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Αλλη απόφαση πήραν στα

3Β και άλλη δόθηκε 

στη δημοσιότητα!
Σελίδα 7

Μήνυση για εσχάτη προδοσία σε

βουλευτές & Υπουργούς 
Σελίδα 15

“Δεν τίθεται θέμα

αμφισβήτησης

στον Ωρωπό για το

εκλογικό αποτέλε-

σμα» Σελίδα 11

Αναδιάρθρωση

Πολιτικής Προ-

στασίας στο Δήμο

Μαρκοπούλου

Σελίδα 11

Αντιδήμαρχο στο

Μαραθώνα Σελ. 11

Αλήθεια ή μύθος τα
χρέη των Δήμων;

Πλήθυνε το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Παλλήνης μετά τη συνένωση των
τριών ΟΤΑ (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη). 
Δεύτερη συνεδρίαση και οι εκλογικές κόντρες δεν έχουν απαλειφθεί μεταξύ των δύο δη-
μάρχων νυν και τέως. Στη φωτογραφία η πτέρυγα της πλειοψηφίας. Σελίδες 13,14

Οι εισβολείς

νίκησαν
- ψύχραιμη η Κυβέρνηση - 

Μετά από παλινωδίες και έντονες διαβουλεύσεις,

πέτυχε τελικά η Κυβέρνηση ν’ αποφύγει την επέμ-

βαση των κατασταλτικών δυνάμεων για την απο-

μάκρυνση των καταληψιών της Νομικής λαθρομε-

ταναστών!

Γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, χθες Παρασκευή,

επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του εισαγγελέα και

των λαθρομεταναστών – καταληψιών, να μετακι-

νηθούν πεζοί στο νεοκλασικό κτίριο της συμβολής

των οδών Πατησίων και Ηπείρου, που τους παρα-

χωρήθηκε. Η μετακίνηση – πορεία των μετανα-

στών, απεργών πείνας, έγινε με την διακριτική συ-

νοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

«Από την αρχή […] καταγγείλαμε ότι κάποιοι επι-
χειρούν εκμεταλευόμενοι τους ίδιους τους μετα-
νάστες να οδηγήσουν σε αδιέξοδες καταστάσεις,
για δικά του οφέλη». […] 

«Η Κυβέρνηση με ψυχραιμία και αποφασιστικότη-
τα υπερασπιζόμενη την έννομη τάξη και το κράτος
δικαίου διασφάλισε την ειρηνική και ασφαλή έξο-
δο της ομάδας αυτής από το Πανεπιστήμιο και τον 

Συνέχεια στη σελ. 2

Τα μικρά πεύκα δεν άντεξαν στη μανία του αέρα που φυσάει αυτή την ώρα, Παρα-
σκευή 28/1. Ο Χειμώνας έρχεται μαζί με το Φλεβάρη, όπως δείχνουν τα δελτία και-
ρού· άργησε αλλά έρχεται...

Σελίδα 22

Σελίδα 16
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Αρμοδιότητες εποπτείας στο
Δήμο Μαρκοπούλου Σελ. 6

“Πόθεν έσχες”
με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 8

Λύσανδρος: ο Σπαρτιάτης νικητής
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Φτωχύναμε κατά έναν Ανθρω-
πο Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Word Salsa Meeting στο
Μιλάνο με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Πρωτοχρονιάτικες πίτες Σελ. 12

«Δεν τίθεται θέμα αμφι-
σβήτησης εκλογικού απο-
τελέσματος» Σελ. 14

Πήραν πίσω τον προληπτικό
έλεγχο στους ΟΤΑ Σελ. 16

Από τα έδρανα του Κοινο-
βουλίου Σελ. 17

Παραίτηση ή ανεξαρτητο-
ποίηση; Δημήτρης Ράπτης Σελ. 18

Η γρίπη Η1Ν1 Σελ. 21

Τα Αγια Θεοφάνεια στο 

ΝΑΟΒούλας Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Προγράμματα Ενηλίκων

στο Δήμο Παλλήνης
εκμάθησης ξένων γλωσσών

Ξεκίνησαν τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλί-

κων τα οποία υλοποιούνται από το ΚΕΕ Ανατολι-

κής Αττικής και τον Δήμο Παλλήνης. 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εκμάθηση ξένων

γλωσσών (Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά) και ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών. Ο αριθμός των ατόμων που θα

παρακολουθήσουν τα προγράμματα αυτά είναι πε-

ρίπου 120. 

Τα προγράμματα αυτά θα πραγματοποιηθούν στο

2ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα και στο 2ο Γυμνάσιο

Γέρακα. 

Η διάρκεια τους είναι τρεις μήνες.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, για

όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο

τηλέφωνο: 210 6604666

Τα παραπάνω υλοποιούνται στα πλαίσια του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια

Βίου Μάθηση»

31 Ιανουαρίου γιορτάζει η

Παλλήνη

Τα γιορτινά της θα ντυθεί η Παλλήνη από τη Δευ-

τέρα 31 Ιανουαρίου, παραμονή του Αγίου Τρύφω-

να, για να τιμήσει τον Αγιο πολιούχο της.

Το εορταστικό πρόγραμμα είναι το παρακάτω:

Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2011

6.00 μ.μ.  Μ. Εσπερινός

9.00 μ.μ.  Ιερά Αγρυπνία

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011 - 7.00 π.μ. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του

Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.

Νικολάου.

10.30 π.μ. Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λει-

ψάνων.

Μετά τη Λιτάνευση Θα ακολουθήσει δεξίωση στο

Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας).

5.00 μ.μ. Μεθέορτος εσπερινός και Ιερά Παράκλη-

σις.

ΤΑ 3Β 

συνεδριάζουν

Ο Δήμος 3Β συνεδριά-

ζει τη Δευτέρα 31 Ια-

νουαρίου στις 6μ.μ. με

6 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη.

Τα θέματα αφορούν

τροποποίηση προϋπο-

λογισμών, έγκριση οι-

κονομικού απολογι-

σμού, Προσλήψεις

προσωπικού και εκλο-

γή μελών Δ.Σ. του Ξε-

νώνα Βουλιαγμένης.

Συνέχεια από τη σελ. 1

τερματισμό της κατάλυσης του ασύλου», δήλωσε

στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πε-

ταλωτής.

Ήταν επιτυχία όντως της Κυβέρνησης ν’ αποφύγει

εντάσεις και έκτροπα που θα δημιουργούσε επέμβα-

ση των δυνάμεων καταστολής. Ήταν όμως και νίκη

των εισβολέων λαθρομεταναστών να «γονατίσουν»

ένα κράτος στο οποίο υποτίθεται ότι προσφεύγουν

ως ικέτες ζητώντας φιλοξενία. 

Επέδραμαν, απίτησαν και προς το παρόν επέτυχαν!

Στο «κάποιοι» του κυβερνητικού εκπροσώπου, οφεί-

λουμε να τονίσουμε ότι την ίδια ψυχραιμία επέδειξε

και το ΚΚΕ και ο Φ. Κουβέλης και τελικά και ο Πρόε-

δρος του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιώντας τη θέση του από

κάποιους περίεργους ιδεολόγους του χώρου του. 

Οι ...εισβολείς νίκησαν
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Στην τροχιά της “ανάπτυξης” και στις κρίσιμες επο-

χές που βιώνουν επελέγησαν 15 ακίνητα του δημο-

σίου για αξιοποίηση. Μεταξύ αυτών και οι αλυκές

Αναβύσσου που εδώ και χρόνια επωφθαλμιούν τα

μεγάλα συμφέροντα.

Οι σχεδιασμοί, κατά πως φαίνεται των κυβερνώντων,

για άλλη μια φορά αποδεικνύονται βραχίβιοι και κο-

ντόφθαλμοι· μόνο το σήμερα.  Το αύριο κομμάτια να

γίνει.

Ετσι ο Δήμος Σαρωνικού σε δημοτική συνεδρίαση

που πραγματοποίησε στις 13 Ιανουαρίου πήρε από-

φαση για τις Αλυκές και την παραλία του γενικότε-

ρα. 

Εκτός συναλλαγής οι παραλίες

― Οι παραλίες  μεταξύ του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΣ και

του ξενοδοχείου PLAZA RESORT (παραλία Αγ. Νι-

κολάου και κεντρική παραλία Αναβύσσου) θα παρα-

μείνουν ελεύθερες, δημόσιες και εκτός οποιασδή-

ποτε συναλλαγής. Η όποια αξιοποίηση θα αφορά

την έκταση εκτός παραλίας και αιγιαλού.

― Θα προβεί στην εκπόνηση των πλέον ενδεδειγμέ-

νων προτάσεων αξιοποίησης του χώρου των αλυ-

κών, με ήπιες μορφές ανάπτυξης φιλικές προς το πε-

ριβάλλον και στην κατάθεση τους στις αρμόδιες

υπηρεσίες.

― Θα επιδιώξει συνάντηση με τους αρμόδιους

Υπουργούς προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις.

― Ζητάμε να παραχωρηθεί στο Δήμο Σαρωνικού η

διαχείριση των ακτών που βρίσκονται:

α) Παραλία Μαύρο Λιθάρι

β) Παραλία Αγίου Νικολάου Αναβύσσου

γ) Κεντρική παραλία Αναβύσσου

δ) Παραλία Παλαιάς Φώκαιας

ε) Χώρος κάμπινγκ Παλαιάς Φώκαιας

― Να ξεκινήσει άμεσα ο καθαρισμός του χώρου των

αλυκών παίρνοντας μέτρα τόσο για την φύλαξη του

χώρου όσο για την απομάκρυνση των σκουπιδιών

που βρίσκονται σε αυτόν.

― Η όποια επένδυση τελικά επιλεγεί θα πρέπει να

απολαμβάνει ευρύτερης λαϊκής συναίνεσης και απο-

δοχής από την τοπική κοινωνία.

Εκτός συναλλαγής οι παραλίες του Δήμου Σαρωνικού



4 ΣΕΛΙΔΑ - 29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

3η σποροφύτευση 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ

στο Δασαμάρι Πικερμίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τόπος & ώρα συνάντησης:

παιδική χαρά Διώνης (οδός Πίνδου) 10:45 π.μ.

Δασαμάρι S.O.S.

blog: http://dasamarisos.blogspot.com

"Δάσος: Το μεγαλύτερο
εθνικό μας κεφάλαιο"

με τους Ρόταρυ

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών και  Γέρακα, οργα-

νώνουν  κοινή συνεστίαση με ομιλία για τις 8 Φε-

βρουαρίου 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 Αθανασί-

ου Διάκου), ώρα 20.45. 

Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος Ρ.Ο. Γέ-

ρακα 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 επι-

κοινωνίας –κρατήσεις 6977611968   Ν. Ευσταθιά-

δης, Mαρία  Θωκταρίδου 6977358355, Δημήτριος

Ε. Μέξης  Τηλ. 210 33.11.729. 

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 Ια-

νουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Καθημερινά, από τις 8π.μ. έως τις

10μ.μ., εξειδικευμένοι συνεργάτες και

εθελοντές του Οργανισμού θα βρίσκο-

νται εκεί, για να παρουσιάσουν τις δρά-

σεις 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 ντοκιμα-

ντέρ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ για τους μι-

κρούς επισκέπτες θα λειτουργεί παιδότοπος και θα

πραγματοποιούνται καθημερινά ψυχαγωγικές δραστη-

ριότητες, 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».

NΟ  BODY ELSE 
Θεατρική παράσταση 

στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από 31 Ιανουαρίου έως 1 Μαρ-

τίου 2011, στις  21:30

Έξι μηχανές κατασκευής ιστοριών διηγούνται το αποτύ-

πωμα της μνήμης σ' ένα σώμα που λειτουργεί εδώ και 25

χρόνια. Ή αλλιώς: ένα μικρό Κόρπους με τις οδηγίες

χρήσης του.

Το αυτονόητο, το άμεσα διαθέσιμο και προσβάσιμο, το ακαθό-

ριστα εξερευνημένο, με τα πολύτιμα εξαρτήματα, τις μοναδι-

κές λεπτομέρειες, τους ιδιαίτερους αυτοματισμούς, τις προσω-

πικές του διαθέσεις, προτιμήσεις, συστάσεις... Το σε κατάστα-

ση μηδενικής απόστασης κι εξαιρετικής οικειότητας Σώμα: Με-

ταφέρει μνήμη κυτταρική. Μνήμη συλλογική. Ένστικτα. Απο-

ρίες. Και είναι σε θέση να πει -ερήμην του- ιστορίες ασήμαντες

ή και Ιστορικές. Καμία ιστορία, μέχρι σήμερα, δε γράφτηκε ως

το τέλος.

Η σύνθεση της δραματουργίας προέκυψε από την ομά-

δα και τα αναγνώσματά της. Η σκηνική της μεταφορά

προέκυψε κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Οτιδήποτε

προκύψει κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αποτελεί

μέρος της. 

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους

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 Λίνα Νικολακοπούλου υποδέχεται το 2011 με μια σειρά
συνεντεύξεων από ανθρώπους της Τέχνης και της Δια-
νόησης στην ίδια και στον Άρη Σκιαδόπουλο. Συζητήσεις
δίχως φόβο και με πάθος, στις οποίες οι απόψεις των κα-
λεσμένων έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, ειδικά
στις μέρες που διανύουμε.

“Ένας λόγος… παραπάνω” 

τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στο Gazarte Theater. Η βραδιά
θα είναι αφιερωμένη στον ποιητή από τη Θεσσαλονίκη
Ντίνο Χριστιανόπουλο, ο οποίος θα παραστεί και θα δια-
βάσει ποιήματά του.
Μετά τη συνέντευξη διάρκειας μιας ώρας, το κοινό θα
έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις στον ποιητή. 
Στο τέλος της βραδιάς, θα ακουστούν δισκογραφημένα
αλλά και κάποια ακυκλοφόρητα τραγούδια του ίδιου του
ποιητή, από τον Θεσσαλονικιό τραγουδιστή Δημήτρη Νι-
κολούδη.  
Ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση στο Restaurant-Bar του
Gazarte στον πρώτο όροφο με θέα την Ακρόπολη.

Gazarte Theater - Βουτάδων 32-34, Γκάζι Τηλ.: 210 3452277
Ώρα προσέλευσης 20:15 - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

“Ένας λόγος… παραπάνω” 

Έκθεση Παιδικού Βιβλίου

28 έως τις 31 Ιανουαρίου 

Έκθεση Παιδικού Βιβλίου για ηλικίες από 7 έως ...97 ετών

ανοίγει το ΣαββατοΚύριακο στο HELEXPO στο Μαρούσι.

Πολλά βιβλία, πλούσιες δραστηριότητες από τις 28 έως

τις 31 Ιανουαρίου!

Στον χώρο της Έκθεσης θα βρείτε συνολικά 46 εκθέτες,

άφθονα βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας, Παιδική Γωνιά, Γω-

νιά των Εφήβων και Γωνιά των Εκπαιδευτικών και των Γο-

νέων. Συμμετέχουν επίσης φορείς πολιτισμού, ενώ θα

πραγματοποιηθούν 200 εκδηλώσεις, συναντήσεις με συγ-

γραφείς και εικονογράφους, δραστηριότητες με εμψυχω-

τές και πολλά πολλά δρώμενα για όλη την οικογένεια!

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη, ενώ παρέχεται

δωρεάν στάθμευση στο πάρκινγκ του AVENUE.

Το Θέατρο Νέων (www.theatroneon.com, www.akademeia.gr) μαζί

με την ιστοσελίδα για γονείς www.mamakid,gr  θα βρίσκονται εκεί

με εκδηλώσεις και εργαστήρια όπως:

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιανουαρίου

11.00 - 11.30  Φτιάξε το πρόσωπό σου!
17.00 - 17.30  Φτιάχνουμε μολυβοθήκη!
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Πολλαπλή εκδήλωση 

στη Νέα Μάκρη

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης σε συνεργα-

σία με το Δήμο Μαραθώνα, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου,

ώρα 11π.μ. θα πραγματοποιήσει εκδήλωση, όπου θα

βραβευθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Νέας

Μάκρης για την επιτυχια τους στις πανελλήνιες εξετά-

σεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Παράλληλα θα κόψουν βασιλόπιτα με εορταστικό

πρόγραμμα (χορό & τραγούδι).

Η εκδήλωση θα γίνει στο Αθλητικό & Πολιτιστικό

Πάρκο Νέας Μάκρης 34χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος.

DNA
του Dennis Kelly

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή  
(Αντισθένους & Θαρύπου / 210.92.12.900)

Η ομάδα Grasshoper, που εισήγαγε το εφηβικό θέατρο

στην Ελλάδα  με την παράσταση «Chatroom» του Enda

Walsh στο Θέατρο Χώρα για δύο σεζόν, επιστρέφει με

το δεύτερο έργο της για εφήβους, το «DNA» του Den-

nis Kelly,  αυτή τη φορά σε συμπαραγωγή με το Θέατρο

του Νέου Κόσμου 

Ο συγγραφέας 

Ο Dennis Kelly είναι από τους πλέον ανερχόμενους θεα-

τρικούς συγγραφείς της χώρας του (το τελευταίο του

έργο The Gods weep ανέβηκε από τη φημισμένη Royal

Shakespeare Company με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άι-

ρονς). Γιος οδηγού λεωφορείων, σταμάτησε το σχολείο

στα 16 του και ανακάλυψε το θέατρο αργά, μέσω μιας

τοπικής ερασιτεχνικής ομάδας. Το πρώτο του έργο το

έγραψε σε ηλικία 30 ετών και γνώρισε αμέσως μεγάλη

επιτυχία. 

Στο αθηναϊκό κοινό τον συστήνει τη σεζόν 2010-2011 το

θέατρο του Νέου Κόσμου, παρουσιάζοντας δύο από τα

εννέα συνολικά έργα του, το Orphans (2009) σε σκηνο-

θεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και το  εφηβικό DNA

(2007) σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου. 

Το έργο 
Το DNA γράφτηκε ειδικά για εφήβους το 2007 στο πλαίσιο του

προγράμματος «Connections» που διοργανώνει εδώ και 17 χρό-

νια το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας. Πρόκειται για ένα από τα

μεγαλύτερα γεγονότα του εφηβικού θεάτρου διεθνώς: το Εκ-

παιδευτικό και Επιμορφωτικό Τμήμα του Εθνικού Θεάτρου της

Αγγλίας παραγγέλνει σε καταξιωμένους συγγραφείς νέα έργα

για να παιχτούν από νεανικές ομάδες, με την προϋπόθεση να

αγγίζουν τους προβληματισμούς των εφήβων, να κεντρίζουν το

ενδιαφέρον τους και να κινητοποιούν τη δημιουργικότητά τους. 

Με διεισδυτική ματιά πάνω στη σύγχρονη κοινωνική παθογέ-

νεια και βαθιά γνώση της σύνθετης εφηβικής ψυχοσύνθεσης, ο

Dennis Kelly στο DNA πραγματεύεται το δύσκολο πέρασμα των

εφήβων στην ενήλικη ζωή, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τις

ευθύνες τους και αναζητούν την συναισθηματική και προσωπι-

κή τους ασφάλεια. Πώς όμως ορίζει ο καθένας την ασφάλεια

και που την αναζητά; Στην ολοκληρωτική αφομοίωση σε μια

ομάδα ό,τι κι αν αυτό υπαγορεύει; Στη σύγκρουση και τον εξα-

ναγκασμό των άλλων;  Στην εξασφάλιση της δικής του επικρά-

τησης στους άλλους, και στην επίρρηψη ευθυνών; Ή σε μια

πραγματική και ολοκλήρωμένη σχέση εμπιστοσύνης και αλλη-

λοστήριξης; Και ποιο θα είναι το τίμημα για κάθε επιλογή, που

καθένας θα πληρώσει; Μέσα από την διαδρομή κάποιων από

τους ήρωες, το έργο κάνει μια έκκληση για μια κοινωνία συ-

μπόνοιας και ανοχής στην διαφορετικότητα, και θέτει το ερώ-

τημα αν αυτό μπορεί το ανθρώπινο είδος να το πετύχει...  «Πά-

ντως», λέει η Λία «στο DNA μας είναι γραμμένο ότι μπορού-

με»...

Στόχος της δημιουργικής ομάδας είναι να δώσει τη δυνατότη-

τα στους εφήβους –αλλά και σε γονείς  και  εκπαιδευτικούς–

να αναμετρηθούν με καίρια ζητήματα της ζωής τους και της

εποχής μας μέσα από μια παράσταση υψηλής αισθητικής. Στο

κέντρο του ενδιαφέροντος της καλλιτεχνικής ομάδας, αλλά και

των έμπειρων θεατρολόγων που εργάζονται για την παράστα-

ση, είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της επιθετικότητας και

της ψυχολογικής και κάθε είδους βίας μεταξύ συνομηλίκων. 

Παρ. & Σάβ.  στις 19.00 / Κυρ. 21.15. Διάρκεια 85’  

Πρωινές παραστάσεις για σχολεία, κατόπιν συννενόησης

Τιμές εισιτηρίων: 20€ & 15€  (ειδικές τιμές για σχολεία

&  groups)

Ο Κώστας Χατζής στην

“Τεχνόπολις”

'Χθες-Σήμερα-Αύριο' 

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 22:00

Ο Κώστας Χατζής από τους κορυφαίους  δημιουρ-

γούς στο κοινωνικό τραγούδι παρουσιάζει για

πρώτη φορά, μια μουσική παράσταση με τίτλο

'Χθες-Σήμερα-Αύριο' με όλα τα  τραγούδια, που

τον ανέδειξαν ως έναν από τους πιο σπουδαίους

συνθέτες και εκτελεστές τραγουδοποιούς.

Τραγούδια που αγαπήσαμε: 'Αν ερχόσουν', 'Ραμό-
να', 'κι ύστερα', 'σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει', 'χά-
σαμε', 'βρε δεν βαριέσαι αδερφέ', 'σπουδαίοι άν-
θρωποι', 'τ’ αεροπλάνο', ερμηνευμένα εξαιρετικά

από τον ίδιο και τις σπουδαίες φωνές της Μαρίας

Αλεξίου, του Μανώλη Χατζημανώλη και της Στέλ-

λας Βαλάση.

Μαζί του, κάθε εβδομάδα και ένας από τους φί-

λους του... Πίτσα Παπαδοπούλου, Ελπίδα, Δάκης,

Λάκης Παππάς, Αφοι Τζαβάρα

Τεχνόπολις Αμφιθέατρο, Πειραιώς 100 Γκάζι.

“Τα πιο πολλά Μινόρε”

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες στη Νέα Μάκρη, ορ-

γανώνουν για το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 9

το βράδυ μια αναδρομή σε αγαπημένα ελληνικά

τραγούδια με τίτλο: «Τα πιο πολλά Μινόρε».
Συμμετέχουν: Γιάννης Κούκος μπουζούκι & τραγούδι

Ζαφειρία Βασιλείου πιάνο και τραγούδι

Σπύρος Βελούδος κιθάρα και τραγούδι.

Πολιτιστικές Απόπειρες - αίθουσα Πολύτροπο

Λ. Μαραθώνος 26 Νέα Μάκρη, 

τηλ. 22940 98500

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ

210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μουσικό ταξίδι μεσ’τον
χρόνο 60’s-70’s
Ασπασία Ζωναρά κιθάρα-τραγούδι,  Δημήτρης Κατα-

κουζηνός keyboards-τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΞΥΔΙΑΣ -
«ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ»
Τραγουδούν: Φωτ. Σαββατιανού, Μιχ. Μαριδάκης

Πιάνο: Θ.Ξυδιάς, Ακκορντεόν: Θ.Μπρουτσάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Γιάννης Εμμανουηλίδης τρίχορδο μπουζούκι, Θάνος

Μπόμπορας τρίχορδο μπουζούκι και Παύλος Εμμα-

νουηλίδης κιθάρα

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ PRIFTIS TRIO
Α. Πρίφτης: κιθάρα, Γ. Σταυρόπουλος: τύμπανα,

Π.Τριβόλης: μπάσο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΞΥΔΙΑΣ

- «ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ»
Τραγουδούν: Φωτ. Σαββατιανού, Μιχ. Μαριδάκης

Πιάνο: Θ.Ξυδιάς, Ακκορντεόν: Θ.Μπρουτσάκης, 

ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

Έκθεση ζωγραφικής των εικαστικών 
Εύας Πελεκίδου & Σάντυς Σολομωνίδου 

Εγκαίνια Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου στις 8.00μμ

Στις 10μμ θα ακολουθήσει μουσικό ταξίδι μεσ’ τον

χρόνο 60’s – 70’s, όπως σημειώνεται παραπάνω.

Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Kαθημερινά 0900 - 1400 & 1900 - 2200
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Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, η Δη-

μοτική Αρχή του Μαρκόπουλου πραγματοποίησε  μια

άτυπη συνεδρίαση με την παρουσία της βουλευτού

και προέδρου νεοπαγούς κόμματος Ντόρας Μπακο-

γιάννη, όπου συζήτησαν τα προβλήματα της πόλης.

Εμείς παρουσιάσαμε το γεγονός, χωρίς κανέναν

σχολιασμό.

Λάβαμε όμως δελτίο τύπου από την παράταξη της

μειοψηφίας  “Δύναμη Ελπίδας” με επικεφαλής τον

Γιώργο Αδάμο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνάντη-

ση, όπου  καταγράφει τη δική τους παρέμβαση στα

θέματα. Γράφει μεταξύ άλλων:  

«Λάβαμε μέρος στη συνάντηση γιατί πιστεύουμε ότι

ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει να συναντάς και να

ενημερώνεις όποιον πολιτικό αρχηγό επισκέπτεται

τον τόπο σου. Για μας το θέμα δεν είναι ποιόν συνα-

ντάς αλλά τι του λες και η «Δύναμη Ελπίδας» δηλώ-

νει ότι θα είναι παντού παρούσα υπερασπιζόμενη τις

θέσεις της για το συμφέρον του δήμου μας.

Ο επικεφαλής της κίνησής μας κ. Αδάμος Γιώργος

αφού καλωσόρισε την κα Μπακογιάννη στο δήμο

μας, την ενημέρωσε ότι η «Δύναμη Ελπίδας» είναι

μια Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση που ένας από τους

βασικούς της στόχους είναι η συμμετοχή του κό-

σμου στα κοινά και η λύση χρόνιων προβλημάτων με

γνώμονα το κοινό συμφέρον. 

Ευχήθηκε η λειτουργία των νέων γραφείων του κόμ-

ματος «Δημοκρατική Συμμαχία» να συμβάλλει σε αυ-

τή την κατεύθυνση, αναχαιτίζοντας την απαξίωση

του πολιτικού μας συστήματος, μέρος του οποίου εί-

ναι και η ίδια η Πρόεδρος του, με πρωταγωνιστικό

μάλιστα ρόλο και με το μερίδιο ευθύνης που της ανα-

λογεί.

Οσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό που ο κ. Δή-

μαρχος είχε νωρίτερα αναφέρει στην ομιλία του, την

πληροφόρησε ότι εγκαινιάσθηκε πριν 16 χρόνια και

ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε και κατά την άποψη της κί-

νησης δεν θα λειτουργήσει, γιατί είναι τυφλός, το

επεξεργασμένο λύμα θα χύνεται στο ρέμα και επι-

φανειακά θα πηγαίνει στη θάλασσα, ενώ δεν υπάρχει

πρόβλεψη για τη λυματολάσπη.

Επίσης για την οικοδόμηση και την αλλαγή χρήσεων

γης στο «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» διαφώνησε κάθετα με τη

δημοτική αρχή στην θέση της να οικοδομηθούν τα

πάντα.

Τόνισε ότι ζούμε σε ένα ενιαίο δήμο που αποτελείται

από δύο πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κά-

θε μία. H πόλη του Πόρτο Ράφτη, με εκρηκτική αύ-

ξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, δεν έχει

ενταχθεί σε κανένα κεντρικό σχεδιασμό για την

αποχέτευσής της, εκτός της στενής λωρίδας της πα-

ράκτιας ζώνης και συνεπώς δεν πρόκειται να υπάρ-

ξει αποχέτευση για το ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ στο άμεσο

μέλλον.

Τέλος με αφορμή ότι τα γραφεία του κόμματός της,

που θα εγκαινίαζε είναι όλης της Ανατολικής Αττι-

κής,  αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο κεντρικός δρό-

μος που ενώνει το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της

Αττικής με την πρωτεύουσα, είναι κλειστός για πά-

νω από ένα μήνα  και κανείς δεν ασχολείται. Οι κά-

τοικοι δίνουν ένα δίκαιο αγώνα ενάντια στην κατα-

σκευή ΧΥΤΑ και υπάρχει σχεδόν πλήρης αποσιώπη-

ση τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από τους τοπικούς

Βουλευτές. Ρώτησε ευθέως, γιατί ενώ πέρασαν

οκτώ χρόνια, πέντε από τα οποία η ίδια είχε πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στην κυβέρνηση, δεν πάρθηκε τελε-

σίδικα καμία απόφαση, δεν δόθηκαν οι αποζημιώ-

σεις, δεν αποφάνθηκε το Κεντρικό Αρχαιολογικό

Συμβούλιο, κ.λ.π. ώστε να είναι απολύτως σαφές τι

είναι νόμιμο και τι παράνομο άλλα και τι πραγματικά

θα κατασκευαστεί στην περιοχή αυτή και με ποια σει-

ρά. Τέλος ζήτησε από την κ. Μπακογιαννη να είναι

κοντά στα προβλήματα της περιοχής.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δημοτική παράταξη Μαρκοπούλου “Δύναμη Ελπίδας”

Πολιτικός πολιτισμός η συμμετοχή μας στη συνάντηση Μπακογιάννη

Αρμοδιότητες εποπτείας 

σε όλους τους συμβούλους

έδωσε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, στα πλαίσια της καλύτερης, αποτελεσματικότε-

ρης και συλλογικότερης λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, με απόφασή του, όρισε

υπεύθυνους δημοτικούς συμβούλους σε κρίσιμους τομείς του Δημοτικού Έργου:

― Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Αλλαγιάννης, θα ασκεί επο-

πτεία επί των Νομικών Υποθέσεων του Δήμου Μαρκοπούλου και επί της λει-

τουργίας του ΚΑΠΗ.

― Για την εποπτεία σε θέματα Διοίκησης, Οικονομικών και Προμηθειών του Δή-

μου, ορίζεται ο Σπύρος Γέγος και επικουρικά ο Σπύρος Μπαγλατζής.

― Για την εποπτεία επί της Υπηρεσίας Πρασίνου και Αστικών Αναπλάσεων  ορί-

ζεται ο Χαράλαμπος Νικολάου.

― Ο Βασίλης Μεθενίτης θα επικουρεί άμεσα και θα συνεργάζεται με τον Αντι-

δήμαρχο Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

― Εποπτεία επί των θεμάτων των Λαϊκών Αγορών και της Δημοτικής Αστυνο-

μίας του Δήμου, ορίζεται ο Άρης Λαϊνάς.

―  Για την εποπτεία επί των θεμάτων της λειτουργίας του Κοιμητηρίου,  ορίζε-

ται η Μπίλλυ Δρίτσα.

― Για την εποπτεία στην λειτουργία των  Υπηρεσιών Φωτισμού, του Δήμου ορί-

ζεται ο Κώστας Γιαννάκης.

― Για την εποπτεία στην διοικητική και δικαστική κατάσταση και εξέλιξη των

Συμβασιούχων του Δήμου  ορίζεται ο  Χρήστος Δρίτσας.

―  Για την εποπτεία και αρμοδιότητα στα θέματα Πολιτικής Προστασίας  ορίζε-

ται ο Άγγελος Ρούσης.

― Για την εποπτεία στα θέματα του Αθλητισμού, Νεολαίας και Πολιτισμού  ορί-

ζονται  οι Σπύρος Δράκος, Γιάννης Ευαγγελίου και  Στέφανος Ορφανίδης.

«Ζητήματα κατάταξης και θητείας των
νέων στις ένοπλες δυνάμεις»

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Κορωπί

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων προς ομάδες δημοτών, η Δημοτική

Αρχή Κορωπίου πραγματοποιεί εκδήλωση, την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κωνσταντίνου 47) στις 7 το απόγευμα, με

θέμα «Ζητήματα κατάταξης και θητείας των νέων στις ένοπλες δυνάμεις».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η υπεύθυνη πληροφόρηση των

νέων, των γονέων και γενικά των δημοτών για όλα τα ζητήματα της στράτευ-

σης. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε σχετική επιστολή του προς νέ-

ους και γονείς με αφορμή την παρουσίαση της 2011 Α΄ ΕΣΣΟ στις  Ενοπλες

Δυνάμεις επισημαίνει  ότι η «εκδήλωση αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στη
γνώση ουσιωδών στρατιωτικών θεμάτων, με σκοπό τόσο την ψυχολογική όσο
και την υλική προετοιμασία των στρατεύσιμων πριν και κατά τη διάρκεια της
θητείας τους». 

Oμιλητές στην εκδήλωση είναι:

Σπυρίδων Κόλλιας, (δημοτικός σύμβουλος, Νευροχειρουργός), «Υγιεινή
στρατού. Ψυχική και Σωματική υγεία»
Βασίλειος Σιδέρης, ειδικός για Στρατολογικά θέματα

Γεώργιος Στάμου, (Στρατιωτικός ε.α.) «Βήματα προετοιμασίας, οι πρώτες
ημέρες του νεοσύλλεκτου, δικαιώματα και υποχρεώσεις»

Συντονίζει ο Αθανάσιος Πουλάκης, αντιδήμαρχος Κορωπίου
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ 

– ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

«Εκστρατεία καθαριότητας»

Η καθαριότητα είναι κοινωνικό αγαθό που επιτυγ-

χάνεται με τη συνεχή συνεργασία των κατοίκων

και του Δήμου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ξεκινάμε με τις Υπηρεσίες μας

«εκστρατεία καθαριότητας» όλων των περιοχών

του Δήμου μας.

Σας ζητάμε να επιβοηθήσετε το έργο μας με απλές

κινήσεις:

1. Κατεβάζουμε τα σκουπίδια κοντά στην ώρα απο-

κομιδής.

2. Χρησιμοποιούμε ειδικές σακούλες σκουπιδιών.

3. Δεν αφήνουμε ογκώδη αντικείμενα και υπολείμ-

ματα καθαρισμού βλάστησης – κλάδευσης στους

δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

4. Όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας ας φροντί-

σουμε και το περιβάλλον.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ Βάρη, 23/01/09

ΒΑΚΧΟΥ 10 ΒΑΡΗ

ΤΗΛ. FAX 210 8973455 Αρ. Πρωτ. 01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια Γενική Συνέ-

λευση που θα γίνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30

στα γραφεία του συλλόγου, Βάκχου 10, Βάρη. Η εν λόγω συνέ-

λευση θα είναι καταστατική.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο

τόπο. Την ημέρα αυτή  θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της πίτ-

τας. Να είστε όλοι παρόντες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

• Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων έτους 2008

• Οικονομικός απολογισμός χρήσης του 2008

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Έγκριση πεπραγμένων του 2008

• Έγκριση οικονομικού απολογισμού

• Τροποποίηση του καταστατικού

• Απαλλαγή του απερχόμενου Δ. Σ. από κάθε ευθύνη.

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου.

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο για

την εκλογή τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής παρακαλούνται να υποβάλλουν έγγραφες δηλώσεις υπο-

ψηφιότητας στο σύλλογό μας μέχρι την Παρασκευή 6/02/09 και

για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο Γραμμα-

τέα του συλλόγου Φ. Κούτρα (τηλ. 6944186117).

Όσα μέλη δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να

την πληρώσουν μισή ώρα πριν αρχίσει η Γ.Σ. στον ταμία του

συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο ουρανός στο κεφάλι έχει πέσει

στους Συλλόγους που είχαν προ-

στρέξει στον συνδυασμό που θα

“έσωζε την πόλη” από τους επι-

κίνδυνους, που ήθελαν να αλλά-

ξουν τις χρήσεις γης στη Βούλα!

Πρώτη συνεδρίαση του Δήμου 3Β

και πρώτο θέμα το χωροταξικό και

η περιβαλλοντική θεώρηση του!!

Μια πολύωρη συνεδρίαση, όπως

γράφαμε στο φύλλο μας με τον

σημαδιακό αριθμό 666!!! την

15/1/2011, η οποία επί της ουσίας

δεν είχε καταλήξει σε συγκεκρι-

μένη πρόταση, αφού κάποιοι σύμ-

βουλοι της μειοψηφίας ζήτησαν

να προστεθούν - οπωσδήποτε -

κάποιοι όροι. 

Τελικά μπήκαν; 

Η απόφαση λοιπόν  (10/2011) του

5ου θέματος με τιτλο: «Πρόταση

για Σύνταξη Μελέτης Χωροταξι-

κού Σχεδιασμού Δήμου Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης», δημο-

σιεύθηκε  σύμφωνα με την αρχική

εισήγηση του Δημάρχου κι όχι

όπως αυτή διαμορφώθηκε, κατά

την συζήτηση, τις επισημάνσεις

των Συμβούλων και τις διαβεβαι-

ώσεις του Δημάρχου, όπως είχα-

με γράψει στο ρεπορτάζ της

«7ης». 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδό-

κωστας είχε διαβεβαιώσει επα-

νειλημένα το Συμβούλιο ότι δεν θ’

αλλάξουν οι χρήσεις γης της

Βούλας, καταχειροκροτούμενος

από το ακροατήριο! 

Παρ’ όλα αυτά, στη δημοσιευμένη

απόφαση αναγράφεται ρητά ότι

το Δ.Σ. αποφασίζει: «την σύνταξη
μελέτης από επιστημονικό φορέα
που θα αναλύσει την Χωροταξική
και Περιβαλλοντική θεώρηση του
Δήμου, τη φυσιογνωμία των πε-
ριοχών και τα δεδομένα του χώ-
ρου και του Περιβάλλοντος και
στη συνέχεια λαμβάνοντας υπό-

ψη το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
θα κάνει προτάσεις για τον χωρο-
ταξικό σχεδιασμό, καθορισμό ζω-
νών προστασίας, χρήσεις γης και

όρους δόμησης και γενικό Περι-
βαλλοντικό Σχεδιασμό». 
Εξουσιοδοτεί δε το Δήμαρχο να

προβεί στις απαιτούμενες διαδι-

κασίες, ώστε να καταστεί δυνατή

η σύνταξη της παραπάνω αναφε-

ρόμενης μελέτης. 
Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

14/1/2011

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτρης Αναστασίου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύ-

σης Κοντονής, όπως είχαμε γρά-

ψει, είχε ζητήσει μετ’ επιμονής ν’

αναγραφεί  στην απόφαση ότι

«δεν θ’ αλλάξουν οι χρήσεις γης
στη Βούλα», όπως είχε θέσει εξ’

άλλου «ως απαράβατο όρο» και ο

Ανδρέας Κάσδαγλης κατά την

υπερψήφιση της πρότασης.

Μ’ όλα ταύτα, στην απόφαση πα-

ρεισέφρυσε ή παρέμεινε αν θέλε-

τε, μεταξύ των διαφόρων περι-

βαλλοντικών βερμπαλισμών, που

δεν είναι εξ’ άλλου της αρμοδιό-

τητας της πρωτοβάθμιας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, «οι χρήσεις γης
και οι όροι δόμησης». Γιατί; 

Μήπως επειδή κάτι τέτοιο εξυπη-

ρετεί κάποιες επιχειρήσεις, που

έχουν δικαστικές εκκρεμότητες

«και θα εκμεταλευτούν μια τέτοια
απόφαση», όπως είχε καταγγεί-

λει ο Δ. Κοντονής στο Συμβούλιο; 

Ο καιρός θα δείξει...

Οπως ακούγεται ήδη έχουν κατα-

τεθεί ενστάσεις επί της απόφα-

σης και πιστεύω ότι η επόμενη

συνεδρίαση θα έχει ιδιαίτερο εν-

διαφέρον...

Σημειώνουμε πάντως ότι η δικιά

μας θέση, που έχει διατυπωθεί

επανειλημένα όσον αφορά το χω-

ροταξικό,  είναι ότι η Βούλα είναι

πόλη αμιγούς κατοικίας και μετά

από τρεις δεκαετίες, χρειάζονται

κάποιες προσαρμογές ως προς

τις χρήσεις γης, μη επιβαρυντι-

κές των όρων διαβίωσης, χάρη

της λειτουργικότητας της πόλης. 

Άλλο όμως οι θέσεις μας και άλλο

ο σεβασμός στις αποφάσεις. 

Α.Μπουζιάνη

Προβλέπονται αναταράξεις στα 3Β

Άλλα αποφασίστηκαν για τις

χρήσεις γης, άλλα γράφτηκαν
Εκ παραδρομής ή κρύβονται συμφέροντα; 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απειρία του Προέδρου Δ. Αναστασίου,
γιατί έχει θητεύσει πολλά χρόνια Πρόεδρος και γνωρίζει καλά τη διαδικασία.
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«Πόθεν έσχες!»

Θεωρώ ότι η πρόταση του Α. Σαμαρά στη Βουλή προ
ημερησίας για το πόθεν έσχες των βουλευτών είναι
εξαιρετική και αν δεν θέλουν να στρουθοκαμηλί-
ζουν, οφείλουν να την εφαρμόσουν.
«Σας προτείνω από σήμερα, εδώ στη Βουλή να συμ-
φωνήσουμε:

Να ζητήσουμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη έλεγχο
του «πόθεν έσχες», όλων των βουλευτών που έγι-
ναν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 ως σή-

μερα. 
Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανα-
κτήσει ο πολιτικός κόσμος τη σχέση αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει με τον Ελληνικό
λαό. 
Όταν μπήκε βουλευτής τι είχε, στη διαδρομή του τι
απέκτησε, όταν παραμένει σήμερα βουλευτής ή
όταν έφυγε, ποιο ήταν τότε το “πόθεν έσχες”».

Ποιος θα βγάλει τα “κάστανα”

απ’ τη φωτιά;

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα καυτή για

τους κυβερνώντες, αλλά και για όλους τους πολίτες

αυτής της χώρας που παρακολουθούν με μεγάλο

ενδιαφέρον, ανάμεικτα αισθήματα και οργή. Ο λό-

γος, η είσοδος των μεταναστών στη Νομική Σχολή

και η προσπάθεια να αποποιηθούν όλοι οι υπεύθυνοι

τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση στο πρόβλη-

μα.

Μου θυμίζει λιγάκι την προδοσία του Οτσαλάν· όλη

αυτή την ολιγωρία και βρώμικη διαδικασία που, που

για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας, τα-

πεινώθηκε...

Ολοι θέλουν να μη συμμετέχουν σ’ αυτή τη δύσκο-

λη διαδικασία επιλογής λύσης και προσπαθούν να

“βγάλουν την ουρά τους” απέξω.

Και ο Δήμαρχος της πόλης, που μιλούσε υπέρ των

μεταναστών πριν τις εκλογές, την “έκανε” με ελα-

φρά πηδηματάκια, αρνούμενος να αντιμετωπίσει το

πρόβλημα.

Τελικά τη λύση έδωσε η ...ιδιωτική πρωτοβουλία,

που διέθεσε ένα κτίσμα για να στεγαστούν. Το ερώ-

τημα είναι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; 

Για άλλη μια φορά ο ελληνικός λαός που στερείται

ακόμη και τα στοιχειώδη, σε μεγάλη κατηγορία του

πληθυσμού;

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Ο Λύσανδρος καταγράφεται σαν ο πολιτικός,

ο στρατηγός  και  ο ναύαρχος που έπαιξε κα-

ταλυτικό ρόλο στη λήξη του Πελοποννησια-

κού  πολέμου. Είχε γεννηθεί στη Σπάρτη γύ-

ρω στο 455 π.Χ. και εθεωρείτο στην εποχή

του, να κατέχει τη θέση του  ισχυροτέρου άν-

δρα στον ελληνικό κόσμο. Ιδιαίτερα ευφυής,

αλλά συνάμα και φιλόδοξος, σκόπευσε στην

ανατροπή των παραδοσιακών θεσμών, που

ήθελαν  τη βασιλεία να είναι κληρονομική και

όχι αιρετή. Αυτό όμως τον έφερε αντιμέτωπο

με  τον  βασιλιά Αγησίλαο. Ο Αγησίλαος, καί-

τοι  είχε βοηθηθεί από τον Λύσανδρο για να

ανέλθει στο θρόνο το 399 π.Χ. (δεδομένου

ότι όντας σωματικά ανάπηρος στο ένα πόδι

και κατά την κειμένη νομοθεσία δεν εδικαιού-

το του θρόνου), φρόντισε να τον παραγκωνί-

σει.   

Φρόντισε να παραγκωνίσει τον νικητή της μά-

χης στους Αιγός ποταμούς· της μάχης που

εκείνο το Φθινόπωρο του 405 π.Χ. έφερε τη

Σπάρτη κυρίαρχο και τον Πελοποννησιακό

πόλεμο στην απαρχή του τέλους του.  Οι λε-

πτομέρειες αυτής της μάχης, περιγράφονται

από τον Ξενοφώντα στα “Ελληνικά” του.

Ο Λύσανδρος μετά από σκληρές μυστικές

διαπραγματεύσεις  με τον Κύρο, αδελφό του

Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη, καταφέρνει να

αποσπάσει  για τη Σπάρτη γενναία οικονομι-

κή βοήθεια, και με αυτή να φτιάξει πολεμικό

στόλο άξιο για να αντιμετωπίσει τους πανί-

σχυρους  Αθηναίους. Οι Αθηναίοι, με στρατη-

γούς, τον Μέναδρο, Τυδέα , Κηφισόδοτο και

άλλους, έχοντας  ορμητήριο τη Σάμο λεηλα-

τούν τα περσικά παράλια και ανοίγονται πλέ-

οντες εναντίον της Εφέσου και της Χίου,

συμμάχων της Σπάρτης. Ο Λύσανδρος το

πληροφορείται και από τη Ρόδο, που ναυλο-

χούσε σπεύδει σε βοήθεια. Με σκοπό να απο-

τρέψει την αναχώρηση των αθηναϊκών πλοί-

ων,  προβαίνει σε  αντιπερισπασμό επιτιθέμε-

νος εναντίον της Λαμψάκου, συμμαχικής πό-

λεως των Αθηναίων. Στην πολιορκία, άλωση

και λεηλασία της Λαμψάκου, συνδράμουν

από  ξηράς οι σύμμαχοι Αβυδηνοί με στρατη-

γό τον Λακεδαιμόνιο Θώρακα. Οι Αθηναίοι,

δεν αργούν να μάθουν τα δυσάρεστα νέα και

με 180 πλοία, αποπλέουν και αγκυροβολούν

απέναντι από την Λάμψακο, στους Αιγός πο-

ταμούς, από τους οποίους η πιο κοντινή πό-

λη, η Σηστός, απέχει αρκετά. Ο Λύσανδρος,

μόλις πληροφορείται τις κινήσεις των Αθη-

ναίων, θέτει σε πολεμική ετοιμότητα το στρα-

τό του και κλείνεται με το στόλο του μέσα

στο λιμάνι, στη Λάμψακο. Με την ανατολή

του ηλίου, φτάνει ο Αθηναϊκός στόλος και

αναπτύσσεται σε παράταξη  μάχης  αναμένο-

ντας την έξοδο του στόλου των Σπαρτιατών

για την αναμέτρηση. Ο Λύσανδρος όμως,

έχει ήδη καταστρώσει το δικό του στρατηγι-

κό σχέδιο. Με  αυστηρές διαταγές, ο Σπαρ-

τιατικός στόλος παραμένει σε επιφυλακή και

αγνοεί κάθε προκλητική ενέργεια των αντι-

πάλων. Οι Αθηναίοι εις μάτην περιμένουν τον

στόλο των Σπαρτιατών να βγεί εξω από το λι-

μάνι. Βραδιάζει και οι Αθηναίοι απογοητευμέ-

νοι φεύγουν, αποπλέοντας για να ξανάρθουν.

Την άλλη μέρα το πρωί, επαναλαμβάνεται το

ίδιο σκηνικό αναμονής χωρίς να δοθεί η ευ-

καιρία για μάχη. Τώρα  οι Αθηναίοι αρχίζουν

να νοιώθουν υπερήφανοι, που η υπεροχή

τους κατατρόμαξε τόσον ώστε  οι Σπαρτιάτες

να αποφεύγουν τη σύγκρουση. Οι Αθηναίοι

πάλι φεύγουν και  ξανάρχονται και πάλι απο-

πλέουν άπρακτοι για 4-5 μέρες. Ο Λύσαν-

δρος παραμένει πάντα στο λιμάνι και δεν

βγαίνει να πολεμήσει. Οι Αθηναίοι αλαζόνες,

τώρα για τα καλά έχουν χαλαρώσει. Μάλιστα

κάθε βράδυ, όταν φεύγουν από τη Λάμψακο,

πηγαίνουν εκεί κοντά σε μια αμμώδη ακτή.

Εκεί μόλις αγκυροβολήσουν, τα πληρώματα

εγκαταλείπουν τα καράβια τους και αμέριμνοι

διασκορπίζονται και απομακρύνονται για ανα-

ζήτηση τροφής και άλλων εφοδίων στη Ση-

στό που απέχει αρκετά μακρυά, από το  αγκυ-

ροβόλιο των δεμένων καραβιών τους. Ο ιστο-

ρικός Διόδωρος ο Σικελιώτης γράφει, πως ο

Αλκιβιάδης, που συμμετείχε χωρίς αρχηγική

αρμοδιότητα στην εκστρατεία, είχε προείπει

τον κίνδυνο, και  είχε συστήσει ότι σκόπιμο

είναι να μετακινηθούν τα καράβια και να

αγκυροβολήσουν  μέσα στο λιμάνι της Ση-

στού, για να μην μένουν επι πολύ ανυπερά-

σπιστα. «Ο Αλκιβιάδης κατιδών εκ των τειχών

τους Αθηναίους……. ουκ εν καλώ έφη αυ-

τούς ορμείν, αλλά μεθορμίσαι εις Σηστόν  πα-

ρήνει προς τον τε λιμένα και προς πόλιν». Οι

Αθηναίοι όμως στρατηγοί όχι μόνο δεν τον

άκουσαν αλλά ακόμη τον έδιωξαν.  Εν τω με-

ταξύ κατάσκοποι, του Λυσάνδρου παρακο-

λουθούν τις κινήσεις των Αθηναίων, την

εγκατάλειψη των πλοίων και τον διασκορπι-

σμό των πληρωμάτων τους και σε μια δεδο-

μένη στιγμή ειδοποιημένος ο Λύσανδρος,

βγάζει τα μακριά ιστία από τα καράβια του για

να γίνουν ελαφρότερα και ταχύτερα και  αιφ-

νίδια εμφανίζεται καταστρέφοντας τον ανυ-

περάσπιστο Αθηναϊκό στόλο. Ο μόνος που

αντελήφθη το επερχόμενο κακό, ήταν ο  Αθη-

ναίος στρατηγός Κόνων. Προλαβαίνει,  μα-

ζεύει τα δικά του πληρώματα και σώζει εννέα

ή δέκα καράβια μαζί και το ιερό πλοίο την Πά-

ραλο, που το αποστέλλει  στην Αθήνα για να

αναγγείλει το κακό μαντάτο. Εκείνος, δηλα-

δή ο Κόνων, με τα υπόλοιπα από τα δέκα κα-

ράβια, αμέσως κατευθύνεται στη Λάμψακο

και αρπάζει  τα μακριά ιστία που είχαν αφήσει

οι Σπαρτιάτες στην ακτή, όταν τα είχαν αφαι-

ρέσει για να κάνουν τα πλοία τους γρηγορό-

τερα. Έτσι αποστερεί από τον αντίπαλο την

δυνατότητα μιας επιτυχημένης καταδίωξης

και εξασφαλίζει την δική του διάσωση.    

Η νίκη πια στους Αιγός ποταμούς έχει κριθεί

χωρίς να προλάβουν να πολεμήσουν οι Αθη-

ναίοι. Ο Λύσανδρος στην εξέλιξη καταλαμβά-

νει ορισμένες πόλεις και διαλύει τα υπολείμ-

ματα της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Εν συνεχεία

προβαίνει σε ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας

και εγκαθιδρύει το ολιγαρχικό πολίτευμα των

Τριάκοντα Τυράννων. Αργότερα σε μάχη

στην Αλίαρτο, με την έκρηξη του κορινθιακού

πολέμου, σε αιφνιδιασμό σκοτώνεται (395.

π.Χ.). 

Ο Λύσανδρος είναι ο πρώτος Έλληνας που εν

ζωή πέτυχε να έχει  θεϊκές τιμές. 

Η Ιστορία όμως αυτή έχει να μας διδάξει: 

1) Την παρέμβαση των ξένων και δει των

Περσών, που μετά από πρόσκληση  ενίσχυ-

σαν χρηματικά τους Σπαρτιάτες και έτσι κα-

τάφεραν οι τελευταίοι να βγούν νικητές στον

Πελοποννησιακό πόλεμο, 

2) την  ικανότητα του Σπαρτιάτη Λύσανδρου,

που νίκησε στηριζόμενος απόλυτα στην

στρατηγική του ευφυία, 

3) την σκέψη του Αθηναίου Κόνωνα που ανα-

σύνθεσε μεταχρονικά το σχέδιο του Λύσαν-

δρου,  προκειμένου να διασώσει τα υπολείμ-

ματα του στόλου του και 

4) την διορατικότητα του Αλκιβιάδη, που σκό-

νταψε στον εγωισμό των άλλων στρατηγών,

ο κομπασμός και η αλαζονία των οποίων,

άφησε τον στόλο των Αθηναίων  απροστά-

τευτο. 

Συμπερασματικά, η ξένη παρέμβαση στα

εσωτερικά των Ελλήνων και ο αλαζονικός κο-

μπασμός, η προσωπική προβολή και το ιδιο-

τελές συμφέρον,  εξαλείφουν και καταστρέ-

φουν ό,τι το καλύτερο μπορεί να υπάρξει

στον ελληνικό χώρο. Αυτά για τότε· αυτά για

χθές, αυτά για σήμερα.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––––––––
Βοηθήματα 

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Γ. Μαρκαντωνάτος “Ξενοφώντος Ελληνικά” Εκδ.

Gutenberg

3) Πλουτάρχου “Βίοι  Παράλληλοι”- Αγησίλαος Πομπηίος.

Εκδ. Ζήτρος 

4) Ξενοφώντος “Ελληνικά” Εκδ. Κάκτος    

5) Γ. Κορδάτου. “Οι Επεμβάσεις των Άγγλων στην Ελλά-

δα”.  

Λύσανδρος
Ο  Σπαρτιάτης νικητής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
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Θα ασχοληθώ με μιά είδηση που με συγκλόνισε και με

ανάγκασε να μεταθέσω για το επόμενο φύλλο το άρθρο

που είχα ετοιμάσει. Διάβασα σε ημερήσια εφημερίδα το

τραγικό γεγονός της αυτοκτονίας ενός 27χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ, με το υπη-

ρεσιακό του όπλο, εν ώρα υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ιπ-

ποκράτους. Και διαβάζοντας, κατάλαβα ότι το παλληκάρι «δεν το είχε» να σπάει κε-

φάλια. Είχε ζητήσει, λέει το δημοσίευμα, επανειλημμένα την μετάθεσή του σε άλλη

υπηρεσία της Αστυνομίας, αλλά οι ανώτεροί του τον έγραφαν κανονικά. Κατέφυγε

μάλιστα και στον ψυχολόγο της υπηρεσίας πριν τα Χριστούγεννα κι εκείνος του

έδωσε αναρρωτική άδεια, ενώ η αρμόδια επιτροπή τον έκρινε ακατάλληλο να οπλο-

φορεί. Κι όμως, λίγες βδομάδες μετά κρίθηκε από την ίδια επιτροπή κατάλληλος να

φέρει όπλο και τοποθετήθηκε πάλι στη διμοιρία των Μ.Α.Τ. Οι συνάδελφοί του είπαν

σε δημοσιογράφους ότι ήταν ευαίσθητος και εσωστρεφής. 

Ευαίσθητος...Ιδού η λέξη-κλειδί, που συχνά σπάει προσπαθώντας ν’ ανοίξει την

σκουριασμένη κλειδαριά της συνείδησής μας.

Στην Ελλάδα του 2011 όταν χαρακτηρίζεται κάποιος «ευαίσθητος», οι περισσότεροι

προφέρουν τη λέξη αυτή σαν βρισιά. Και δεν αναφέρομαι στους συναδέλφους του

αυτόχειρα, που το πιθανότερο είναι ότι τον αγαπούσαν και τον στήριζαν. Αναφέρο-

μαι στο ανησυχητικά μεγάλο κομμάτι της διεστραμμένης κοινωνίας μας, που θεωρεί

πως για να είναι κάποιος ευαίσθητος, σημαίνει ότι πάσχει από ένα είδος ψυχικού

aids. «Είναι ευαίσθητος, άρα δεν κάνει για αστυνομικός», πιστεύουν κάποιοι λανθα-

σμένα. Διόρθωση, λοιπόν: Είναι ευαίσθητος, άρα δεν κάνει για τα ΜΑΤ, όπως του-

λάχιστον τα θέλουν οι κυβερνώντες μας. Διότι ο ευαίσθητος άνθρωπος έχει πλού-

σιο ψυχικό κόσμο, είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ένας τέτοιος άνθρωπος, λοιπόν, είναι πολύτι-

μος για την οποιαδήποτε υπηρεσία, πόσο μάλλον για το λειτούργημα του αστυνομι-

κού, όπου πολύ συχνά τα όρια του σωστού και του λάθους είναι δυσδιάκριτα και η

επιλογή της χρήσης βίας -κατά περίπτωση κλιμακούμενης- ως έσχατου αλλά ενίοτε

επιβεβλημμένου μέτρου, απαιτεί κρίση ανθρώπου και όχι μουλαριού.

Γράφτηκε πως ήταν και εσωστρεφής το παλληκάρι. Έσω στρέφομαι, σημαίνει κλεί-

νομαι μέσα μου, όταν το άμεσο περιβάλλον μου βρωμάει και δεν μπορώ ν’ ανασάνω.

Κατά συνέπεια κλείνομαι στον εαυτό μου όταν ο περίγυρός μου μέσα στον οποίο

υποχρεώνομαι να ζήσω, δεν μου επιτρέπει να είμαι ο

εαυτός μου, αλλά με πνίγει, με προσβάλλει, με αλλο-

τριώνει, με φτηναίνει. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αντι-

στάσεις και δυνατότητες διαφυγής και αντίδρασης, ούτε τους ίδιους ορίζοντες. Ο

αυτόχειρας δεν είναι εξ’ ορισμού και κατ’ ανάγκη δειλός. Σε ορισμένες περιπτώσεις

είναι πιο γενναίος από τους πολλούς, που φυτοζωούν κι αφήνονται μοιρολατρικά να

καθορίζουν άλλοι τη μίζερη ζωή τους, που δεν τη θέλουν, αλλά την ανέχονται ρα-

γιαδίστικα, γιατί δεν έχουν το ψυχικό σθένος να εξεγερθούν. Κι έτσι, ναι μεν δεν αυ-

τοκτονούν, όμως πεθαίνουν αργά-αργά, κάθε μέρα, ενώ νομίζουν ότι ζουν. Εκείνος

τουλάχιστον έφυγε λεβέντικα: «Δεν θέλετε ν’ ακούσετε; Δεν θέλετε να καταλάβε-

τε; Δικαίωμά σας. Εγώ όμως δεν κρεμάω τα όνειρά μου σ’ ένα γκλομπ, δεν τα φυ-

λακίζω σ’ ένα κράνος. Δικαίωμά μου. Άντε γειά».

Έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων ως κοινωνία και ως άτομα. «Όποιος είναι ευαί-

σθητος, δεν είναι σωστός άντρας», πιστεύουν οι περισσότεροι. Έλα μου όμως που

ο αληθινός άντρας είναι ευαίσθητος, όπως και η αληθινή γυναίκα. Έχουμε χάσει οι

περισσότεροι την αίσθηση της διαφοράς ανάμεσα στο θηλυκό και στη Γυναίκα, ανά-

μεσα στο αρσενικό και στον Άντρα. Τυχαίνεις σε μιά παρέα κι ακούς να ρωτάνε ο

ένας τον άλλο: «Πως πήγε χθες το βράδυ; Εντάξει, την «πήδηξες»; Κι άντε τώρα να

του εξηγήσεις ότι τα ζώα «πηδάνε», ενώ οι άντρες λατρεύουν τη γυναίκα που κλεί-

νει η αγκαλιά τους.

Έχουμε χάσει γενικώς τον μπούσουλα.

Κι έτσι φτάσαμε να φτηναίνει, να σκληραίνει και να πεθαίνει η ψυχή μας σιγά-σι-

γά. Φτάσαμε με την παχυδερμία μας ν’ απογοητεύουμε ή και να σκοτώνουμε τα

καλύτερα παιδιά μας. Αυτά που θα μπορούσαν αύριο να κάνουν την διαφορά για

την Ελλάδα και να μας τραβήξουν απ’ τον θανάσιμο βούρκο μας, …επειδή είναι

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ. 

Άφησε ένα ιδιόγραφο σημείωμα: 

«Δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Σας αγαπάω όλους».

Όχι ρε παλληκάρι. Δεν έφταιγες εσύ. Εμείς φταίμε. ΟΛΟΙ.

Φτωχύναμε κατά έναν Άνθρωπο
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η είδηση για τον τραγικό θάνατο ενός νεα-

ρού συναδέλφου με το υπηρεσιακό του όπλο,

ενώ ήταν υπηρεσία σε μέτρα φύλαξης των

γραφείων πολιτικού κόμματος, έρχεται να

προστεθεί στα τόσα άλλα τραγικά συμβάντα

βίαιων θανάτων ή θανάτων από παθολογικά

αίτια εν ενεργεία συναδέλφων μας, προκα-

λώντας εύλογη ανησυχία και πλήθος ερωτη-

μάτων αναφορικά με την εφαρμογή των προ-

βλεπομένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας,

τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών

και την υιοθέτηση του θεσμού του ιατρού ερ-

γασίας στην Ελληνική Αστυνομία.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικο-

γένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού και

διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι

το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για

την ανάδειξη όλων εκείνων των παραγόντων

που επιδρούν αρνητικά στον υπηρεσιακό βίο,

γεννούν την ανασφάλεια και αφήνουν ακά-

λυπτο τον συνάδελφο στους παντοειδείς κιν-

δύνους που τον απειλούν σε καθημερινή βά-

ση.

Η έντονη πίεση την οποία δεχόμαστε σε

συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε

διεξόδου, δημιουργούν ένα επικίνδυνο

μείγμα με απρόβλεπτες αντιδράσεις

Είναι ανεπίτρεπτο να τίθεται σε δεύτερη

μοίρα η ζωή του αστυνομικού εξαιτίας της

μη εφαρμογής των προβλεπομένων από την

νομοθεσία για τη χρήση των όπλων και από

το π.δ. 45/2008 περί μέτρων υγιεινής και

ασφάλειας στην Ελληνική Αστυνομία και να

απαντά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ότι δεν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.

Καλούμε για άλλη μιά φορά την πολιτεία και

κυρίως το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρ-

νησης να σταματήσει την ολέθρια πολιτική

των περικοπών του προϋπολογισμού της

Ελληνικής Αστυνομίας και να εγκρίνει τα

απαιτούμενα κονδύλια για τη θωράκιση των

ενστόλων.

Άραγε, τι άλλο πρέπει να υποστούμε για να

αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι ο αστυνομικός

δεν είναι πολίτης β΄ κατηγορίας και ότι με

συγκυριακές και νεφελώδεις προτάσεις για

την ασφάλεια δεν οικοδομείται το στερέω-

μα της σύγχρονης αστυνομίας;

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.ΑΣ.Υ & Π.Ο.ΑΞΙ.Α
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων & Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας)

Πλήθος τα ερωτήματα για τον αδικοχαμένο συνάδελφο

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συνεδρίασε

έκτακτα την 17/1/2011, με αποκλειστικό θέμα συζήτη-

σης την παρακάτω τοποθέτηση του αρχηγού της μεί-

ζονος μειοψηφίας του Δήμου Β.Β.Β., κυρίου Κωνστα-

ντέλλου Γρηγόρη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης

του θέματος πέντε (5) της Ημερήσιας Διάταξης στο

Δημοτικό Συμβούλιο της 13/1/2011.

«Το Πανόραμα είναι χαβούζα, οικονομική χαβούζα

της Βούλας, που έχει κατασπαράξει το 60% του προ-

ϋπολογισμού της Βούλας για είκοσι (20) χρόνια».

Μετα από συζήτηση του θέματος, αποφασίσαμε ομό-

φωνα τα κάτωθι:

α) Να μας πει ο κύριος Κωνστνατέλλος, ποιος ήταν ο

προϋπολογισμός του Δήμου για την περίοδο που ανα-

φέρεται.

β) Ποια είναι αναλυτικά τα έργα που έγιναν στο Πα-

νόραμα, και πού απορρόφησαν το 60% του προϋπο-

λογισμού τα τελευταία χρόνια.

γ) Τέλος, ο χαρακτηρισμός “χαβούζα”, έστω και μετα-

φορικά για την περιοχή του Πανοράματος είναι ατυ-

χής και ζητάμε να ανακαλέσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Σωματείου

“Πανόραμα Βούλας’

...Εφυγε ο

Αναστάσιος

Προυσαλιάδης

Ο Αναστάσιος Πρου-

σαλιάδης, Προϊστάμε-

νος της Πολεοδομίας

της Βούλας έφυγε

αιφνίδια από τη ζωή,

μετά από ανακοπή

καρδιάς.

Η είδηση έπεσε βαριά

στο Δήμο Βούλας, και

για τους συναδέλ-

φους, αλλά και για

τους πολίτες που γνώ-

ριζαν τον Τάσο· έχαιρε

ιδιαίτερης εκτίμησης.

Εξαιτίας του θλιβερού

γεγονότος, αναβλήθη-

κε η συζήτηση των

αθλητικών φορέων με

το Δήμαρχο καθώς και

το κόψιμο της πίτας

των εργαζομένων του

Δήμου.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το παγωμένο Μιλάνο επισκέφθηκα το

περασμένο Σαββατοκύριακο, όχι για

ψώνια όπως συνηθίζεται, - αν και είχε

πολύ καλές εκπτώσεις - αλλά για να

ακολουθήσω το πάθος μου· το χορό. 

Από Παρασκευή λοιπόν 21  μέχρι Κυ-

ριακή 23 Ιανουαριου, πραγματοποιήθη-

κε για 3η συνεχή χρονιά το διεθνές

φεστιβάλ χορού salsa “World Salsa

Meeting”, όπου έλαβαν μέρος μεγάλα

χορευτικά ονόματα απ’ όλο τον κόσμο.

Όσοι τυχεροί βρέθηκαν εκεί είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις

ημέρες γεμάτες σεμινάρια και τρία

βράδια με καταπληκτικά show.

Τη 2η ημέρα του φεστιβάλ, αποφασίσα-

με να την αφιερώσουμε στην Ιταλική πό-

λη της μόδας. Μια απέραντη “Ερμού” θύ-

μιζε το κέντρο της πόλης, γεμάτη με κό-

σμο που κουβαλούσε τουλάχιστον από

2 τσάντες ο καθένας. 

Τη φήμη που θέλει τις Ιταλίδες πολύ

στιλάτες, δεν μπορώ να την επιβεβαι-

ώσω· σίγουρα όμως κρατάνε στη μόδα

στα …σκυλάκια τους, αφού σχεδόν

όλα, θέλετε λόγω κρύου, θέλετε λόγω

style, κυκλοφορούσαν με τα πλεκτά

και τα μπουφανάκια τους. Κι εκεί που

“χαζεύαμε” τους δρόμους και τα αξιο-

θέατα της πόλης, βλέπουμε κόσμο πο-

λύ, μαζεμένο έξω από ένα κατάστημα

ρούχων - όχι κάποιας γνωστής, προς

εμένα τουλάχιστον μάρκας, να περιμέ-

νει. Είχε σχηματιστεί ουρά σχεδόν

ενός τετραγώνου. Κάτι συνέβη, σκε-

φτήκαμε. Πλησιάσαμε να μάθουμε, κι

όταν μάθαμε, ...καραφλιάσαμε. Όλος

αυτός ο κόσμος περίμενε τον πορτιέρη

του μαγαζιού να τον αφήσει να μπει μέ-

σα καθώς στο παραπάνω κατάστημα

επιτρέπανε συγκεκριμένο αριθμό πελα-

τών κάθε φορά. Έτσι, έβγαινε ένας,

έμπαινε ο επόμενος! Δεν κάθισα να δω

με τι ταχύτητα προχώρησε η ουρά· μου

φάνηκε αδιανόητο.

Το βράδυ επιστρέψαμε στα …χορευτι-

κά μας. Χορός μέχρι τις πρώτες πρωι-

νές ώρες, χωρίς ιδιαίτερο αλκοόλ αφε-

νός γιατί ο χορός θέλει καθαρό μυαλό,

κι αφ’ ετέρου γιατί  μετά τις 03:00 δεν

σερβίρονται οινοπνευματώδη ποτά. 

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του φεστι-

βάλ, ξεκίνησε από νωρίς, αφού ήταν η

ημέρα που με τον παρτενέρ μου Miler

θα λαμβάναμε μέρος στο διαγωνισμό,

αλλά και θα παρουσιάζαμε το show

μας. Τα ζευγάρια που έλαβαν μέρος

ήταν 14 στον αριθμό, ενώ την Ελλάδα

εκπροσωπούσαν 2 ζευγάρια. Ο Δημή-

τρης και η Στέλλα απ’ τη Σχολή “La Sec-

ta”, που έλαβαν την 3η θέση και ο κα-

βαλιέρος μου κι εγώ - Miler & Elektra -

απ’ την σχολή Fuerza Azteca που βγή-

καμε 7οι.

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα έχουν την

ευκαιρία να λάβουν μέρος στο μεγα-

λύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό salsa

που πραγματοποιείται στο Las Vegas. 

Επόμενο χορευτικό γεγονός που θα πα-

ρακολουθήσουμε είναι το Spring Salsa

Festival  1, 2, 3 Απριλίου που θα γίνει

στην Ελλάδα. (www.salsaspring.gr)

Πάντως, αυτό που τελικά αποκόμισα

από τους ανθρώπους του Μιλάνο, εί-

ναι ότι το una ratsa, una fatsa, ισχύει

μόνο για τους νότιους. 

Ειδήσεις για όλους

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δύο χορογραφίες που παρουσίασαν οι Miler & Elektra

World Salsa Meeting στο Μιλάνο

Δημήτρης και Στέλλα, το ζευγάρι που έλαβε την 3η θέση
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Προεδρείο και Αντιδήμαρχοι

στο Δήμο Μαραθώνα
Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δή-
μου Μαραθώνα αποτελείται από τον Πρόεδρο Στέργιο
Τσίρκα, τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Ζαγάρη και το  Γραμ-
ματέα  Φώτη Δεληβοριά.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΕΜΜΕΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΖΕΡΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΤΖΙΛΑΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
και ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται:
ΑΡΜΑΟ ΙΑΚΩΒΟ, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΙΟΤΟΠΟΥ-
ΛΟ ΑΝΕΣΤΗ, ΛΑΣΚΟ  ΚΩΝ/ΝΟ, ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ &
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ
Αντιδήμαρχοι  για την διετία 2011-2012 ορίστηκαν:
Πατεράκη- Λόγου Καλλιόπη με αρμοδιότητα τα οικονο-
μικά και τα Διοικητικά θέματα της Δημ. Κοιν. Ν. Μάκρης.
Κουλουμπής Βασίλειος με αρμοδιότητα το περιβάλλον
και τα τεχνικά έργα και την εκπροσώπηση του Δημάρχου
στον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, για
τη δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης.
Σωτηρίου Ευάγγελος δημοτική  κοινότητα Νέας Μά-
κρης, η λειτουργία του γραφείου κίνησης του Δήμου Μα-
ραθώνα, δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας.

Στάμο Χρήστος με κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημο-
τική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες
Γραμματικού και Βαρνάβα.
Μυλωνά Σταματία με εποπτεία τη Δημοτική Κοινότητα
Μαραθώνα και των τοπικών κοινοτήτων Γραμματικού και
Βαρνάβα, σε Καταστημάτα και επιχειρήσεις.

Ενημέρωση στις δημοτικές παρατάξεις,

τους εκπροσώπους των Συλλόγων και

φορέων, εθελοντών πραγματοποιήθηκε

στο Δήμο Μαρκοπούλου, με πρωτοβου-

λία του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη και

με την παρουσία του Διοικητή Π.Υ. Αρχι-

πύραρχου Αναστάσιου Βλάχου και το

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

(Σ.Τ.Ο.) που συνεδρίασε στις 17 Ιανουα-

ρίου.

Η ενημέρωση αφορούσε το σχεδιασμό

και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκ-

δήλωση πλημμυρικών φαινομένων, έντο-

νων χιονοπτώσεων και παγετού.

Κοινή διαπίστωση μετά τη γενική ενημέ-

ρωση, ήταν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες

επείγουσες ενέργειες προκειμένου να

να μπορέσει ο Δήμος να αναδιοργανω-

θεί επιχειρησιακά και να προετοιμαστεί

κατάλληλα για την αντιμετώπιση έντο-

νων καιρικών φαινομένων. Οι ενέργειες

αυτές είναι:

1. Άμεση στελέχωση και λειτουργία του

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και να

υπαχθεί οργανωτικά στο Γραφείο Δημάρ-

χου. Υπεύθυνος ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμ-

βουλος Άγγελος Ρούσης με την εποπτεία

και αρμοδιότητα στα θέματα Πολιτικής

Προστασίας (Π.Π.) του Δήμου Μαρκοπού-

λου.

2. Έλεγχος εντός του μηνός Φεβρουαρίου

2011 των υλικών και εργαλείων που απαι-

τούνται σύμφωνα με το Μνημόνιο ενεργει-

ών του Δήμου με φροντίδα του γραφείου

Π.Π. και σε συνεργασία με τους αρμόδιους

Αντιδημάρχους και το Τμήμα Προμηθειών.

3. Επανεργοποίηση της Εθελοντικής Ομά-

δας του Δήμου και ορισμός νέας ηγεσίας

με απόφαση Δημάρχου.

4. Μέριμνα του Γραφείου Π.Π. και της νέας

ηγεσίας της Εθελοντικής Ομάδας για τον

εξοπλισμό των εθελοντών και τη συνεργα-

σία με τις εθελοντικές ομάδες των όμορων

δήμων.

5. Έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου ρεμάτων, οδικού δικτύου, κοινόχρη-

στων χώρων και άλλων ευπαθών σημείων

για ύπαρξη σκουπιδιών ή άλλων υλικών που

μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο δί-

κτυο ομβρίων της πόλης, με αποτέλεσμα

να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Άμεση απομάκρυνση των υλικών αυτών

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

6. Τα αστυνομικά τμήματα θα ελέγξουν για

ύπαρξη υλικών γύρω από ανεγειρόμενες

οικοδομές που μπορούν να φράξουν το δί-

κτυο όμβριων.

7. Παραγγελία και διάθεση υλικών και ανά-

λογων πινακίδων σήμανσης, με φροντίδα

του Δήμου και κατόπιν συνεργασίας με την

Τροχαία Κερατέας, για αλλαγή ή διακοπή

της κυκλοφορίας, λόγω πλημμυρικών φαι-

νομένων, χιονοπτώσεων ή παγετού.

8. Επίσημη καταγραφή των ευπαθών πε-

ριοχών του Δήμου σε πλημμυρικά φαινόμε-

να.

9. Εκπόνηση σχεδίων «Οργανωμένης Απο-

μάκρυνσης Πολιτών λόγω πλημμυρών,

έντονων χιονοπτώσεων και παγετού» από

το Γραφείο Π.Π.

10. Το γραφείο Π.Π. σε συνεργασία με το

Γραφείο Τύπου του Δήμου και τους φορείς

της περιοχής θα φροντίσει για την πλατειά

ενημέρωση του κοινού.

11. Έλεγχος και επικαιροποίηση των Μνη-

μονίων ενεργειών του Γραφείου Π. Π. με

όλους τους εμπλεκόμενους.

12. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να

έχουν στην διάθεση της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας (Π.Υ.) ανάλογο προσωπικό και

μέσα του Δήμου σε πλήρη ετοιμότητα και

λειτουργική κατάσταση. Το γραφείο Π.Π.

θα αποστέλλει στην Π.Υ. κάθε εβδομάδα

κατάσταση των διαθέσιμων μέσων του Δή-

μου, ώστε να βοηθήσει στον καλύτερο σχε-

διασμό και αντιμετώπιση εκτάκτων κατα-

στάσεων.

13. Η υπηρεσία προμηθειών του Δήμου θα

φροντίσει για την αγορά των προβλεπόμε-

νων υλικών, εργαλείων και μέσων Πολιτι-

κής Προστασίας, μετά την απογραφή.

14. Το γραφείο Π. Π. σε συνεργασία με τις

τεχνικές υπηρεσίες, θα εκπονήσει σχέδιο

«Αποχιονισμού και αντιμετώπισης προ-

βλημάτων παγετού».

15. Το γραφείο Π.Π. θα φροντίσει σε συ-

νεργασία με την Διεύθυνση Π.Π. της Περι-

φέρειας Αττικής, για την απομάκρυνση του

χαλασμένου αλατιού και την προμήθεια

ποσότητας νέου.

16. Η Τεχνική Υπηρεσία θα φροντίσει για

την συντήρηση των δυο μηχανημάτων δια-

σποράς άλατος.

17. Ορισμός του Επικεφαλής Συντονιστή

και υπεύθυνων αποχιονισμού και αντιμε-

τώπισης προβλημάτων από παγετό, καθώς

και υπεύθυνο της Υπηρεσίας Ύδρευσης για

την προστασία των εγκαταστάσεων και δι-

κτύου ύδρευσης και ετοιμότητα για την

αποκατάσταση βλαβών λόγω παγετού ή

πλημμύρας.

18. Πρόβλεψη (κωδικός) για Πολιτική Προ-

στασία και Εθελοντισμό στο νέο προϋπο-

λογισμό του Δήμου.

19. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα με-

λετήσει σε συνεργασία με την Πολιτική

Προστασία, την ανάγκη μίσθωσης ιδιωτι-

κών μηχανημάτων σε περίπτωση που η πε-

ριοχή πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμε-

να.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

και ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
αποφάσισε το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο

Τις τελευταίες ημέρες διαρρέουν

στην κοινωνία μας κακόβουλες και

κακοπροαίρετες εικασίες που “προ-

βλέπουν” δικαστική ανατροπή του

εκλογικού αποτελέσματος όπως το

αποφάσισε ο λαός του Ωρωπού μέσα

από αμερόληπτες, αναμφισβήτητες

και δημοκρατικές διαδικασίες, στις

14 Νοεμβρίου. 

Ο Δήμος Ωρωπού ξεκαθαρίζει στους

δημότες ότι δεν τίθεται κανένα τέ-

τοιο ζήτημα, διότι το αποτέλεσμα

των εκλογών είναι ξεκάθαρο και έχει

επικυρωθεί από τα αρμόδια κρατικά

όργανα. Επίσης, γνωστοποιούμε σε

όλους όσοι εξακολουθούν να μην κα-

τανοούν ότι οι εκλογές τελείωσαν

οριστικά και αμετάκλητα, ότι ο Ωρω-

πός έχει Δήμαρχο, τον ΓΙΑΝΝΗ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΑΚΟ. 

Η ιστορία δεν γράφεται στα δικαστή-

ρια, γράφεται με κοινωνικούς αγώ-

νες, με πολιτικές που εξυπηρετούν

τον πολίτη, που προασπίζουν το δη-

μόσιο συμφέρον και που δημιουρ-

γούν μια κοινωνία ανοικτή και λει-

τουργική.

Η νέα Δημοτική Αρχή, με νωπή την

εντολή του λαού να οδηγήσει το Δή-

μο Ωρωπού στην ευημερία και στην

ανάπτυξη, έχει πολύ σοβαρό έργο να

επιτελέσει προκειμένου να ολοκλη-

ρώσει τις προγραμματικές της δε-

σμεύσεις και παύει να ασχολείται με

ιδιοτελή και βεβαίως ιδιωτικά συμφέ-

ροντα που προσπαθούν να καταστή-

σουν τον τόπο ένα “μαγαζί” για λί-

γους και “προνομιούχους”. 

Είναι θλιβερό, σε μια εποχή λιτότη-

τας και δοκιμασίας για τον ελληνικό

λαό, κάποιοι να σπαταλούν μεγάλα

ποσά σε δικαστικά έξοδα για να ανα-

τρέψουν τις αποφάσεις της Δημο-

κρατίας. Τι προσδοκούν άραγε ως

“αποζημίωση”;

Δηλώνουμε ξεκάθαρα σε όλους τους

δημότες ότι η Δημοτική Αρχή θα

εξαντλήσει το όριο της θητείας που

προβλέπει ο ΝΟΜΟΣ και θα κριθεί

για το έργο της στις εκλογές του

2014. Μέχρι τότε θα εργάζεται πυρε-

τωδώς -όπως κάνει από την πρώτη

στιγμή- για να γίνει ο Ωρωπός ο τό-

πος που όλοι ονειρευόμαστε. Όσοι

αμφισβητούν αυτό το γεγονός μπο-

ρούν να ονειρεύονται προσωπικούς

παραδείσους στη δική τους εικονική

πραγματικότητα. Το ποτάμι όμως, δε

γυρίζει πίσω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

«Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης 
εκλογικού αποτελέσματος»
δηλώνει ο Δήμαρχος, Ωρωπού, Γιάννης Οικονομάκος
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Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Οικιστικός  Σύλλογος "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑ-

ΚΗΣ" στην Παλλήνη  έκοψε την  πρωτοχρονιάτικη πίτα, ανάμεσα σε μέλη και

φίλους καθώς και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου πρωτοστατούντος του

Δημάρχου Αθ. Ζούτσου.

Ο Σύλλογος Οικιστών “Γρ. Λαμπράκης”, είναι ενα ζωντανό κύτταρο της κοινω-

νίας της Παλλήνης, και κρατάει ακόμη τη συνοχή της κοινωνικής επαφής και

της γειτονιάς.

Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ε ς  π ί τ ε ς

Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλογος “Η

Ανοιξη” στο Κίτσι, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη

πίτα του στις 23 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Κιτσίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μανιά-

της ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους Κα-

λή χρονιά και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο

Δημήτρη Κιούση, ο οποίος στο χαιρετισμό

του επεσήμανε και τα προβλήματα της πε-

ριοχής, τα οποία όπως είπε είναι η καθαριό-

τητα, η συγκοινωνία, τα σχολεία, και το Γενι-

κό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ).

Ανέφερε ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία ο

λειοτεμαχιστής και θα λύσει σοβαρά προβλή-

ματα καθαριότητας.

Για τη συγκοινωνία είπε ότι θα έρθει σε επαφή

με τους αρμόδιους φορείς για να υπάρξει και

εκεί βελτίωση.

Οσο για τα σχολεία εκτιμά ότι θα υπάρξει κα-

θυστέρηση στην κατασκευή τους, λόγω “Καλλι-

κράτη”.  Ο Δήμαρχος είχε ταχθεί ενάντια στην

επιλογή κατασκευής σχολείων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

Σ.Σ. Οι ανάγκες των σχολείων και οι τυχόν συ-

ντμήσεις είναι προς συζήτηση στο Υπουργείο

Παιδείας και πιθανόν να δούμε εκπλήξεις.

Για το Γ.Π.Σ. εξήγησε ότι μετά τις ενστάσεις

που εξετάστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο το

θέμα προχωράει, αλλά και εδώ θα υπάρξουν

καθυστερήσεις λόγω “Καλλικράτη”.

Παρόντες σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι του Δήμου

πλειοψηφίας και μειψοηφίας.

Χαιρέτισαν την εκδήλωση και οι Αντιδήμαρχοι·

ο δε Αντιδήμαρχος Α. Ντούνης υποσχέθηκε ότι

θα κάνει προσπάθεια για να πηγαίνει γιατρός

και στο Κίτσι.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ  “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”

Εκατόν είκοσι και πλέον  άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του νεοσύστατου συλλόγου με

την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο

ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”». για κοπή πίττας και έγκριση του καταστατικού του, που έγινε στο Χέρω-

μα Βάρης την Κυριακή 23 Ιανουαρίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή παρουσίασε το καταστατικό, εστιάζοντας και τονίζοντας  κυρίως

τους στόχους του συλλόγου και στη συνέχεια έκοψε την πίττα μοιράζοντας απλόχερα

ευχές για καλή χρονιά, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που περνά η χώρα μας. Το κα-

ταστατικό και οι στόχοι του εγκρίθηκαν και έγιναν άμεσα δεκτοί, από τους  παρευρισκο-

μένους.

Ο νέος σύλλογος έχει βάλει τον πήχυ ψηλά και φιλοδοξεί, όπως αναφέρθηκε,  να βγά-

λει την περιοχή από το τέλμα και την αφάνεια.

Κάλεσαν όλους τους κατοίκους του Χερώματος να πλαισιώσουν και να δυναμώσουν

εποικοδομητικά το νέο σύλλογο, που φιλοδοξεί να δώσει με νέες και φρέσκιες ιδέες νέα

ώθηση στα θέματα που απασχολούν την περιοχή, με απώτερο σκοπό και στόχο την ανα-

βάθμισή της και το  ποιοτικό ανέβασμα του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων.   

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλογος

“Η Ανοιξη” στο Κίτσι

Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Οικιστικός  Σύλλογος "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ" Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος κόβει τη βασιλόπιττα. Παρόντες σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι όλων των παρατάξεων. Στην πρώτη γραμμή η Μαρία Λεβαντή, ο Δήμαρ-
χος Αθ. Ζούτσος, ο Πρόεδρος Αν. Μπουντουβάς, ο τ. δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Είναι η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου του νέου καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης (Αν-

θούσα, Γέρακας, Παλλήνη) και τα θέματα όχι ιδιαίτε-

ρα καυτά.

Το Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα “Ανοιχτοί Ορίζοντες

Ανθούσας” είχαν καταθέσει επιστολή προς τον Πρό-

εδρο, το Δήμαρχο και τους συμβούλους, με αίτημα

την Επανεξέταση και επαναφορά προς συζήτηση
για νέα απόφαση, περι των τελών ύδρευσης της
Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
Η απόφαση της 11ης/1 ήταν Μηδενική αύξηση των

τελών ύδρευσης στην Ανθούσα. Ομως οι Ανθουσιώ-

τες πληρώνουν υπέρογκα ποσά σε νερό και μία από

τις προεκλογικές δεσμεύσεις του νυν Δημάρχου,

ήταν ότι θα μειώσει το τιμολόγιο του νερού στην Αν-

θούσα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιστολή χωρίς να

την αναγνώσει και χωρίς να γίνει περαιτέρω συζήτη-

ση.

Εμείς, επειδή θεωρούμε δίκαιο το αίτημα των κατοί-

κων, οι οποίοι αγωνίζονται επί μακρόν και έχουν

πληρώσει δύο φορές το νερό, γιατί η τότε Κοινότη-

τα δεν απέδωσε τα οφειλόμενα στην ΕΥΔΑΠ, δημο-

σιεύουμε την επιστολή τους στη σελίδα 14.

Πέντε θέματα ετέθησαν πριν την ημερήσια διάταξη.

Πρόεδρος για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Μπου-

ντουβάς, ήταν καλά διαβασμένος ως προς τις διαδι-

κασίες· έκανε καλή αρχή.

Ψηφίστηκαν και τα 5 θέματα άλλα ομόφωνα, άλλα

κατά πλειοψηφία, παρ’ ότι προηγήθηκε μακρά συζή-

τηση στο καθένα, ιδιαίτερα από τον πρώην Δήμαρχο

Σπύρο Κωνσταντά, τον Γ. Μπουλμπασάκο και τον Ν.

Γαβρά, επίσης επικεφαλείς μειοψηφιών.

Το πρώτο θέμα αφορούσε την πρόσληψη δέκα ερ-

γατοτεχνιτών για δίμηνη απασχόληση.

Η ένσταση του Σπ. Κωνσταντά ήταν ότι έχουν προ-

κηρύξει πάνω από 40 θέσεις και οι δίμηνοι δεν θα

μπορούν να μπουν ούτε στις συμβάσεις ορισμένου

χρόνου αργότερα.

Ο Ν. Γαβράς τόνισε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο

Δήμαρχος για περισυλλογή υλικών, καθαρισμό και

άλλα δεν στέκει, αφού ήδη έχουν πάρει 87 εργαζό-

μενους. «Μάλλον για δέκα ρουσφέτια μοιάζει», τό-

νισε και καταψήφισε.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος, αντέτεινε βέβαια

ότι οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν το Μάιο και οι

δέκα θα καλύψουν αυτό το κενό.

Παρατήρηση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής

Επιτροπής, χωρίς καμία ενημέρωση, έκανε ο

Μπουλμπασάκος, αφού ο “Καλλικράτης” ορίζει ότι οι

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της

Επιτροπής Ποιότητας ζωής γίνονται δημόσια.

Στη συζήτηση για ορισμό Επιτροπής που θα επιλέξει

την Τράπεζα για τις καταθέσεις του Δήμου, ο Σπ.

Κωνσταντάς πρότεινε οι προμήθειες του Δήμου να

γίνονται από επιχειρήσεις του Δήμου.

Αιφνιδίασε - θα έλεγα - η απάντηση του Δημάρχου:

«Οπου μας δίνουν καλύτερη τιμή, θα γίνονται οι προ-
μήθειες. Το θεωρούμε αρχή και θα είμαστε αυστηροί
σ’ αυτό τον τομέα».
Μάλιστα αναφέρθηκε γενικότερα στην περιστολή

δαπανών στο Δήμο. Και οι δεξιώσεις θα γίνονται μό-

νο με πορτοκαλάδα πλέον, τόνισε.

Παράταση για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της

πλατείας του Πανοράματος ψηφίστηκε κατά τρεις

μήνες. Εχει ολοκληρωθεί το 70% των εργασιών, αλ-

λά με κάποια διακοπή εργασιών από τον εργολάβο

που δεν είχε πληρωθεί, κάποια καταγγελία “κολλη-

των” - κατά την έκφραση του Σπ. Κωνσταντά, για το

“αυθαίρετο” έργο της πλατείας, το έργο έμεινε πίσω.

Με την καταγγελία λοιπόν “έβγαλαν τα μάτια τους”,

όπως ελέχθη, αφού μπήκαν πρόστιμα για την “αυ-

θαίρετη” πέργκολα στην πλατεία, πρόστιμα για τη

διατήρησή τους, αλλά και πρόστιμα για το κτίσμα

που προϋπήρχε και είχε χτιστεί από το Συνεταιρισμό

πριν περάσει ως περιουσιακό στοιχείο στο Δήμο!

Οι συνεχείς αντιπαραθέσεις Δημάρχου Αθ. Ζούτσου

και τ. Δημάρχου Σπ. Κωνσταντά θύμιζαν προεκλογι-

κή περίοδο. Φαίνεται πως η συγκατοίκηση είναι δύ-

σκολη υπόθεση... Ετσι που ο σύμβουλος Γαβράς

τους απευθύνθηκε τονίζοντας «ας κρατήσουν τις
αντιπαραθέσεις τους ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Κων-
σταντάς για τις επόμενες εκλογές»...

Συνέχεια στη σελ. 14

ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πάροδος Αγ. Αναργύρων ― Θέση: Σαλούρι - Βούρλια

Τηλ. 210 6020207 

κιν. 6932735873 Ναπολέων

6957207376 Γιώργος

Προεκλογικές(!!) αντιπαραθέσεις στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος με τον Πρόεδρο Αν. Μπουντουβά.

Η πτέρυγα της μειοψηφίας και στη μέση σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων.

Γ. Μπουλμπασάκος και Ν. Γαβράς εμφανίστηκαν ενήμεροι στα
θέματα και είχαν λόγο σε κάθε θέμα.
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Συνέχεια από τη σελ. 13

Και το επόμενο θέμα αφορούσε παράταση του έργο

οδοποιϊας στο Γέρακα, που δόθηκε για 6 μήνες, δια-

φωνούντος του Ν. Γαβρά, που κρίνει ότι «η παράτα-
ση της ολοκλήρωσης του εργου θα οδηγήσει σε ανα-
νέωση της σύμβασης και επιβολής νέων τιμών», γι’

αυτό το καταψήφισε.

Πληρώνουν για τα προγράμματα

στις Δημοτικές Επιχειρήσεις!

Διαφορετικές απόψεις ακούστηκαν για τη δράση της

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Γέρακα

και της Παλλήνης πριν την ενοποίηση του Δήμου,

αλλά και μέχρι σημερα, αφού η ενοποίηση των Δη-

μοτικών Επιχειρήσεων δεν έχει γίνει ακόμη και δεν

μπορει να γίνει πριν ψηφιστει ο προϋπολογισμός του

νέου Δήμου, (προβλέπεται τέλος Φεβρουαρίου).

Ετσι η Δ.Ε. του Γέρακα θα συνεχίσει το πρόγραμμά

της το οποίο λήγει στο τελος του 2011 η δε Δ.Ε. της

Παλλήνης θα ανανεώσει το πρόγραμμά της στα ίδια

ακριβως βήματα με το προηγούμενο και με τον ίδιο

προϋπολογισμό, προκειμένου να μη διακοπούν οι

δραστηριότητες.

Διάσταση απόψεων προέκυψε στη συμμετοχή των

δημοτών στα διάφορα προγράμματα. Ο Δήμαρχος

δήλωσε ότι πληρώνουν γιατί πρέπει να καλυφθούν

τα έξοδα, ο Κωνσταντάς δήλωσε ότι μόνο η Ζωγρα-

φική πληρωνόταν, όλα τα άλλα ήταν δωρεάν.

Και ο Ν. Γαβράς επεσήμανε ότι θα έπρεπε να είναι

δωρεάν τα μαθήματα. Οσο για την οικονομία που

αναφερόταν συχνά ο Δήμαρχος, τον ρώτησε τι έχει

κάνει για τα 10,5 δις ευρώ που χρωστάει η πολιτεία

στους ΟΤΑ;

Ιδιότυπη άποψη είχε ο σύμβουλος της  πλειοψηφίας

Προεστάκης, ο οποίος τονισε ότι “οι χρήστες των
προγραμμάτων πρέπει να πληρώνουν για να μην επι-
βαρύνονται οι υπόλοιποι δημότες!»
Σ.Σ. Οι δημότες όμως κύριοι πληρώνουν και πληρώ-

νουν αδρά. Αν αναζητήσει κανείς στους λογαρια-

σμούς της ΔΕΗ, τα ποσά που είναι υπέρ των ΟΤΑ, θα

δει ότι οι δημοτικοί φόροι είναι πάρα πολύ υψηλοί.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, στη λειτουργία της δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης  απαγορεύεται να γίνο-

νται μαθήματα επί πληρωμή· αυτό ήταν αιτία να μην

εγκριθεί η δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης σε Δή-

μο της περιοχής μας, επειδή στον προϋπολογισμό

τους παρουσίαζαν έσοδα από τα μαθήματα...

Αυτός ήταν άλλωστε και η φιλοσοφία του νομοθέτη

που κατήργησε τις Δημοτικές επιχειρήσεις, που εί-

χαν ανοίξει “κατάστημα” και είχαν πελάτες, κέρδη

και ζημίες!!! κατά πώς έγραφαν στους ισολογισμούς

τους!!

Από κοινωνική πολιτική...  αλλά λαϊκίζουμε άμα τα

θίγουμε.

Αννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Παλλήνης,  οι κά-

τοικοι των Δημοτικών ενοτήτων Παλλήνης και Αν-

θούσας, θα μπορούν να εξυπηρετούνται  στον χώ-

ρο του Δημοτικού καταστήματος Παλλήνης (Πλα-

τεία Ελευθερίας), και στο Δημοτικό κατάστημα Αν-

θούσας (Πλατεία 25ης Μαρτίου) αντίστοιχα, για

τις παρακάτω υπηρεσίες.

•  Δημοτολόγιο – Έκδοση πιστοποιητικών (όχι με-

ταβολές – διαγραφές)

•  Ληξιαρχείο (Όλες οι πράξεις εκτός από άδεια ταφής.)

•  Έκδοση αδειών Πολιτικού Γάμου

•  Γραφείο Αλλοδαπών (μόνο για την Δημοτική

ενότητα Παλλήνης)

•  Πρωτόκολλο – Υποβολή αιτήσεων για όλα τα θέματα.

•  Εισπράξεις βεβαιωμένων απαιτήσεων (λογαρια-

σμοί νερού κλπ.)

•  Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Τηλεφωνικό κέντρο Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης:

210 6668612

Τηλεφωνικό κέντρο Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας:

210 6666211.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Νέο ΔΣ Συλλόγου Γονέων

Μετά τις εκλογές του Συλλόγου που έγιναν στις

20/12/2010 με τη συμμετοχή του 1/3 των μελών του

Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (σύνολο 268),  ψήφισαν

93 οι οποίοι εκπροσωπούν 90 Μαθήτριες/Μαθητές.

Στην 1η συνεδρίαση και μετά από σχετική συζήτηση και

ψηφοφορία συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ, το οποίο είναι το

παρακάτω:

Πρόεδρος: Κρητικάκης Κων\νος  

Αντιπρόεδροι: Μητσιάρα Κων\να, Δημητρακάκης Ευ. 

Γεν. Γραμματέας: Διακάκη Καραβάνα Μ.

Ταμίας: Κουτσιάφτη Κατερίνα

Μέλη: Ρεφούλιας Αντ.-Μπλάτζου Κατ.-Τζούντιθ Ρίντ-

Κόντος Αγγ.-Τσιφτσή Ελπ.-Κορωνιός Γ.-Βαρούδης Κ.                      

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Ρεφούλιας Αντώνης

(τακτικός), Κόντος Άγγελος (Αναπληρωματικός)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

Μητσιάρα Κ.-Ρεφούλιας Α.-Δημητρακάκης Ε.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρανίκας Απ.-

Στασινός Σωτ.-Φωτοπούλου Δημ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ http://1gparents.blogspot.com/

Προεκλογικές(!!) αντιπαραθέσεις

στο Δήμο Παλλήνης

Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα 

“Ανοιχτοί Ορίζοντες Ανθούσας”

Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παλλήνης,

τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς 

και τοπικούς συμβούλους

Θέμα: Επανεξέταση και Επαναφορά προς συζήτηση για

νέα απόφαση, επί του θέματος υπ’ αρ.4 συνεδρίασης της

11ης/1/2011, του Δ.Σ. Παλλήνης.

Κύριε Πρόεδρε

Με έκπληξη και αγανάκτηση, είδαμε στα θέματα προς συζή-

τηση και απόφαση επί αυτών, του |Δημοτικού Συμβουλίου

της 11ης τρέχοντος μηνός, μεταξύ άλλων και την “Μηδενι-

κή Αύξηση των Τελών Υδρευσης της Δημοτικής Ενότητας

Ανθούσας”.

Αρα λοιπόν υπερψηφίσατε την Διατήρηση των Τελών στα

σημερινά επίπεδα.

Προφανώς δεν λάβατε  υπόψιν σας τις προεκλογικές δε-

σμεύσεις του Δημάρχου, οι οποίες αποτυπώνονται και ως

πρακτικό, στο βίντεο της προεκλογικής του ομιλία στην Αν-

θούσα (λεπτό 21.56 του βίντεο), ο οποίος υπόσχεται την

άμεση μείωση του Τιμολογίου του νερού στο πραγματικό

κόστος.

Αρα το μόνο που μένει να υποθέσουμε πως η “συνέπεια λό-

γου και έργων” (6.06 του ίδιου βίντεο), ή ψέματα ήταν, ή

προεκλογικό πυροτέχνημα προσφερόμενο εκθαμβωτικά

προς τους Ιθαγενείς πολίτες της Ανθούσας.

Αφετέρου δεν ακούσαμε και κατά την ακροαματική διαδικα-

σία κατά την ψήφιση του εν λόγω θέματος, να αναφέρεται

και τις παραμέτρους εκείνους που σας οδήγησαν σε αυτή

την ανεξήγητη απόφαση.

Ξεχάσατε, ή δεν γνωρίζετε πως από το 2008 οι Ανθουσιώ-

τες ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το νερό λόγω υπαιτιότητας της Κοι-

νοτικής Αρχής του 2002-2006, επειδή ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΕ στην

ΕΥΔΑΠ τα οφειλόμενα;

Ξεχάσατε ή δεν γνωρίζετε πως η επόμενη Κοινοτική Αρχή

επί Προεδρίας του Κ. Κουτσικούρη, προκειμένου να ξεπλη-

ρώσει το χρέος προς την ΕΥΔΑΠ συν τα πρόστιμα, επέβαλε

το λεγόμενο χαράτσι στο Τιμολόγιο του νερού, ύψους

300%, με αποτέλεσμα ο Ανθουσιώτης να ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ

τα ήδη απληρωμένα και μάλιστα ακριβότερα;

Ξεχάσανε ή δεν γνωρίζουν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πα-

ράταξής σας, όντας και κάποιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Αν-

θούσας μέχρι πρότινος, προκειμένου να σας ειδοποιήσουν

για την ανηθικότητα και τον εμπαιγμό απέναντί μας, της

απόφασής σας;

Ξεχάσατε ή δεν γνωρίζετε πως η προηγούμενη Κοινοτική

Αρχή (επί Προεδρίας Κ. Κουτσικούρη), ΜΕΙΩΣΕ προς τιμήν

της, το τιμολόγιο 2 φορές εφόσον εξοφλείτο το χρέος προς

την ΕΥΔΑΠ;

Πέρασαν 2 χρόνια μέσα στα οποία θεωρούμε, πως εφόσον

το χρέος εξοφλείτο όπως ισχυριζόταν - και εμείς δεν έχου-

με λόγο να το αμφισβητούμε - η προ Καλλικράτη Κοινοτική

Αρχή Ανθούσας, αυτό το υπόλοιπο χρέους προς την ΕΥ-

ΔΑΠ, - αν υπάρχει - θα ήταν ή είναι παράγοντας και παρά-

μετρος ικανή, προκειμένου να μειωθεί το τέλος ύδρευσης

στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ανθούσας.

Επομένως απαιτούμε εντόνως την επαναφορά του θέματος

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και άμεση ΜΕΙΩΣΗ των

Τελών Υδρευσης για το Δημοτικό Διαμέρισμα Ανθούσας.

Να θυμίσουμε βεβαίως πως σύμφωνα και με το λογότυπο

του συνδυασμού σας προεκλογικά ευαγγελιζόσαστε το

“ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.

Δυστυχώς είτε δεν το πιστεύατε, είτε μας περνάτε για ιθα-

γενείς τελικά (12.04 του ίδιου βίντεο). Μας θυμίσατε επίσης

και με τον χειρότερο τρόπο τα “ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ”, αλλά

δεν μας είπατε ότι τα έχουμε εμείς οι Δημότες, θα πληρω-

σουμε πάλι εμείς.

Με ελπίδα για δίκαιη λύση

Προδρομίδης Φώτης, επικεφαλής Α.Ε.Κ.Α.Ο.

Ακολουθούν 40 υπογραφές
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Ο  Δημήτρης Αντωνίου, χειρούργος-

ογκολόγος κάτοικος Χαλκίδας, κατέθεσε

τον Μάιο μήνυση κατά των βουλευτών

που υπέγραψαν το μνημόνιο, υπουργών,

του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και

κατά των μελών της “Τρόικας” (ονομαστι-

κά και με τις διευθύνσεις τους!) με την

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Όσον

αφορά την ίδια τη μήνυση, το κείμενο της

οποίας καθώς και πλήθος στοιχείων μπο-

ρεί να δει κανείς στο blog του κ. Αντωνί-

ου http://zoidosia.blogspot.com γίνεται

ονομαστικά κατά των ανωτέρω υπευθύ-

νων και με τρόπο που η διαδικασία δεν

περνάει από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, παρά την ασυλία που προ-

σφέρεται από το Σύνταγμα σε βουλευτές

και υπουργούς, η έσχατη προδοσία απο-

τελεί αυτόφωρο έγκλημα, για το οποίο ο

εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την άμε-

ση δίωξη χωρίς την άδεια της Βουλής.

Επίσης, παρόλο που το έγκλημα αυτό

διαπράχτηκε στις 6 Μαΐου, επειδη είναι

διαρκές η δίωξη μπορεί να γίνει ακόμη

και σήμερα – όπως και γίνεται.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών,

προς μεγάλη έκπληξη όλων μας, ΔΕΝ

έβαλε την υπόθεση στο αρχείο αλλά έκα-

νε δεκτή τη μήνυση και ξεκίνησε τη δια-

δικασία ορίζοντας την προανάκριση. Το

έκανε δε με ιδιαίτερη ταχύτητα, αφού μέ-

σα σε δυο μήνες ορίστηκε προανάκριση

(11/1/11).

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου,  κατέθεσε ο

ενάγων Δημήτρης Αντωνίου στον ανα-

κριτή της Χαλκίδας, συμπληρωματικά

υπομνήματα και στοιχεία για την υπόθε-

ση. 

Έξω από το γραφείο του ανακριτή, αρκε-

τός κόσμος ήταν συγκεντρωμένος και

τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα.

Μια βασική περιγραφή αυτών μπορείτε

να δείτε στο blog http://stoxasmos-poli-

tikh.blogspot.com: στο blog αυτό μπορείτε

να βρείτε συγκεντρωμένα πολλά στοι-

χεία για την κατάθεση του Δ. Αντωνίου. 

Αφού ο Δ. Αντωνίου έκανε κάποιες σύ-

ντομες δηλώσεις προς τη δημοσιογράφο

του τηλεοπτικού σταθμού Κόντρα, που

βρισκόταν εκεί,  προχώρησε μαζί με τους

παρεβρισκόμενους προς το Δημοτικό Θέ-

ατρο Παπαδημητρίου, όπου και άλλος κό-

σμος τον περίμενε για να ξεκινήσει η εκ-

δήλωση συμπαράστασης. Το θέατρο βρί-

σκεται απένατντι από το Εργατικό Κέ-

ντρο Χαλκίδας.

Η εκδήλωση αυτή είχε την ενεργό υπο-

στήριξη απλών πολιτών αλλά και κινημά-

των για την άμεση δημοκρατία. Είναι

εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου:

παρόλο που η είδηση δεν έχει διαδοθεί

ιδιαίτερα, πάνω από 250 άτομα βρέθηκαν

εκεί από πόλεις όλης της Ελλάδας!

Στο γεμάτο θέατρο, ο Δ. Αντωνίου μίλη-

σε στους παρευρισκόμενους.

Ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι το Μνημόνιο

είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία όμως

έχει αντικαταστήσει το ίδιο το Σύνταγμα:

όπως και το Σύνταγμα, αναφέρει τις γε-

νικές κατευθύνσεις της πολιτικής που

πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και πα-

ραμέμπει στη συνέχεια σε νόμους που θα

εξειδικεύουν αυτές τις κατευθύνσεις.

Καταλύει δηλαδή το Σύνταγμα.

“Αν είναι έτσι, να το δηλώσουμε επισή-
μως και να λεγόμαστε Τροϊκιστάν” και όχι
Ελλάδα, κι εμείς Τροϊκανοί!”, είπε χαρα-

κτηριστικά.

Βάση αυτής της δανειακής σύμβασης

που υπογράψανε, αν δεν πληρώσουμε

μία δόση, οι δανειστές μας μπορούν να

προβούν σε κατάσχεση κάθε δημόσιας

περιουσίας μας, χωρίς περιορισμό – εξ’

ου και τα δημοσιεύματα για τα νησιά μας!

“Ποιος είναι ο λόγος νομίζετε που δεν
υπεγράφη η σύμβαση για τον Αστακό;”,

είπε,  “γιατί δεν απάντησαν ποτέ, γιατί
δεν προχώρησε αυτή η σύμβαση; Αφού,
το Ελληνικό κράτος δεν είχε δικαιοδοσία
να υπογράψει τίποτα χωρίς τη συναίνεση
των δανειστών του”.

Μάλιστα, τυχόν δικαστική διένεξη που θα

προκύψει (με πολίτες π.χ.) θα επιλύεται

με το αγγλικό δίκαιο και όχι το ελληνικό·

δηλαδή με το δίκαιο των δανειστών μας.

Επίσης έχει καταλυθεί το ίδιο το πολί-

τευμά μας, η Προεδρευομένη Κοινοβου-

λευτική Δημοκρατία, καθώς καταργείται

στην πράξη η διάκριση των εξουσιών

(που είναι θεμελιακή για την Κοινοβου-

λευτική Δημοκρατία).

“Δεν έχει νόημα να πάει κανείς στον
στρατό πια, πρέπει να αρνηθούν οι νέοι
να πάνε στο στρατό, αφού πλέον ο στρα-
τός δεν ανήκει στη χώρα και θα χρησιμο-
ποιηθεί και εναντίον των πολιτών της”,
είπε χαρακτηριστικά.

“Ο κ. Παπούλιας είναι συγκατηγορούμε-
νος διότι θα έπρεπε να έχει διαλύσει τη
Βουλή”, είπε, τονίζοντας όμως ότι δεν

έχει υπογράψει διάφορα προεδρικά δια-

τάγματα μέχρι στιγμής.

(Σ.Σ.: Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας χωρίς την εισήγη-

ση του Πρωθυπουργού. Αναπομπή καιάλ-

λες ενέργειες μπορούσε να κάνει).

“Το Μνημόνιο προβλέπει οι ρυθμίσεις να
γίνονται με Π.Δ. και όχι με νόμους, για να
μην περνάνε από τη Βουλή”.

“Κανονικά, όλοι οι βουλευτές που δεν
συμφωνούν πρέπει να παραιτηθούν, να
μην παραμένουν εκεί δίνοντας νομιμο-
ποίηση σε αυτή τη Βουλή. Πώς θα στεκό-
ταν τότε μία μονοκομματική Βουλή;”, εί-

πε ο κ. Αντωνίου και στη συνέχεια προέ-

τρεψε όλους μας“να μην αφήσουμε κα-

νέναν τους να πλησιάσει τα μνημεία της

χώρας και τα εθνικά σύμβολα στις εορ-

τές (π.χ. 25η Μαρτίου), να μην πλησιάσει

κανείς τους. [...] 

“Ο Τσολάκογλου καταδικάστηκε για εθνι-
κή αναξιότητα επειδή έδωσε το 1940 ως
λεία πολέμου στρατιωτική περιουσία
στους κατακτητές. Σε αυτούς που πουλά-
νε όλη την ελληνική γη για μια δανειακή
σύμβαση, τι πρέπει να γίνει;”  αναρωτή-

θηκε, τονίζοντας ότι τα χρήματα των δα-

νείων αυτών, σύμφωνά πάντα με το ίδιο

το Μνημόνιο, δεν προορίζονται για μι-

σθούς και συντάξεις, όπως μας λένε, αλ-

λά για τη στήριξη της ρευστότητας των

τραπεζών!

Είναι σπουδαιο ότι ένας πολίτης, ο Δ.

Αντωνίου,  με μεθοδικότητα και πολύ

δουλειά έκανε αυτό που θεώρησε καθή-

κον του. 

Με πολύ διάβασμα και έρευνα, βρήκε μό-

νος του όλα τα στοιχεία που αποδεικνύ-

ουν τις κατηγορίες του, αλλά και τον νο-

μικό τρόπο να τις θέσει σε “τροχιά”, μιας

και μέχρι στιγμής κινείται χωρίς δικηγό-

ρο.

Κι εμείς από τις στήλες μας έχουμε κατ’

επανάληψιν παρουσιάσει άρθρα του

Μνημονίου, που καταδεικνύουν την απώ-

λεια της εθνικής μας κυριαρχίας, ιδιαίτε-

ρα μέσα από την αρθρογραφία του Κώ-

στα Βενετσάνου.

Οχι στην ηττοπάθεια!

“Αυτοί δεν θα φέρονταν σαν λύκοι αν
εμείς δεν φερόμασταν ως αρνιά. Ας γί-
νουμε εμείς λοιπόν λύκοι. Λυσσασμένοι
λύκοι!” κατέληξε ο Δ. Αντωνίου.

Στοιχεία πήραμε από blogs  lefana@shaw.ca και

από τη σελίδα της Νέλλης Ψαρρού.

Ενα ενδιαφέρον εγχείρημα, η μήνυση για

εσχάτη προδοσία κατά των βουλευτών
από έναν  απλό πολίτη!

Ο Εισαγγελέας την έκανε δεκτή!!

Να λοιπόν που ένας γιατρός αποφάσισε να καταγγείλει και να διε-
ρευνήσει την παράδοση της χώρας στην Τρόικα, ενώπιον της δι-
καιοσύνης και όχι ένας νομικός ή μία κίνηση ή φορέας νομομαθών!
Δεν υπάρχουν ή δεν τολμούν;

Εύγε στον γιατρό Δημήτρη Αντωνίου που τόλμησε. Φοβούμαστε
μην αποτύχει κατά την ανακριτική διαδικασία, από έλλειψη επαρ-
κούς νομικής στήριξης...
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Θα μπουν οι Δήμοι σε επιτήρηση;

Για να μπει ένας δήμος σε επιτήρηση θα πρέπει το

συνολικό του χρέος να υπερβαίνει το 80% των

ετήσιων εσόδων (μαζί με τα δημοτικά τέλη). Ετσι θα

δούμε Δήμους με μικρά χρέη να μπαίνουν σε

επιτήρηση, γιατί έχουν και μικρά έσοδα. 

Τα χρέη των Δήμων από την

Τράπεζα Ελλάδος

Τα χρέη του κάθε Δήμου της χώρας ξεχωριστά… -

όπως προκύπτουν από στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος- έχουν ως εξής:

♦ Πειραιώς 131.128.767 

♦ Αθηναίων 129.492.613

♦ Θεσσαλονίκης 42.794.931 

Ανατολική Αττική
♦ Αχαρνών 55.248.842

♦ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 11.139.687 

Μύθος και η “αρβύλα” ότι η Βούλα είναι

καταχρεωμένη, αφού λιγότερα από τα μισά από τα

χρωστούμενα ανήκουν στη Βάρη. Θα μου πείτε 5

εκατομμύρια είναι λίγα; Απαντώ· όχι, αλλά είναι λίγα

σε σχέση με την “αρβύλα” που μιλάει για πάνω από

10 εκατομμύρια ευρώ.

♦ Σπάτων 7.230.096 

♦ Σαρωνικού 7.213.446

♦ Μαραθώνος 6.917.719 

♦ Μαρκοπούλου Μεσογαίας 5.362.723 

♦ Διονύσου 5.075.884 

♦ Λαυρεωτικής 5.045.989 

♦ Κρωπίας 4.991.148

♦ Ωρωπού 1.864.780

♦ Παιανίας 1.673.508

♦ Ραφήνας – Πικερμίου 1.591.151

♦ Παλλήνης 25.084

Εδώ καταπίπτει και η προεκλογική προπαγάνδα ότι ο

Δήμος Παλλήνης (προ Καλλικράτη) είναι

καταχρεωμένος. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Βέβαια, εμείς το είχαμε γράψει, όταν πολύ πριν την

προεκλογική περίοδο, ενημερώνοντας ο Δήμαρχος

τότε Σπύρος Κωνσταντάς το Σώμα του Δ.Σ. το είχε

δηλώσει με υπερηφάνεια.

♦ Φυλής (Δυτ. Αττικής) 46.932.422 

♦ Γλυφάδας 2.102.189 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι Δήμοι που δεν χρω-

στούν πουθενά είναι της Περιφέρειας και όχι της Ατ-

τικής, κι ας ανήκουν σε περιοχές όπως η Ικαρία, οι

Κυκλάδες κ.α. Η Περιφέρεια προφανώς, σέβεται πιο

πολύ τον κόπο του Δημότη.

Αλήθεια ή μύθος τα χρέη των Δήμων;
Επειδή ακούμε συνέχεια για τους υπερχρεωμένους Δήμους, για τους σπάταλους, που  θα μπει
εσωτερικό ΔΝΤ για να τους ελέγχει και άλλα τέτοια, που προφανώς έχουν κάποια σκοπιμότητα,
ασχοληθήκαμε λίγο με τα οικονομικά τους. Ετσι δημοσιεύουμε παρακάτω τι χρωστάει κάθε Δήμος
με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιθανόν βέβαια - και είναι σίγουρο - χρωστάει και σε
πιστωτές του, αλλά πιθανολογώ ότι δεν θα είναι τεράστια νούμερα.

Ομως παρά τα όσα ακούγονται για δυσθεώρητα ύψη των χρεών, αν μαζέψεις όλους τους Δήμους
της χώρας και ό,τι χρωστάει ο καθένας, δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 10,5 δις ευρώ· ποσό που
τους χρωστάει το ελληνικο κράτος από τα παρακρατηθέντα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι “πάτσι”.
Απλά, θα αδικηθούν οι Δήμοι εκείνοι που δεν σπατάλησαν, αλλά εθήτευσαν νοικοκυρεμένα.

«Δι@ύγεια» 

στις Περιφέρειες 

και στους ΟΤΑ! 
Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δε-

κατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν απο-

φάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προ-

γράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ). Από εδώ και πέρα δεν είναι

εκτελέσιμες οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων αν

δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια («Δι@ύγεια»).

Στη  «Δι@ύγεια» σταδιακά θα συμμετέχουν  οι ΟΤΑ Α’

και Β’ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (δημοτικές επιχειρή-

σεις), φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανε-

ξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους.

Το πρόγραμμα Δι@ύγεια εισάγει, για πρώτη φορά στην

Ελλάδα, την υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων

των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδί-

κτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που

αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν τις πρά-

ξεις των Υπουργείων και των Φορέων απλά και εύκολα

χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγο-

ρίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη

η κάθε πράξη, μέσω μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτη-

σης είτε από την ιστοσελίδα του κάθε Φορέα που την εκ-

δίδει, είτε από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυ-

πογραφείου et.diavgeia.gov.gr.

Ο Δικτυακός Τόπος diavgeia.gov.gr λειτουργεί ως πηγή

ενημέρωσης. Στο diavgeia.gov.gr θα δημοσιεύεται συνε-

χώς ενημερωτικό υλικό και απαντήσεις σε συχνά ερω-

τήματα για τις Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που είναι

επιφορτισμένες με την ανάρτηση των αποφάσεων για

τους Φορείς που προβλέπει ο νόμος.

Καταργείται ή αναστέλλεται ο προληπτικός έλεγ-

χος δαπανών στις επιχειρήσεις των Δήμων  βάσει

του Νόμου που ψηφίστηκε για τη διοικητική μεταρ-

ρύθμιση του “Καλλικράτη”  (Ν 3852/2010 αρθρ. 275).  

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσι-

σε να μην ασκεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας

των δαπανών στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρή-

σεις των δήμων μέχρι αυτά να συνενωθούν. Αυτό

βέβαια θα τους πάρει - όπως ισχυρίζονται Δήμαρχοι

- τουλάχιστον έξη μήνες. 

Τι λέει όμως το άρθρο:

«Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νο-
μικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και
των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύ-
μων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρ-

τήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρ-
θρου169 του Κ.Δ.Κ».

Αυτό βέβαια θα “λύσει” τα χέρια των Δημάρχων και

θα κινηθούν, αφού έβλεπαν σαν πονοκέφαλο τον

προληπτικό έλεγχο. Ορισμένοι ήδη έχουν προχωρή-

σει σε απευθείας αναθέσεις, για διάφορες δραστη-

ριότητες. Το θετικό είναι ότι κατέβηκε ο πήχυς του

ποσού για απευθείας αναθέσεις σε  15.000 ευρώ.

Πάντως οι δήμαρχοι θα ζητήσουν ερμηνευτική

εγκύκλιο από την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικα-

στηρίου προκειμένου να προχωρήσουν, αφού θα

έπρεπε ήδη να έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό,

πράγμα που δεν έχει γίνει σε πάρα πολλούς Δήμους

που συνενώθηκαν.

Πήραν πίσω τον προληπτικό

έλεγχο στους ΟΤΑ
με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου
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Αναστολή των σχολικών 

πρωταθλημάτων
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ένα ακόμη πλήγμα στον σχολικό αθλητισμό φαίνεται ότι προκαλεί η προσπάθεια μείωσης

των κρατικών εξόδων στα πλαίσια του Μνημονίου. Όπως πληροφορούμαστε μετά την

παύση λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων, την οποία και καταγγείλαμε μέσω του Κοι-

νοβουλευτικού Ελέγχου (Αρ. Πρωτ. 8067/21.12.2010) τώρα αναστέλλεται και η διεξαγω-

γή των σχολικών πρωταθλημάτων. Όπως μάλιστα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα

στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών φέτος ανεστάλησαν «σιωπηρά» τα σχολικά πρωτα-

θλήματα στα δημοτικά και τα γυμνάσια αν και ποτέ δεν εκδόθηκε σχετική εντολή. 

Παράλληλα φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει άμεσα να καλέσει τις 14 αθλη-

τικές Ομοσπονδίες που συμμετέχουν στα σχολικά πρω-

ταθλήματα προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους

περαιτέρω περιστολής των δαπανών. 

Είναι πλέον προφανές ότι ο ελληνικός σχολικός αθλη-

τισμός που έχει πολλές διεθνείς διακρίσεις και είναι

ένα από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνούς Ομοσπον-

δίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF) κινδυνεύει να μείνει

χωρίς εκπροσώπηση στους αγώνες που θα γίνουν τον

Απρίλιο στη Βραζιλία και την Κίνα.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Πώς ακριβώς οραματίζεστε το μέλλον του σχολικού

αθλητισμού στην χώρα μας από την στιγμή που μετά

την κατάργηση των Αθλητικών Σχολείων στα πλαίσια

της περικοπής δαπανών έχετε προχωρήσει και στην

αναστολή των σχολικών πρωταθλημάτων;  

Όταν κάποιος πρόσφυγας ει-

σέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση να μπορεί να υποβάλει αί-

τημα ασύλου στη χώρα μέλος

της επιλογής τους και όχι

αναγκαστικά στην πρώτη χώ-

ρα εισόδου στην ΕΕ. Αυτό ζη-

τάει με ερώτησή του προς την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρω-

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν.

Χουντής. 

Σημειωτέον ότι με πρόσφατη

απόφασή του το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (Ε.Δ.Α.Δ.) στις

21/01/2011  καταδίκασε το

Βέλγιο και την Ελλάδα μετά

από προσφυγή Αφγανού πολί-

τη!  

Τη μεν  Ελλάδα την καταδίκα-

σε για τις συνθήκες υποδοχής

και κράτησης που δεν πληρούν

τις ελάχιστες προϋποθέσεις

αξιοπρεπούς  μεταχείρισης, το

δε Βέλγιο, γιατί παρά το γεγο-

νός ότι οι συνθήκες που επι-

κρατούν στην Ελλάδα είναι

από καιρό γνωστές, προέβη

στην επαναπροώθηση του Αφ-

γανού πολίτη σε αυτήν, βάσει

του Κανονισμού του Δουβλίνο

ΙΙ.  

Στην ερώτησή του λοιπόν ο Ν.

Χουντής τονίζει: «τίθεται επί

της ουσίας υπό αμφισβήτηση ο

Κανονισμός του Δουβλίνο ΙΙ, ο

οποίος και πρέπει ασφαλώς να

αναθεωρηθεί.»

Καταλήγοντας ο Ν. Χουντής

την ερώτησή του  καλεί την

Κομισιόν άμεσα να προωθήσει

την αναθεώρηση του Κανονι-

σμού του Δουβλίνου ΙΙ «κυρίως

προς την κατεύθυνση σεβα-

σμού των δικαιωμάτων  των

προσφύγων οι οποίοι θα πρέ-

πει όταν εισέλθουν στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση να έχουν δι-

καίωμα να υποβάλλουν αίτημα

ασύλου στην χώρα μέλος  που

επιθυμούν και όχι αναγκαστικά

στην πρώτη χώρα εισόδου».

Εδρα η Ηλιούπολη για το Δασαρχείο Υμηττού
ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Με επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, ο πολιτικός υπεύθυνος

του Τομέα Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευ-

τής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώργιος Βλάχος, ζητά να ενη-

μερωθεί, για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε ως έδρα

η Ηλιούπολη, για το νέο δασαρχείο Υμηττού, χωρίς ου-

σιαστικά να έχουν ληφθεί υπόψη τα δημογραφικά και γε-

ωγραφικά στοιχεία της περιοχής. Ο κ. Βλάχος επισημαί-

νει, πως η επιλογή της συγκεκριμένης έδρας, θα προκα-

λέσει μεγάλη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία στους χιλιά-

δες πολίτες από την περιοχή των Μεσογείων -οι οποίοι θα

πρέπει να μετακινούνται μέχρι την Ηλιούπολη προκειμέ-

νου να επιλύσουν τα θέματά τους- και για το λόγο αυτό

ζητά να τροποποιηθεί η απόφαση και η έδρα να μεταφερ-

θεί στο Κορωπί, αφού πάνω από το 90% των υποθέσεων

που απασχολούν το συγκεκριμένο δασαρχείο, προέρχονται από τα Μεσόγεια.

Αναδάσωση στα Τουρκοβούνια
ερώτηση του βουλευτή  Γιώργου Ι. Χαραλαμπόπουλου 

«Τα Τουρκοβούνια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου

του Λεκανοπεδίου Αττικής, εκτεινόμενα σε 1.800 στρέμματα, από τα οποία τα

1.300 περίπου έχουν κηρυχθεί δασικά ή αναδασωτέα με τελεσίδικες αποφά-

σεις. Παρόλα αυτά, εδώ και πολλά χρόνια η περιοχή παραμένει αναξιοποίητη,

παρά τις προοπτικές της να αναδειχθεί σε πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής

όχι μόνο για τους κατοίκους των όμορων Δήμων αλλά για όλους τους κατοί-

κους της Αττικής», τονίζει μεταξύ άλλων ο Γ. Χαραλαμπόπουλος.

Η υπουργός ερωτάται εάν έχει εκπονηθεί σχέδιο ανάπλασης και αναδάσωσης

της περιοχής των Τουρκοβουνίων και ποιό το χρονοδιάγραμμα των σχετικών

δράσεων, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα προγραμματική σύμβαση με τον Σύν-

δεσμο Προστασίας και Ανάπλασης των Τουρκοβουνίων για τη μελέτη και εκτέ-

λεση των σχετικών έργων και εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενοποίησης των

χώρων πρασίνου Τουρκοβουνίων και Πεδίου του Άρεως και με ποιό τρόπο.

Στον τεράστιο ορυκτό πλούτο της χώρας

που μένει ανεκμετάλλευτος αναφέρθηκε

ο Βουλευτής  Γιώργος Ανατολάκης κατά

την συζήτηση της σχετικής Επερώτησης

του ΛΑ.Ο.Σ. στην Βουλή.
Επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Στην χώρα μας

συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Ο Ελληνι-

κός λαός περνάει μία τεράστια οικονομική κρί-

ση, ενώ η χώρα μας έχει ένα πολύ πλούσιο

υπέδαφος. Καμία Κυβέρνηση ως τώρα, δεν

επεδίωξε σοβαρά, να εκμεταλλευτεί αυτό τον

μεγάλο θησαυρό...

Εχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή Βωξίτη

στην Ευρωπαϊκή Ένωση..! Είμαστε η μοναδική

χώρα της Ευρώπης με σημαντικά κοιτάσματα

Νικελίου στο υπέδαφός μας! Είμαστε οι μόνοι

που έχουμε μεγάλα εκμεταλλεύσιμα κοιτά-

σματα Χρωμίτη! Η Ελλάδα είναι η δεύτερη

χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη

σμηκτιτών, που είναι περιζήτητοι γιατί χρησι-

μοποιούνται στα φάρμακα και στα καλλυντικά.

Το Μαγνήσιο που παράγει η χώρα μας, καλύ-

πτει την μισή σχεδόν παραγωγή της Δυτικής

Ευρώπης. Το υπέδαφός της Βόρειας Ελλάδας

είναι γεμάτο  από μία μεγάλη ποικιλία ορυ-

κτών: Χρυσός, χαλκός, μόλυβδος  ψευδάργυ-

ρος, σίδηρος, καθώς και κάποια ορυκτά στρα-

τηγικής σημασίας όπως είναι το ουράνιο και ο

λιγνίτης. Ο Χρυσός μπορεί να αποφέρει κρα-

τικά έσοδα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ

ετησίως και να εξασφαλίσει πάνω από 7.000

θέσεις εργασίας.  Ο πρώην τεχνικός διευθυ-

ντής  των ΕΛ.ΠΕ.  κύριος Νικολάου, έχει

εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχι-

στον 4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου

και 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό

αέριο..

Ο πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλά-

δα Νίκολας Μπέρνς, είχε πει επισήμως ότι

υπάρχει όντως πετρέλαιο στο Αιγαίο και αυτό

δημιουργεί την ένταση μεταξύ Ελλάδος και

Τουρκίας…!

Είναι αλήθεια αυτό;

Ο Ελληνικός λαός είναι καταδικασμένος να

πεινάει και να ζητάει δανεικά από τους ξέ-

νους, επειδή φοβόμαστε τους Τούρκους;;

... Το 1926 το Αντιτορπιλλικό «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»

που έπαιρνε μέρος σε Γυμνάσια στο Ιόνιο,

έμεινε από καύσιμα και χρησιμοποίησε αυτού-

σιο πετρέλαιο από την περιοχή Κερί.  Ηταν

τόσο καθαρό, που δεν χρειαζόταν καν επεξερ-

γασία! Με αυτό έπλευσε 7 ώρες και έφτασε

στον Πειραιά..!

... Το μόνο που μας λείπει είναι μία πραγματι-

κά Εθνική Πολιτική, που θα απελευθερώσει

την χώρα μας και την οικονομία μας.»

Αναθεώρηση του “Δουβλίνο ΙΙ” 
ζητά με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

«Χρειαζόμαστε μία Εθνική Πολιτική που θα
απελευθερώσει την χώρα μας και την Οικονομία μας»
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Εκφοβισμός και Σχολική βία:
Μύθοι και Πραγματικότητες

Ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Γλυκών Νερών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ‘Εκφο-
βισμός και Σχολική βία: Μύθοι και Πραγματικότητες’.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δημοτι-

κού Σχολείου (Διεύθυνση Κοραή 31 και Καραϊσκάκη)

και η ώρα προσέλευσης είναι 18:00 με 18:30. 

Στην ημερίδα θα μιλήσουν: η Αντιπρύτανης Παντείου

Πανεπιστημίου Βάσω Αρτινοπούλου και ο Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης Δημοκρίτει-

ου Πανεπιστημίου Θράκης Γ. Πανούσης.

Πολύς λόγος και παραφιλολογία γίνεται τελευταία για τη δή-

θεν “υποχρέωση” του Βουλευτή να παραιτείται και να κατα-

θέτει την έδρα στο Κόμμα, όταν διαφωνεί και διαγράφεται

από αυτό ή ανεξαρτητοποιείται.

Ασφαλώς ΔΕΝ μιλούν για ΝΟΜΙΚΗ υποχρέωση. Κατά το άρ-

θρο 51 του Συντάγματος, ο Βουλευτής ενεργεί κατά συνεί-

δηση και όχι κατά κανόνες (παράγρ.1) και αντιπροσωπεύει το

Έθνος και όχι το Κόμμα (παράγρ.2). Κατά το άρθρο 61 του

Συντάγματος, η παραίτηση είναι δικαίωμα του Βουλευτή και

όχι υποχρέωσή του (παράγρ.2). Μάλιστα, το Σύνταγμα κατο-

χυρώνει την ανεξαρτησία του Βουλευτή και δεν κάνει διάκρι-

ση, ακόμα και αν αυτός έχει εκλεγεί με λίστα (π.χ. Επιικρα-

τείας ή Ευρωβουλευτές ή και όλοι, σε πρόωρες εκλογές)!

Άρα, νομικά, όσοι ισχυρίζονται ότι η βουλευτική έδρα είναι

“ιδιοκτησία“ του Κόμματος (res) και ότι ο διαφωνών Βουλευ-

τής την υπεξαιρεί όταν δεν την παραδίδει στο Κόμμα, είναι

αγράμματοι και ανάξιοι απάντησης.

Αυτό που μπορεί να συζητηθεί είναι το αν ο διαφωνών Βουλευ-

τής έχει ΗΘΙΚΗ υποχρέωση να παραιτείται, αντί να ανεξαρτη-

τοποιείται. Ως κύριο επιχείρημα επιστρατεύεται ο ισχυρισμός

ότι ο Βουλευτής εκλέχθηκε μέσω Κόμματος και όχι αυτοτελώς.

Πρόκειται για σόφισμα, γιατί και το Κόμμα εκλέχθηκε μέσω

Βουλευτών και όχι αυτοτελώς. Ποιος θα ψήφιζε ένα Κόμμα “αέ-

ρινο“, χωρίς τους ανθρώπους του; Είναι γελοία συζήτηση, του

τύπου “η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;“, που δεν έχει

κατάληξη.

Εν πάση περιπτώσει, η ηθική πλευρά κάθε ζητήματος είναι

υποκειμενική (και όχι αντικειμενική όπως η νομική πλευρά).

Και εν προκειμένω, το υποκείμενο είναι ο Βουλευτής και όχι

το Κόμμα ή η κοινή γνώμη, οπότε αυτός είναι ηθικά ο μόνος

αρμόδιος να αποφασίσει το πρέπον. Γι΄ αυτό και ο συνταγ-

ματικός νομοθέτης κατοχύρωσε νομικά την ηθική ανεξαρτη-

σία του Βουλευτή με τις παραπάνω παραγράφους. Για να

αποκλείσει κάθε μελλοντική ηθική αμφιβολία.

[ Πάντως, η αντικειμενικοποίηση της ηθικής είναι η πεμπτου-

σία του φασισμού (fascio = υπερκαλύπτω, πακετάρω, δε-

σμεύω. Φασισμός = ομαδοποίηση, κοπαδοποίηση, ολοκλη-

ρωτισμός)! Το ομαδικό φρόνημα είναι θεμιτό και επιθυμητό,

αλλά αντίθετα, η υποκατάσταση της ατομικής συνείδησης

από την ομαδική συνείδηση είναι το μέγιστο αμάρτημα στο

δημοκρατικό πολίτευμα και είναι

δρόμος πολύ ολισθηρός, που δεν έχει τελειωμό! ]

Θα έλεγα μάλιστα ότι, παρ΄ ότι η παραίτηση του Βουλευτή εί-

ναι συνταγματικό δικαίωμά του, αν παραιτηθεί την ώρα που

διαφωνεί, τότε αντίθετα, είναι ανήθικος και κατακριτέος.

Όταν όλα βαίνουν καλώς και η πολιτική ζωή τρέχει φυσιολο-

γικά, ο Βουλευτής που συναισθάνεται ότι θα είναι αμελής στα

καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους, δικαιούται και πρέ-

πει να παραιτηθεί.

Όταν όμως είναι τεταμένη πολιτική περίοδος (όπως τώρα με

την οικονομική κρίση) και ο Βουλευτής κρίνει κατά συνείδηση

ότι οι πολιτικές επιλογές του Κόμματός του και του Αρχηγού

του ζημιώνουν το εθνικό συμφέρον, τότε ακριβώς οφείλει να

διαχωρίσει τη θέση του και, αντί να φιμωθεί παραιτούμενος,

να μείνει στις επάλξεις, να βροντοφωνάξει την άποψή του

και να δώσει μάχη για να μην περάσουν οι κατά τη γνώμη του

καταστροφικές επιλογές!

Αν εκείνη τη στιγμή, ο Βουλευτής προτιμήσει έναντι του κα-

θήκοντος την παραίτηση, εξασφαλίζοντας την ηρεμία του και

προστατεύοντας έτσι την καριέρα του και το δημόσιο προφίλ

του (για να μην τον πουν “αποστάτη” ή για να μην τα σπάσει

οριστικά με το Κόμμα), όχι μόνο δεν πράττει το ηθικά επι-

βαλλόμενο αλλά είναι και επίορκος και κατώτερος των περι-

στάσεων.

Για φανταστείτε να βλέπουμε κάποιοι τη Χώρα μας να κατα-

στρέφεται και, αντί να βάλουμε τα κορμιά μας μπροστά, εκεί-

νη ακριβώς την ώρα να κλειστούμε σπίτι μας και να αφήσου-

με τους “άλλους” ανενόχλητους να ολοκληρώσουν την κατα-

στροφή! Τότε, γιατί κάνουμε αγάλματα στους “αντιστασια-

κούς“ της ιστορίας μας; Επειδή την ώρα της κρίσης κρύφτη-

καν;;;

Ηθικά λοιπόν, αλλά και συνταγματικά, ο πολιτικός παραιτεί-

ται ΜΟΝΟ σε δύο περιπτώσεις: Πρώτον, αν συναισθανθεί ότι

υπέπεσε σε μείζον σφάλμα και έβλαψε, έστω και εξ αμελείας,

σημαντικά την Πατρίδα του. Και δεύτερον, αν λόγοι υγείας ή οι-

κογενειακοί τον εμποδίζουν να είναι συνεπής στα καθήκοντά

του.

Όχι όμως γιατί... τα βρήκε σκούρα ή γιατί... η παραίτηση τον

συμφέρει πολιτικά!

Υ/Γ : Αυτά δεν σημαίνουν πως συνηγορώ υπέρ των Βουλευ-

τών. Αντίθετα, είμαι και εγώ αγανακτισμένος (όπως η πλειο-

ψηφία του λαού μας) για τις ανευθυνότητές τους, που μας

οδήγησαν στο χείλος της Αβύσσου. Όμως, δεν μπορώ να

επικροτήσω την προσπάθεια του “συστήματος” να αποβάλει

και να στείλει σπίτι τους τις ελάχιστες ανεξάρτητες φωνές

που απέμειναν στο “Ναό της Δημοκρατίας”. Αυτό θα είναι ο

θρίαμβος της διαπλοκής και η χαριστική βολή στο Πολίτευμά

μας!

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ;
Το δίλημμα του Βουλευτή που διαφωνεί

γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

17 Σχολεία από την Αττική έδειξαν

ενδιαφέρον για το Βραβείο Αειφόρου

Σχολείου. Ετσι πραγματοποίησαν την

πρώτη τους συνάντηση στην Ελληνι-

κή Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτι-

σμού, (23 Ιανουαρίου) εκπρόσωποί

τους και αρκετοί μαθητές. 

Ο οικοδεσπότης και συντονιστής του

Βραβείου Αειφόρου Σχολείου Δ. Κα-

λαϊτζίδης, μετά τις συστάσεις, πα-

ρουσίασε τη δομή και το έργο της Ελ-

ληνικής Εταιρείας, που πράγματι έχει

έναν πανέμορφο χώρο και πλούσια

δραση και στη συνέχεια μίλησε για το

Αειφόρο Σχολείο και για το «Βραβείο

Αειφόρου Σχολείου» παρουσιάζοντας

την ιδέα της αειφορίας και την υλο-

ποίησή της μέσα σε ένα σύγχρονο

σχολείο.

Ακολούθησε συζήτηση, ερωτήσεις,

τοποθετήσεις, επίλυση αποριών, υπο-

βολή προτάσεων και ιδεών από τους

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/μα-

θήτριες. 

Πολλές οι ερωτήσεις και οι απορίες,

ιδιαίτερα των μαθητριών, αλλά και οι

εποικοδομητικές προτάσεις.

➢ Πώς συνεργάζονται μεταξύ τους οι

καθηγητές, ο διευθυντής; Ίσως θα

έπρεπε να δίνεται περιθώριο 2 ετών

και να γίνει ημερίδα για διευθυντές.  
Εύα Δαγκλή, 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

➢ Είναι απογευματινό σχολείο και

συστεγάζεται με πρωινό, πώς να το

αντιμετωπίσουν; Πώς θα υπολογιστεί

η ενέργεια που καταναλώθηκε;  
Ειρήνη Λυμπέρη, ΕΠΑΣ Σαλαμίνας

➢ Ο διευθυντής του 1ο ΕΠΑΛ Γαλα-

τσίου, Ανδρέας Αλεξανδρής, δήλωσε

ενθουσιασμένος με την πρωτοβουλία

του Αειφόρου Σχολείου. 

➢ 3ο Δημοτικό Σχολείο  Παλαιού Φα-

λήρου (Παναγιώτης Τραγαζίκης)

Πολύ θετική πρωτοβουλία που σίγου-

ρα χρειάζεται πολύ υπομονή σε έναν

δύσκολο δρόμο.  Όταν το σχολείο

ανοίγει στην κοινωνία προκύπτουν

πράγματα απρόβλεπτα.

➢ «Αγκάθι ο Δήμος με την ανύπαρκτη

στήριξη. Η δύναμή μου είναι οι μαθη-

τές μου που έχουν ενθουσιαστεί».

Σταυρούλα Κούρου, 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών

➢ Μία μαθήτρια (Γυδάκου) παρουσία-

σε το blog (ralleiogaeiforo.blogspot.gr)

που έχουν φτιάξει με συμμαθήτριές

της για το αειφόρο σχολείο το οποίο

μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα

δέχτηκε περισσότερες από 2.000 επι-

σκέψεις προερχόμενες από την Ελ-

λάδα και το εξωτερικό. Εκπληκτική

προσπάθεια που ενθουσίασε τους πα-

ρευρισκομένους. Παρουσιάστηκε επί-

σης ο τρόπος υλοποίησης του προ-

γράμματος του αειφόρου σχολείου

στη Ράλλειο. 

Ράλλειο Πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

➢ Η πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά

ένα κίνημα αλλαγής του σχολείου

από τα μέσα, για να πεισθούν περισ-

σότερο οι διευθυντές, να δώσουν θε-

τικές κατευθύνσεις οι Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας.  

Κώστας Καμπουράκης, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 

Η συνάντηση έγινε σε κλίμα ευχάριστο

και εποικοδομητικό.  Η εκτίμηση είναι

ότι έχουν δεχτεί την πρωτοβουλία με

ενθουσιασμό παρόλο που αναγνωρίζε-

ται ότι ο δρόμος είναι  δύσκολος και μα-

κρύς. Η κινητοποίηση των μαθητών εί-

ναι πολύ σημαντικός παράγοντας και οι

αρμοδιότητες που τους δίνονται παρά-

γουν ιδέες που έχουν αξιόλογα αποτε-

λέσματα. Σημαντικός επίσης είναι ο ρό-

λος του Διευθυντή καθώς και η ανάπτυ-

ξη συνεργασιών με όλα τα μέλη της

σχολικής κοινότητας. 

Θα ακολουθήσει και 2η συνάντηση.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα

γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πε-

ριβάλλοντος και Πολιτισμού - Συμβούλιο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κα Φ. Χα-

τζιάρα: τηλ. 210-3225245 (εσωτ. 5).

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτι-

κού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγι-

κού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τηλ.: 6974-785682

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ 

βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό

σταθμό (με συστάσεις)

αναλαμβάνει τη φύλαξη

παιδιών (και τα Σαββατο-

κύριακα) καθώς και τη με-

λέτη τους.

Τηλ. 6989065004 

μετά τις 14.00 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
Γκαρσονιέρα, υπνοδωμάτιο, leavingroom σε μονοκα-
τοικία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσο-
δος, επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρού-
χων, τηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση.

Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
επί της κεντρικής πλατείας (Βασ. Παύλου 76)

Εμπορικό κέντρο, πλησίον του Πάρκινγκ 40τ.μ.,

6,5μ. ύψος με πατάρι 36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο

από Μάρτιο 2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.

Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με

τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χη-

μείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οι-

κονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού -

Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και κάτο-

χος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελ-

ληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματα πιάνου σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφερό-

μενους. Τιμές λογικές. 
ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΤΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ και της ΒΙΟΛΕΤΑΣ το

γένος ΡΑΚΙΠΙ, που γεννήθηκε στην Mavrove-Vlore Αλβα-

νία και κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ και η ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, το γέ-

νος ΠΕΤΣΙ, που γεννήθηκε στο FIER ΑΛΒΑΝΙΑΣ και κα-

τοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα

γίνει στον ιερό ναό  Κοίμησης Θεοτόκου Βούλας.

ΓΑΜΟΙ

Ζητείται Υπεύθυνη 

Πωλήσεων - Μarketing 
για την Τεχνική Εταιρία ELMECO στις Αχαρνές με προϋ-

πηρεσία γενικότερα σε πωλήσεις . Δεν απαιτούνται τεχνι-

κές 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
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

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

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/1, ΠΕΜΠΤΗ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 6/2

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
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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. . . γ ια την υγειά μας

Η Γρίπη Η1Ν1, προκαλεί αναπνευστική ασθένεια

H γρίπη Η1Ν1 είναι ένας νέος τύπος  ιού γρίπης που

προκαλεί αναπνευστική ασθένεια σε ανθρώπους. 

Οπως λένε οι ειδικοί μπαίνουμε σε εποχική δραστη-

ριότητα του ιού της γρίπης Η1Ν1 και καλό είναι να

γνωρίζουμε συμπτώματα και πώς μεταδίδεται.  

Πώς μεταδίδεται αυτή η  γρίπη

Ο ιός μεταδίδεται από άτομο σε άτομο κατά τον ίδιον τρό-

πο που μεταδίδεται η εποχική γρίπη, δηλαδη  με σταγονί-

δια που διασπείρονται  με το φτάρνισμα  και το βήξιμο. 

Ακόμη μπορεί να μεταδοθεί όταν ακουμπήσουμε  επιφά-

νειες ή αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με αναπνευστικά

σταγονίδια  και μετά βάλουμε τα χέρια μας στα μάτια, στη

μύτη, στο στόμα. (σε βλεννογόνους δηλαδή).

Ποιά είναι τα συμπτώματα

Συνήθως τα συμπτώματα αρχίζουν 1-3 ημέρες μετά την

προσβολή από τον ιό και διαρκούν  2-7 ημέρες, ο βήχας

όμως μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Τα συμπτώματα του ιού της γρίπης Η1Ν1 στους ανθρώ-

πους φαίνονται να είναι παρόμοια με αυτά της συνήθους,

εποχικής γρίπης,  συνήθως ξεκινούν απότομα   και περι-

λαμβάνουν:

1)     πυρετό μεγαλύτερο από 38 βαθμούς.

2)     βήχα  ξηρό (χωρίς φλέγματα)

3)     πονόλαιμο

4)     πονοκέφαλο

5)     κούραση

6)     πόνοι στο σώμα

7)     ρίγη

και σε μερικές περιπτώσεις διάρροια και εμετοί.

Όπως και η εποχική γρίπη, η  γρίπη  Η1Ν1 μπορεί επίσης

να προκαλέσει επιδείνωση άλλων βασικών χρόνιων ιατρι-

κών παθήσεων.

Πότε θα πρέπει να ζητήσω ιατρική βοήθεια

Οσον αφορά τα παιδιά είναι:

1)     υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός.

2)     γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή.

3)     κυάνωση

4)     άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής.

5) μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία, διέγερση ή σπασμοί.

Επίσης η επανεμφάνιση του πυρετού ή η επιδείνωση του

βήχα ύστερα από την βελτίωση των συμπτωμάτων της γρί-

πης καθώς και η επιδείνωση υποκείμενου χρόνιου νοσή-

ματος, όπως καρδιολογικού ή αναπνευστικού νοσήματος,

διαβήτη κλπ.

Όσον αφορά τους ενήλικες τα συμπτώματα για τα οποία

θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας είναι:

1)     υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός.

2)     δύσπνοια, πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος.

3)     λιποθυμικά επεισόδια.

4)     σύγχυση.

5)     πολλοί ή παρατεινόμενοι έμετοι.

Εάν πάσχετε από κάποιο χρόνιο νόσημα, καλό είναι να

συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αμέσως μόλις εμφανίσετε

συμπτώματα γρίπης, επειδή έχετε περισσότερες πιθανό-

τητες να παρουσιάσετε επιπλοκές.

Ποιος κινδυνεύει να προσβληθεί από τη γρίπη

Ο καθένας μπορεί  να προσβληθεί από τη  γρίπη Η1Ν1  ή

από εποχική γρίπη.  Εξαρτάται από τις άμυνες (αντισώμα-

τα ) που διαθέτει το κάθε άτομο, την σωματική και ψυχική

κατάσταση, την καλή ή επιβαρυμένη υγεία του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η γρίπη  Η1Ν1 φαίνεται να

είναι ελαφριάς μορφής (τα συμπτώματά της έδειξαν να εί-

ναι ελαφρύτερα και από αυτά της κοινής γρίπης)

Υπάρχουν όμως ομάδες ατόμων που είναι περισσότερο

ευάλωτα. Τα άτομα αυτά  είναι:

1) Έγκυες γυναίκες  (ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη και τρίτη

τριμηνία).

2) Άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες,  καρδιακές

ασθένειες, άσθμα, διαβήτη, Aids.

3) Άτομα που κάνουν χημειοθεραπεία.

4) Μικρά παιδιά (επειδή δεν έχουν προλάβει να αναπτύ-

ξουν αντισώματα).

5) Ηλικιωμένοι πάνω από 65 ετών.

Αν ανήκετε σε μια από τις πιο πάνω  ομάδες , θα πρέπει να

προσέχετε την υγεία σας και να αποφεύγετε επαφή με

οποιονδήποτε έχει συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται μόνο με εξέταση με  φαρυγγικό επί-

χρισμα ή εξέταση αίματος.

Επειδή ο τρόπος θεραπείας  είναι  ίδιος και στις δύο γρί-

πες δεν χρειάζεται να κάνουν εξέταση  όσοι παρουσιά-

ζουν συμπτώματα.

Πάντως είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη γρίπη από άλ-

λες ιώσεις τού αναπνευστικού.

Κατά κανόνα  όμως  τέτοιες εξετάσεις δεν έχει νόημα να

γίνονται επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη γρίπη.

Πότε  ένας που έχει τα συμπτώματα μετα-

δίδει την αρρώστια

Με βάση τις τωρινές γνώσεις  ένα άτομο που πάσχει από

τη λοίμωξη μπορεί να τη μεταδώσει σε άλλους από 1 ημέ-

ρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι 7 μέρες μετά

την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η γρίπη από μόνη της αποθεραπεύεται.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιώσεις, έτσι και η γρί-

πη "θα κάνει τον κύκλο της".

Πολλές φορές όμως (αυτές φοβόμαστε) ο εξασθενημένος

οργανισμός  αναπτύσσει  άλλη ασθένεια  (πνευμονία  από

πνευμονιόκκοκο  ή βρογχίτιδα).

Μόλις δούμε ότι ο πυρετός ανε βαίνει πάνω από 38 βαθ-

μούς, καλό είναι να πάρουμε αντιπυρετικά και να μας δει

ιατρός.

Να αποφεύγουμε όσο μπορούμε πολυσύχναστους χώρους

Να εφαρμόζουμε σχολαστικά τους κανόνες προσωπικής

υγιεινής.

Σε τι διαφέρει η γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από μία πληθώρα ιών

που είναι διαφορετικοί από τους ιούς της γρίπης.

Επίσης τα συμπτώματα συνήθως είναι λιγότερο βαριά και

περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό (καταρροή,

φτάρνισμα, πονόλαιμος), διαρκούν λιγότερο, ενώ σπάνια

συμβαίνουν επιπλοκές.

Αντίθετα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια

και επιπλοκές που καμιά φορά μπορεί να είναι θανατηφό-

ρες για κάποια άτομα, π.χ. άτομα με χρόνια νοσήματα.

Συστάσεις για την αντιμετώπιση  γρίπης

από το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του για τον ιό της γρί-

πης σημειώνει, ότι το επικρατούν στέλεχος είναι το Α

(Η1Ν1) και γνωστοποιεί πως  έχουν καταγραφεί  σοβαρά

κρούσματα, που έχουν νοσηλευθεί σε Μ.Ε.Θ., αλλά και θά-

νατοι. Το υπουργείο αναφέρει ότι η εικόνα αυτή είναι ανα-

μενόμενη για την εποχική γρίπη και ότι παρακολουθεί την

εξέλιξή της σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ως κύρια μέτρα δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση

της εποχικής έξαρσης της γρίπης, συστήνονται:

1. Η τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιει-

νής των χεριών.

2. Η σωστή χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρί-

πης, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις κατά την

κρίση των θεραπόντων ιατρών, η οποία πρέπει να ξεκινά

όσο το δυνατόν συντομότερα, με απλή ιατρική συνταγή

και χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση,

ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (δείτε

περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

www.keelpno.gr).

3. Η συνέχιση του εμβολιασμού έναντι της γρίπης των ευ-

παθών ομάδων, καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, κα-

θώς και ιδιαιτέρως του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

με κύριο στόχο την προστασία των ασθενών τους.
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Ολοκληρώθηκε χτες Κυριακή 24/01/2010

στο ΣΕΦ η προκριματική φάση στα ατο-

μικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος

του παμπαιδικού της επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης.

Μετά τα ομαδικά, οι μικροί αθλητές και

αθλήτριες των ακαδημιών του Αρη Βού-

λας κατάφεραν να πετύχουν πολλές νί-

κες, και σημαντικές προκρίσεις.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά την πρό-

κριση κατάφερε να πάρει ο Νίκος Γενε-

ράλης στο ατομικό του παμπαιδικού, ενώ

με συμπαίκτη του τον Ξάνθο Παναγό-

πουλο από τον Φοίνικα Αγ. Σοφίας πή-

ραν την πρόκριση και στο διπλό.

Στις παγκορασίδες για άλλη μια χρονιά

πολλές οι προκρίσεις καθώς την Ιφιγέ-

νεια Ισαμπάλογλου που έχει προκριθεί

κατευθείαν στα τελικά λόγω της υψηλής

της θέσης στην Ελληνική κατάταξη θα

συνοδεύσουν η Έλλη Φίσερ και η Ελένη

Λύτρα. Στο αγώνισμα του διπλού την

πρόκριση πήραν πολύ εύκολα το ζευγάρι

Ισαμπάλογλου & Φίσερ.

Με πολύ καλές εμφανίσεις έφτασαν μέ-

χρι αγώνα πρόκρισης, χωρίς όμως να τα

καταφέρουν τελικά οι: Φοίβη Πεχλιβανί-

δη και η Κωνσταντίνα Πατεράκη και στο

διπλό το ζευγάρη Λύτρα & Πεχλιβανίδη.

Το Σάββατο, σε μία πλούσια αγωνιστικά

ημέρα, προκρίθηκαν στην τελική φάση

πανελλήνιου ομαδικού πρωταθλήματος

επιτραπέζιας αντισφαίρισης η ομάδα

των ακαδημιών του Αρη Βούλας στους

παμπαίδες Αρης 2006 αλλά και μια από

τις τρεις ομάδες μας των παγκορασίδων

που μετείχαν, ο ΑΣ Πρωταθλητής, η

οποία είναι και ένα από τα φετινά φαβο-

ρί για την κατάκτηση του τίτλου.

Πολύ καλή παρουσία είχαν και οι δύο

ομάδες των ακαδημιών των παγκορασί-

δων που δεν προκρίθηκαν καθώς όλες οι

αθλήτριες πέτυχαν νίκες σε πολύ ελπι-

δοφόρες εμφανίσεις.
Αναλυτικά:

Παμπαίδες, Αρης 2006 (Πρόκριση στα τελικά)

ΑΟ Αρης 2006 – ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3-0

ΑΟ ΚΑΡΕΑ – ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 3-0

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 – ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 3-1

ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ – ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 0-3

Παγκορασίες ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ (Πρόκριση στα

τελικά)

Πρωταθλητής ΑΣ – ΑΟ Αρης 2006 3-0

Πρωταθλητής ΑΣ – ΑΕ Ποντιοι Μελισσιων 3-1

ΟΑ Χανίων – Πρωταθλητής ΑΣ 0-3

Παγκορασίες ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΚΑΡΕΑ – ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 3-1

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2-3

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΡΟΥΦ 80 1-3

Αυτό το Σαββατοκύριακο 29-30/01, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ομάδων του Αρη Βούλας, ΑΡΗ

2006 και ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ στο πρωταθλήματα, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι:

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡ ΩΡΑ Εδρα Κατηγορία Α/Γ

ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΗΣ 06 29/01/11 11.30 Βυζαντινό Β ΕΘΝ ΓΥ

ΑΟ ΚΑΡΕΑ ΑΡΗΣ 06 29/01/11 15.00 Λεωφ. Καρέα & Δάφνης Γ ΑΤΤ ΑΝ

ΑΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 29/01/11 16.00 ΣΕΦ Α2 ΑΝ

Γ Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 29/01/11 16.00 ΣΕΦ Α2 ΓΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 29/01/11 17.00 Βούλα Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ ΡΟΥΦ 80 29/01/11 19.00 Βούλα Β ΕΘΝ ΑΝ

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ 30/01/11 10.00 ΣΕΦ ΣΕΦ ΑΝ

ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ Γ Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 30/01/11 10.00 ΣΕΦ ΣΕΦ ΓΥ

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 30/01/11 13.00 ΣΕΦ ΣΕΦ ΑΝ

ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ ΑΡΗΣ 06 30/01/11 15.30 Αριστομένους 57 Β ΕΘΝ ΓΥ

ΑΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΑΡΗΣ 06 30/01/11 17.00 Ανδριτσαινης 73 Γαλάτσι Γ ΑΤΤ ΑΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 30/01/11 17.00 Βούλα Β ΕΘΝ ΑΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ ΑΦΜΟ ΑΦΟΑΝ 30/01/11 17.00 Βούλα Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαιδικού της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Μεγάλες επιτυχίες στον Αρη Βούλας

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις

του AQUADOME (πάνω από τη Σχολή Ευ-

ελπίδων) το τρίτο τουρνουά squash.

Σκληρές και αμφίρροπες μάχες squash εκτυ-

λίχθηκαν και προσφέρανε μεγάλες συγκινή-

σεις στους θεατές, οι οποίοι είχαν την ευ-

καιρία να απολαύσουν αυτό το θέαμα.

Το Σάββατο βράδυ παραγματοποιήθηκε

και το πάρτυ για τους συμμετέχοντες και

τους φίλους του squash, στην πισίνα του

AQUADOME. 

Μπουφέ, καλή μουσική και ένα γεμάτο φεγ-

γάρι σαν φόντο ήταν ότι καλύτερο για την

παρέα του squash που διασκέδασε μέχρι τις

πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

1ος νικητής στο ταμπλώ των ανδρών ο Κώ-

στας Καργιώτης που νίκησε στον τελικό

μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Νικό-

λα Μουστρούφη.

1η νικήτρια στο ταμπλώ γυναικών η Ελίζα

Καργιώτη που νίκησε σε έναν πολύ ωραίο

αγώνα την Νικόλ Ποζίδου.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ SQUASH
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σε περίπατο μετέτρεψαν οι γυναίκες το υποτιθέμενο ντέρ-

μπυ, αφού διέλυσαν την Παλλήνη με 3-0 σετ (25-8, 25-14,

25-14), μέσα στο γήπεδό της. Παρουσιάζοντας αξιοθαύ-

μαστη συγκέντρωση και ευλαβική τήρηση της τακτικής

στο σέρβις, οι γυναίκες έφτασαν στη 13η νίκη τους, με χα-

ρακτηριστική ευκολία. Πλέον μετρούν αντίστροφα για να

πανηγυρίσουν τον μεγάλο τους στόχο, που δεν είναι άλ-

λος από την άνοδό τους στην κατηγορία της Α'2. Η ευκο-

λία που παρουσιάζει η ομάδα της Θέτιδας σε όλο το πρω-

τάθλημα δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτε-

ρότητάς της. Δείχνει να απέχει πολύ περισσότερο ποιοτι-

κά από τους αντιπάλους της και έτσι προελαύνει προς τον

στόχο της,  συνδυάζοντας θέαμα και αποτέλεσμα. Ο επό-

μενος αγώνας είναι τη Δευτέρα 31/1 και ώρα 21:30 με

αντίπαλο τον Απόλλωνα Αγ. Δημητρίου στο κλειστό γή-

πεδο της Βούλας.

ΠΑΙΔΕΣ

Εχασαν και απογοήτευσαν...

Κακή εμφάνιση για τους Παίδες, οι οποιοι έχασαν στη

Βούλα με 3-0 σετ από τη Σχολή Μωραϊτη και απογοήτευ-

σαν τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, δεδομένου ότι

υπέπεσαν σε σειρά λαθών, τα οποια συνήθως απέφευγαν.

Έτσι μοιραία ηττήθηκαν με 3-0 και πλέον κοιτούν τον επό-

μενο αγώνα στο Γουδί με την ομάδα των Αμπελοκήπων το

Σάββατο 29/1 και ώρα 20:30.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Εκνεύρισε η απειρία των διατητών!

Νίκη για τις κορασίδες οι οποιες κατάφεραν να κάμψουν

την αντίσταση του Αγ. Στεφάνου με 3-2 σετ σε έναν αγώ-

να ο οποιος διήρκησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Ο αγώνας προ-

σέφερε αξιόλογο θέαμα και από τις 2 ομάδες και τελικά η

ομάδα της Θέτιδας κατάφερε να γυρίσει το 1-2 κατά της

σε 3-2 υπέρ της πανηγυρίζοντας τη νίκη. 

Εκτός από το θέαμα, την διάρκεια του αγώνα και το σκορ,

ο αγώνας θα μείνει στη μνήμη όλων για τις αποφάσεις των

διαιτητών. Κατάφεραν να τινάξουν στον αέρα τον αγώνα

με τις αποφάσεις τους και να εκνευρίσουν αθλήτριες,

προπονητές, φιλάθλους και των 2 ομάδων με την ανικα-

νότητα και την απειρία τους. 

Ακολουθεί αγώνας με τον Πανελλήνιο το Σάββατο 29/1

και ώρα 14:00 στο κλειστό του Πανελληνίου στην Κηφι-

σιά.

Τυχερό το 13 για τις γυναίκες!

Τσάκισαν την Παλλήνη!

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Οπως ανακοινώνει το Τμήμα Αντισφαίρισης (τέν-
νις) του Γυμναστικού Συλλόγου Αρη Βούλας, ξε-
κινάει μαθήματα για ενήλικες και παιδιά στην
αντισφαίριση (τέννις) πρωινές ώρες.
Πληροφορίες στην προπονήτρια Δήμητρα Λαζα-
ράκη, τηλ. 6974 250155.

Εαρινές αθλητικές

Σχολές του ΝΟΒ

Στις 31 Ιανουαρίου 2011 ξεκινούν οι Εα-

ρινές 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 μυ-

στικά των αθλημάτων του υγρού

στίβου και της θάλασσας, που καλλιερ-

γεί ο ΝΟΒ, να γυμναστούν αλλά και να κοινωνικοποιη-

θούν στο περιβάλλον του Ομίλου. 

Πληροφορίες 210 8962.416, 210 8962.142

Οι αθλητές- τριες του ΓΑΣ Ωρωπίων κέρ-

δισαν συνολικά 6 μετάλλια, σε ημερίδα

που διοργάνωσε ο ΓΣ Ερμής Σχηματαρίου

Αξιόλογη εμφάνιση, έκαναν οι 15 αθλητές

και αθλήτριες του ΓΑΣ Ωρωπίων, που με-

τείχαν το Σάββατο 22 Γενάρη στην 1η

ημερίδα στίβου του ΓΣ ΕΡΜΗΣ Σχηματα-

ρίου, στο γήπεδο Σχηματαρίου. Χάρη και

στις πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στην

ημερίδα μετείχαν περίπου 200 αθλητές

και αθλήτριες, από τους Συλλόγους Νεά-

πολη Χαλκίδας, Πινδάρου Θηβών, ΓΑΣ

Ωρωπίων και Ερμή Σχηματαρίου. 

Οι αθλητές του ΓΑΣ Ωρωπίων που μετεί-

χαν στην παραπάνω ημερίδα, ανταμείφθη-

καν για τις μέχρι τώρα προσπάθειές τους

με 2 χρυσά, 1 αργυρό και 3 χάλκινα με-

τάλλια. Από την ομάδα των αθλητών του

ΓΑΣ Ωρωπίων, ξεχώρισε η Δέσποινα Κα-

τσιλιώτη (της κατηγορίας Παγκορασίδων

Β’) η οποία έκανε την καλύτερη

επίδοση (8:21’’) στα 60μ. και

κέρδισε την 1η θέση και χρυσό

μετάλλιο.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων

αθλητών του ΓΑΣ Ωρωπίων

στην ημερίδα, ήταν οι ακόλου-

θες: 

• Ακαδημίες  Α΄Β΄Δημοτικού-

αγώνας 50μ αγόρια: Κατσίκη

Αναστασία 1η θέση και χρυσό

μετάλλιο, Λεοντιάδης Πέτρος

4η θέση και Κοττάκης Πορφύ-

ριος 8η θέση

• Μίνι-  ΠΠ΄- ΠΚ΄- αγώνας 50μ :

Κοττάκης Στέφανος 4ος, Κα-

πετάνης Αναστάσης  8ος, Χαραλαμπίδου

Αντωνία 4η θέση, Κατσίκη Ελένη 7η θέση

και Καπετάνη Γεωργία 10η θέση. Επίσης

στα 600μ η Λεοντιάδου Μαρίου κέρδισε

την 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο

• ΠΠ Β- ΠΚ Β΄αγώνας 60μ αγόρια. Κατσι-

λιώτης Νικόλαος 2η θέση και αργυρό με-

τάλλιο, Λάμπρου Ευάγγελος 3η θέση και

χάλκινο μετάλλιο. Κορίτσι (50 μ.) Κατσι-

λιώτη Δέσποινα 1η θέση και χρυσό με-

τάλλιο.

• ΠΠ Β΄600μ- αγόρια: Παπαδουκολάκης

Νικόλαος 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο

• ΠΠ Β’ Μπαλάκι- αγόρια: Μάγγος Γεώρ-

γιος 4η θέση και Λεοντιάδης Διονύσης 7η

θέση.

Καλή εμφάνιση του ΓΑΣ Ωρωπίων στο Σχηματάρι

Η κλήρωση της ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου θα διε-

ξαχθεί την Τρίτη 1/02/2011 και ώρα 18.00 στα γρα-

φεία της Ένωσης.

Βαθμολογία  Αγωνιστικής  

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ

1.  ΑΟ Κυανούς Αστήρ Βάρης 15 12 2 1 26-8 38

2.  ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 15 11 1 3 34-10 34

3.  ΑΟ Γλυκών Νερών 15 11 1 3 26-13 34

4.  ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 15 11 0 4 25-13 33

5.  ΑΟ Παλληνιακός 15 10 1 4 26-14 31

6.  ΑΠΟ Νικολακάκης 15 7 4 4 20-14 25

7.  ΓΣ Αρης Βούλας 15 5 5 5 16-16 20

8.  ΑΟ Κρυονερίου 15 5 4 6 14-16 19

9.  ΑΠΟ Παμπαιανικός 15 4 6 5 18-15 18

10. Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου 15 5 3 7 22-19 16

11. ΑΣ Πανσταυραϊκός 15 4 4 7 17-19 16

12. ΑΟ Κουβαρά 15 4 4 7 13-19 16

13. ΓΣ Μαρκό 15 4 1 10 16-23 13

14. ΑΟ Ανοιξης 15 2 3 10 8-26 9

15. Εθνικός Νέας Μάκρης 15 2 2 11 9-45 8

16. ΑΕ Πόρτο Ράφτη 15 1 3 11 17-37 6

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (15.00) 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ  

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟ - ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ



Την περασμένη εβδομάδα η Παναθηναϊκή Οργάνω-

ση Γυναικών Γλυφάδας-Βούλας πραγματοποίησε

την καθιερωμένη εκδήλωσή της με την κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας συνδυασμένη με φαγητό,

μουσική και χορό.

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου καλωσόρισε τα μέλη

και τους φίλους της οργάνωσης, αναφέρθηκε στους

σκοπούς της, που δεν είναι άλλοι από την στήριξη

στην σύγχρονη Ελληνίδα των διαχρονικών αξιών

του ελληνικού πνεύματος και της ορθοδοξίας και

στην στήριξη του θεσμού της Οικογένειας κυρίως. 

«Το έργο μας είναι κοινωνικό και πολιτιστικό μη κερ-

δοσκοπικό  δίπλα στη Γυναίκα, στο Παιδί, στο γέρο-

ντα, στα γηρατιά», τόνισε.

Την εκδήλωση εμπλούτισε το χορευτικό του Εξωραϊ-

στικού Συλλόγου Κάτω Βούλας με τις παραδοσιακές

φορεσιές και τους χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, που

συμπαρέσυραν και τους θαμώνες. Ακόμη τραγούδη-

σε η Παιδική Χορωδία του Δήμου  Βούλας.

Με χορό και μουσική έκοψαν την βασιλόπιτα 

η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου κατά τη διάρκεια της τελετής για
το κόψιμο της βασιλόπιτας.

Το χορευτικό του Συλλόγου σε μια από τις φιγούρες τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έγινε στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του

ΝΑ.Ο.Βούλας ο καθιερωμένος Αγιασμός των υδάτων.

Είναι από τις ωραιότερες εικόνες την ημέρα των Θεοφανείων και ο κόσμος την

αγαπά ιδιαίτερα. Τα καραβάκια σε ετοιμότητα και οι αθλητές έτοιμοι να πέσουν

για το σταυρό. Γι’ αυτό πάντα γεμίζει ο χώρος του ΝΑΟΒ ασφυκτικά από νωρίς

προκειμένου να βρουν το καλύτερη σημείο για να βλέπουν την τελετή.

Ο ΝΑΟΒ σημαιοστολισμένος και πανέτοιμος τηρεί ευλαβικά εδώ και πενήντα

χρόνια το έθιμο.

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας, που έχει καθιερωθεί να κόβεται μετά την

τελετή της ρίψης του Σταυρού.

Εγκάρδια η ατμόσφαιρα, γνώριμοι μεταξύ τους,  άφθονα πατροπαράδοτα γλυκί-

σματα και ευχές ένθεν και ένθεν.

Η Δημοτική αρχή εκπροσωπήθηκε δια του Αντιδημάρχου Δ. Δαβάκη. Παρευρέθη

ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος και πολλοί Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι καθώς και ο  πρώην Δήμαρχος Βούλας  Γ. Μάντεσης.

Τα Θεοφάνεια στο ΝΑ.Ο.Βούλας
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