την
τιμή που αποτελεί για την πόλη η παρουσία κάθε πολιτικού αρχηγού στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ενημερωθεί
για την επικρατούσα κατάσταση στο δήμο.
Ο Δήμαρχος έκανε μια σύντομη, εμπεριστατωμένη παρουσίαση των κυριοτέρων προβλημάτων που ταλανίζουν την
πόλη, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.
Η δίχως νομοθετική προετοιμασία, δια-

Ειδική συνεδρίαση και έκθεση των προβλημάτων της πόλης.
δικασίες, σαφείς αρμοδιότητες και
επαρκείς πόρους εισαγωγή του “Καλλικράτη”. Συνθήκες που “φρενάρουν” ουσιαστικά την πρόοδο εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης και που επιτρέπουν να παρουσιάζονται βασικές εκκρεμότητες όπως:
― η έγκριση συγκρότησης του Προεδρείου στα Δημοτικά Συμβούλια, οι Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής και ο μεγάλος Αριθμός Αντιδημάρχων στους Καλλικρατικούς Δήμους.
― η πρόβλεψη πόρων για τη μισθοδοσία ετήσιου ύψους 800.000 ευρώ των
ήδη 26 μεταταχθέντων υπαλλήλων της
Πολεοδομίας στο Δήμο Μαρκοπούλου.
― Αναφέρθηκε στο ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα
στην καθυστέρηση χρηματοδότησης
του έργου της αποχέτευσης της πόλης,
της πρώτης προτεραιότητας της νέας
Δημοτικής Αρχής, ενός έργου ώριμου
και με κατατεθειμένη την πλήρη σχετική
μελέτη.
― Το πρόβλημα της σχολικής στέγασης, το οποίο λόγω της μεγαλης μετακινησης πληθυσμών προς Μαρκοπουλο,
κάθε πενταετία όπως είπε ο Δήμαρχος,
διπλασιάζεται ο μαθητικός πληθυσμός
στο Δήμο. Πρότεινε δε την παραχώρηση 40 – 50 στρεμμάτων στο χώρο του
Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, συνολικής αδόμητης έκτασης 900 στρεμμάτων, για την ανέγερση μεγάλου σχολικού συγκροτήματος που θα καλύψει τις
ανάγκες για τις επόμενες δεκαετίες.
― Τέλος αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις που υφίσταται ο Δήμος
όσο αφορά την καλλιεργήσιμη γη, με
τελευταίο κρούσμα αυτό του νέου νομοσχεδίου που εισήγαγε η Υπουργός
Τίνα Μπιρμπίλη και αφορά μεταξύ άλλων την υπέρμετρη δέσμευση 24.000

στρεμμάτων χαρακτηρισμένης περιοχής ως Natura, ενώ σε πρώτη φάση, η
δέσμευση δεν ξεπερνούσε τα 1000
στρέμματα.
Ουσιαστικά απαγορεύεται κάθε αξιοποίηση ιδιοκτησίας, ειπε ο δήμαρχος,
αφού θα απαιτείται η αγορά ή κατοχή
ενιαίας γης άνω των 10 στρεμμάτων, με
ένα συμβόλαιο. Η ανυπαρξία νομίμου
διεξόδου, σε συνδυασμό με την οικιστική πίεση, είναι ο συνδυασμός εκείνος ο
οποίος παράγει διπλά λανθασμένο αποτέλεσμα: νέα αυθαίρετα και κακοποίηση
του περιβάλλοντος.
Η Πρόεδρος της “Δημοκρατικής Συμμαχίας” Ντόρα Μπακογιάννη, δεσμεύτηκε
ότι θα φέρει με ερώτηση στη Βουλή το
θέμα της μισθοδοσίας των μεταταχθέντων στο Δήμο υπαλλήλων της Πολεοδομίας, γιατί αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που αντικατοπτρίζει

όμως την υποχρηματοδότηση του εγχειρήματος του “Καλλικράτη”,
Δεσμεύθηκε επίσης ότι θα μεσολαβήσει
τόσο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο για το θέμα παραχώρησης έκτασης για ανέγερση σχολικού συγκροτηματος.
Κλείνοντας την τοποθέτησή της, θεωρεί
τη σωστή λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και των βιολογικών καθαρισμών μείζον θέμα σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα για το Μαρκόπουλο που
έχει ήδη βιολογικό και ώριμη μελέτη για
την αποχέτευση, ανέλαβε τη δέσμευση
να προωθήσει το θέμα της χρηματοδότησης στο νέο αιρετό Περιφερειάρχη κ.
Σγουρό σε συνάντηση που θα έχουν σύντομα και ως πολιτική κίνηση σκοπεύει
να αντιμετωπίσει το θέμα συνολικά για
όλη την Ανατολική Αττική.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η Ντορα
Μπακογιάννη δέχτηκε δύο συμβολικά
δώρα από το Δήμαρχο Μαρκοπούλου.
Αννα Μπουζιάνη
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Προωθείται Αναθεώρηση
του χωροταξικού σχεδιασμού
στις Περιφέρειες
Σε συντονισμό όλων των πολιτικών
ανά τομέα προχωρεί η κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε αναθεώρηση του πλαισίου του χωροταξικού
σχεδιασμού στις περιφέρειες.
Συστήθηκε επιτροπή συντονισμού με
πρόεδρο τον αναπληρωτή Υπουργό
Νίκο Σηφουνάκη.
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Ν. Σηφουνάκης ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κλειδί για την ίδια μας την
αναπτυξιακή πορεία. « Είναι μια δυνα-

κήσεις όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Κατευθύνσεις θα δοθούν, επίσης, στους Καλλικράτειους Δήμους
ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό
της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει
στη δική τους αρμοδιότητα».
Την κατ΄ αρχήν χωροθέτηση τουριστικών δράσεων και υποδομών, ζήτησε ο
Υφυπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού, Γιώργος Νικητιάδης, και επεσή-

μανε την τεράστια σημασία που έχει ο
χωροταξικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης σημείωσε
πως, βάση του νόμου για τον «Καλλικράτη», η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση έχει την ευθύνη των εγκριτικών
αποφάσεων όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό.

Επίσης, στα πλαίσια του ενισχυμένου
ρόλου τους, οι Περιφέρειες θα έχουν
ουσιαστική συμβολή στην αξιολόγηση
και στην ενδεχόμενη τροποποίηση των
περιφερειακών πλαισίων χωροταξίας
γι' αυτό και η συμμετοχή τους στην
όλη διαδικασία αναθεώρησης με γνωμοδοτήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι υποχρεωτική.
στοιχεία από το kerdos.gr

Εκτός σχεδίου παραλογισμός!
10 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν την εκτός
σχεδίου δόμηση εντός περιοχών Natura 2000

μική διαδικασία που τροφοδοτείται και
συντονίζει άλλες τομεακές πολιτικές όπως είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία,
οι μεταφορές, η αγροτική ανάπτυξη σε
συνδυασμό με την προστασία της γεωργικής γης, που απειλητικά δομείται», τόνισε ο αναπλ. υπουργός και
επεσήμανε ότι: «άμεσα προκηρύσσουμε την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 12
Περιφέρειες της χώρας. Πέραν της
πολιτικής μας δέσμευσης, ένας από
τους κυριότερους λόγους της αναθεώρησης είναι και η περαιτέρω θωράκιση
της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.
Με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων θα
υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι
νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοι-

Η ενδεχόμενη απόρριψη της διάταξης
για την εκτός σχεδίου δόμηση εντός
προστατευόμενων περιοχών, που περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα, θα αποτελέσει ιστορική ντροπή για την κοινοβουλευτική ζωή της χώρας. Αυτό υποστηρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,
MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος
SOS.
Όπως σταθερά υποστηρίζουν οι οργανώσεις, αλλά και σχεδόν το σύνολο
των φορέων του περιβαλλοντικού και
τεχνικού κόσμου, το δικαίωμα για δόμηση εκτός σχεδίου αποτελεί ένα αναχρονιστικό ελληνικό εφεύρημα που εξ’
ορισμού καταργεί οποιονδήποτε χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
Το δικαίωμα για διάσπαρτη δόμηση με
μόνο κριτήριο την ιδιοκτησία τεσσάρων στρεμμάτων γης, που με τις ισχύουσες παρεκκλίσεις μπορούν να μειω-

θούν σε 750 τ.μ., έχει υποβαθμίσει το
σύνολο της ελληνικής υπαίθρου, κατακερματίσει σημαντικά οικοσυστήματα
και δώσει κίνητρο για καταπατήσεις
και δασικούς εμπρησμούς. Ακυρώνει
επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια για
σωστό σχεδιασμό που τώρα πλέον καθίσταται επιτακτικός, για την ολοκληρωμένη προστασία της βιοποικιλότητας και την καλύτερη αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Και δημιουργεί την αίσθηση ότι
«όπου γης, οικόπεδο!»
Η επίμαχη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί μια αυτονόητη και ελάχιστη ρύθμιση για τις περιοχές Natura 2000 που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες, με βάση το κοινοτικό δίκαιο (οδηγίες
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ).
Σύμφωνα με τις 10 περιβαλλοντικές
οργανώσεις, το γεγονός ότι η Ελλάδα
του 2011 ακόμα λειτουργεί με τον παραλογισμό της εκτός σχεδίου δόμησης είναι μια θλιβερή πραγματικότητα

που πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Μόνη λύση είναι η ολοκληρωτική κατάργηση της νομοθεσίας που επιτρέπει
την εκτός σχεδίου δόμηση και τις παρεκκλίσεις, με παράλληλη μέριμνα για
τις οποιεσδήποτε αδικίες και έγκριση
του πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) που
εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον Πρωθυπουργό να λάβει σαφή θέση για το θέμα και να κάνει πράξη τη χθεσινή δήλωσή του ότι «η Ελλάδα αλλάζει». Η συνέχιση της χαοτικής κατάστασης που προκαλεί για τον
φυσικό χώρο η εκτός σχεδίου δόμηση
θα αποτελέσει απόδειξη ότι η Ελλάδα
δεν θα αλλάξει, χωρίς στιβαρή πολιτική βούληση.
WWF Ελλάς,
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
Greenpeace,
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Δίκτυο Μεσόγειος SOS,
Αρχέλων,
MOm,
Αρκτούρος,
Καλλιστώ
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Αλλη μία αθωωτική απόφαση για το Δήμαρχο Σαρωνικού και το Νομάρχη
κατήγοροι οι ...νάκηδες!
Δεκαπέντε χρόνια περίπου, σύρεται στα δικαστήρια
ο τ. δήμαρχος Καλυβίων και νυν Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου από την εταιρία “Αττικός
Ηλιος” για παραβάσεις στον αιγιαλό...
Αθωωτική η απόφαση του Γ’ Τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων Αθηνών για το Νομάρχη Λεωνίδα
Κουρή, το Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου και δύο υπαλλήλων της Νομαρχίας. Η κατηγορία; για μη νομιμότητα
έκδοσης άδειας περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη
ράμπα ανέλκυσης μικρών σκαφών (γλίστρα στις φωτογραφίες) στην παραλία της Κιτέζας 41,5χλμ της παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου.
Για το ίδιο έργο ο Δήμαρχος έχει άλλες δύο αθωωτικές αποφάσεις!!!
Συγκεκριμένα στις 14 Ιανουαρίου εκδικαζόταν η
υπόθεση και διήρκησε δύο ημέρες (Παρασκευή και
Δευτέρα), όπου αθωώθηκαν όλοι. Η μήνυση είχε γί-

λά...
Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 1999 όταν κατασκευάστηκε με νόμιμη άδεια που είχε εκδώσει ο τότε Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Μιχάλης Κυριακίδης. Το 2005 έγινε καταγγελία από την
“Αττικός Ηλιος Α.Ε.” προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) για περιβαλλοντικές παραβάσεις στην κατασκευή του έργου, δηλαδή η “Αττικής Ηλιος” κατήγγειλε το Δήμο Καλυβίων ότι δεν είχε πάρει έγκριση περιβαλλοντικών
όρων. Για το λόγο αυτό (περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου), ο Δήμος απευθύνθηκε το 2006 στην
αρμόδια Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής) και στη συνέχεια, όπως γίνεται, ο φάκελος του έργου διαβιβάστηκε στη Νομαρχία.
Η Νομαρχία με τη σειρά της ενέκρινε την εφεξής
αδειοδότηση του εργου, όχι αναδρομικά.

νει από την εταιρία “Αττικός Ηλιος” που νέμεται κυριολεκτικά την παραλία των Καλυβίων με εξώφθαλμες περιβαλλοντικές τραγικές επιπτώσεις, με μπετόν αρμέ πισίνα μέσα στη θάλασσα με, με με... αλ-

Η κατασκευή της ράμπας είναι νόμιμη από κάθε πλευρά, όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου του Δήμου.
Οι διώξεις του Δημάρχου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Παντελή Μαντωνανάκη είναι

Οι ...κατηγορούμενοι, νομάρχης Λεωνίδας Κουρής και Δήμαρχος
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στα έδρανα του δικαστηρίου.

γνωστές εδώ και χρόνια, αφού ο Δήμαρχος έχει τάξει σκοπό του, οι παραλίες να λειτουργούν ελεύθερρες για τους Δημότες και τους πολίτες του Λεκανοπεδίου γενικότερα.

Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έκοψε βασιλόπιτα
Η Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, έκοψε την βασιλόπιτα,
ανάμεσα σε μέλη και φίλους που πλημμύρισαν την αίθουσα των γραφείων της,
τη Δευτέρα 17/1.
Ο Πρόεδρος Βάιος Σελλούντος, αφού καλωσόρισε μέλη, φίλους και επισήμους,
ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά.
Στη συνέχεια ευλόγησε την πίτα ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός και
την πίτα έκοψαν διαδοχικά η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αννα Νταλάρα και η Ακαδημαϊκός και πρ. Πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη.
Ευχές για το νέο έτος απηύθυναν επίσης ο βουλευτής επικρατείας Ευ. Αντώναρος ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. ο βουλευτής Κων/νος Αϊβαλιώτης ως εκπρόσωπος
του Λ.Α.Ο.Σ, ο βουλευτής Αθ. Λεβέντης ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κ. Γείτονας, Π. Κουρουμλής, Μ. Στρατάκης και
ο Γ. Οικονόμου ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
Στη διάρκεια της δεξίωσης δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, μέλη και
φίλοι καθώς και πολλές προσωπικότητες που παραβρέθηκαν.
Η πρ. Πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη, κόβει από την πίτα της ΕΔΙΠΤ.
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Βόμβα στη σχεδιαζόμενη πολιτική για τη διαχείριση απορριμμάτων,
βάζει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε ερώτηση του ευρωβουλευτη Νίκου Χουντή
Βόμβα στη σχεδιαζόμενη πολιτική της κυβέρνησης για τη διαχείριση απορριμμάτων, βάζει η απάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή σχετικά με την καταλληλότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από τα εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης που σχεδιάζεται να φυτευτούν σε όλη
την Ελλάδα σε συνεργασία με ιδιώτες.
Στην ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ο Ν. Χουντής, είχε βασισθεί στα
έγγραφα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας - ΡΑΕ (0-41789 και
απόφαση
1317/2010), που έδωσαν στη δημοσιότητα,
και με βάση τα οποία η ΡΑΕ έκρινε ότι το
υλικό που παράγεται από τα εργοστάσια
μηχανικής ανακύκλωσης είναι ακατάλληλο
για καύση και προς τον νόμο 3468/2006.
Πιο συγκεκριμένα η ΡΑΕ τονίζει ότι το καύσιμο «πρέπει να προέρχεται από 100% βι-

ιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αστικών απορριμμάτων» κάτι τι οποίο είναι αδύνατο να
επιτευχθεί με τα εργοστάσια μηχανικής
ανακύκλωσης, αφού «η βιομάζα που προέρχεται από τα αστικά απορρίμματα –από
τη φύση της– είναι συμμεμειγμένη με άλλα
υλικά, εκ των οποίων ο διαχωρισμός της
δεν είναι εφικτός. Ως εκ τούτου, οι μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά και
μόνον αστικά απορρίμματα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναπόφευκτα
κάνουν χρήση τόσο «βιοαποικοδομήσιμου
κλάσματος», δηλαδή βιομάζας, όσο και
«μη βιοαποικοδομήσιμου προϊόντος».
Στην άποψη αυτή της ΡΑΕ συμφωνεί απολύτως ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια Oettinger, ο οποίος απαντώντας στον
Ν. Χουντή τονίζει ότι με βάση και την Κοινοτική νομοθεσία «ως βιομάζα (που μόνο

Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου
“επέστρεψε” οριστικά στο Πατριαρχείο

αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας) θεωρείται μόνο το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων.
Ο Επίτροπος για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι κάθε άλλη ερμηνεία θα βρει
μπροστά του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τονίζει: «Γι’ αυτό, στο δεσμευτικό πρότυπο
του εθνικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έπρεπε να
υποβληθεί από κάθε κράτος μέλος στις
30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή απαιτούσε από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν την ποσότητα του βιοδιασπώμενου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών αποβλήτων,
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς το 2015 και το 2020, καθώς
και τη μέθοδο υπολογισμού του εν λόγω
ποσοστού. Τα ως άνω ερωτήματα πρέπει
να έχουν απαντηθεί σε όλα τα σχέδια που
υποβάλλονται στην Επιτροπή».
Με αφορμή τα παραπάνω, ο Ν. Χουντής
έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο
όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων όλης της Ελλάδας. Μετά από τις κατα-

απάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου
στον βουλευτή Γ. Χαραλαμπόπουλο
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη στην επιστολή του Γ. Χαραλαμπόπουλου
«Αποδόθηκε δικαιοσύνη σε μία παλιά οδυνηρή εκκρεμότητα». Με τα λόγια αυτά απαντά
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επιστολή που απηύθυνε ο βουλευτής Γ. Χαραλαμπόπουλος για την
επιστροφή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.
Κατόπιν της αμετάκλητης απόφασης
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία
αποδέχθηκε η τουρκική κυβέρνηση,
η τελευταία επέστρεψε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ιστορικό κτήριο
του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου,
επιδίδοντας και το σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας, στο όνομα του Πατριαρχείου, αναφέρει στην απαντητική επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Αυτό αποτελεί και de facto αναγνώριση του Πατριαρχείου, ως νομικού
προσώπου που έχει τη δυνατότητα
να κατέχει δική του περιουσία, επισημαίνει ο κ. Βαρθολομαίος.
Παραπλεύρως η πλήρης επιστολή
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Ελλάδα υποχρεώνεται και σωστά, να καταργήσει τις χιλιάδες παράνομες χωματερές που βρίσκονται διασπαρμένες σε όλη την Ελλάδα και προσβάλουν
την υγεία το περιβάλλον και τον πολιτισμό
μας.

Εγκαταλειμένα τα ΧΥΤΑ
σε όλη την Ευρώπη
Ενώ η Ελλάδα, θα έπρεπε να επωφεληθεί

από τις εμπειρίες των άλλων
χωρών της ΕΕ
και να υιοθετήσει τις καλύτερες δυνατές και
πιο σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης
απορριμμάτων, επιλέγει την μέθοδο των
ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ που εγκαταλείπεται πια σε
όλη την Ευρώπη και για την οποία η ίδια η
Κομισιόν μου έχει απαντήσει ότι αποτελεί
«την έσχατη και πλέον ακατάλληλη λύση
για τη διαχείριση των αποβλήτων». Από
αυτή και μόνο την άποψη είναι απολύτως
δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες και η
αντίδραση των κατοίκων στην Κερατέα,
στο Γραμματικό, στην Λευκίμη και σε πολλά άλλα μέρη.

Αιχμάλωτοι εργολαβικών
συμφερόντων
Δεν φτάνει όμως αυτό, η κυβέρνηση αιχμάλωτη
εργολαβικών συμφερόντων προωθεί τη μεγάλη
μπίζνα, που ξεκινάει από το αξίωμα ότι οι Έλληνες είναι καθυστερημένος λαός, αφού δεν
μπορεί να πράξει αυτό που οι άλλοι Ευρωπαίοι
πράττουν εδώ και δεκαετίες: σε συνεργασία με
τους δήμους, να προχωρήσει σε μαζικά προγράμματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, διαχωρισμού και ανακύκλωσης των απορριμμάτων
με διαλογή στην πηγή, Και αφού δεν μπορεί…
αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας ΣΔΙΤ να δημιουργήσει Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης
(ΕΜΑΚ) και εργοστάσια βιοξήρανσης δίπλα
στους ΧΥΤΑ. Εργοστάσια που το ιδιωτικό κεφάλαιο θα διαχειρίζεται.
Σήμερα με την αποκάλυψη που γίνεται από τα
έγγραφα της Κομισιόν και της ΡΑΕ καταρρέει
όλος ο σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων
της κυβέρνησης και των εργολάβων και οδηγούμαστε: α) να επενδύουμε σήμερα, σε μια εποχή
ακραίας λιτότητας, στην κατασκευή εκατοντάδων ΧΥΤΑ/Υ. β) να επιβαρύνουμε τους πολίτες
με κόστος διαχείρισης απορριμμάτων τριπλάσιο
από το σημερινό (42 ευρώ ο τόνος). γ) να επιβαρύνουμε το περιβάλλον παράγοντας υποπροϊόν
που όχι μόνο δεν θα είναι κατάλληλο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (επιστολή ΡΑΕ), αλλά θα παράγει επικίνδυνους ρύπους κατά την
επεξεργασία του, αλλά και μεθανίου στη βέβαιη
περίπτωση ταφής του (όπως γίνεται σήμερα με
το προϊόν που παράγεται στο ΕΜΑΚ και στη βιοξήρανση Φυλής). δ) Είναι μαθηματικά βέβαιο δε
πως η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα
τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβολή
νέων προστίμων για την παραβίαση της Κοινοτικής νομοθεσίας!!!
Καλούμε την κυβέρνηση να πάψει να πολιτεύεται με βάση τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών κύκλων και να αναλάβει τις ευθύνες της.
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Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του ΦΠΑ!!
Ο φόρος που προέκυψε για
πληρωμή και δεν καταβλήθηκε, συνιστά παράνομη
παρακράτηση χρηματικών
ποσών, με τα οποία έχει
επιβαρυνθεί το κοινωνικό
σύνολο, κατά την διενέργεια των συναλλαγών του,
μας λέει η πολιτεία. Και
ανεξάρτητα, αν είναι δίκαιο ή όχι, να υπάρχουν
έμμεσοι φόροι (και σε ποι-

ον βαθμό), εφόσον αυτοί,
αποτελούν ένα μέρος του
τιμήματος που πληρώνει ο
καταναλωτής, ο επιτηδευματίας θεωρείται ιδιότυπος εισπράκτορας που μεσολαβεί και αναλαμβάνει
την διεκπεραίωση και καταβολή των ποσών αυτών
στο κράτος.
Ο ΚΒΣ θεωρεί ότι πραγμα-

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΚΡΥΛΙΩΤΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ και η ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ,
το γένος ΜΑΤΣΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της
ΑΡΙΑΔΝΗΣ το γένος ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΒΑΡΚΙΖΑ και η ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος
ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
και κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν
σε γάμο που θα γίνει στο ΛΑΓΟΝΗΣΙ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και
κάτοχος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου σε μικρούς και
μεγάλους ενδιαφερόμενους. Τιμές λογικές.
ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

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

τοποιείται και ολοκληρώνεται η συναλλαγή, ταυτόχρονα με την έκδοση του
σχετικού
παραστατικού
(στην προκειμένη περίπτωση, του τιμολογίου). Όμως
αυτό, δεν συνεπάγεται, εξ
ορισμού, και την εξόφληση
του αντιτίμου.
Συνηθέστατα και κατά παράδοση, οι πράξεις της
χονδρικής πώλησης γίνονται «επί πιστώσει».
Δηλαδή ο πωλητής, χρεώνει τον πελάτη του και

αποτυπώνει την απαίτηση
αυτή στα λογιστικά του βιβλία, επιδιώκοντας την είσπραξή της σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Το «εύλογο» χρονικό διάστημα
της πίστωσης έχει χάσει το
νόημά του, αφού πλέον κυριαρχεί, λόγω της ύφεσης
και των προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων, πολύ περισσότερο από
κάθε άλλη εποχή, η μεταχρονολογημένη επιταγή,
εξάμηνης και μεγαλύτερης

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας της Ι.Μ. Γλυφάδας, Αιδεσιμότατο Γεώργιο Κονσολάκη

Ευχαριστήρια Επιστολή
Αιδεσιμότατε, αξιότιμοι κύριοι,
Με αυτή την επιστολή, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές
ευχαριστίες, τόσο τις δικές μου όσο και ολόκληρου του
Συλλόγου Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Βούλας, για τη γενναιόδωρη χειρονομία σας προς το
σχολείο μας, που αφορούσε την κάλυψη της δαπάνης
των 1500€ για την προμήθεια οθονών Η/Υ για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου
μας. Μας συγκινεί βαθύτατα η ενέργειά σας και μας δίνει
κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο, ευαίσθητο και
θεάρεστο έργο σας και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία κρίνετε απαραίτητη για το καλό των μαθητών μας, των οικογενειών τους και των κατοίκων του
Πανοράματος γενικότερα.
Ο διευθυντής
Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

διάρκειας.
Συνεπώς, ο πωλητής επιτηδευματίας, δεν εισπράττει
το αντίτιμο του τιμολογίου
στην ώρα του και επομένως ούτε τον αναλογούντα
ΦΠΑ.
Εκτός από αυτές τις δυσλειτουργίες, έχουμε και
τις περιπτώσεις των επισφαλειών, δηλαδή την μη
είσπραξη του αντιτίμου
των συναλλαγών, για διάφορους λόγους.
Είτε γιατί αδυνατεί, είτε
γιατί κλείνει, είτε γιατί
βρήκε ευκαιρία (ο λύκος
στην αναμπουμπούλα χαίρεται) να κερδίσει στις
πλάτες άλλων, μια που η
αγορά δεν έχει πίστη και
τα δικαστήρια αργούν...
Ιδιότυπος λοιπόν εισπράκτορας ο κομιστής. Γιατί
αυτός που κόβει το παραστατικό (κομιστής), το δίνει στον πελάτη (υπόχρεο)
και εισπράττει τις νόμιμες
προσαυξήσεις για το κράτος.
Αν λοιπόν ο πελάτης (υπόχρεος) φανεί κακόπιστος
και δεν πληρώσει, παρά τις
προσπάθειες του “εισπράκτορα κομιστή”, το κράτος
δεν ενδιαφέρεται· θέλει τα
λεφτά του.
Από πού θα τα βρει ο
κομιστής, ο οποίος
σημειωτέον χάνει το
εισόδημα (την καθαρή
αξία του τιμολογίου),
αλλά καλείται να πλη-

ρώσει και τις υποχρεώσεις
του πελάτη προς το κράτος. Αντιθέτως ο κακόπιστος ωφελείται από το
ΦΠΑ που δεν αποδίδει και
εκπίπτει από το φόρο που
πρέπει να καταβάλλει!!
Τώρα μας λένε ότι είναι
και ποινικό αδίκημα η μη
πληρωμή του. Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του
ΦΠΑ; Ναι, αλλά θα πρέπει
να προστατευθεί και ο επιτηδευματίας, που φτάνει
πολλές φορές να κλείσει
για να πληρώσει αυτά που
δεν χρωστάει!!!
Η πολιτεία πρέπει να σταθμίσει τις συνθήκες, να συμπεριλάβει
εγκυκλίους,
που να δίνουν λύσεις σε
τέτοια προβλήματα, να καθιερώσει την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ, ώστε να
συνδεθεί η διαδικασία αυτή, αναλογικά και στον
βαθμό που είναι εφικτό, με
την ρευστότητα στην αγορά και να προστατεύσει
τον επιτηδευματία, που
δεν εισπράττει παρά την
επιμέλεια που κατέβαλε
και επομένως πώς να αποδώσει.
στοιχεία και από μηνιαίο περιοδικό
“επιχείρηση”
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ιδιαίτερα Μαθήματα
Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 6974-785682

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

6946263867

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

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

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

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

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€




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€.


ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ - ΦΛΕΜΙΓΚ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ
 280τ.μ. 110.000€,

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

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ



ΚΟΡΩΠΙ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

k.gavrilaki@gmail.com

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ Σ/Δ Ο,3

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ



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

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.

Τηλ: 210-2468989, 6972826525

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

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
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ
- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

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

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

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

Τηλ.: 210 9656 828 -

213 2163000

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

NOΣOKOMEIO:

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Κέντρο:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

κιν. 6945 548882

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΣΑΒΒΑΤΟ 22, ΤΡΙΤΗ 25 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1
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

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

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
 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
ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕOΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
Το έντερο στον οργανισμό μας δεν είναι μόνο για
την πέψη· παίζει σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, η εντερική μικροχλωρίδα είναι θεμελιώδης στις διαδικασίες και των δύο συστημάτων.
Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες διαφορετικά είδη
βακτηρίων, τα οποία εντοπίζονται ευρέως στο παχύ
έντερο. Η γαστροεντερική οδός είναι αποστειρωμένη κατά τη γέννηση, αλλά γρήγορα αναπτύσσει
εντερική μικροχλωρίδα, που ποικίλλει ανάλογα με
παράγοντες, όπως ο τρόπος γέννησης, η βρεφική
διατροφή, η χρήση αντιβιοτικών, η δίαιτα και η ηλικία.
Ο καρκίνος του παχέoς εντέρου αποτελεί ένα σημαντικό υγειονομικό πρόβλημα στις δυτικές κοινωνίες. Σήμερα πιστεύεται ότι κάθε άνθρωπος έχει 6%
πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέoς εντέρου στη διάρκεια της ζωής του. Ο κίνδυνος αυτός
αυξάνεται δραματικά εάν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του παχεoς εντέρου στην οικογένεια. Η καθιστική ζωή, η κατανάλωση αυξημένης ποσότητας λίπους, η μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η παχυσαρκία, η απουσία σωματικής άσκησης φαίνεται ότι αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που προδιαθέτουν στον καρκίνο του παχεoς εντέρου.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του παχέoς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ*
εντέρου προέρχεται από έναν αδενωματώδη πολύποδα μία καλοήθη βλάβη, η οποία μπορεί να υπάρχει για χρόνια στο παχύ έντερο του ασθενούς, χωρίς να δίνει συμπτώματα.

Η απότομη αλλαγή των συνηθειών του εντέρου (εμφάνιση επίμονης δυσκοιλιότητας ή διάρροιας), η
παρουσία αίματος στα κόπρανα, η σιδηροπενική
αναιμία στη γενική εξέταση αίματος αποτελούν συμπτώματα του καρκίνου του παχέoς εντέρου.
Η ύπαρξή τους, αν και δε σημαίνει απαραίτητα ότι
υπάρχει καρκίνος, πρέπει να οδηγεί τον ασθενή σε

Σίδηρος: η έλλειψή του προκαλεί απουσία προσοχής και μνήμης
Ο σίδηρος πέραν της συμμετοχής
του στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, χρησιμοποιείται και για τη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου και ειδικότερα αυτών που ρυθμίζουν την
ικανότητα προσοχής.
Έτσι η έλλειψη σιδήρου προκαλεί
διαταραχές στην προσοχή, στη μνήμη και στη συμπεριφορά, ενώ συνδέεται στενά με χαμηλότερους δείκτες
νοητικής εξέλιξης (δείκτες νοημοσύνης).
Διαχρονικές μελέτες έχουν δείξει ότι
παιδιά με ανεπάρκεια σιδήρου, έχουν
χαμηλότερους νοητικούς δείκτες,
χαμηλότερη σχολική απόδοση και
περισσότερα προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο.
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στο Μεξικό σε παιδιά 8 έως 10 ετών
που έπασχαν από ανεπάρκεια σιδήρου, διαπιστώθηκε ότι μετά από τη

λήψη συμπληρώματος για κάποιο
χρονικό διάστημα αυξήθηκε σημαντικά η συγκέντρωση και βελτιώθηκε η
μνήμη τους

τα ζωικά προϊόντα, όπως το συκώτι και το κρέας, διότι σε αυτές τις
τροφές ο σίδηρος απορροφάται
από τον οργανισμό κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30-40%.
Άλλες πηγές σιδήρου είναι φυτικά προϊόντα, όπως τα φασόλια, οι
φακές και τα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά, από τις οποίες ο σίδηρος απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό σε ποσοστό
μόλις 7-10%.

Πηγές σιδήρου
Οι καλύτερες πηγές σιδήρου είναι

Η βιταμίνη C, που υπάρχει άφθονη στα φρούτα, συμβάλλει στην
απορρόφηση του σιδήρου, ενώ
τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο,
όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα ανταγωνίζονται την απορρόφησή του.

ειδικό γαστρεντερολόγο. Ειδικά για την πρόσμιξη
αίματος στα κόπρανα αναφέρουμε ότι αυτή πρέπει
να αποδίδεται σε αιμορροΐδες μόνο αφού έχει αποκλεισθεί η περίπτωση νεοπλάσματος.
Η εξέταση η οποία χρησιμοποιείται σήμερα για τη
διάγνωση του καρκίνου του παχέoς εντέρου είναι η
κολονοσκόπηση. Η κολονοσκόπηση είναι μία απλή
και ασφαλής εξέταση η οποία διαρκεί περίπου 20 –
30 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με
τη χορήγηση μέθης, δηλαδή στον ασθενή χορηγείται ένα ήπιο κατασταλτικό φάρμακο έτσι ώστε, ενώ
διατηρεί τις αισθήσεις του, δεν αντιλαμβάνεται τον
πόνο.
Η κολονοσκόπηση όταν πραγματοποιείται από
έμπειρο, εξειδικευμένο γαστρεντερολόγο είναι μία
εντελώς ανώδυνη για τον ασθενή εξέταση. Στη
διάρκεια της κολονοσκόπησης ο γαστρεντερολόγος μπορεί να εντοπίσει έναν πολύποδα και να τον
αφαιρέσει, προλαμβάνοντας έτσι την πιθανή μελλοντική εξέλιξή του σε καρκίνο. Με αυτή την έννοια
η κολονοσκόπηση αποτελεί εξέταση ιδανική για την
πρόληψη του καρκίνου του παχεως εντέρου.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σε κολονοσκόπηση πρέπει
να υποβάλλονται
• Όλοι οι ασθενείς με συμπτώματα τα οποία πιθανώς να οφείλονται σε καρκίνο του παχέος εντέρου
και συγκεκριμένα απότομη αλλαγή των συνηθειών
του εντέρου (εμφάνιση επίμονης δυσκοιλιότητας ή
διάρροιας), παρουσία αίματος στα κόπρανα ή σιδηροπενική αναιμία στη γενική εξέταση αίματος
• Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με καρκίνο
του παχεος εντέρου
• Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με πολύποδα στο παχύ έντερο
• Κάθε άνθρωπος άνω των 50 ετών, για προληπτικούς λόγους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι συμπτωμάτων.
Συμπερασματικά, ο καρκίνος του παχέoς εντέρου
αποτελεί ένα σημαντικό υγειονομικό πρόβλημα
στις δυτικές κοινωνίες. Η πρόληψή του μπορεί να
γίνει με την αποφυγή της καθιστικής ζωή, την μείωση της κατανάλωσης λίπους, την κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών, την ήπια σωματική άσκηση. Η κολονοσκόπηση η οποία είναι μία απλή,
ασφαλής και ανώδυνη εξέταση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για
την πρόληψη του καρκίνου του παχέoς εντέρου.
―――――――――――
* Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ είναι γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, συνεργάτης του επιστημονικού site www.iator.gr
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Βασιλόπιτα και διακρίσεις στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ωρωπίων
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Γενάρη
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ωρωπού η
καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ωρωπίων
(ΓΑΣ Ωρωπίων).
Παράλληλα με την κοπή της πίτας, στην εκδήλωση βραβεύτηκαν 12 παλαιότεροι αθλητές και αθλήτριες Στίβου που κατέγραψαν
σημαντικές επιδόσεις στα πρωταθλήματα του
ΣΕΓΑΣ, ενώ στους νεότερους αθλητές απονεμήθηκε έπαινος για τη συμμετοχή τους στα
αγωνίσματα Στίβου τη χρονιά που πέρασε.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Λάμπρος Τόκας, ευχήθηκε σε
όλους τους παραβρισκόμενους να είναι το
νέο έτος 2011 ειρηνικό, δημιουργικό, με
υγεία και γενικά καλύτερο από το 2010. Στο
σύντομο απολογισμό δράσης για τα δύο χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, ο πρόεδρος του ΓΑΣ Ωρωπίων, σημείωσε πως είναι
«αρκετά θετικός», τόσο στον αθλητικό όσο
και στον οικονομικό τομέα. Όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, στον αθλητικό
τομέα, χάρη στους βαθμούς που κέρδισαν οι
αθλητές- τριές μας με τη συμμετοχή τους
στους Διασυλλογικούς Αγώνες, ο ΓΑΣ Ωρωπίων κατέλαβε πέρσι την 261 θέση στο σύνολο των 321 αξιολογούμενων Σωματείων- μελών του ΣΕΓΑΣ. Στον οικονομικό τομέα, χάρη
στην στήριξη (κυρίως την επιχορήγηση) της

απελθούσας δημοτικής αρχής, ξοφλήσαμε τα
χρέη (καταστατικό και λοιπά έξοδα ίδρυσης
του ΓΑΣ Ωρωπίων) και έχουμε ένα μικρό απόθεμα για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.
Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις, οφείλονται
στην κοινή προσπάθεια όλων. Των αθλητών
και αθλητριών με τους γονείς και τον προπονητή τους Βάϊου Αργύρη, των μελών του
Συλλόγου και του ΔΣ καθώς και της στήριξης
που είχαμε από το Δήμο Ωρωπού. Η διοίκηση
του Συλλόγου, θέτει ως στόχο για το 2011 τη
βελτίωση της θέσης του ΓΑΣ Ωρωπίων στο
σύνολο των αξιολογούμενων Συλλόγων του

ΣΕΓΑΣ.
Καταλήγοντας, ο Λ. Τόκας εξέφρασε την ελπίδα, ότι η νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή θα
στηρίξει (ηθικά και υλικά) τον ΓΑΣ Ωρωπίων,
που είναι και ο μοναδικός σύλλογος στην ευρύτερη περιοχή του διευρυμένου Δήμου ο
οποίος ασχολείται με τα αθλήματα Στίβου.

Λάμπρου Μαρία, Κατσιλιώτη Δέσποινα, Κατσιλιώτη Νικόλαο, Λάμπρο Ευάγγελο, Μάγκο Γεώργιο, Κούρτη Νικόλαο, Κουμπαγιώτη
Μιχάλη, Αποστολάκη Αγγελική και Κούρτη
Κωνσταντίνο και η απονομή επαίνων στους
νεότερους αθλητές για τη συμμετοχή τους
στους αγώνες την αθλητική χρονιά που πέρασε με τη σημαία του ΓΑΣ Ωρωπίων.

Οι βραβευθέντες αθλητές και αθλήτριες
Ακολούθησε η βράβευση (ειδική πλακέτα με
το όνομά τους και τη διάκριση που πέτυχαν)
στους παλαιότερους αθλητές- τριες Μαναβέλη Πελαγία, Δουρή Αντώνη, Τόκα Ελπίδα,

Με την ευκαιρία απονομής της ειδικής πλακέτας στην Πελαγία Μαναβέλη, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος διαβεβαίωσε δημόσια πως ο ίδιος και η
διοίκηση του Δήμου θα στηρίξουν τις προσπάθειες του ΓΑΣ Ωρωπίων για την ανάπτυξη
των αθλημάτων στίβου και την προσέλκυση
των μαθητών- αθλητών στον Κλασικό Αθλητισμό.
Ο τυχερός, που βρήκε το φλουρί, ο Νάσος
Λεγάντης κέρδισε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, δωρεά του καταστήματος αθλητικών ειδών Μεγαγιάννη.
Στην εκδήλωση, εκτός από τους μεγάλους
πρωταγωνιστές (αθλητές- τριες με τον προπονητή τους) και την πλειοψηφία των μελών
του Συλλόγου και της Διοίκησης, τίμησαν με
την παρουσία τους ο δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος, ο αντιδήμαρχος Κώστας Λάμπρου και η Διευθύντρια του Λυκείου Ωρωπού Βασιλική Βλάχου.

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Οι τέχνες του «Νεΐ Τζια Τσουάν» ή οι Εσωτερικές Πολεμικές Τέχνες
και ο Σύγχρονος Άνθρωπος
Οι τέχνες που αποκαλούνται «Νέϊ Τζια Τσουάν» είναι αρχαίες Κινέζικες Εσωτερικές Πολεμικές Τεχνικές που
έχουν αναγνωριστεί παγκόσμια σαν αποτελεσματικοί τρόποι απόκτησης δύναμης και χαλάρωσης νου και σώματος.
Αν και σήμερα εξασκούνται περισσότερο σαν μέθοδοι βελτίωσης της υγείας, της ευεξίας και της ζωτικότητας ή σαν
μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, αρχικά αναπτύχθηκαν σαν υψηλού επιπέδου Πολεμικές Τέχνες. Οι Κινέζικες Πολεμικές Τέχνες είναι γνωστές στην Δύση σαν
«Κουνγκ Φου».
Το «Εσωτερικό Κουνγκ Φου» - όπως ονομάζονται οι Εσωτερικές Πολεμικές Τέχνες - θεωρείται από πολλούς ειδικούς σαν καλύτερο, ανώτερο ή τελειότερο από το «Εξωτερικό Κουνγκ Φου», δηλαδή από τα πολλά στυλ Πολεμικών Τεχνών, που βασίζονται στην χρησιμοποίηση μεγάλης
σωματικής ή μυϊκής δύναμης.
Οι σπουδαιότερες από τις Εσωτερικές Πολεμικές Τέχνες
είναι το Ταί Τσι Τσουάν, το Πα Κουά Τσανγκ και το Χσίνγκ
Γι Τσουάν και βασίζονται στην ονομαζόμενη «Εσωτερική
Δύναμη», γνωστή σαν «Τσι» ή «Νέϊ Γκΐνγκ». Αυτή η εσωτερική δύναμη βασίζεται στην χαλάρωση και στην απελευθέρωση κάθε έντασης από το σώμα και τον νου.
Δημιουργημένες από αρχαίους σοφούς, μοναχούς, στρατηγούς και κορυφαίους πολεμιστές που έχουν γίνει θρύλοι
στην Κίνα και καλλιεργημένες από πολλές γενιές ασκούμενων που αφιέρωσαν ολόκληρη την ζωή τους σε αυτές,
οδηγώντας τις σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τελειότητας, οι τέχνες του «Εσωτερικού Κουνγκ Φου» αποτελούν τα μεγαλύτερα δώρα του παραδοσιακού Κινέζικου

του Αντώνη Γιαννούλη*
πολιτισμού στον σύγχρονο άνθρωπο.
Αν μαθευτούν και εξασκηθούν σωστά, παράγουν, εκτός
από χαλάρωση και νοητική ηρεμία, ικανότητες όπως, ευλυγισία και ελαστικότητα, συντονισμό και ισορροπία και
μια αίσθηση ευεξίας στον νου και στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα γυμνάζουν αρμονικά όλους τους μυς και τους συν-

δέσμους του σώματος, ασκώντας ταυτόχρονα το κυκλοφοριακό, το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα του οργανισμού.

Τα μεγάλα οφέλη τους στην βελτίωση της υγείας, στην
μακροζωία και στην θεραπεία πολλών ασθενειών, έχουν
αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές μελέτες. Επειδή η
εξάσκηση τους βασίζεται στην χαλάρωση, αποφεύγονται
εύκολα οι υπερβολές στην καταβολή δύναμης, έντασης ή
προσπάθειας που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς, εξάντληση ή υπερένταση του ασκούμενου.
Αυτός ο τρόπος εξάσκησης κάνει τις τέχνες του «Νεΐ Τζια
Τσουάν» κατάλληλες για ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου
και φυσικής κατάστασης και όχι μόνο για τους νέους και
δυνατούς ανθρώπους, όπως συμβαίνει με τις «Εξωτερικές» Πολεμικές Τέχνες». Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των «Εσωτερικών» Πολεμικών Τεχνών είναι η έμφαση που δίνουν σε ασκήσεις αναπνοής και νοητικής συγκέντρωσης, για την ανάπτυξη της φυσικής εσωτερικής ενέργειας «Τσι», που αντιστοιχεί στην «Πράνα» της Γιόγκα και
στην «βιοενέργεια» της σύγχρονης επιστήμης.
Αν και οι τρεις Πολεμικές Τέχνες του «Εσωτερικού Κουνγκ Φου» μοιράζονται πολλές παρόμοιες αρχές, τεχνικές
και μεθόδους εκπαίδευσης και μάχης, έχουν ωστόσο η κάθε μια τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά και κινήσεις.
Το Ταΐ Τσι Τσουάν χρησιμοποιεί απαλές, ανοικτές και αρμονικές κινήσεις ολοκλήρου του σώματος με έναν αργό
και χαλαρό τρόπο, που συνδυάζονται με βαθειά αναπνοή
και ήρεμη συγκέντρωση, γυμνάζοντας αβίαστα ολόκληρο
το σώμα και πετυχαίνοντας εκμάθηση αυτοάμυνας με την
ελαχίστη δυνατή καταβολή δύναμης. Το Πα Κουα Τσανγκ
βασίζεται σε κυκλικές κινήσεις των χεριών και του σώμα-
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Εαρινές αθλητικές
Σχολές του ΝΟΒ
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.
Πληροφορίες 210 8962.416, 210 8962.142

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Οπως ανακοινώνει το Τμήμα Αντισφαίρισης (τέννις) του Γυμναστικού Συλλόγου Αρη Βούλας, ξεκινάει μαθήματα για ενήλικες και παιδιά στην
αντισφαίριση (τέννις) πρωινές ώρες.
Πληροφορίες στην προπονήτρια Δήμητρα Λαζαράκη, τηλ. 6974 259155.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Ηττήθηκαν οι κορασίδες, ακάθεκτες οι γυναίκες
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Οι κορασίδες ηττήθηκαν για 2η συνεχόμενη φορά, με
αντίπαλο τον Ηρακλή Κηφισίας και με σκορ 3-0. Παρ'
ολο που ξεκίνησαν δυναμικά απέναντι σε μια καλή ομάδα και θα μπορούσαν να κερδίσουν τον εκτός έδρας
αγώνα, δεν ανταπεξήλθαν επαρκώς στις δυσκολίες
που εμφανίστηκαν και το αποτέλεσμα ήταν η ήττα. Πιο
συγκεκριμένα το τελικό σκορ ήταν (25-23, 25-19, 2517).
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 22/1 στο
γήπεδο της Βούλας και ώρα 18:30 με αντίπαλο τον
Άγιο Στέφανο.
ΠΑΙΔΕΣ
1η ήττα για τους παίδες σ' αυτή τη 2η φάση, οι οποιοι
αντιμετώπισαν τον Πανερυθραϊκό στην Ερυθραία και
ηττήθηκαν με 3-1 σετ. Το 1ο σετ αν και εξελισσόταν

πολύ καλά με προοπτική την κατάκτησή του, λάθη των
παίδων οδήγησαν στο αντίθετο.
Το 3ο σετ ήτταν αυτό που κατακτήθηκε αλλα δυστυχώς
το 4ο όχι. Ο επόμενος αγώνας είναι στη Βούλα, Κυριακή 23/1, με αντίπαλο τη Σχολή Μωραϊτη και ώρα 17:00.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ακάθεκτες συνεχίζουν οι γυναίκες το σερί των νικών
τους, οι οποίες τη Δευτέρα κέρδισαν την ομάδα της
Χαλκίδας με 3-0 σετ στο γήπεδο της Βούλας.
Η προσπάθεια των γυναικών για την κατάκτηση της
1ης θέσης συνεχίζεται και μέχρι στιγμής υλοποιείται
και φαίνεται η ανωτερότητα της Θέτιδας απέναντι στις
υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.
Επόμενος αντίπαλος των γυναικών είναι η Παλλήνη και
ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 24/1 στο γήπεδο
της Παλλήνης και ώρα 21:30.

Πολλές οι προκρίσεις των αθλητών του Αρη Βούλας
στους προκριματικούς της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Το Σαββατοκύριακο 15/16 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε στο ΣΕΦ η προκριματική φάση του

Από τους άνδρες, στα ατομικά οι: Χρήστος Τσαρσιταλίδης, Γιώργος Λιλής, Πέτρος Μα-

πανελλήνιου πρωταθλήματος του ατομικού ανδρών / γυναικών της επιτραπέζιας αντι-

ριόλης και Θοδωρής Μάρτος, ενώ στο διπλό ο Γιάννης Δήμας με τον Θοδωρή Μάρτο

σφαίρισης. Περιλαμβάνονταν τα αγωνίσματα τόσο του απλού όσο και του διπλού για άν-

Στις γυναίκες την πρόκριση στα ατομικά πήραν οι: Φιλία Εμίρη, Μαρία Αρτσέτου, Ελέ-

δρες και γυναίκες. Να σημειωθεί ότι από εφέτος καταργήθηκε το αγώνισμα του μικτού.

νη Στραϊτούρη και Στέλλα Πατεράκη, ενώ στο αγώνισμα του διπλού προκρίθηκε και το

Στην τελική φάση κατάφεραν να προκριθούν 10 αθλητές & αθλήτριες του ΑΡΗ Βούλας.

ζευγάρι της Φιλίας Εμίρη με την Μαρία Αρτσέτου.

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
τος «σαν ένα μεγάλο φίδι», σε συνδυασμό με συνεχή κυκλικό βηματισμό και σπειροειδείς κινήσεις των χεριών, με
απρόοπτες αλλαγές κατεύθυνσης για επίθεση και άμυνα,
ενώ τα χτυπήματα του εστιάζονται στις τεχνικές της παλάμης. Το Χσίνγκ Γι Τσουάν χρησιμοποιεί πιο ευθείες και
συμπαγείς κινήσεις και τρόπους βηματισμού, με αλλαγές
της γωνίας επίθεσης και δίνει έμφαση στην εκτέλεση κάθε κίνησης με ολόκληρο το σώμα για την παραγωγή ταχύτητας και δύναμης, «σαν ένα βέλος που εκτοξεύεται από
ένα τόξο».
Αν και στην εξωτερική τους εμφάνιση οι τρεις «Εσωτερικές» Πολεμικές Τέχνες φαίνονται διαφορετικές, όλες
τους συνδυάζουν τις θεωρίες της παραδοσιακής Κινέζικης
Ιατρικής και Φιλοσοφίας (Γιν-Γιανγκ, Πέντε στοιχεία, Οκτώ
Τρίγραμμα, κ.λπ.), με τις τεχνικές των Πολεμικών Τεχνών
και στοιχεία του κινέζικου διαλογισμού και των αρχαίων
μεθόδων επίτευξης μακροζωίας (Τσι Κουνγκ), με έναν αριστοτεχνικό τρόπο εξάσκησης που αναπτύσσει αρμονικά
το πνεύμα και το σώμα, την συγκέντρωση και την δύναμη,
την χαλάρωση και την εγρήγορση, την ηρεμία και τον δυναμισμό, την εσωτερική γαλήνη και την αυτοάμυνα, την
αυτογνωσία και την ικανότητα στην πολεμική τέχνη ή,
όπως θα το εξέφραζαν οι Κινέζοι, το Εξωτερικό με το

Σ’ έναν κόσμο όπου, η ένταση του τρόπου ζωής δημιουργεί σωματικό και ψυχικό στρες στον σύγχρονο άνθρωπο,
οι ευθύνες βαραίνουν την καρδιά και τα ψυχολογικά αδιέξοδα μαστιγώνουν τον νου μας, οι τέχνες του «Νεΐ Τζια
Τσουάν» μπορούν να προσφέρουν μια θαυμάσια λύση για
πάρα πολλούς ανθρώπους.

Εσωτερικό, τον Διαλογισμό με την Δράση ή το Γιν με το
Γιανγκ. Επειδή αναπτύσσουν αρμονικά και τις σωματικές
όσο και τις πνευματικές δυνάμεις και ικανότητες των
ασκούμενων, οι τέχνες του Νεΐ Τζια Τσουάν, ονομάζονται
επίσης και «Οι Τέχνες της Αρμονίας», ονομασία που τους
ταιριάζει απόλυτα.

Το «Εσωτερικό Κουνγκ Φου = Πολεμικές, Ενεργειακές και
Θεραπευτικές Τέχνες», μπορεί να αλλάξει θεαματικά τον
τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων προς το καλύτερο. Η
αρμονία στην σκέψη και στην δράση, η ισορροπία στο σώμα
και στον νου και η συνύπαρξη δύναμης και χαλάρωσης σε
όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι τα σημαντικότερα δώρα που το Ταΐ Τσι Τσουάν, το Πα Κουα Τσανγκ, και το
Χσίνγκ Γι Τσουάν μπορούν να μας προσφέρουν. Οι Τέχνες
της Αρμονίας είναι σήμερα πιο χρήσιμες για τον σύγχρονο
άνθρωπο, σε μια εποχή σύγχυσης, έντασης και άγχους. Γι’
αυτό και η δημοτικότητά τους αυξάνεται συνεχώς σε όλο τον
κόσμο.

―――――――――
* Ο Αντώνης Γιαννούλης είναι Εκπαιδευτής Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών, Τηλ.: 210-8954923.
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Σε δημοσκόπηση που είχε αναθέσει υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προεκλογικά, στη διερεύνηση για τον τοπικό Τύπο, το αποτέλεσμα ήταν καταλυτικό:

Το 46% του κοινού ενημερώνεται από τον τοπικό Τύπο.

Πάνω από τους μισούς, το

26,2% απάντησε

ότι διαβάζει ΕΒΔΟΜΗ
Η δεύτερη τοπική εφημερίδα είναι 20 μονάδες πίσω! Στο 6,8%!!
Ο παρακάτω πίνακας “μιλάει”:

2η εφημερίδα
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
άλλη

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας για την προτίμηση. Δικαιώνει τις προσπάθειές μας για αντικειμενικότητα και πληρότητα.
Τα 14 χρόνια συνεπούς και ανελλιπούς εβδομαδιαίας κυκλοφορίας το επιβεβαιώνουν.
Η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας, μας επιφορτίζει με αταλάντευτη υπευθυνότητα και συνεπή ανταπόκριση στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις σας.

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, η στήριξη ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

