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“Δεν πληρώνω”

Σάλος έχει δημιουργηθεί με τα διόδια και με το

“κίνημα” αντιρρησιών καταβολής “τελών διοδίων”

και πρόσφατα εισιτηρίων (τελών δηλαδή επιβίβα-

σης και διακίνησης) στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-

ράς (Μ.Μ.Μ.).

Οι λόγοι που επικαλούνται οι απείθαρχοι “τζα-

μπατζήδες”, κατά τον Υπουργό Με-

ταφορών (και μεγαλοεργολάβων –

καναλαρχών) Δ. Ρέππα είναι: 

― αφ’ ενός ότι «δεν έχουν να πλη-

ρώσουν» 

― αφ’ ετέρου η ραγδαία και υπέ-

ρογκη αύξηση των εισιτηρίων, τα

τελευταία χρόνια και μόλις πρό-

σφατα κατά 40% 

― η αύξηση των διοδίων όσον

αφορά την απόλυτη τιμή διελεύσε-

ως, αλλά και της αύξησης σταθμών διοδίων, χω-

ρίς τη δυνατότητα χρήσεως παραδρόμων ή εναλ-

λακτικών oδικών μετακινήσεων.

Επιπρόσθετα, ως επί το πλείστον, με το νόμο

Σουφλιά, εισπράττονται τέλη διοδίων για έργα

που θα γίνουν ή γίνονται.

Θα επικεντρωθώ επί του παρόντος στο τελευ-

ταίο, αν και με κεντρίζει και η αύξηση των τιμών

σε σχέση με την μείωση των απολαυών. Η συ-

νταγή είναι γνωστή: μείωση του ονομαστικού μι-

σθού μέχρι των ορίων δυσαρέσκειας και επιπλέ-

ον μείωση του πραγματικού μισθού, μέσω της

αύξησης των τιμών των πωλούμενων αγαθών και

υπηρεσιών1.

Ας επιστρέψουμε όμως στα τέλη, γιατί μέχρι κα-

θηγητή του Συνταγματικού Δικαίου επιστράτευσε 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ο Δήμαρχος ΠΑΛΛΗΝΗΣ δεσμεύθηκε 

στους κατοίκους της Ανθούσας 
Ικανοποιημένο το “Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα Ανοιχτοί Ορίζοντες”

Σελίδα 14

10 χρόνια αγώνες των κατοίκων της Αρτέμιδας 

για τις βλαβερές επιπτώσεις του Αεροδρομίου
Σελίδα 14

Ναι στο Δασαρχείο Υμηττού, όχι στην Ηλιούπολη,

τονίζει ο Δήμαρχος Κορωπίου Σελίδα 12

ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΠΙΘΑ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ιδρυτική 
Συγκέντρωση

Κυριακή

13 Φεβρουαρίου
Σελίδα 2

Τα κολωνάκια στη Βασ. Παύλου μπήκαν για να διευκολύνουν την ροή του δρόμου, αλ-
λά η μεγάλη δυσκολία στο ξεπαρκάρισμα, λόγω στενότητας του δρόμου, δημιουργεί
ουρές αναμονής και κορναρίσματα.                                                               Σελ. 7

Δοκιμαστικά τα κολωνάκια στη Βούλα, αλλά...

Ακυρη η συμμετοχή αλλοδαπών 
στις εκλογές των Ο.Τ.Α.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα παιδιά που συνέλαβαν στην Κερατέα, οι κά-
τοικοι έχτισαν την είσοδο της Εφορίας Λαυρίου. Αγωνιστική διαμαρτυρία έξω

από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου. Σελίδα 3

Συνεχής κι ανυποχώρητος ο αγώνας για τα ΧΥΤΑ Κερατέας

Κρίθηκε από το Σ.τ.Ε. αντισυνταγματική η ιθαγενοποίηση
Θέμα νομιμοποίησης της ψήφου των μεταναστών αλλά για ...τις μελλοντικές δημοτικές

εκλογές, δημιουργείται με την πρόσφατη απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της

Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), κατά το Υπουργείο Εσωτερικών.                                         Σελίδα 3
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Να διορθωθεί η απόφαση στα
3Β αποφάσισε το Δ.Σ. Σελ. 6, 7

Μεσογειακοί τέλος...
με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 8

Η Αθήνα κάτω από την κυ-
ριαρχία της Σπάρτης
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Το πιο μεγάλο “ντου”
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Το σπίτι σου με άλλα μάτια
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Λάθος η χωροθέτηση Δασαρ-

χείου στην Ηλιούπολη γράφει ο

Δήμαρχος Κορωπίου Σελ. 12

Εκδρομή στην Ερέτρια Σελ. 13

Οι εισβολείς... Σελ. 16

Κοντά στην Α2 η Θέτις Σελ. 22

Ανοιχτή επιστολή του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ“Δεν πληρώνω”
Συνέχεια από τη σελ. 1

χθες το πρωί η ΝΕΤ, για να θεμε-

λιώσει «συνταγματικά» ότι το κί-

νημα ανυπακοής και στο συγκε-

κριμένο σημείο είναι παράνομο ή

άδικα και ανήθικο. Μόνο επιστη-

μονική άποψη δεν διατυπώθηκε,

δυστυχώς.

Να πούμε λοιπόν δυο κουβέ-

ντες… Συνταγματικές και οικονο-

μικές και παρακαλώ οποιονδήπο-

τε καθηγητή να με διορθώσει.

Το Σύνταγμα στο άρθρο 4 & 5 ορί-

ζει: «Οι Ελληνες πολίτες συνει-
σφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δη-
μόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνά-
μεις τους».
Η οικονομική επιστήμη ορίζει τα

τέλη ως «ειδικές επιβαρύνσεις
φυσικών ή νομικών προσώπων, με
αντάλλαγμα συγκεκριμένης παρε-
χόμενης υπηρεσίας».
Άλλο δηλαδή είναι η φορολογική

επιβάρυνση που επωμίζεται ο πο-

λίτης, υποτίθεται, «ανάλογα με

τις δυνάμεις του», και άλλο τα τέ-

λη που καταβάλλονται εφ’ όσον ο

πολίτης κάνει χρήση κάποιων συ-

γκεκριμένων υπηρεσιών. Δεν πλη-

ρώνω δηλαδή ταχυδρομικά τέλη,

αν δεν ταχυδρομήσω κάποια επι-

στολή ή άλλο τι. Δεν πληρώνω τέ-

λη διοδίων αν δεν χρησιμοποιήσω

κάποια εθνική ή υπεραστική οδό

με το αυτοκίνητό μου. Και όταν

την χρησιμοποιώ με το αυτοκίνη-

τό μου, αυτό δεν γίνεται «ανάλο-

γα με τις δυνάμεις μου», αλλά

ανάλογα με τη χρήση, άσχετα αν

εποχούμαι ενός Φίατ 500 ή μιας

Λαμποργκίνι.

Για τα τέλη δηλαδή απαιτείται αφ’

ενός η προσφορά της συγκεκριμέ-

νης υπηρεσίας από το κράτος και

αφετέρου η χρήση της συγκεκρι-

μένης υπηρεσίας από τον πολίτη.

Η προσφορά της υπηρεσίας, είναι

αυτονόητο, πρέπει να είναι υπαρ-

κτή και παρούσα. Δεν νοείται άδη-

λη προσφορά για το μέλλον. Η

χρήση είναι προαιρετική και κατα-

βολή του αντιτίμου (του τέλους),

συνηθέστατα άμεση ή προθεσμια-

κή (όπως στα τέλη κυκλοφορίας

και στάθμευσης οχημάτων).

Ορθώς επομένως αρνείται κάποι-

ος να πληρώσει για την Ιωνία οδό

ή αλλού γιατί δεν υπάρχει – όπου

δεν υπάρχει – αντιπαρεχόμενη

υπηρεσία. Στην Εγνατία οδό και

βέβαια οφείλει να πληρώσει ένα

λογικό τέλος μέχρις αποσβέσεως

του έργου και μετά με μειωμένο

αντίτιμο για τη συντήρηση.

Εκτός αυτής της συλλογιστικής,

κατά την ταπεινή μου άποψη, το

κράτος είναι αυτό που αυθαιρετεί,

που εκμεταλλεύεται τους πολί-

τες, το κράτος είναι αυτό που κά-

νει κάκιστη χρήση των νομικών

όπλων και της κρατικής δύναμης

και άσκησης βίας, για την επιβολή

της θέλησής “του”. (το κτητικό

«του» εντός εισαγωγικών).

――――――
Κέινς: «Η Γενική θεωρία της ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗΣ, του τόκου και του χρήματος. Κεφ. 2.

Ι2 κ.ε.

ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΠΙΘΑ
ΒΟΥΛΑΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 

11π.μ. 

στην Πνευματική

Εστία της Βούλας
(Αγ. Ιωάννου)

Εμείς που ανήκουμε 

στην Ελλάδα

καλούμαστε

να ενώσουμε τις σπίθες που σι-

γοκαίνε μέσα μας, σε μια φλόγα

ανάστασης και αναγέννησης της

Ελλάδας και του Λαού μας.

Ελάτε να ενώσουμε τη “ΣΠΙΘΑ”

της περιοχής μας με τις εκατο-

ντάδες σπίθες που ανάβουν σ’

όλη την Ελλάδα μετά την πρω-

τοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη

να ιδρύσει Κίνημα Ανεξάρτητων

Πολιτών “για να φουντώσει η

σπίθα και να γίνει η καθαρτήρια

φωτιά που θα μας σώσει”.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
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Προσφυγή κατά της απόφασης του Ειρη-

νοδικείου Λαυρίου, που απαγόρευε την

έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στον

αρχαιολογικό χώρο του Λαυρίου για την

κατασκευή ΧΥΤΑ, άσκησαν οι εργολάβοι.

Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου, πλήθος κα-

τοίκων συγκεντρώθηκαν έξω από το Ει-

ρηνοδικείο διαμαρτυρόμενοι.

Ετσι αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου

η νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυ-

ρίου.

Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου επιφυλάχθηκε

να εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση πριν

λάβει υπόψη του τις θέσεις των δικηγό-

ρων και των δύο πλευρών οι οποίες θα

κατατεθούν ενώπιόν του την ερχόμενη

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. Ως εκ τούτου

παραμένει σε ισχύ η πρώτη απόφαση του

Ειρηνοδικείου,  μέχρι την έκδοση νέας

απόφασης.  

Να θυμίσουμε εδώ ότι η πρώτη απόφαση

απαγόρευε οποιαδήποτε εργασία στην

επίμαχη περιοχή μέχρι:

α) να συντελεσθεί η αναγκαστική απαλ-

λοτρίωση της εκτάσεως για την εκτέλε-

ση της Α΄ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας, 

β) να εκπονηθούν οι μελέτες που προ-

βλέπονται από την εργολαβική σύμβαση,

βάσει της οποίας κατέστησαν οι καθ’ων

ανάδοχοι αυτού του έργου, 

γ) να αποφανθούν οι αρμόδιες αρχαιο-

λογικές υπηρεσίες περί της μη υπάρξεως

αρχαιολογικών ευρημάτων στο χώρο αυ-

τό και 

δ) να εκδοθούν οι σχετικές πολεοδομι-

κές άδειες για την εκτέλεση των εργα-

σιών της εργολαβίας.

Αμέσως μετά εκατοντάδες κάτοικοι της

Λαυρεωτικής πραγματοποίησαν πορεία

στους κεντρικούς δρόμους του Λαυρίου,

παρά την προσπάθεια ισχυρής αστυνομι-

κής δύναμης των ΜΑΤ να εμποδίσουν

την ειρηνική διαμαρτυρία των κατοίκων.

Μάλιστα χρειάστηκε να ασκηθεί πίεση

από τους πολίτες προς τους αστυνομι-

κούς για να ανοίξουν τον φραγμό που εί-

χαν εντολή να δημιουργήσουν σε μια

προσπάθεια να παρεμποδίσουν την πο-

ρεία των κατοίκων.  

Το βράδυ της ίδιας ημέρας (1/2) κάτοικοι

της περιοχής σε μια συμβολική κίνηση

διαμαρτυρίας έχτισαν με τσιμεντόλιθους

την είσοδο της εφορίας Λαυρίου. Οι

αστυνομικοί οδήγησαν στο τμήμα τρία

άτομα, άσχετα με το συμβολικό χτίσιμο

της εισόδου της Δ.Ο.Υ (ανάμεσά τους κι

έναν ανήλικο) όπως επισημαίνει στο

δελτίο τύπου ο Δήμος Λαυρεωτικής, οι

οποίοι αφέθηκαν τελικώς ελεύθεροι, ενώ

έξω από το Αστυνομικό τμήμα είχαν ήδη

καταφθάσει για συμπαράσταση δεκάδες

κάτοικοι της περιοχής. 

Το καφε-παρατηρητήριο στο Οβριόκαστρο

Οι κάτοικοι παίρνουν τον καφέ τους στο καφέ-Οβριόκαστρο· στο παρατηρητήριο για να εμποδί-

σουν τα ΧΥΤΑ. Και είναι οι μόνοι που δεν κλείνουν τη Λεωφόρο Λαυρίου, όπως ψευδώς διαδίδε-

ται. Αυτοί που έχουν στήσει “προκρούστη” στη λεωφόρο Λαυρίου, είναι οι εντεταλμένοι των ΜΑΤ,

δημιουργώντας ασφυξία στο Λαύριο και κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Απτόητοι συνεχίζουν κατά του ΧΥΤΑ οι κάτοικοι της Κερατέας

Συγκεκριμένα το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, με Πρόεδρο τον Σωτ.

Ρίζο και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Ε. Αντωνό-

πουλο, έκρινε με την 350/2611 απόφασή του ότι οι δια-

τάξεις των άρθρων 14 έως 21 του Νόμου 3838/2010 “εί-

ναι ανίσχυρες” ως αντισυνταγματικές και αντίθετες με

τα άρθρα 1,52 και 102 του Συντάγματος. Τα άρθρα 14

έως 21 του νόμου ρυθμίζουν τα του δικαιώματος εκλέ-

γειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπώ ν πολιτών στις δημοτικές

εκλογές.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, το δικαί-

ωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των ορ-

γάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης “επιφυλάσσεται μόνο

στους Ελληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και

στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή”.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ διαπίστωσε σωρεία αντιθέσεων των

άρθρων 1α και 24 του νόμου με τα άρθρα 1, 4, 21, 25 και

108 του Συντάγματος.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος με την απόφαση η

υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ για την

τελική κρίση.

(Σ.Σ. Σπανιότατα η Ολομέλεια διαφοροποιείται από τις

αποφάσεις των Τμημάτων του ΣτΕ).

Μ’ όλα ταύτα, κατά το Υπουργείο τουλάχιστον δεν τίθε-

ται θέμα ακυρότητας των δημοτικών εκλογών του Νοεμ-

βρίου διότι θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί σχετικές εν-

στάσεις εντός 2μήνου από την ημερομηνία των εκλο-

γών, πράγμα που δεν έγινε και η προθεσμία του διμήνου

έχει παρέλθει.

Κατά την ταπεινή μας άποψη, μπορεί τα πράγματα να

μην είναι τόσο απλά και οι ημερομηνίες να μετράνε από

την ημερομηνία που ήρθαν εις γνώση τωνενδιαφερομέ-

νων τα νέα στοιχεία (η απόφαση του ΣτΕ).

Την υπόθεση προκάλεσε με προσφυγή του στο ΣτΕ νεα-

ρός δικηγόρος, καθαρά εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας. Ο προ-

σφεύγων ζητά ν’ ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από

30/4/2010 Απόφαση του Υπουργού που ορίζει τα δικαιο-

λογητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο και στους εκλογι-

κούς καταλόγους, καθώς και η σχετική εγκύκλιος.

Αντιθέτως, παρέμβαση υπέρ της επίμαχης Υπ. Απόφα-

σης, άσκησαν η Ελληνική Ενωση των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και η Αλβανικής ιθαγένειας Εντα Γκέμυ που

είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής ως υποψηφία στις το-

πικές Εκλογές.

Αξίζει τέλος να παραθέσουμε ένα εδάφιο της απόφασης

του ΣτΕ, που αναφέρεται στον τρόπο κτήσης της ελλη-

νικής ιθαγένειας, όπως ορίζεται με το νόμο 3838/2010.

Η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές
προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτού-
ντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελ-
ληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδί-
κης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξα-
τομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής
προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του
αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την
εκ μέρους του εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνά-
πτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση
ελληνικής συνειδήσεως».
Περιττό να σχολιάσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων

και ιδιαίτερα των φερόμενων ως προοδευτικών. Πρόχει-

ρες, ξύλινες, συνθηματολογικές και λυπηρές. Αν νομί-

ζουν ότι τα πάντα ανάγονται στο διεθνιστικό λαϊκό κίνη-

μα “με κορμό την εργατική τάξη”, τότε ξεχνάνε και την

ιστορία τους.

Ακυρη η συμμετοχή αλλοδαπών στις εκλογές των Ο.Τ.Α.
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«Το θαυμαστό ταξίδι του
Νιλς Χόλγκερσον»

Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο που

λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση  του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού

Πάρκου Λαυρίου θα “ταξιδέψει” στο Θέατρο Αθηνών –

Παιδική Σκηνή - και σας προσκαλεί - για να παρακολου-

θήσετε  τη θεατρική παράσταση  

«Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον» την Κυρια-

κή 13 Φεβρουαρίου. 

Η αναχώρηση θα γίνει από το ΚΕΠ στο Λαύριο στις

13.00 μ.μ  Ώρα επιστροφής 18:30 μ.μ

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 9 Φεβρουαρίου

Κόστος συμμετοχής ανά  άτομο 20€ (εισιτήριο και με-

ταφορά).

Τηλέφωνο:   22920  25575 

Γίνονται δεκτά εργατικά εισιτήρια

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Ο Νιλς Χόλγκερσον, ένα άτακτο παιδί, μεταμορφώνεται
σε νάνο από ένα ξωτικό και μαζί με το χήνο του το Μάρ-
τιν ταξιδεύουν παρέα με ένα σμήνος αγριόχηνων δια-
σχίζοντας βουνά και θάλασσες, πεδιάδες και λίμνες, δά-
ση και ποτάμια, χωριά και πολιτείες. Σε αυτό το ταξίδι, ο
Νιλς γνωρίζει τα μυστικά της φύσης, τη ζωή των που-
λιών και των ζώων, που μαθαίνει να αγαπά και να σέβε-
ται. Παρέα με τη σοφή αγριόχηνα Άκα, την αλεπού, τον
αργυροπελεκάνο, την Πουπουλένια, τον Γοργοφτέρου-
γο, τη μεγάλη πεταλούδα και πολλούς άλλους, ζει περι-
πέτειες και αποκτά εμπειρίες. Γνωρίζει τη δύναμη της
ομαδικότητας και την έννοια της αλληλοβοήθειας και γί-
νεται καλύτερος. Η δασκάλα Σέλμα Λάγκερλεφ, βρα-
βευμένη με Νόμπελ,  έγραψε αυτό το μυθιστόρημα στις
αρχές του 20ου αιώνα και χρησιμοποιήθηκε σαν ανα-
γνωστικό στα σχολεία της Σουηδίας. 
Μια παράσταση σαν το αεράκι που φυσά ψηλά στον ου-
ρανό κι έχει τη μυρωδιά των δέντρων στα πυκνά δάση. 
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και
άνω. 

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις Απόκριες!

Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα έθιμα για τον εορτασμό των

Απόκρεω, περιμένουν μικρούς και μεγάλους για ένα συ-

ναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο... με τη “Χρυσαλίδα” (16ο

χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο).

Η μουσική ξεκίνησε να παίζει· όλοι μαζί φοράμε τις πα-

ραδοσιακές αυθεντικές αποκριάτικες φορεσιές από πολ-

λά μακρινά μέρη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλά-

δας - όπως η Σκύρος, η Νάξος, η Θήβα κ.ά. 

Από 14 Φεβρουαρίου έως και 4 Μάρτη το "Μουσείο Ελ-

ληνικής Λαογραφίας" που βρίσκεται εντός του "ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ" διοργανώνει το δημοφιλές Βιωματικό

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Απόκριες σαν μια φορά..."
πρόγραμμα που επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από

10.000 μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα και φοι-

τητές Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο.

Μικροί και μεγάλοι λοιπόν ντύνονται γιορτινά, ακούν για

τις απόκριες πρωτότυπες ιστορίες που έρχονται από όλα

τα μέρη της Ελλάδας,   και τελικά δοκιμάζουν τις φορε-

σιές που συνοδεύουν την παράδοση και τα εορταστικά

έθιμα. 

Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και το κάθε πρό-

γραμμα διαρκεί 1 ώρα, δηλαδή το 1ο από  9:30 πμ - 10:30

πμ και το 2ο από 11:00 πμ - 12:00 μμ.

Επιλέξτε ένα από τα 2 προγράμματα και σπεύστε να κά-

νετε την κράτησή σας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Στην ιστοσελίδα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - www.poli-

tistikoparko.gr - θα βρείτε εικόνες των εγκαταστάσεων

του  "Μουσείου Ελληνικής Λαογραφίας" και του Πάρκου,

που βρίσκονται σε έναν καταπράσινο χώρο 25.000 τμ μέ-

σα στη φύση.

“Χρυσαλίδα” 16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Επικοινωνία: (0030) 22990 - 47999 / 67999 / 67770

E-mail: wellcome@politistikoparko.gr

Κόβουν πίτα στο Κορωπί:

ο Επιμορφωτικός Σύλλογος
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Κορωπίου, θα κόψει

την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυριακή 6 Φεβρου-

αρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσά του (Πινδά-

ρου  4 – πλησίον Πλατείας Οικονόμου).

Ο Ομιλος Αντισφαίρισης
Ο Ομιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου και η Euroten-

nis, στο Κoropi Tennis Club (1η πάροδος Κοσμά Νι-

κολού, τηλ. 210-662 03 29) κοβουν την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, 11π.μ.

Ο Εξωρ. Σύλλ.  Αγ. Γεωργίου
Πίτα κόβει και ο Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Αγ. Γε-

ωργίου στην Λεωφ. Αγ. Μαρίνας-Κορωπίου 109,

επίσης την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 11 το

πρωί. (Τηλ.: 22910-91979 /6937 64 92 12)

Η Τ.Ε. Βουλιαγμένης 

της Ν.Δ. καλεί στην πίτα
Η Τ.Ε. Βουλιαγμένης της Νέας Δημοκρατίας θα

πραγματοποιήσει την πατροπαράδοτη κοπή της

βασιλόπιτας τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις

6.30μ.μ. στο “Εν Πλω” (Λεωφ. Ποσειδώνος) στη

Βουλιαγμένη.

«Η έβδομη αίσθηση»

του Μίμη Ανδρουλάκη

Το νέο του βιβλίο  «Η έβδομη αίσθηση» θα πα-

ρουσιάσει ο Μίμης Ανδρουλάκης, στο αμφιθέα-

τρο του Δημαρχείο Κορωπίου, την Κυριακή 6 Φε-

βρουαρίου στις 18.30.  
«Έβδομη Αίσθη-
ση, ένα δικό του
"ελληνικό όνει-
ρο" στην "Εντα-
τική" που βρίσκε-
ται η πατρίδα
μας.  Ένας Λα-
βύρινθος με δια-
βολικά κάτο-
πτρα. Χιλιάδες
μικροϊστορίες
και καμιά. Η
εσπεράντο των
αισθήσεων. Το
παράδοξο της
ανθρώπινης κα-
τάστασης σε δύ-

σκολους καιρούς».
«Η έβδομη αίσθηση - troika Μοίρα» (εκδ. Καστανιώτη),  με μυ-

θιστορηματικό τρόπο αποτυπώνει τη σύγχρονη κρίση, προτεί-

νοντας λύσεις. 

Επτά είναι οι πρόσθετες αισθήσεις πέραν των πέντε, (όρασης,
ακοής, γεύσης, οσμής και αφής). Είναι η αίσθηση της αυτοκί-
νησης, της ισορροπίας, της θερμότητας, του λόγου, της φα-
ντασίας, η αίσθηση εαυτού και η αίσθηση της ζωής».
Δεν την έχουν όλοι, όμως. Κάτι τους τυφλώνει. Ενα πάθος;

Μια αδυναμία; Ή η ύβρις της εξουσίας;...  

Την εκδήλωση οργανώνουν η  Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Κορωπίου

και οι εκδόσεις Καστανιώτη.

Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα έθιμα για τον εορτασμό 

των Απόκρεω στην “Χρυσαλίδα”
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Β΄ Σειρά Διαλογικών Μαθημάτων 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΗ»

Τη Δευτέρα,  7 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, μέλη και φί-

λοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολι-

τισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στα πλαίσια

της Β΄ Σειράς Διαλογικών Μαθημάτων «Περιβάλλον &

Τέχνη» στην αίθουσα «Ντίνος Λεβέντης» της ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τριπόδων 28, Πλάκα, κοντά στη στάση

metro akropolis).

Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, Πρό-

εδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, θα πραγματευ-

τεί το θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Τέχνη». Θα περι-

γράψει σε συντομία κλιματικές αλλαγές που έγιναν στο

παρελθόν, τόσο στην προϊστορία όσο και στην ιστορική

περίοδο του πλανήτη και θα παρουσιάσει επισκόπηση

της επίδρασης του κλίματος αλλά και των αλλαγών του

στην Τέχνη – συγκεκριμένα, κατά πόσο οι κλιματικές

αλλαγές επέδρασαν ιδιαίτερα όχι μόνο στη μουσική θε-

ματολογία αλλά ακόμα και στα μουσικά όργανα. 

Η νομικός περιβάλλοντος Αναστασία Μιχαήλ θα μιλήσει

για τις «Απαρχές της Τέχνης στην Εποχή των Παγετώ-
νων». Θα αναλύσει την εμφάνιση της τέχνης στην Ευ-

ρώπη την ύστερη εποχή των παγετώνων, 40.000 χρόνια

πριν, με τη γλυπτική απεικόνιση ειδωλίων και τις ζωγρα-

φικές παραστάσεις ζώων σε σπήλαια, ενώ θα αναφερθεί

στην εξαφάνιση της δυνατής και υψηλής αισθητικής αυ-

τής τέχνης ως αποτέλεσμα των ακραίων κλιματικών αλ-

λαγών.  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στην ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού 

(κα Κ. Βλάχου): 210 – 32 25 245 & 32 26 693. 

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ μεταφέρει
το Φεστιβάλ Δράμας στην Ηλιούπολη. 
Ετσι το Σάββατο και την Κυριακή 5-6/2 θα είναι ένα διήμε-
ρο προβολών των βραβευμένων ταινιών του 33ου Φεστι-
βάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. (2010,8+4  ταινίες,
133 &114´)

Σάββατο 5 και Κυριακή 6/2 στις 8:00 μ.μ.
στην Αίθουσα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη, 
Λεωφ. 237 από σταθμό Μετρό Δάφνης, 
τηλ. 2109941199, 2109914732, 6945405825
ιστοσελίδα: www.klh.gr, 
e-mail: cineclubilioupolis@gmail.com).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Κώστας Χατζής στην

“Τεχνόπολις”

'Χθες-Σήμερα-Αύριο' 

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 22:00

Ο Κώστας Χατζής από τους κορυφαίους  δημιουργούς

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 τραγου-

δοποιούς.

Τραγούδια που αγαπήσαμε: 'Αν ερχόσουν', 'Ραμόνα', 'κι
ύστερα', 'σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει', 'χάσαμε', 'βρε
δεν βαριέσαι αδερφέ', 'σπουδαίοι άνθρωποι', 'τ’ αερο-
πλάνο', ερμηνευμένα εξαιρετικά από τον ίδιο και τις

σπουδαίες φωνές της Μαρίας Αλεξίου, του Μανώλη Χα-

τζημανώλη και της Στέλλας Βαλάση.

Μαζί του, κάθε εβδομάδα και ένας από τους φίλους

του... Πίτσα Παπαδοπούλου, Ελπίδα, Δάκης, Λάκης

Παππάς, Αφοι Τζαβάρα

Τεχνόπολις Αμφιθέατρο, Πειραιώς 100 Γκάζι.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» 

― ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 11π.μ., 

Η νεράιδα του Μαγικού Κήπου μεταμορφώνει τα παιδιά σε ζω-
άκια, λουλούδια και μικρά έντομα, και μαζί με τον κηπουρό θα
ξεκινήσουν μια ξεχωριστή μέρα, γεμάτη δραστηριότητες, παι-
χνίδια και χορό. Το πνεύμα του νερού ξυπνάει, ο καταρράκτης
ζωντανεύει και οι σταγόνες ξεκινούν το ταξίδι τους! Ο ζογκλέρ
& χειριστής αντικειμένων Γιώργος Σεραφειμίδης και η ενδυμα-
τολόγος Dominique Delcausse, προσκαλούν μικρούς και μεγά-
λους να πάρουν μέρος στο Μαγικό Κήπο, ένα  διαδραστικό πα-
ραμύθι που συνδυάζει το θεατρικό παιχνίδι με το πρωτότυπο
θέαμα.

ΣΙΝΕ ΕΞΩΣΤΗΣ

― ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 7:00μ.μ. 

«ALTERED STATES» του Ken Russell. Διάρκεια 99΄. Στο υπό-
γειο μιας ιατρικής κλινικής ο Δόκτωρ Τζέσαπ πλανιέται στο
απόλυτο σκοτάδι. Το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της
επιστήμης βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πει-
ράματος είναι ο ίδιος. Ο William Hurt βραβευμένος με Οscar εν-
σαρκώνει τον Δόκτωρ Τζέσαπ. 

Στην έναρξη θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία:

«ΝΥΜΦΙΟΣ» του Αχιλλέα Κυριακίδη. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 9:15 μ.μ. σινε ΑΛΙΚΗ.

«ΔΩΔΕΚΑ», σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιχάλκοφ. Ρω-

σία 2008. Διάρκεια: 153 λεπτά.

Ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης Mikhalkov παίζει ένα πολύ επι-
κίνδυνο κινηματογραφικό παιχνίδι και βγαίνει θριαμβευτής. Ένα
από τα χαρακτηριστικότερα έργα του σύγχρονου κινηματογρά-
φου. Δώδεκα ένορκοι, άγνωστοι μεταξύ τους και διαφορετικοί
ως προς την κοινωνική θέση, το επάγγελμα και καταγωγή,
όπως το ορίζει ο ρωσικός νόμος, εξετάζουν την υπόθεση δολο-
φονίας ενός Ρώσου αξιωματικού. Οι μαρτυρίες και οι ενδείξεις
τείνουν στο συμπέρασμα πως το έγκλημα έχει διαπράξει ο θε-
τός Τσετσένος γιος του θύματος. Είναι όμως αυτή η αλήθεια;
Περίτεχνη σκηνοθεσία που αντλεί από την τσεχωφική παράδο-
ση, χωρίς περιττούς θεατρινισμούς, αλλά δυνατές, ειλικρινείς
ερμηνείες από το καστ, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο
σκηνοθέτης. 

O ATTIKOΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

κόβει πίτα
Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα θα κόψει ο Αττι-

κός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας με πλούσιο

μουσικό πρόγραμμα, την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου

στις 7μ.μ. στο Ξενοδοχείο Congo Palace (Βασ.Γε-

ωργίου Α’ 75 & Δούσμανη Γλυφάδα), τηλ. 210

8946.711, 8946.715.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ του ΠΙΚΠΑ

ΒΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Χοροεσπερίδα

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου

Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης οργανω-

νουν χοροεσπερίδα, με ζωντανή μουσική και

τραγούδι, για την Αποκριά την Παρασκευή 18

Φεβρουαρίου στις 9μ.μ. στο κέντρο “Λεύκες” (Λ.

Βάρης - Κορωπίου πλησίν της Σχολής Ευελπί-

δων).

Τηλ. 210 8954.864 κα Ψυλλάκη.

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Γιάννης Εμμανουηλίδης τρίχορδο μπουζούκι, Θάνος Μπόμπορας
τρίχορδο μπουζούκι και Παύλος Εμμανουηλίδης κιθάρα

Σάββατο 12/2 - 12.00 μεσημέρι

Παιδική παράσταση κούκλας 

«Ο Ψαράς και η Χελώνα»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑ-

ΡΙΕΤΕ –  στις 1200μμ με πλούσιο

μπουφέ και άφθονο κρασί €30

ΜΙΛΤΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ - ΟΛΓΑ ΑΓΚΟΣΚΟΒΑ συμμετέχει η Χα-

ρά Καλατζίδου & το χορευτικό ζευγάρι Τζουλια & Αλεξά-

ντερ σε Τάνγκο γεμάτα πάθος, ρομαντικά Βιεννέζικα Βάλς

και  πικάντικα Μάμπο και Σάμπα Λάτιν

Ατμόσφαιρα «ΒΑΡΙΕΤΕ» με τραγούδια του πρόσφατου χθες…
Τσιγγάνικες Ρώσσικες ρομάντζες,,Μιούζικαλ – Οπερέττες, Μεγάλα

Σουξέ της Λατινικής Αμερικής, Αμερικάνικη τζαζ, Ελαφρό Ελληνικό

Τραγούδι των ΑΤΤΙΚ - ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΣΟΥΓΙΟΥΛ - ΚΑ-

ΠΝΙΣΗ - ΓΙΑΝΝΙΔΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ κ.α. μεγάλων Ελλή-

νων συνθετών της εποχής του φλέρτ και του έρωτα…

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο με τα ερωτικά τρα-

γούδια του Jick Nakassian μαζί με τους Novatunes και

τη Κατερίνα Κουρεντζή
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο ότι η από-

φαση (10/2011) που ελήφθη στο Δημοτικό Συμβού-

λιο των 3Β και αφορούσε την “πρόταση για σύνταξη
μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου”, ενώ

τροποποιήθηκε κατά τη συζήτησή της, δεν αποτυπώ-

θηκε η τελική απόφαση, αλλά η εισήγηση του θέμα-

τος.

Ετσι στο συμβούλιο της Δευτέρας 31/1 πριν από τα

τακτικά θέματα ο Ανδρέας Κάσδαγλης ζητώντας το

λόγο επικαλέστηκε την απόφαση που δημοσιεύθηκε

ότι δεν είναι ακριβής. Είπε μεταξύ άλλων:

«Είχαμε ψηφίσει σχεδόν παμψηφεί την πρόταση για
τη μελετη του χωροταξικού του Δήμου, με μία επι-
φύλαξη για τις χρήσεις γης. Ενημερώθηκα και πήρα
την απόφαση από το Δήμο, όπου βλέπω μετά λύπης
μου ότι οι χρήσεις γης έχουν συμπεριληφθεί στο
αποφασιστικό. Ηθελα να σας ρωτήσω:  Αυτο έγινε
εκ παραδρομής ή συνειδητά γράφτηκε έτσι η από-
φαση;» 
Και συνέχισε: «Θα πρότεινα να διορθωθεί, και να
βγάλουμε τη λέξη “χρήσεις γης”».

Για το θέμα απάντησε ο Δήμαρχος ότι: οι χρήσεις
γής στη Βούλα είναι ξεκάθαρο πράγμα. Είτε το πι-
στεύετε είτε δεν το πιστεύετε.  Για τη Βούλα δεν νο-
είται από κανέναν μας να ζητάει χρήσεις γης.
Δεν τίθεται κανένα θέμα χρήσεως γης. Τώρα αν θέ-
λει κανείς να φύγει η λέξη χρήση γης δεν έχω κα-
μία αντίρρηση. Εμενα σημασία έχει τί εμείς θέλου-
με. Από το λίγο που έχω συμπεράνει, δεν θέλουμε
να αλλάξουν οι χρήσεις γης.
Τώρα εσείς αμφισβητείτε μετά από 30 χρόνια που τα
έχετε αλλάξει όλα, τις χρήσεις γης;
Δεν αλλάζει· κανένας δεν είπε να αλλάξει.
Οι χρήσεις γης έχουν αλλάξει επί των ημερών σας.
Σφάζεστε τώρα για τις χρήσεις γης.
Εμάς δεν μας περνάει από το μυαλό να τις αλλά-
ξουμε. Είναι κάτι που έμεινε από την περιοχή που
έχει καταρακωθεί· δεν πρόκειται να αλλάξει στο δι-

κό μου όνομα.
Η Βούλα - κατέληξε - πρέπει να κρατήσει όσα τε-
τράγωνα είναι αδόμητα για να αναπνεύσει, αλλιώς
θα αρρωστήσει...

Για το θέμα επανήλθε ο σύμβουλος της πλειοψηφίας

Διον. Κοντονής, τονίζοντας και πάλι, ότι είναι άκυρη

η απόφαση όταν γράφει χωροταξικό. Επίσης δεν

υπάρχει ψήφος υπό προϋποθέσεις. Και επιβεβαίωσε

ότι η απόφαση, πράγματι δεν ειναι αυτή που πήρε το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Για να διορθωθεί η απόφαση, εξήγησε, ότι πρέπει να

επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση για να εί-

ναι σωστή και να μην πάσχει.

Ο Διον. Κοντονής ορμώμενος από δημοσίευμα σε το-

πικό έντυπο δήλωσε ως προς τις σχεσεις του με τον

δήμαρχο: ούτε μυρίζω ούτε τίποτα· ότι έχω να πω
το λέω ευθαρσώς. Θεωρώ τον Κασιδόκωστα από
τους πιο έντιμους ανθρώπους που έχουν πατήσει σ’
αυτή στη γη.

Τώρα αν έχουμε διαφορές πάντα είχαμε και πάντα
θα έχουμε. Είχαμε διαφορές· μακρά από μένα οποι-
αδήποτε αμφισβήτηση για την εντιμότητα του Γρη-
γόρη Κασιδόκωστα. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα γι’ αυτο το
λόγο.

Συχνές πτώσεις τάσης ρευματος

Τις συχνές πτώσεις της τάσης του ρεύματος επεσή-

μανε ο σύμβουλος Νίκος Ζυγούρης και ζήτησε να γί-

νει κάτι διότι υποφέρει η περιοχή.

Σ.Σ.: Αυτό είναι μια πραγματικότητα και για το ρεύμα

και για τα τηλέφωνα! Μόλις πιάσει μία βροχή, κόβε-

ται το ρεύμα και χάνουν το σήμα τους τα τηλέφωνα.

Αλλά τι να κάνει ο Δήμος ή μη μόνον μια επιστολή

στους οργανισμούς!

Ο Γιάννης Σκουμπούρης που αναφέρθηκε επίσης

στην λάθος καταγραμμένη απόφαση, απάντησε στο

Δήμαρχο που τον κάλεσε στο γραφείο του για να συ-

ζητήσουν τα προβλήματα της πόλης, ότι έχει ιδιαιτε-

ρη σημασία η ανοιχτή διαβούλευση.

“Δεν είναι ζητήματα που πρέπει να λύνονται στο
γραφείο του Δημάρχου. Έχει σημασία να ακούγονται
τα επιχειρήματα ακόμα κι αν είναι αντίθετα. Γιατι μέ-

Να διορθωθεί η απόφαση στα 3Β, αποφάσισε το Δ.Σ.

για σύνταξη μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου

Δεν τίθεται θέμα χρήσεων γης· τελεία και παύλα.

“Θεωρώ τον Κασιδόκωστα από τους πιο έντιμους ανθρώπους
που έχουν πατήσει σ’ αυτή στη γη”, τόνισε ο Δ. Κοντονής.

Ο Γρηγορης Κωνσταντέλλος ζήτησε να ενημερωθεί

από πού θα εκδόσει ένας πολίτης της Βάρης Πολεο-

δομική άδεια. Από το Μαρκόπουλο ή από τη Βούλα;

Βγάζουμε άδειες για τη Βάρη και ποιος τις βγάζει,

γιατί στις 19/1 ο κ. Δήμαρχος έστειλε μία επιστολή

στην Πολεοδομια Μαρκοπούλου, που ανέφερε ότι

μέχρι την ομαλοποίηση της πολεοδομίας στα 3Β, η

Πολεοδομία Μαρκοπούλου να συνεχίσει τις εργα-

σίες όσον αφορά το Δήμο Βάρης,  εκτός από την

κατάθεση φακέλων νέων αδειών.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι υπάρχει μια ασάφεια για

το ποιος θα δώσει στη Βάρη. «Προσωπική μου άπο-
ψη είναι ότι πρέπει να δώσει η Βούλα. 
Είναι αλαλούμ η ιστορία. Κολυμπάμε στο πέλαγος
χωρίς σωσίβιο. Την ώρα που ο Δήμος έχει πολεο-

δομικό γραφείο πρέπει να εκδίδει η Βούλα, κατά
την προσωπική μου άποψη».
Σ.Σ. Για το θέμα πάντως έχει απαντήσει ο “Καλλικράτης”,

αφού ορίζει ότι συνεχίζουν να βγαίνουν εκεί που έβγαι-

ναν, δηλαδή για τη Βάρη στο Μαρκόπουλο. 

Πονοκέφαλος με την Πολεοδομία: Πού βγάζει άδεια ο πολίτης της Βάρης;
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Συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Βούλας

(ΤΟ.Σ.Β.) την περασμένη Τρίτη, όπως είχε προγραμματι-

στεί.

Στα τακτικά τους θέματα είχαν τον ορισμό εκπροσώπων

για τις διάφορες δραστηριότητες της Κοινότητας και κα-

ταγραφή προβλημάτων της πόλης, ούτως ώστε να τα κα-

ταθέσουν στο Δήμο.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι είναι νέοι και αυτό είναι ευχά-

ριστο και ελπίζουμε να μη χάσουν το ενδιαφέρον τους

γρήγορα και να παράξουν έργο.

Ένα έκτακτο θέμα (προ ημερησίας) τους απασχόλησε ιδι-

αίτερα. Αφορούσε τη μετεγκατάσταση καταστήματος στο

ίδιο τετράγωνο και ζητούσε την έγκριση του (ΤΟ.Σ.Β.). 

Πονοκέφαλο προκάλεσε το θέμα γιατί η «καραμέλα» των

χρήσεων γης στη Βούλα αναδεικνύει ή «θάβει» δημοτικές

αρχές.

Ετσι οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν. Κάποιοι θεωρούσαν

αδιανόητο να μη δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη

μετακίνηση του καταστήματος στο ίδιο τετράγωνο, στο

ίδιο κτίριο, ενώ κάποιοι άλλοι επικαλούντο τις συζητήσεις

στα Δημοτικά Συμβούλια για τις χρήσεις γης και επιφυ-

λάσσονταν να αποφασίσουν.

Ζήτησαν δε βοήθεια και τη γνώμη του Αντιδημάρχου Δη-

μήτρη Δαβάκη που βρέθηκε εκεί, καθώς και του επί σειρά

ετών δημοτικού συμβούλου και μηχανικού Πέτρου Θανό-

πουλου.

Τέλος αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να εγκρίνουν την

εγκατάσταση της επιχείρησης, εφ’ όσον βέβαια ο φάκελός

του είναι πλήρης.

Το Τοπικό Συμβούλιο θα ξανασυνεδριάσει πάλι, σε δύο

εβδομάδες και κάθε πολίτης μπορεί να καταθέσει προβλή-

ματα της πόλης του, αλλά και να παρευρίσκεται στα συμ-

βούλια.

Το Τ.Σ. αποτελείται από τους: Αλ. Κάρτσωνα (πρόεδρο), Ι.

Φερτάκη, Μ. Πουλάκη, Δ. Αγγελοπούλου, Ροδ. Παρθένο-

γλου, Κ. Δούκα, Κ. Βισβίκη, Μ. Ψυχογιού-Βασιλάκου, Στ.

Φαμέλη, Στ. Πανταζή και Αντ. Βλάχου.

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β

Στιγμιότυπο με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δαβάκη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης 

καλεί τους Συλλόγους 

Γονέων όλων των κοινοτήτων

για ενημέρωση

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης ενημέρωσης στα θέ-

ματα παιδείας στον ενιαίο Δήμο Παλλήνης, ο Δή-

μαρχος Αθ. Ζούτσος, καλεί τους Συλλόγους Γονέ-

ων Ανθούσας, Παλλήνης και Γέρακα, σε συνάντη-

ση την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00, στην

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρ-

χείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας.

Η νέα πύλη της Παλλήνης

www.pallini.gr

ανακατασκευάζεται και

εμπλουτίζεται

Η Παλλήνη πάει μπροστά. 

Ηδη άρχισε η ανακατασκευή της κεντρικής πλέον

ιστοσελίδας του Δήμου Παλλήνης ανακατευθύνο-

ντας τις τρεις πρώην διευθύνσεις των τριών Δή-

μων που συνενώθηκαν (www.palini.gr, www.koinoti-

taanthousas.gr & www.gerakas.gr). 

Οπως μας πληροφόρησε ο Δήμος η ιστοσελίδα βρίσκεται

στο στάδιο ανακατασκευής και σύντομα θα λειτουργήσει με

σημαντικά στοιχεία πληροφοριών, αναγγελιών Δημοτικών

και Τοπικών Συμβουλίων και άλλα χρηστικά στοιχεία, όπως:

•  Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων & Τοπικών

Συμβουλίων

•  Επιτροπές (Οικονομική & Ποιότητα Ζωής)

•  Αποφάσεις Επιτροπών

•  Ενότητα Δι@ύγεια

•  Πληροφορίες για τις Πόλεις που απαρτίζουν το νέο

Δήμο Παλλήνης

•  Πληροφορίες για Εθελοντισμό

Οι επισκέπτες επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να προ-

βούν σε αναφορές χρησιμοποιώντας σχετικές φόρμες,

για την καθημερινότητα (Καθαριότητα, Ύδρευση).

Να  ενημερώνονται για τα Δικαιολογητικά που απαιτού-

νται μέσω της πύλης, για Υπηρεσίες Δημοτολογίου, Τε-

χνικής Υπηρεσίας κ.α.

Δημιουργούμε ενότητα Δημόσιας Διαβούλευσης με την

ενεργό συμμετοχή των Δημοτών.

σα απ’ αυτό διαμορφώνουν μια άποψη οι κάτοικοι κι
όλο αυτό το θέμα είναι πιο διαφανές και πιο θετικό”. 

Εδώ έχουμε μία γραπτή απόφαση, εγώ δεν έχω λό-

γους να μην πιστέψω τα λόγια του Δημάρχου. Θεω-

ρώ ότι πρέπει να γίνει διαφορετική αποτύπωση της

απόφασης.

Ο Πρόεδρος Δημ. Αναστασίου σε όλες τις αιτιάσεις

της, λάθος απόφασης, απάντησε στον μεν Κάσδα-

γλη ότι δεν υπάρχει «εκ παραδρομής» και γενικότε-

ρα ότι 

«Για να ξέρουμε τι χαρακτήρα είχε η απόφαση που
πήραμε, τονίζω ότι η απόφαση έχει γνωμοδοτικο χα-
ρακτήρα. Οσον αφορά την διαδικασία της εγγραφής

της είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας με τους
υπαλλήλους!»

Τα τακτικά θέματα ψηφιστηκαν όλα
― Ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις οικονομικών προϋ-

πολογισμών του Αθλητικού Οργανισμού και του Δη-

μοτικού Παιδικού Σταθμού.

― Εγκρίθηκαν οι οικονομικοί απολογισμοί χρήσης

2009 του Παιδικού Σταθμού και του Δημοτικού Αθλη-

τικού Οργανισμού.

― Αποφάσισαν τον προγραμματισμό προσλήψεων

εργατοτεχνιτών καθαριότητας ορισμένου χρόνου

για να καλύψουν τρέχοντα προβλήματα.

Συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βούλας

Και στο Τοπικό οι χρήσεις γης!

Το κεντρικότερο σημείο της Βούλας, στην οδό Βασ.

Παύλου κατά μήκος της πλατείας τοποθετήθηκαν

κολωνάκια ως διαχωριστικό των δύο λωρίδων, για να

μη διπλοπαρκάρουν.

Ομως ο δρόμος είναι στενός και δυσκολεύεται ο

οδηγός να βγει από τη θέση που έχει παρκάρει, με

αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο δρόμος και η ουρά των

αυτοκινήτων να είναι πολύ μεγάλη· τα δε κορναρί-

σματα ακόμη περισσότερα.

Ο Δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση, σε ερώτη-

μα του Γ. Σκουμπούρη, εξήγησε ότι μπήκαν δοκιμα-

στικά, να δουν πώς θα πάει και αν χρειαστεί θα τα

αλλάξουν.

Η ρήση “Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού” δεν

νομίζω ότι βγήκε τυχαία.  Ιδωμεν.

Δοκιμαστικά τα κολωνάκια στη Β. Παύλου Βούλας

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ 

ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ»

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ανταποκρινόμενη στο αί-

τημα της προσέγγισης στην διαχείριση των απορριμμά-

των συνολικά και ειδικότερα στην Αττική αποφάσισε να

οργανώσει ημερίδα, στις 13 Φεβρουαρίου στο αμφιθέα-

τρο του Δήμου Σαρωνικού (Καλύβια) ώρα 10,00 π.μ. με

θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ  - ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ»
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ΔΝΤ εις τους αιώνες!!

«Και βέβαια θα είμαστε συνέχεια στο ΔΝΤ, γιατί
πώς θα έρχονται εισροές στη χώρα μας».
Αυτά είπε και μας κούφανε η βασιλικότερη του βα-

σιλέως δημοσιογράφος Κάτια Μακρή στο τηλεοπτι-

κό “παράθυρο”. 

Δηλαδή, εφεξής η χώρα μας θα ζει μόνο με δανεικά

τα οποία θα παίρνει από το ΔΝΤ.

Εύγε, άξιος ο μισθός σου...

Μεσογειακοί τέλος...

Πω πω τί πάθαμε, Χάσαμε τους Μεσογειακούς αγώ-

νες! Κλαίνε και οδύρονται· ποιοι;

Το πιθανότερο εκείνοι που περίμεναν να “οικονομή-

σουν” από τις fast εγκαταστάσεις μιας χρήσεως.

Γιατί τους χάσαμε; Γιατί δεν είχαν προχωρήσει οι

εγκαταστάσεις στο Βόλο και στη Λαμία, όπου είχαν

προγραμματιστεί να γίνουν;

Δηλαδή θα πληρώνουμε κάποια - πολλά - εκατομμύ-

ρια ευρώ για να φτιάξουμε εγκαταστάσεις που θα

χρησιμοποιηθούν για 3-4 ημέρες και μετά θα κουρ-

νιάσουν μέσα οι νυχτερίδες και οι αράχνες, όπως

καλή ώρα συμβαίνει με τα ολυμπιακά έργα που θα

τα πληρώνουν και τα εγγόνια μας. 

Ολα ρημάζουν, φύτρωσε χορτάρι στις εγκαταστά-

σεις ή φώλιασαν ποντίκια στα κτίρια!

Και γιατί δεν προτείναμε λοιπόν να γίνουν στις ήδη

υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως κανονικά έπρε-

πε, για να αξιοποιηθούν, να έχουμε οικονομία, και

να απολαύσουμε και τους αγώνες. 

Το ερώτημά μας θα μείνει αναπάντητο!!

Κυκλοφορεί στα blogs!!

Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στο κέντρο της Αθή-

νας, το ερώτημα που τέθηκε για να συμπληρώσουν

γραπτώς οι ερωτηθέντες ήταν:

«ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜEΓΑ-

ΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»;

21% AΠΑΝΤΗΣΕ : «NAI»

17% ΑΠΑΝΤΗΣΕ : «OXI»

62% ΑΠΑΝΤΗΣΕ : دهع» نمألا يملاعلا طنشاوب »"

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

«Ήδε  η  ημέρα τοις Έλλησι μεγάλων κακών
άρξει» Θουκ. 2-  12.13

Αυτή η ημέρα – δηλ. της έναρξης του πελοποννη-

σιακού πολέμου - ήταν  ημέρα έναρξης πολλών

συμφορών για τους Ελληνες.

Στο προηγούμενο άρθρο μου, είχα μιλήσει

για τον ισχυρό πολεμικό στόλο της Σπάρτης,

που αποκτήθηκε με την περσική χορηγία και

την προσωπικότητα του  Λύσανδρου του

Σπαρτιάτη στρατηγού - ναυάρχου που με

την νίκη του στους Αιγός ποταμούς, εσήμανε

την αρχή της κατάλυσης της Αθηναϊκής Συμ-

μαχίας.

Μετά την νικηφόρο αυτή έκβαση, ο Λύσαν-

δρος κατεβαίνει και πολιορκεί από θαλάσσης

την Αθήνα. Από ξηράς η πόλη είναι ήδη απο-

κλεισμένη.

Και αναλυτικότερα από  μεν τη μεριά της  Δε-

κέλειας  από   τον Αγη, τον έναν εκ των δύο

βασιλέων της Σπάρτης ενώ ο Παυσανίας, ο

δεύτερος Σπαρτιάτης βασιλιάς,*  στρατοπε-

δευμένος έξω από τα  μακρά τείχη, στενεύει

ασφυκτικά  τον πολιορκητικό κλοιό.  Μέσα

στην Αθήνα υπάρχει πείνα, έλλειψη τροφί-

μων και λοιπών εφοδίων.  Η κατάσταση αυτή

του τεχνητού  λιμού,  καταγράφεται στα

στρατηγικά σχέδια του Λυσάνδρου,  που  χει-

ριζόταν κάπως έτσι  το πρόβλημα με τους

αιχμαλώτους: «Σας χαρίζω τη ζωή, αλλά

εσείς με συνοδεία θα οδηγηθείτε και θα

εγκατασταθείτε μέσα στην Αθήνα». Τοιουτο-

τρόπως,  ο εντός των τειχών ανθρώπινος συ-

νωστισμός, καθίστατο μέρα με τη μέρα,  αφό-

ρητος. 

Τελικά οι Αθηναίοι, κάτω από την πίεση της

στέρησης των πάντων, συνθηκολογούν και

αποστέλλουν τον Αθηναίο ολιγαρχικό Θηρα-

μένη στη Σπάρτη, σαν πρεσβευτή -αυτοκρά-

τορα, δηλαδή διαπραγματευτή με πλήρη δι-

καιοδοσία, ανεξαρτησία και πρωτοβουλία λή-

ψης αποφάσεων  για τους όρους παράδοσης.

Οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, οι οποίοι τώρα

έχουν συμπαραταχθεί με τους Σπαρτιάτες,

είναι ανάλγητοι καθώς φέρνουν στη μνήμη

τους προσωπικά τους βιώματα του παρελθό-

ντος,    και  άσβηστα  μίση κατά των Αθηναί-

ων με τους οποίους βρίσκονταν πάντοτε σε

εμπορικό  ανταγωνισμό  και στρατιωτική αντι-

παλότητα.  Απαιτούν,  όχι μόνο τον πλήρη

εξανδραποδισμό και τον σφαγιασμό των κα-

τοίκων,  αλλά προτρέπουν και  στη λεηλασία.

της πόλης.

Ο Λύσανδρος όμως αντιδρά· δεν συμφωνεί

στην ακραία αυτή λύση και όπως μας λέει ο

Πλούταρχος, γράφει στους Εφόρους** της

Σπάρτης  τις αντιρρήσεις του: 

«Αλώκαντι ται Αθάναι».  Οι  Εφοροι κατανο-

ούντες και εν σοφία πράττοντες   απαντούν:

«Αρκεί το γε εαλώκειν». Δηλαδή στο «Κατε-

λύθη η Αθήνα» του Λϋσσανδρου και προφα-

νώς στο εξυπακουόμενο: «Πώς να προχωρή-

σω περαιτέρω», οι  Εφοροι δίνουν  την απά-

ντηση:  «Μας αρκεί που η Αθήνα  αλώθηκε».

Εδώ στέκεται κανείς με δέος και σεβασμό

προς τη σοφία των Εφόρων της Σπάρτης, που

ποτέ δεν ξέχασαν  την  ελληνική συμπεριφο-

ρά των Αθηναίων, αλλά και την συμπαράστα-

ση των Αθηναίων προς την Σπάρτη, όταν

απέρριπταν τις δελεαστικές προτάσεις συμ-

μαχίας του Πέρση στρατηγού Μαρδονίου με

την αγέρωχη απάντηση: «ότι όσο ο ήλιος

ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που και σήμερα πο-

ρεύεται, αποκλείεται να κάνουμε συνθήκες

με τον Ξέρξη». (έστ΄ άν  ο ήλιος την αυτήν οδόν

ίη τη περ  και νύν έρχεται, μήποτε ομολογήσειν

ημέας Ξέρξην). 

Και τον μετέπειτα Όρκον  του 479 π.Χ. τον

ονομαστό  “Ορκο των Πλαταιών” τον οποίο,

έδωσαν οι Έλληνες και που βρέθηκε χαραγ-

μένος σε μαρμάρινη στήλη των Αθηνών.  Όρ-

κον,   εσαεί μνημείο  πατριωτισμού, για αυτο-

θυσία και υπεράσπιση της ελευθερίας σε κοι-

νό αγώνα μαζί με όλους τους Ελληνες, πλην

εκείνων και μάλιστα των Θηβαίων. που πρώ-

τοι, μαζί με άλλους  είχαν μηδίσει, δηλαδή

συμμαχήσει με τους Πέρσες...

Οι σοφοί Εφοροι Σπάρτης δεν έσφαξαν, δεν

λεηλάτησαν  την Αθήνα, όπως πρόσταζαν οι

Θηβαίοι, αλλά επέβαλαν τους παρακάτω

όρους υποταγής,  τους οποίους οι Αθηναίοι

μετά από διαβουλεύσεις και αντιπαραθέσεις

κατά τον Ξενοφώντα απεδέχθησαν:

1) Να κατεδαφισθούν τα Μακρά Τείχη και τα

τείχη του Πειραιά. 

2) Να παραδοθούν τα πλοία, πλην δώδεκα. 

3) Να επιστρέψουν οι πολιτικοί  εξόριστοι στην

Αθήνα.

4) Οι εχθροί κι οι φίλοι της Σπάρτης να θεωρού-

νται εξ ίσου εχθροί  και φίλοι των Αθηναίων 

5) Οι Αθηναίοι  ν΄ακολουθούν τους Λακεδαι-

μονίους σαν σύμμαχοι στις πολεμικές εκστρα-

τείες τους.

Σταματώ στην κατεδάφιση των τειχών, τη

συμβολική αλλά και την πραγματική επισφρά-

γιση της αθηναϊκής ήττας. 

Ο Ξενοφών γράφει πως η κατεδάφιση συνο-

δεύτηκε με γιορτές και πανηγύρεις από τους

κατακτητές  και τους  ολιγαρχικούς Αθηναί-

ους φίλους τους. «Και οι φυγάδες κατήσαν

και τα τείχη κατέσκαπταν υπ’ αυλητρίδων

πολλή προθυμία νομίζοντες εκείνην την ημέ-

ραν τη Ελλάδι άρχειν της Ελευθερίας». Οι

Εξόριστοι επέστρεψαν και  κορίτσια  έπαιζαν  αυ-

λό, χόρευαν κα τραγουδούσαν καθώς γκρεμίζο-

νταν τα τείχη. 

Ο Πλούταρχος (Λυσ. 15.5)  μας περιγράφει

το σκηνικό εκείνου του πανηγυριού και προ-

σθέτει, ότι οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών είχαν

μάλιστα στολίσει τα κεφάλια τους με στεφά-

νια, γιορτάζοντας την απελευθέρωση της Ελ-

λάδας, από την τυραννική γι’ αυτούς κηδεμο-

νία  της Αθήνας. 

Γιόρταζαν τον ερχομό μιας ψεύτικης ελευθε-

ρίας, που ήρθε μαζί με το καθεστώς των τριά-

κοντα Τυράννων και των φίλων τους ολιγαρ-

χικών Αθηναίων, που εγκατέστησαν οι Λακε-

δαιμόνιοι.
Στην πραγματικότητα,  αυτή την κατάσταση,
οι  δημοκρατικοί Αθηναίοι δεν την ήθελαν.
Τους την επέβαλε η ανάγκη. Ποτέ δεν την
προκάλεσαν, ούτε την προσκάλεσαν, όπως
συνέβη ας πούμε σε εμάς στα τωρινά μας
χρόνια. Τότε το “αφεντικό” ήρθε απρόσκλητο. 
Εκείνο που βέβαια κάνει  εντύπωση και το
επισημαίνει ο Wilcken, στην ‘’Ιστορία’’ του,  εί-
ναι το πώς άλλαξε το δημοκρατικό καθεστώς
του πολιτεύματος σε ολιγαρχικό, αφού δεν
υπήρχε κανένας τέτοιος όρος στην συνθήκη
ειρήνης. Μάλιστα, ίσως και να τονίζεται ότι οι
Αθηναίοι ήταν ελεύθεροι να ρυθμίσουν, όπως
αυτοί ήθελαν την εσωτερική τους κατάσταση.
Αυτό και μόνο αν αληθεύει, ενοχοποιεί τους
προσκείμενους των Λακεδαιμονίων ολιγαρχι-
κούς Αθηναίους, οι οποίοι άδραξαν την ευ-
καιρία να ενεργήσουν έτι και πέραν των εντο-
λών των κατακτητών καθιστάμενοι δηλαδή
βασιλικότεροι του βασιλέως. Και αυτό πάλι
κάτι μου θυμίζει.      

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
* Η Σπάρτη είχε πάντα  δύο κληρονομικούς βασιλιάδες που
κατείχαν την θέση  του ανώτατου θρησκευτικού άρχοντα
και σε καιρό πολέμου την θέση του στρατηγού του στρα-
τεύματος. Το σκεπτικό ήταν, όταν ο ένας έφευγε σε κρα-
τικές αποστολές, ο άλλος  να μένει υπερασπιστής στη
Σπάρτη.  Η εξουσία τους περιοριζόταν από την εξουσία
των Εφόρων 
** Οι Εφοροι ήταν πέντε, εκλέγονταν από τη γενική συνέ-
λευση των Σπαρτιατών την “Απέλλα”,  με θητεία ενός
έτους. Στο αξίωμα αυτό μπορούσε να εκλεγεί κάθε Σπαρ-
τιάτης γι΄αυτό ελέγετο ότι αντιπροσωπεύουν τους ‘’ομοί-
ους’’. Αυτοί κυβερνούσαν ουσιαστικά το κράτος. Σ’ αυτούς
λογοδοτούσαν και οι βασιλιάδες.  Ακύρωναν ή ενέκριναν
και τις πράξεις των βασιλιάδων αλλά και τους τιμωρούσαν.
Λογοδοτούσαν στους επόμενους Εφόρους. Τον θεσμό
των Εφόρων τον πήρε ο Λυκούργος από τους Κρήτες
όπου στη Κρήτη τους ονόμαζαν “Κόσμους”. «Οι μεν Έφο-
ροι την αυτήν έχουσι δύναμιν τοις εν τη Κρήτη Κόσμοις
…και την ηγεμονίαν οι Κόσμοι την κατά πόλεμον  έχου-
σιν» (Αριστοτέλης Πολιτικά). 

Βοηθήματα
1) “Ηροδότου Ιστορία’’ Εκδ. Γκοβόστη
2) Ιστορία Ελληνικού Εθνους  Εκδοτική Αθηνών
3) Γ. Μαρκαντωνάτου ‘’Ξενοφώντος Ελληνικά’’ Εκδ.

Gutemberg    
4)  Ξενοφώντος ‘’Ελληνικά’’ Εκδ. Κάκτος 
5) V. Wilcken   “Aρχαία Ελληνική Ιστορία” ελλ, εκδ. Αθήνα

1976. 

Η Αθήνα κάτω από την κυριαρχία
της Σπάρτης
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Τότε στην Κατοχή,
μας έλεγαν οι Γερμανοί
και κάποιοι «δικοί μας»
και δικοί τους κολλητοί,
πως όλα κείνα γίνονταν
...«για το καλό μας».

Κι αν έσπαζε στο γόνατο
ο Γερμανός φαντάρος
το χεράκι του μικρού του σαλταδόρου
για μιά κουραμάνα ψωμί,
«για το καλό μας» ήταν
για να μας σώσουν απ’ την «απειλή»
την κομμουνιστική.

Σήμερα που το ...«γόνατο»
είναι πιό πλατύ,
ένα μεγάλο αμόνι,
και πάνω του ισιώνονται όλοι οι πόνοι
-«για το καλό μας» πάλι
πάντα «για το καλό μας»-
πριν φτάσουμε στο «ντου» για το ψωμί
να δούμε λίγο και τα άλλα,
που κλείνονται σε φορτηγά μεγάλα
και που περνούν μπροστά μας
πριν φύγουνε μακριά μας
για πάντα ...

και  να μην κάνουμε στην πάντα
για να περάσουν οι μεγάλοι σαλταδόροι,
οι ξένοι τζογαδόροι
και οι ντόπιοι αβανταδόροι.

Στο πιo μεγάλο «ντου»
μείναμε να κοιτάμε σαν χαζοί,
οι πιo πολλοί,
με βλέμμα βοδιού
κι ούτε κουκούτσι απ’ την ψυχή
του οκτάχρονου κατοχικού παιδιού.

Υ.Γ. Κάθε φορά που ακούω τον Γιώργο

Παπανδρέου, τους υπουργούς, τους

βουλευτές του και τους λοιπούς σφουγ-

γοκολάριους του Μνημονίου –μεγαλο-

δημοσιογράφους, οικονομολόγους κ.α.-

να προσπαθούν να μας πείσουν για την

σκληρή πλην αναγκαία πρόσδεσή μας

στον πάγκο του Προκρούστη*, θυμάμαι

μιά παλιά αμερικάνικη ταινία προπαγάν-

δας υπέρ του πολέμου του Βιετνάμ, με

πρωταγωνιστή τον θρυλικό Τζον Γουέην.

Μπαίνει λοιπόν με το φουσάτο του ο

σκληροτράχηλος Αμερικανός συνταγμα-

τάρχης,  που  τον  υποδυόταν ο Τζον Γου-

έην, σ’ ένα χωριό Βιετναμέζων, «υπό-

πτων» για συνεργασία με τους αντάρτες

Βιετκόνγκ. Οι «καλοί» και «γενναίοι» Αμε-

ρικανοί στρατιώτες, «γαζώνουν» με απα-

ράμιλλη επιδεξιότητα ότι κινείται, γέρους,

νέους, γυναίκες, παιδιά ...καίνε, ρημάζουν

τα πάντα κι αρχίζουν ν’ αποχωρούν κου-

ρασμένοι, αλλά με την υπέροχη αίσθηση

της επιτέλεσης του καθήκοντος ζωγραφι-

σμένη στα μπαρουτοκαπνισμένα πρόσω-

πά τους. Ξαφνικά, εκεί που φεύγουν, πα-

τώντας κυριολεκτικά επί πτωμάτων, ακού-

γεται παιδικό κλάμα. Σαστίζουν οι «γεν-

ναίοι», αλληλοκοιτάζονται με απορία,

«αφήσαμε κάποιον ζωντανό;» λένε τα σα-

στισμένα βλέμματά τους κι ο Τζον Γουέην

πηγαίνει εκεί που ακουγόταν το κλάμα,

παραμερίζει τα χαλάσματα μιάς καλύβας

και παίρνει στην αγκαλιά του ένα αγορά-

κι, τριών-τεσσάρων χρόνων. Ο «καλός τι-

μωρός» δείχνει τα πτώματα και τα φλεγό-

μενα ερείπια στο μόλις ορφανεμένο Βιετ-

ναμεζάκι και του λέει στοργικά: «Βλέπεις;

Για σένα γίνονται όλα αυτά. Για να μπορέ-

σεις να ζήσεις ελεύθερος».

*Προκρούστης: 

Μυθικός ληστής τον οποίον εφόνευσε ο
Θησέας σ’ έναν από τους άθλους του. Ο
Προκρούστης, όχι μόνο λήστευε τους
περαστικούς, αλλά τους έδενε σ’ ένα ξυ-
λοκρέβατο που είχε φτιάξει κι εκεί πάνω
τους «μετρούσε», φέρνοντάς τους με
χειρουργική ή ορθοπεδική επέμβαση στα
μέτρα του πάγκου. Όσοι ήταν πιο μα-
κρείς από τον πάγκο, τους έκοβε τα πό-
δια κι όσοι ήταν πιο κοντοί, τους τρα-
βούσε για να μακρύνουν. 

Ο μύθος διηγείται ότι μόνο ένας «ασθε-
νής» είχε ακριβώς το μήκος του φρικτού
ξυλοκρέβατου και σ’ αυτόν ο «ανατό-
μος» ληστής χάρισε την ζωή και τον κρά-
τησε υπηρέτη του. 

Ο Θησέας τιμώρησε τον Προκρούστη με
τον ίδιο ακριβώς θάνατο που ο κακούρ-
γος εκείνος επεφύλασσε στα θύματά
του. Σήμερα δεν αρκεί ένας Θησέας, αλ-
λά χρειάζονται πάρα πολλοί. Για την
ακρίβεια, «ούλοι εμείς εφέντη», όπως
απάντησαν κάποτε οι διεθνώς περίφημοι
για την σύμπνοιά τους Ικαριώτες, στην
ερώτηση του Τούρκου αγά: «ποιός μ’
έσπρωξε σήμερα στο παζάρι;».    

Το πιό μεγάλο «ντου»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Το  πρόβλημα και η κρίση της Ελληνικής οικο-

νομίας, έφερε στο καθημερινό  προσκήνιο των

συζητήσεων, σχεδόν όλων των Ελλήνων, οικο-

νομικούς όρους και οικονομικές απόψεις, που

στο παρελθόν ποτέ κανείς δεν άκουγε σε συ-

ζητήσεις, ακόμα και μεταξύ οικονομολόγων. 

Την πραγματικότητα αυτήν την ενισχύουν

καθημερινά τα κάθε μορφής ΜΜΕ, αλλά ειδι-

κότερα τα τηλεοπτικά κανάλια, που “βομβαρ-

δίζουν” στην κυριολεξία τους τηλεθεατές με

αναλύσεις, εκτιμήσεις και πληροφορίες σε

βαθμό υπερβολικό. 

Έτσι σιγά-σιγά μέσα σε  ένα χρόνο, από

τότε που αναδείχθηκε το πρόβλημα της οικο-

νομίας, τα καθημερινά μαύρα μαντάτα που

ακούγαμε μέχρι που φθάσαμε στην υπογρα-

φή Μνημονίου με τους « Εταίρους» μας και

το ΔΝΤ, έχουν την πρώτη θέση και μονοπω-

λούν κάθε δελτίο ειδήσεων και όχι μόνο.

Χωρίς να μπω στην  ουσία του Μνημονίου

ή των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμε-

ρα,  θέλω να σταθώ στην επικαιρότητα των

νέων οικονομικών όρων (επιμήκυνση και

αναδιάρθρωση χρέους) που καθημερινά όλο

και περισσότερο ακούγονται. Πιστεύω ότι  η

συχνή επανάληψη αυτών των όρων τώρα τε-

λευταία, μόνο τυχαία δεν είναι.

Η διαφορά μεταξύ επιμήκυνσης και  ανα-

διάρθρωσης του χρέους

Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των εννοιών

της επιμήκυνσης και της αναδιάρθρωσης  του

χρέους ενός Κράτους είναι ότι:

Όταν αναφερόμαστε στην “ επιμήκυνση”, τό-

τε μιλάμε για τη μείωση των δόσεων και την

αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής των χρη-

μάτων που χρωστάει το Κράτος στους δανει-

στές του.

Στην περίπτωση της “αναδιάρθρωσης”, μιλά-

με για τη διαγραφή ενός τμήματος του χρέ-

ους και την υπογραφή νέων όρων για την

αποπληρωμή του υπολοίπου.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΑ-

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

• Το ΔΝΤ που  λέει: «Όχι» στην αναδιάρθρω-

ση του ελληνικού χρέους.

• Όλι Ρεν: «Ανοησίες όσα λέγονται περί ανα-
διάρθρωσης του ελληνικού χρέους»
• Η Γερμανία: Επίσημα δηλώνει, ότι δεν ετοιμά-

ζει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους,

• Βρυξέλλες, Ουάσινγκτον και Βερολίνο: Λέ-

νε όχι στην αναδιάρθρωση του ελληνικού

χρέους. 

• Λαγκάρντ: «Δεν τίθεται θέμα αναδιάρθρω-
σης του ελληνικού χρέους»
• Eurobank: «Δε συμφέρει κανένα η αναδιάρ-
θρωση του ελληνικού χρέους»
• Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

προτρέπει: «να μην ακούγεται η λέξη ανα-
διάρθρωση, ούτε καν σε απλές συζητήσεις». 
• Ο Υπουργός Οικονομικών Παπακωνσταντί-

νου, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται τονίζει:

«Δεν συμφέρει η αναδιάρθρωση, δεν το συ-
ζητούμε», προσθέτοντας μάλιστα ότι, «κάτι
τέτοιο δε θα βοηθούσε την Ελλάδα, την ελ-
ληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες,

τους Έλληνες πολίτες ή το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη».
Όλοι οι παραπάνω, που δε δέχονται κουβέντα

για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δε

μπαίνουν όμως και στον κόπο να μας εξηγή-

σουν και το γιατί, πέρα από τη γενικόλογη έκ-

φραση, ότι μία αναδιάρθρωση θα ήταν κατα-

στροφική για την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και οι

«φωνές» σπουδαίων Ελλήνων και ξένων οικο-

νομολόγων,  που πρεσβεύουν το αντίθετο. Αυ-

τοί δίνουν  τα δικά τους επιχειρήματα και θα εί-

χε πολύ ενδιαφέρον για τον πολίτη να ακούει

αυτές τις φωνές, ώστε να μπορεί να βγάλει και

τα δικά του συμπεράσματα.  Να μην οδηγείται

στο μονοδιάστατο συμπέρασμα, ότι η αναδιάρ-

θρωση είναι η απόλυτη καταστροφή, ούτε ότι με

την αναδιάρθρωση του Χρέους η Χώρα οδηγεί-

ται αυτόματα στη χρεοκοπία.  

Και εδώ  θα συμφωνήσουμε με εκείνους που

διατυπώνουν την αντίθετη άποψη στο συγκε-

κριμένο θέμα. Γιατί ενώ ακούγαμε μέχρι σή-

μερα ότι η Ελλάδα έκανε διαπραγμάτευση

για τους όρους του Μνημονίου, για μικρότερο

επιτόκιο δανεισμού, για επιμήκυνση αποπλη-

ρωμής, αλλά δεν ήταν δυνατό να πετύχει τί-

ποτα καλλίτερο,  σήμερα ακούμε εντελώς

διαφορετικά πράγματα. 

• Τι ακριβώς άλλαξε; 

• Ξαφνικά οι ισχυροί «εταίροι» μας αντελή-

φθησαν το αδιέξοδο του μεγάλου εγχειρήμα-

τος που σαν χώρα έχουμε αναλάβει; 

• Πώς τώρα  άρχισαν να μιλούν  για επιμή-

κυνση αποπληρωμής του χρέους των 110 δις

και να εξετάζουν  τη  μείωση του επιτοκίου

δανεισμού; 

• Τι ακριβώς μεσολάβησε ή τι ακριβώς σχεδιά-

ζεται και αυτά που δεν είχαμε πετύχει μέχρι τώ-

ρα ή δε μας τα έδιναν, τώρα συζητούνται; 

• Ποιού συμφέροντα εξυπηρετούνται με την

άρνηση αναδιάρθρωσης του χρέους;

Σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα έγκριτοι οικο-

νομολόγοι (Έλληνες και ξένοι) προτείνουν:

• Να  γίνει από τώρα μία αναδιάρθρωση του

χρέους και ταυτόχρονα επιμήκυνση αποπλη-

ρωμής 

• Να  περιλαμβάνει αυτή η αναδιάρθρωση και

χρέη δανεισμού πέραν των 110 Δις Ευρώ της

Τρόικας.

• Η Ελλάδα  να σταματήσει  να αγνοεί την

πραγματικότητα που οι ίδιες οι αγορές δια-

μορφώνουν. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί

ο αυστριακός ασφαλιστικός όμιλος(Vienna In-

surance Group-VIG), που μόλις πριν από λίγες

ημέρες προχώρησε σε «κούρεμα» του ελλη-

νικού χαρτοφυλακίου, γνωστοποιώντας ότι

διέγραψε το 25% της αξίας των ελληνικών

ομολόγων που κατέχει. 

• Αφού οι πάντες σιγοψιθυρίζουν ότι η ανα-

διάρθρωση είναι αναπόφευκτη, θα ήταν  πολύ

καλλίτερα αυτή να γίνει από τώρα, παρά

ύστερα από 1-2 χρόνια αργότερα. Γιατί  τότε

την Ελλάδα θα την  έχουν πνίξει εντελώς τα

χρέη και οι τόκοι αυτών και  θα είναι αναγκα-

σμένη για μια ακόμη φορά με βίαιο τρόπο να

δεχθεί τους επαχθείς όρους που θα της επι-

βάλλουν. Και τότε, θα είναι πολύ αργά για

επανορθώσεις. 

Τι συμβαίνει με την Αναδιάρθρωση 

ή την Επιμήκυνση του Χρέους;

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης
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Ειδήσεις για όλουςεπιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ηλεκτρονικός αναγνώστης μας, μας έστειλε το πα- ρακάτω πετυχημένο μήνυμα. Πώς ένα αντικείμενο, φαίνεται ανάλογα με τα οικονομικά και προσωπικά

κριτήρια του καθενός. 

Πώς καλείται τελικά, ο πολίτης να πληρώσει στην

Εφορία για το σπίτι που κατοικεί, και πόσο του το κο-

στολογεί η Τράπεζα; 

Το ίδιο σκεπτικό αν το αναγάγουμε σε θεωρητικό

επίπεδο, θα καταλάβουμε γιατί ενώ δύο ή περισσό-

τεροι άνθρωποι φαίνεται να έχουν την ίδια άποψη,

στην πράξη υποστηρίζουν εκ διαμέτρου αντίθετες

απόψεις. 

Βέβαια εδώ είναι οικονομικό το θέμα. Οταν είναι να

πάρουν έχουμε παλάτι, ενώ όταν είναι να δώσουν

έχουμε καλύβα!
1. όπως το βλέπεις  εσύ

2. ο υποψήφιος αγοραστής

3. Η Τράπεζα που στο δάνεισε...

5. το νέο φορολογικό νομοσχέδιο4. Ο εκτιμητής της Τράπεζας 

Το σπίτι σου με διαφορετικά μάτια

Πριν 2 εβδομάδες είχαμε δημοσιεύσει

απόσπασμα του εκπαιδευτικού Δημή-

τρη Νατσιού για τα σχολικά βιβλία του

Δημοτικού, ή μάλλον για τους σχολι-

κούς τσελεμεντέδες, αφού απ’ ότι φαί-

νεται είναι γεμάτα συνταγές. 

Συνεχίζουμε με σημεία απ’ το άρθρο του.

Για το «Νέο Σχολείο» προτιμότερη είναι η
διδαχή μιας συνταγής για «μακαρόνια με
κιμά», παρά το απόσπασμα από τον «Επι-
τάφιο» του Περικλή, ο ύμνος στην δημο-
κρατία, που περιείχαν τα παλαιότερα βι-
βλία. «Ώρα με την ώρα μακραίνουμε απ’
όλα όσα θα μπορούσαν να μας γνωρίσουν
τον αληθινό εαυτό μας. Κόβουμε τις ίδιες
μας τις ρίζες ή προδίδουμε την ιστορική
μας μνήμη. […]
Συνεχίζουμε τις σχολικές συνταγές.
Ε΄ Δημοτικού, σελ. 29 του β΄ τεύχους της

Γλώσσας, στην ενότητα που είναι αφιερω-

μένη στα Χριστούγεννα, διαβάζουμε: «Τη
μέρα της χριστουγεννιάτικης γιορτής στο
σχολείο, μπορείτε να ασχοληθείτε με ζα-
χαροπλαστική! Φτιάξτε κορμό με μπισκό-
τα…». Και ακολουθεί η συνταγή. 

Στ’ Δημοτικού, σελ 48. α΄ τεύχ. Γλώσσας.

Συνταγή: «Μακαρόνια με κιμά». Στην επό-
μενη σελίδα συνταγή για πάρτι «Ρολόι για

φάγωμα» (Το οποίο είναι φτιαγμένο με τυ-
ρί, ζαμπόν, καρότα και λοιπά «χάδια της
κοιλιάς»).
Σελ.52: Συνταγή: «Φασολάκια βραστά».
(Μέσω του κειμένου τα παιδιά υποτίθεται
θα μάθουν την προστακτική έγκλιση. “Κα-
θαρίστε και πλύντε τα φασολάκια…”»).
Σελ. 55. Ολοσέλιδη διαφήμιση του «Ανθό-
τυρου»!!. Και σε άλλες σελίδες βέβαια.
Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 33.

Συνταγή «Ομελέτα καραβάκι».
Σελ. 41 του ιδίου βιβλίου. Εξωτική συνταγή
από τη Μοζαμβίκη: «το φούφου».
Στο β΄ τεύχος της Γλώσσας, σελ. 42-43,
περιέχεται κείμενο με τίτλο «οδηγίες χρή-
σης καφετιέρας». 

Α΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, Νεοελ-

ληνική Γλώσσα, σελ. 40. Συνταγή: «Σπαγ-
γέτι μαρινάρα βήμα- βήμα».
Στις σελ. 60-80 του βιβλίου «Νεοελληνική
Γλώσσα» φιλοξενείται ενότητα αφιερωμέ-
νη στη διατροφή και την υγεία. Το ίδιο είχε
επαναληφθεί στην Στ΄ Δημοτικού. Σε δυο
σελίδες προτείνονται προγράμματα υγιει-
νής διατροφής πανάκριβα κατάλληλα για

εύπορους καλοφαγάδες.

Β΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, Νεοελ-

ληνικής Γλώσσας, σελ. 15. Συνταγή: «Μα-
γειρίτσα με άγρια χόρτα» και δίπλα «Τσου-
ρέκια παραδοσιακά». «Νεοελληνική Γλώσ-
σα», σελ. 16, συνταγή: «Τοματοκεφτέδες»
(Κυκλάδες).

Στην σελ. 118 του βιβλίου περιέχεται ένα
ακατανόητο, προβληματικό κείμενο, ερανι-
σμένο από το βιβλίο του Τ. Λενέν με τίτλο
«Συμφωνία με τον διάβολο». Μια κοπέλα
με το φίλο της, τον Νταβίντ, γιορτάζουν τα
γενέθλιά της. Οι γονείς λείπουν. Ο Νταβίντ
όμως παίρνει ναρκωτικά. Κάποια στιγμή
πεινούν και η ανώνυμη νέα πετάγεται να
πάρει μια πίτσα. Την αγοράζει και αίφνης
θυμάται να τηλεφωνήσει σε μια γραμμή
βοήθειας (S.O.S. Ναρκωτικά). Τους εξηγεί
το πρόβλημα και σημειώνει τις συμβουλές
πάνω στο κουτί της πίτσας. 
Ερώτηση: ένα τόσο σοβαρό θέμα που θερί-
ζει εκατοντάδες οικογένειες και απειλεί
απροκάλυπτα νέα παιδιά, είναι δυνατόν να
αντιμετωπίζεται με τόση ελαφρότητα;  

Γ΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, Νεοελλη-

νική Γλώσσα, σελ. 15: «Μια παραδοσιακή ελ-

ληνική συνταγή: κολοκυθοκεφτέδες»..

Εδώ τελειώνει η διατροφική περιήγηση στα
σχολικά βιβλία. Οι συνταγές που περιέχο-
νται είναι περίπου τριάντα (30)”. 

(Σ.Σ. Τώρα συζητάνε να κάνουν και την

ιστορία μάθημα επιλογής. Στην αρχή το θε-

ώρησα τουλάχιστον απαράδεκτο. Τώρα

που μαθαίνω ότι μέσα σε όλες τις ιστορι-

κές περικοπές και διαστρεβλώσεις που

έχουν κάνει στα σχολικά βιβλία βγάζουν

και τα Ίμια αμφιλεγόμενη περιοχή, μήπως

τελικά να μην τα διδάσκονται καθόλου; Ρη-

τορική ερώτηση· και βέβαια πρέπει να δι-

δάσκεται η ιστορία, αλλά όχι έτσι: «Με
αφορμή τη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ της βραχονησίδας
Ίμια στα Δωδεκάνησα ξέσπασε κρίση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμα-
κώθηκε με αμοιβαίες αποχωρήσεις».

Δηλαδή οι συγγραφείς του βιβλίου της

ιστορίας Ευαγγ. Λουβή και Δημ. Ξιφαράς

μαθαίνουν στα παιδιά ότι τα Ίμια δεν είναι

κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, αλλά

μία βραχονησίδα που διεκδικούμε με την

Τουρκία!! Κι όμως χάθηκαν 3 παλληκάρια

εκείνη τη νύχτα· Ελληνες!!

Σχολικοί τσελεμεντέδες (μέρος 2ο)
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οι αναγνώστες γράφουν

Με αφορμή την ανακοίνωση του Δημάρ-
χου των 3Β Γρ. Κασιδόκωστα για την κα-
θαριότητα, που δημοσιεύσαμε στο προη-
γούμενο φύλλο της «7ης», δεχθήκαμε
τηλεφωνήματα με ερωτήσεις και απορίες
δημοτών. Το ίδιο και η παρακάτω επιστο-
λή του Νίκου Παπαϊωάννου.
Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση αφήνει
κενά. Ναι μεν λέει να μη βγάζουν κλαδιά
και ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια
(ορθώς), αλλά δεν δίνει λύση. Τι να κά-
νουν; Ισως θα πρέπει να ακολουθήσει
μία νέα επιστολή πιο συγκεκριμένη.

Αγαπητή Εβδόμη
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας σας
δημοσιεύθηκε ανακοίνωση του Δημάρχου
3Β που ζητάει τη βοήθεια και τη συνεργα-
σία όλων μας, για την καθαριότητα και
όπως γράφει με 4 απλές κινήσεις.

Σχολιάζω τις δύο κινήσεις.
«ΚΙΝΗΣΗ 1: Κατεβάζουμε τα σκουπίδια
κοντά στην ώρα της αποκομιδής».
Στη γειτονιά μας το απορριμματοφόρο
περνά 5.30 το πρωί. Τι πρέπει να κάνω.
Να ξυπνάω μεσάνυχτα;
Υποθέτω ότι το πρόβλημα δεν είναι στην

ώρα αλλά στους σκουπιδοτενεκέδες που
όταν ξεχειλίσουν από τα σκουπίδια ανα-
γκάζουν τους Δημότες να εγκαταλείπουν
τη σακούλα τους στο δρόμο και να τον
μετατρέπουν σε σκουπιδότοπο.
«ΚΙΝΗΣΗ : «Δεν αφήνουμε ογκώδη αντι-
κείμενα, κλαδιά κλπ. στους δρόμους».
Δεν μας λέει όμως ο κ. Δήμαρχος τι να τα
κάνουμε. Πώς να τα εξαφανίσουμε;
Στους οργανωμένους Δήμους του λεκα-
νοπεδίου έχει καθιερωθεί μία ορισμένη
ημέρα την εβδομάδα, ένα ειδικό φορτηγό
του Δήμου να μαζεύει τα ογκώδη αντικεί-
μενα. 
Ευελπιστώ ότι ο κ. Δήμαρχος θα λάβει υπ’
όψιν του τις παρατηρήσεις μου και με μια
συμπληρωματική ανακοίνωση θα ενημε-
ρώσει τους Δημότες ότι:
Α) Απαγορεύεται αυστηρώς να αφήνουν
τα σκουπίδια τους έξω από τους σκουπι-
δοτενεκέδες όταν αυτοί είναι γεμάτοι και
Β) Θα προγραμματισθεί μία φορά την
εβδομάδα για κάθε περιοχή ένα φορτηγό
του Δήμου, που θα μαζεύει τα ογκώδη
αντικείμενα και τα κλαδιά (επί χρήμασι ή
δωρεάν).

Νίκος Παπαϊωάννου, Βουλιαγμένη

Δήμαρχος «3Β»
Αγαπητή Εβδόμη,

Στα …1 ½ μέχρι τώρα Δημοτικά  Συμβούλια που έχουν συγκληθεί, ο νέος Δήμαρχος,

απευθυνόμενος στο ακροατήριο, κυρίως Βουλιώτες, αλλά κυρίως στους Δημοτικούς

Συμβούλους της μειοψηφίας, που μετείχαν στην πλειοψηφούντα συνδυασμό του πρώ-

ην Δήμου Βούλας, τους απηύθυνε τουλάχιστον δέκα φορές μέχρι τώρα, στις διάφο-

ρες αιτιάσεις τους, το ερώτημα: ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;;;;

Μα μήπως ο κ. Δήμαρχος δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι πήρε την ψήφο των Βουλιω-

τών, για να κάνει ό,τι δεν έκαναν οι άλλοι Δήμαρχοι, στο παρελθόν.

Γιώργος Γερίμογλου, Βούλα

...«Επειδή εκινούμην στην ανωφέρεια, και

επειδή το σχολικό είχε εμπόδια στην διαδρομή

του, πίστευα ότι ο "επαγγελματίας" οδηγός

του (εν προκειμένω, ο συνεργάτης σας) θα

αναγνώριζε την από τις σχετικές διατάξεις του

κ.ο.κ. αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα του οχή-

ματός μου και θα περίμενε να ολοκληρώσω το

υπολειπόμενο 1/4 της διαδρομής. 

Αντιθέτως, το σχολικό κινήθηκε φράζοντας

μου το δρόμο και υποδεικνύοντας μου να "κά-

νω πίσω" ή να στριμώξω το όχημά μου στην εί-

σοδο κάποιου σπιτιού ώστε να του δημιουργή-

σω χώρο για να περάσει. Σε σχετική παρατή-

ρησή μου περί προτεραιοτήτων, ο συνεργάτης

σας σταύρωσε επιδεικτικά τα χέρια του στο τι-

μόνι,  ένδειξη κατά την άποψή μου, ότι "εγώ

εδώ θα μείνω".

Καθώς είχα το γιο μου με την οικογένειά του

στο αυτοκίνητο και βιαζόμουν να τους πάω

στο αεροδρόμιο και επειδή δεν μπορούσα εκ

χαρακτήρος  και κοινωνικής παιδείας να αντι-

τάξω την ίδια συμπεριφορά (υπενθυμίζω βάλτε

εσείς το χαρακτηρισμό της) έκανα οπισθοπο-

ρεία, βρήκα κάποιο κενό στα σταθμευμένα αυ-

τοκίνητα στην κατεύθυνση που εκινείτο ο συ-

νεργάτης σας "επαγγελματίας" οδηγός και του

έκανα χώρο να περάσει.

Θεόδωρος Βαρνάβας

Στη δεύτερη επιστολή, ο Θ.Βαρνάβας, ενημε-

ρωνει ότι δόθηκαν αμφότερες εξηγήσεις και

το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν. 

«Εκτιμώ και την τηλεφωνική κλήση του συνερ-

γάτη σας, την συγγνώμη του και τις καλοπρο-

αίρετες εξηγήσεις που μου παρέσχε. Ίσως, αν

και οι δύο ήμασταν σε λιγότερο πιεστικές συν-

θήκες από πλευράς χρονικών περιορισμών και

σε δρόμο με ιδανικότερα δεδομένα (πλάτος

οδοστρώματος, ανωφέρειες, κλπ) να είχαμε

αποφύγει το συμβάν».  

Θεόδωρος Βαρνάβας

Οι έχοντες και κατέχοντες τον πλούτο

και την εξουσία συνιστούν ψυχραιμία

και ησυχία: Για να μπορούν να κλέβουν

και να ληστεύουν αυτοί…«με την ησυ-

χία τους»! Και ο λαός να δυστυχεί και

να πεθαίνει μέσα στην παθητικότητα

και την αδράνεια. Κι αυτός… «με την

ησυχία του»!

Και, για να πετυχαίνουν αυτοί την -με ή

χωρίς «σοσιαλισμό»- βάρβαρη ησυχία,

έχουν - σαν πρώτη γραμμή επίθεσης και

άμυνας απέναντι στο λαό - τα συντάγ-

ματα και τους νόμους.

Με τα οποία και τους οποίους περι-

φρουρούν το καθεστώς της κλοπής και

της απάτης. Και -συλλήβδην - παντός ,

σε βάρος του λαού, εγκλήματος.

Και το δηλητηριώδες αυτό δολοφονικό,

για το λαό, συνοθύλευμα και παρασκεύ-

ασμα το σερβίρουν περιτυλιγμένο, με

το χρυσόχαρτο της -τάχα- «Δικαιοσύ-

νης».

Την οποία, με πομπώδες και φανφαρό-

νικο ύφος, χαρακτηρίζουν αδέσμευτη

και ανεξάρτητη. Τη στιγμή, που, την

έχουν αλυσοδεμένη χειροπόδαρα… Κι

όχι μόνο δεν θέλουν ν’ ακούν γι’ αυτήν,

αλλά έχουν κηρύξει εναντίον της απρο-

κάλυπτο και αμείλικτο διωγμό.

Ως δεύτερη γραμμή άμυνας και επίθε-

σης - μετά τα συντάγματα και τους νό-

μους και την έτσι κι αλλιώς ανύπαρκτη

δικαιοσύνη τους - έχουν τα σώματα

ανασφάλειας και αταξίας: 

Ανασφάλειας, αφού οι ίδιοι αισθάνο-

νται ανασφαλείς, εξαιτίας της απροκά-

λυπτα εχθρικής και επιθετικής εναντίον

του λαού συμπεριφοράς τους. Έτσι

ώστε, όσο εχθρικότερα και ληστρικότε-

ρα απέναντι στο λαό πολιτεύονται, τό-

σο περισσότερους ασφαλίτες να χρειά-

ζονται, για να τους περιφρουρούν….

Και αταξίας, επειδή κανένα καθεστώς

καταπίεσης και αδικίας δεν μπορεί να

σταθεί, χωρίς τη βία και τα όπλα.

παπα-Ηλίας

http://papailiasyfantis.wordpress.com

Υ. Γ. Αγαπητοί συνάδελφοι μπλόγκερς,

Δε νομίζετε ότι κάποτε θα πρέπει ν’

αφήσουμε ο καθένας τον πύργο του.

Με τις δονκιχωτικές του επάλξεις και

την ατελέσφορη ομφαλοσκόπηση. Και

να συνασπισθούμε σε έναν κοινό αγώ-

να:

Με τη «Σπίθα» του Θεοδωράκη, τη «Σει-

σάχθεια», τη «Χριστιανική», το «Ρεσάλ-

το», την «Κοινωνία». Και όποιους άλ-

λους ο καθένας μας γνωρίζει…

Χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς «ναι μεν,

αλλά», χωρίς «το εμόν και το σον, το

ψυχρόν τούτο ρήμα», όπως θα έλεγε

και ο Χρυσόστομος.

Με κοινό παρονομαστή και όραμα τον

Ήλιο της Δικαιοσύνης!

Ως πότε οι «γιοί του σκότους» θα είναι

σοφότεροι απ’ τους «γιούς του φωτός»!

Ως πότε, ενώ αυτοί “τα βρίσκουν” μετα-

ξύ τους, εμάς διαιρεμένους θα μας σύ-

ρουν, ως αιχμάλωτους και δούλους δο-

ρυάλωτους, πίσω απ’ το θριαμβευτικό

άρμα των εφιαλτών του ντόπιου δικομ-

ματισμού και των κανιβάλων της διε-

θνούς τοκογλυφίας!…

Δεν νομίζετε πως ήρθε η ώρα να ξυ-

πνήσουμε;

Ο τυφλός της Ιεριχούς σαλπίζει εκκω-

φαντικά εγερτήριο!

Δεν ξεχωρίζουμε το σκοτάδι από το

φως;  Ή έχουμε σφαλιστά τα μάτια μας!

Με αγάπη και τιμή,

παπα-Ηλίας

Ξυπνήστε! Φωνάξτε!!!...

«Εκστρατεία καθαριότητας στα 3Β»

Είναι θέμα αγωγής...
Επιστολή αγανακτισμένου πολίτη της Βούλας, λάβαμε την οποίαν απευθύνει σε ιδιωτικό

σχολείο της περιοχής για κακή συμπεριφορά οδηγού οχήματός του.

Είναι αλήθεια ότι οι δρομοι του Πανοράματος Βούλας, ιδιαίτερα ορισμένοι, είναι με πολύ

μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα - έχουν συμβεί - να φευγουν τα οχήματα προς τα πίσω! Εί-

ναι ένα θέμα που πρέπει να δει η νέα Δημοτική Αρχή· ίσως με κάποιες μονοδρομήσεις.

Η προτεραιότητα του οδηγού που ανεβαίνει είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά το πώς θα την τη-

ρήσει ο κάθε οδηγός οφείλεται και στην αγωγή του και στην σωφροσύνη του.

Ο συγκεκριμένος οδηγός  προφανώς εστερείτο και των δύο, αφού μεταφέρει μικρά παιδιά.

Ο αναγνώστης μάς έστειλε μία πρώτη επιστολή όπου περιγράφει το συμβάν, την οποία

ενεχείρισε και στα συγκεκριμένα Σχολεία. Τα σχολεία έχοντας ευαίσθητα αντανακλαστικά

αντέδρασαν άμεσα, όπως μας ενημέρωσε ο αναγνώστης με μια δεύτερη επιστολή.  

Εχουμε κι εμείς γνώση για τα αντανακλαστικά του σχολείου, τα οποία όντως είναι ευαί-

σθητα, από παλιότερο δημοσίευμά μας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δίδεται στη δη-

μοσιότητα το όνομα του Σχολείου.

Γράφει μεταξύ άλλων ο αναγνώστης Θεόδωρος Βαρνάβας:
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Θετική η ίδρυση 

Δασαρχείου Υμηττού

Λάθος η χωροθέτησή του

στην Ηλιούπολη

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης σχετι-

κά με το Προεδρικό Διάταγμα 135/2010 (Οργανι-

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ΦΕΚ

228Α της 27ης Δεκεμβρίου 2010) με το οποίο

ιδρύεται Δασαρχείο Υμηττού έκανε την ακόλου-

θη δήλωση: 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ

«Καταρχήν, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί

ένα χρόνιο αίτημα του

Δήμου μας, των δημοτών

μας και του Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυ-

ξης Υμηττού ( ΣΠΑΥ) γί-

νεται πραγματικότητα.

Όμως ως νέα Δημοτική

Αρχή, εκ των πραγμά-

των,  δεν ενημερωθήκα-

με για την απόφαση ορι-

σμού της έδρας του Δα-

σαρχείου Υμηττού, στην

Ηλιούπολη. 

Ως γνωστόν το 70% του προστατευμένου δάσους

του Υμηττού καθώς και το 90% των υποθέσεων του

πολιτών που έχουν σχέση με το Δασαρχείο αφο-

ρούν τους κατοίκους των περιοχών των Δήμων

Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Παια-

νίας. Επιπλέον, η περιοχή της Ηλιούπολης έχει δυ-

σκολίες πρόσβασης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

για τους κατοίκους των Μεσογείων και των παρα-

λιακών περιοχών. 

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι η έδρα

του νέου Δασαρχείου πρέπει να είναι το Κορωπί,

αφού σε αυτό λειτουργεί εδώ και χρόνια το Δασο-

νομείο Κορωπίου ενώ και η πρόσβαση με μέσα μαζι-

κής μεταφοράς (Προαστιακός-Μετρό-ΕΘΕΛ) είναι

καλύτερη. 

Γι΄ αυτό έχουμε από 18 Ιανουαρίου 2011 (Αρ.πρωτ.:

995) αποστείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλία Λιακό-

πουλο και στον αιρετό Περιφερειάρχη Αττικής  κ.

Γιάννη Σγουρό, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό

και βουλευτή Αττικής κ. Γεώργιο Α. Παπανδρέου,

με την οποία ζητάμε τροποποίηση του Προεδρικού

Διατάγματος 135/2010 για αλλαγή της έδρας.

Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας είναι ορθό και ευελ-

πιστούμε να υπάρξει δίκαιη λύση»
Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης

Για το θέμα του Δασαρχείου έχουν καταθέσει

ερωτήσεις στη Βουλή πολλοί βουλευτές της Πε-

ριφέρειας, όπως στο παρόν φύλλο δημοσιεύουμε

την ερώτηση του Παντελή Ασπραδάκη στη σελί-

δα του “Κοινοβουλίου” αρ. 17.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φε-

βρουαρίου η  ενημερωτική εκδήλωση

για την στρατιωτική θητεία, που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Κρωπίας με αφορμή

την πρώτη σειρά κατάταξης στρατευ-

σίμων 2011. 

Σύμφωνα με τη  νέα Δημοτική Αρχή η

εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά

ενημερωτικών δράσεων προς ομάδες

δημοτών που έχουν ανάγκη στήριξης

και άμεσης πληροφόρησης.     

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος

Κρωπίας  Δημήτριος Κιούσης ανα-

φέρθηκε στους στόχους της ενημε-

ρωτικής εκδήλωσης και προσδιόρισε

το χαρακτήρα των επόμενων δράσε-

ων λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η από-
φασή μας να κάνουμε την σημερινή
εκδήλωση  βασίστηκε  στη θέση ότι
παρ’ ότι, υπάρχουν πολλές πηγές
πληροφόρησης για την στρατιωτική
θητεία,  από blogs, την επίσημη  ιστο-
σελίδα του Υπ. Άμυνας και φυσικά
από διηγήσεις παλαιοτέρων «σειρών»
που έχουν ήδη υπηρετήσει, λείπει η
υπεύθυνη ενημέρωση από τους θεσμι-
κούς φορείς του κράτους και της Αυ-

τοδιοίκησης. Λείπει η ανθρώπινη προ-
σέγγιση και η απευθείας επαφή των
πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτή την έλλειψη προσπαθούμε να
καλύψουμε ως Δήμος. Τα παιδιά μας,
οι νέοι του Κορωπίου αποτελούν κε-
φάλαιο για εμάς, για την πόλη μας.
Οφείλουμε γι΄ αυτό να κάνουμε ότι
περνάει από το χέρι μας για να τους
στηρίξουμε. Είναι πολιτική μας βού-
ληση να συνεχίσουμε τις ενημερωτι-
κές δράσεις με προτεραιότητα στις
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται
από την οικονομική κρίση.  Θέλουμε
να είμαστε κοντά σε ομάδες συνδη-
μοτών μας, που χρειάζονται υπεύθυ-
νη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα
της σκληρής καθημερινότητάς τους.
Στις δύσκολες αυτές συνθήκες για τη
χώρα μας  χρειαζόμαστε “ο Ένας τον
Άλλον” περισσότερο από ποτέ. Κάθε
βοήθεια από μέρους μας προς τους
συνδημότες μας, γνωρίζουμε ότι είναι
πολύτιμη»

Ο συντονιστής της συζήτησης και

αντιδήμαρχος Αθανάσιος Πουλάκης

μιλώντας εξήρε τον ρόλο του στρα-

τεύματος,  με αναφορές σε ρήσεις,

του αρχαίου έλληνα ιστορικού Πολύ-

βιου και του Αμερικανού ποιητή Henry

W. Longfellow καθώς και με την ανά-

γνωση του αρ. 4 του Συντάγματος:

«Κάθε Ελληνας που μπορεί να φέρει
όπλα, είναι υποχρεωμένος να συντε-
λεί στην άμυνα της πατρίδος, σύμφω-
να με τους ορισμούς των νόμων».
Απευθυνόμενος στους νέους που θα

καταταγούν τους πληροφόρησε για

τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γί-

νει τα τελευταία χρόνια - προς το κα-

λύτερο  -  στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε

ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης

των νεοσύλλεκτων καθώς και  στις

ανθρωποκεντρικές αρχές που διέ-

πουν πλέον τις Στρατιωτικές Διοική-

σεις. 

Προς τους γονείς είπε ότι μπορούν να

αισθάνονται υπερήφανοι για την πρά-

ξη αλτρουισμού του υιού τους προς

την Πατρίδα επικαλούμενος και την

δική τους αντίστοιχη πράξη στο πα-

ρελθόν. Ευχήθηκε στους νέους «κα-

λός στρατιώτης» και στους γονείς

«καλό κατευόδιο» και έκλεισε  την

ομιλία του με απόσπασμα από τον

Θουκυδίδη: «Είναι αξίωμα γενικά πα-
ραδεγμένο πως κανένα κράτος δεν
μπορεί να κρατηθεί ελεύθερο αν δεν
είναι στον ίδιο βαθμό ισχυρό με τα
γειτονικά του κράτη».

Οι ομιλητές Δημήτρης Χατζηγιάννης

(αντισυνταγματάρχης ε.ε.), Γεώργιος

Στάμου (ταξίαρχος ε.α.), Σπύρος Κόλ-

λιας (δημοτικός σύμβουλος, νευρο-

χειρούργος) παρουσίασαν στις ειση-

γήσεις τους, με την χρήση διαφανει-

ών, στρατολογικά ζητήματα που αφο-

ρούσαν διατάξεις του Στρατολογικού

Νόμου, μοριοδοτήσεις βάσει  κοινωνι-

κών και άλλων κριτηρίων αξιολόγη-

σης, πρακτικές συμβουλές για πρώτες

ημέρες της κατάταξης, συμβουλές

σωματικής και ψυχικής υγιεινής.

Ακόμη παρουσίασε Γραμμές τηλεφω-

νικής υποστήριξης για την ψυχική

υποστήριξη των στρατευσίμων: 

Στρατός Ξηράς  800 11 45 55 51, 

Πολεμική Αεροπορία 800 11 45 55 52

Πολεμικό Ναυτικό 800 11 45 55 53).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την

προβολή διαφανειών για την  Πολεμι-

κή Αεροπορία. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρό-

σωποι του στρατού, κομματικών ορ-

γανώσεων και εκπρόσωποι φορέων.

Ενημερωτική εκδήλωση για την

στρατιωτική θητεία στο Κορωπί
Καλείται η πρώτη σειρά κατάταξης του 2011

Ο δημοτικός σύμβουλος και γιατρός Σπύ-
ρος Κόλλιας.

Επιστολή λάβαμε από  Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, σχετικά με όσα

είπε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Συλλόγου “Ανοιξη” στο Κίτσι,

την οποίαν δημοσιεύουμε, αφού όπως γράφει δεν αποδόθηκαν σωστά οι δη-

λώσεις του σχετικά με τα σχολεία.

Αξιότιμη κα Βενετσάνου,

Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας σας  (φ. 668, σελ. 12) με τίτλο «Εκπολιτιστι-

κός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Άνοιξη» στο Κίτσι» και στα σημεία του

χαιρετισμού μου αναφέρονται τα εξής:  «Όσο για τα  σχολεία εκτιμά ότι θα
υπάρξει καθυστέρηση στην κατασκευή τους λόγω Καλλικράτη» και αμέσως

μετά χωρίς εισαγωγικά λέτε ότι ο Δήμαρχος είχε ταχθεί ενάντια στην επι-

λογή κατασκευής σχολείων μέσω ΣΔΙΤ. 

Επειδή δεν αποδόθηκαν σωστά οι δηλώσεις μου παρακαλώ όπως δεχθείτε

την εξής διευκρίνιση: 

Η πάγια θέση μου για το ζήτημα της κατασκευής των σχολείων στο Κίτσι

από την περίοδο που εκπροσωπούσα την αντιπολίτευση ήταν,  ότι  θα ήταν
προτιμότερη η λύση της απευθείας προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ
για να γίνουν συντομότερα οι εργασίες κατασκευής τους. Το ζήτημα ήταν

και είναι να κατασκευαστούν το συντομότερο δυνατό ανεξαρτήτως επιλο-

γής μεθόδου. Τέλος, ουδέποτε έθεσα θέμα καθυστερήσεως κατασκευής

σχολείων λόγω Καλλικράτη. 

Με τιμή ο Δήμαρχος Κορωπίου

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

Τηλ. 210 6020207 

κιν. 6932735873 Ναπολέων

6957207376 Γιώργος

Μονοήμερη εκδρομή πραγματοποίησε ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Κάτω Βούλας την περασμένη Κυριακή στην

Ερέτρια, ένα φυσικό λιμάνι της Εύβοιας και το ορεινό Γυ-

μνό.

Στην Ερέτρια με τη μεγάλη προϊστορία και τα εναπομείνα-

ντα αρχαία  ερείπια, το Μουσείο το αρχαίο θέατρο, την οι-

κία ψηφιδωτών που καταμαρτυρούν ότι η Ερέτρια έζησε

μεγάλες μεγάλες ημέρες και εποχές, ανά τους αιώνες.

Η ξεναγός που περιμέναμε δεν ήρθε και την αντικατέστη-

σε επάξια η καθηγήτρια Πανεπιστημίου –φιλόλογος, ιστο-

ρικός και αρχαιολόγος Βούλα Λαμπροπούλου. 

Εντυπωσιακά ήταν όσα ακούσαμε από τα χείλη της για την

Ερέτρια. Πράγματα που ποτέ δεν τα συνδέσαμε στο μυα-

λό μας· τους Ερετριείς στη μάχη των Πλαταιών, που με τη

σημερινή πόλη ξεπήδησαν μπροστά μας, ανάμεσα στα αρ-

χαία που περιδιαβαίναμε.

Πρώτος προορισμός μας ήταν η Χαλκίδα, που απ’ τη μιά

χαρήκαμε την παλιά γέφυρα με τα νερά του Ευρίπου (πα-

γκόσμιο φαινόμενο άμπωτης και πλημμυρίδας), απ΄την

άλλη όμως, όσοι γνώριζαν τη Χαλκίδα παλιότερα πληγώ-

θηκαν από τα οκταόροφα κτίρια κατά μήκος της παραλίας.

Περιηγηθήκαμε τα αρχαία και το Μουσείο και καταλήξαμε

στο ορεινό χωριό Γυμνό, όπου φάγαμε και χορέψαμε, με-

τά μουσικής...

Αξίζει να καταγράψουμε ορισμένα.

Τα πρώτα σημάδια ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή

εμφανίζονται κατά την Νεολιθική περίοδο (3500-3000 π.Χ.),

όμως δεν είναι σαφές αν υπήρξε εκείνη την εποχή οργανωμέ-

νος οικισμός. Η πρώτη βεβαιωμένη οργανωμένη εγκατάσταση

τοποθετείται το διάστημα 3000-2000 π.Χ.. Κατά την ύστερη

εποχή του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) ο οικισμός συρρικνώθηκε

και την Γεωμετρική περίοδο εγκαταλείφθηκε εντελώς.

Η πόλη της κλασικής εποχής ιδρύθηκε περίπου τον 9ο αιώνα

π.Χ., πιθανότατα ως το επίνειο του Λευκαδίου, 15 χιλιόμετρα

δυτικότερα. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το: ἐρέτης

(=κωπηλάτης). Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι πρότερο όνομα

της Ερέτριας ήταν Αρότρια.  

Η πρώτη αναφορά στην Ερέτρια γίνεται από τον Όμηρο στην

Ιλιάδα, που εμφανίζεται στον κατάλογο των πλοίων που εκ-

στρατεύουν κατά της Τροίας (Τρωικός πόλεμος). Τον 8ο π.Χ. αι-

ώνα, η Ερέτρια και η γειτονική Χαλκίδα, υπήρξαν οι πιο ακμά-

ζουσες πόλεις της Εύβοιας. Η Ερέτρια έλεγχε την Άνδρο, την

Τήνο, την Κέα, στις Κυκλάδες. Επίσης κατείχε και τμήμα των

απέναντι ακτών της Βοιωτίας. Οι Ερετριείς ίδρυσαν και αποικίες

στην Νότια Ιταλία από κοινού με τους Χαλκιδείς: τις Πιθηκούσ-

σες και την Κύμη.

Όμως στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα συ-

γκρούστηκαν μεταξύ τους, αναμέτρηση που διήρκεσε αρκετές

δεκαετίες. Ο ιστορικός Θουκυδίδης μάς δίνει λεπτομέρειες από

αυτή την διαμάχη που έμεινε γνωστή ως Λιλάντιος Πόλεμος. Οι

Ερετριείς τελικά ηττήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις

τους.

Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση, υποστήριξαν μαζί με την

Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξέγερσή τους κατά των Περ-

σών. Μετά την αποτυχία της επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς

Δαρείος Α', θέλοντας να εκδικηθεί γι’ αυτή την ενέργεια, πο-

λιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την Περσική εκστρα-

τεία του Δάτη και του Αρταφέρνη το 490 π.Χ. Κατά την κατα-

στροφή της πόλης δεν έγιναν σεβαστοί ούτε οι ναοί της, κα-

ταστράφηκε ακόμη και ο μεγαλοπρεπείς ναός του Απόλλωνα.

Η Ερέτρια κτίστηκε ξανά και έλαβε μέρος και στην Μάχη των

Πλαταιών με 600 οπλίτες (479 π.Χ.).  Κατά τον Πελοποννησια-

κό Πόλεμο οι Ερετριείς ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων κατά των

Σπαρτιατών. Το 411 π.Χ. έλαβε μέρος η λεγόμενη μάχη της

Ερέτριας στην περιοχή, μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών, μετά

την μάχη όλες οι πόλεις της Εύβοιας επαναστάτησαν κατά του

Αθηναϊκού ζυγού.

Μετά την νίκη της Σπάρτης, το 404 π.Χ., η Αθήνα σταδιακά επα-

νέκαμψε και εγκαθίδρυσε και πάλι ηγεμονικό ρόλο στην περιο-

χή της Εύβοιας, η οποία ήταν πλούσια σε σιτηρά. Οι Ερετριείς

επαναστάτησαν και πάλι το 349 π.Χ.. Το 343 π.Χ. ο Φίλιππος Β'

της Μακεδονίας είχε την πόλη υπό τον έλεγχό του, αλλά το

341 π.Χ. ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης, την υπέταξε.

Μετά την Μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), όπου ο Φίλιππος νί-

κησε των συνασπισμένο στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε

και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πόλη-κράτος.

Το 198 π.Χ. λεηλατήθηκε από τους Ρωμαίους και το 87 π.Χ. κα-

ταστράφηκε κατά την διάρκεια των Μιθριδατικών Πολέμων και

τελικά ερημώθηκε.

Το 1824 έφτασαν πρόσφυγες από τα κατεστραμμένα Ψαρά.

Έτσι μετονομάστηκε σε Νέα Ψαρά. Μετά την απελευθέρωση

αρχίζει ο αγώνας για την πρόοδο και την ανασυγκρότηση της.

Κοντά στην Ερέτρια είναι η Αμάρυνθος με το λόφο Παλιχώρια,

και τις βυζαντινές εκκλησίες που σώζονται.

Το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας χτίστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.

Καταστράφηκε το 198 π.Χ. από τους Ρωμαίους και ανακατε-

σκευάστηκε με πιο ευτελή υλικά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα

εντυπωσιακό μνημείο το οποίο έχει πολλές ομοιότητες με το

θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα.

Το Μουσείο της χτίστηκε το 1960. Στις συλλογές περιλαμβάνο-

νται ευρήματα από το Λευκαντί, την Αμάρυνθο, τη Μαγούλα και

την Ερέτρια.  

Η «Οικία των Ψηφιδωτών» κατασκευάσθηκε το 370 π.Χ. με μω-

σαϊκό δάπεδο, με παραστάσεις της Νηρηϊδας, τον Ιππόκαμπο,

μάχες Αριμασπών και Γρυπών, Σφιγγών και Λεφυτών.      Α.Μ.

Μια εκδρομή στην Ερέτρια

Αποψη της Χαλκίδας

Η αρπαγή της Αντιόπης από
τον Θησέα, σύμβολο της Ερέ-
τριας, βρίσκεται σήμερα στο
Μουσείο της.
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Την 1η Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με 3 θέματα

στην ημερήσια διάταξη, τα οποία υπερ-

ψηφίστηκαν και τα τρία.

― Απόφαση ανάρτησης της πολεοδομι-

κής μελέτης επέκτασης Σχεδίου στην

Π.Ε. 5 της Δημοτικής Ενότητας Παλλή-

νης (περιοχή Κάτω Μπαλάνα).

― Απόφαση για καθορισμό τελών σύν-

δεσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

υδάτων (αρ. μελ. 03/10 και 05/10) στις

πολεοδομικές ενότητες Γαργηττός Ι και

Γαργηττός ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας

Γέρακα.

― Απόφαση περί χρήσης υπηρεσιών κι-

νητής τηλεφωνίας και καθορισμού μηνι-

αίου ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού

ορίου κλήσεων.

Εκείνο όμως που απασχόλησε το Δημο-

τικό Συμβούλιο προ ημερησίας, ήταν η

επιστολή που είχε καταθέσει το ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΟΙ-

ΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και αφορούσε τα υπέ-

ρογκα ποσά που πλήρωναν οι κάτοικοι

της Ανθούσας ως πρόστιμα στους λογα-

ριασμούς ύδρευσης. Σχετικά είχαμε γρά-

ψει στο προηγούμενο φύλλο και είχαμε

δημοσιεύσει την επιστολή τους αυτή,

που την είχαν καταθέσει στο Προεδρείο

μαζί με 45 υπογραφές κατοίκων.

Ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι οι κάτοικοι

της Ανθούσας δεν θα ξαναπληρώσουν

τα πρόστιμα για το νερό. Το χρέος των

250.000€ θα αναλάβει να πληρώσει το

ταμείο του Δήμου, αναδρομικά από την

1η Ιανουαρίου 2011.

Το Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα “Ανοι-

χτοί Ορίζοντες” μας απέστειλε επιστολή

για το θέμα, ευχαριστώντας όλους

όσους βοήθησαν στην απόφαση αυτή και

τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Δεν θα ξαναπληρώσει πια τον κεφαλικό
φόρο για το νερό.
Η συμφωνία πού επήλθε μεταξύ των
αντιπροσώπων του Κινήματος, Κ. Διακο-
γιάννη Κων/νου και Κ. Προδρομίδη Φωτί-
ου, και του Κ. Δημάρχου Ζούτσου Αθα-
νασίου, μπροστά σε όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο παρόντων και ακροατών Πο-
λιτών στο Συμβούλιο της 1-2-2011 είναι
η εξής. (μεταφέρουμε τα λεχθέντα του
Δημάρχου).

“Άσχετα πότε θα ψηφίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο την απαίτηση για μείωση των
Τελών Ύδρευσης, το οποίο ψήφισμα δεν
μπορεί να είναι νωρίτερο από την κατά-
θεση προϋπολογισμού του Δήμου περί-
που τον Μάρτιο, η Ανθούσα στον πρώτο
λογαριασμό Τριμήνου του 2011, αρχομέ-
νου από 1-1-2011 δεν θα πληρώνει τα
Τέλη Ύδρευσης συνυπολογιζομένης και
της προσαύξησης για την εξόφληση του
χρέους έναντι της ΕΥΔΑΠ. Αυτό θα εξο-
φληθεί από ίδια κεφάλαια του Δήμου”.

Σαν Κίνημα λοιπόν, νοιώθουμε ικανοποι-
ημένοι για την εξέλιξη του θέματος, και
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εκεί-
νους πού με τις υπογραφές τους βοήθη-
σαν την προώθηση του θέματος. 
Τους Συμβούλους της Αντιπολίτευσης,
ελάσσονος και μείζονος για την ενισχυ-
τική βοήθεια τους στον ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ
ΜΑΣ και τον Δήμαρχο Παλλήνης,  Ζού-
τσο Αθανάσιο πού άφησε στην άκρη την
ψυχρή οικονομική λογική ενός Τεχνο-
κράτη, και μέσα από την ανθρώπινη κα-
τανόηση του προβλήματος και με αίσθη-
μα περί Δικαίου, έδωσε λύση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε έναντι

των κατοίκων της Ανθούσας 

για τα πρόστιμα στην ύδρευση

Ικανοποιημένο το “Ανεξάρτητο Ενωτικό 

Κίνημα - Ανοιχτοί Ορίζοντες”

Εχουμε γράψει κατ’ επανάληψη τη δράση κατοίκων

και συλλόγων που ενεργοποιήθηκαν από την ώρα

που άρχισε να λειτουργεί το Αεροδρόμιο και εγκα-

ταστάθηκε η ηχορύπανση πάνω απ’ τα κεφάλια τους.

Για να μην πούμε για την περιβαλλοντική ρύπανση

με τα νερά του βιολογικού σταθμού που χύνονται

στον κάμπο.

Εκτοτε κινητοποιήθηκαν Δήμοι, Νομαρχία και προ-

σπάθησαν να «νουθετήσουν» την εταιρία που εκμε-

ταλλεύεται το αεροδρόμιο, να ακολουθήσει τους νό-

μους και κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα αε-

ροδρόμια του κόσμου, αλλά μάταια…

Δέκα χρόνια μετά το Πανελλήνιο Σωματείο «Περι-

βαλλοντική Αρμονία», καταγγέλλει με προκήρυξη

που δημοσιεύουμε παρακάτω τη διοίκηση του αερο-

δρομίου, ως έχουσα μόνη της μέριμνα τη μεγιστο-

ποίηση του κέρδους και εμφανίζουσα προκλητική

αδιαφορία για τους νόμους και τους κανόνες.

Πανελλήνιο Σωματείο «Περιβαλλοντική Αρμονία»

Προκήρυξη

Το 2001 συμπληρώνονται δέκα χρόνια λειτουργίας του Ελ. Βε-

νιζέλος, ενός πολυδιαφημισμένου και μεγαλεπήβολου έργου

που όμως αποδείχτηκε μια κακοστημένη εμποροπανήγυρη.

Μοναδικός στόχος της Διοίκησης του ΔΑΑ όλα αυτά τα

χρόνια, ήταν η μεγιστοποίηση του κέρδους τους εις βάρος

του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, ενώ δεν

υπήρξε καμία ουσιαστική μέριμνα, για την αντιμετώπιση

των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί η ανε-

ξέλεγκτη λειτουργία του.

Αντίθετα, μοναδική μέριμνα των υπεύθυνων του ΔΑΑ,

ήταν πάντα η συστηματική απόκρυψη των πραγματικών

μεγεθών και της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης και της μόλυνσης της θάλασσάς μας.

Οι εναγώνιες κλήσεις  των θιγόμενων κατοίκων, οι κινητοποιή-

σεις, οι μετρήσεις των πιστοποιημένων μηχανημάτων που το-

ποθέτησε το σωματείο μας, οι καταγγελίες της Νομαρχίας, οι

μελέτες του Αστεροσκοπείου Αθηνών και της εξειδικευμένης

εταιρείας ακουστικών μελετών (ΕΜΑ) αγνοήθηκαν προκλητικά.

Σε πολυτελή φυλλάδια με βαρύγδουπους τίτλους περί

εταιρικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, διαφημίζεται

θρασύτατα η ευαισθησία της εταιρείας και εξαγγέλλονται

μελλοντικά σχέδια δράσης (άραγε πόσο μελλοντικά αφού

δέκα χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα;).

Εμείς, οι πολίτες της Αρτέμιδας και των Σπάτων που υφι-

στάμεθα το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων από την

ανεξέλεγκτη λειτουργία του ΔΑΑ και είδαμε την ποιότητα

της ζωής μας να μειώνεται δραματικά, δεν δεχόμαστε τις

ελεεινές φτηνές εξαγορές της Διοίκησης του ΔΑΑ όπως

και αν τις ονομάζει: ανταμοιβές – χρηματοδοτήσεις – προ-

σφορές – χορηγίες.

Απαιτούμε να αναλάβουν τις πραγματικές τους ευθύνες.

Δεν είμαστε πολίτες Β’ διαλογής, ούτε επαίτες των δήθεν

φιλεύσπλαχνων χορηγιών τους.

Είμαστε διεκδικητές του δικαιώματος για συνθήκες ζωής

όμοιες με αυτές των υπόλοιπων Ελλήνων πολιτών και

έτοιμοι να επιβάλλουμε την άμεση εκπλήρωση όλων των

υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθε-

σία και τους διεθνείς κανονισμούς αγνοώντας την αποι-

κιοκρατική σύμβαση που τους επιτρέπει να λυμαίνονται

τον τόπο μας για τριάντα χρόνια.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες και διαμαρτυρόμενοι,

σε όλες τις φιέστες που θα διοργανωθούν για να γιορτά-

σουμε τα δέκα χρόνια ανεξέλεγκτης λειτουργίας και της

εις βάρος μας κερδοσκοπίας.
Πανελλήνιο Σωματείο «Περιβαλλοντική Αρμονία»

Δέκα χρόνια λειτουργίας του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Δέκα χρόνια αγώνες των κατοίκων της Αρτέμιδας 

για τις βλαβερές επιπτώσεις του
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Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με επιτυ-

χία το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για τη φυ-

τευτική περίοδο Οκτωβρίου 2010 - Φεβρουαρίου

2011, του φορέα “Δασαμάρι S.O.S.”. Φυτεύτηκαν συ-

νολικά 2000 σπόροι βελανιδιάς, ενώ έγινε και συλ-

λογή σπόρων κουκουναριάς από τους εθελοντές

που πρόθυμα ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα. 

Στις νέες εμπειρίες της περιόδου συμπεριλαμβάνε-

ται η διαδικασία της συντήρησης και προβλάστησης

των σπόρων βελανιδιάς μέσα σε άμμο περλίτη.

Όμως το σημαντικότερο όλων είναι το ενδιαφέρον

που έδειξαν νέοι εθελοντές που αποφάσισαν να

συμβάλουν και οι ίδιοι στον εμπλουτισμό των καμέ-

νων δασικών εκτάσεων της περιοχής για τη διατήρη-

ση του δασικού τους χαρακτήρα! Μια απόδειξη της

δυναμικής αυτών των δράσεων, που μετατρέπεται

σε δύναμη για συνέχεια!

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί

άλλη μία σποροφύτευση και θα ακολουθήσουν δρά-

σεις υποστήριξης της νεαρής αυτοφυούς βλάστησης

(βοτάνισμα).

Προτεραιότητα του “Δασαμάρι”, είναι η προστασία

από την ανεξέλεγκτη βόσκηση των κοπαδιών. Το ζη-

τούμενο είναι να τηρηθεί από όλους τους εμπλεκό-

μενους (δασαρχείο, δήμος, επιθεώρηση περιβάλλο-

ντος, κ.λπ.) ο νόμος που προβλέπει την 10ετη απα-

γόρευση βόσκησης στις καμένες δασικές εκτάσεις.

Στις αρχές του Καλοκαιριού θα επαναληφθούν τα

ποτίσματα των νεαρών δέντρων (βελανιδιές, χαρου-

πιές, κυπαρίσσια) που φύτεψαν πέρυσι.

blog: http://dasamarisos.blogspot.com

email: dasamari.sos@gmail.com

Οι σπόροι της βελανιδιάς θάφτηκαν στο χώμα, περιμένοντας την ...Ανοιξη
από το Δασαμάρι S.O.S.

Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Δράση κατά των

Nαρκωτικών (European Action on Drugs-EAD) πραγματο-

ποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα του Δήμου

Ωρωπού.

H εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου "Κοι-

νόν Ωρωπίων" σε συνεργασία με το Λύκειο Ωρωπού και

την Ευρωπαϊκή Έκφραση και πραγματοποιήθηκε στην αί-

θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των

μαθητών του Λυκείου Ωρωπού και γονέων.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος, στον εναρκτήριο χαι-

ρετισμό του απευθύνθηκε στους μαθητές του Λυκείου

πρώτα ως γιατρός, λέγοντας ότι έχει κληθεί να αντιμετω-

πίσει περιστατικά χρήσης ναρκωτικών ουσιών στο παρελ-

θόν, βλέποντας τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν

στον άνθρωπο.  Είπε ακόμη, ότι μία αιτία για την χρήση

ναρκωτικών είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και κάλεσε τα

παιδιά να στηρίζουν όλους τους συμμαθητές τους και να

βοηθουν όποιον φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρό-

βλημα. Από την άλλη, μιλώντας ως Δήμαρχος, είπε ότι εί-

ναι πάντα δίπλα στην νεολαία του Ωρωπού για να στηρίξει

την δημιουργική της ορμή και να προσφέρει στους νέους

ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τη ζωή στο έπακρο, πάντα

μακριά από την μάστιγα των ναρκωτικών. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Έκφρασης, Καθηγητής Νίκος Γιαννής, ο οποίος ανέπτυξε

τις βασικές αρχές του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής και τόνισε ότι τέτοιες δράσεις έχουν μεγάλη χρη-

σιμότητα διότι η ενημέρωση λειτουργεί ως μια καλή πρό-

ληψη.

Η κύρια εισήγηση έγινε από την Ψυχολόγο-Ψυχοθερα-

πεύτρια Ρ. Χριστοφιδέλλη (MSc), συνεργάτιδα της Πανε-

πιστημιακής Κλινικής του Νοσ. Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".

Σε μια διαδραστική συζήτηση με όλους τους μαθητές, η Ρ.

Χριστοφιδέλλη εξήγησε ποιά είναι τα αίτια που οδηγούν

στη χρήση ναρκωτικών, ποιά είναι τα συμπτώματα και με

ποιό τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν. 

Με παραδειγματική μέθοδο και τη χρήση εμπειρικών ανα-

λύσεων, ανέδειξε το πρόβλημα στη βάση του και εξήγησε

ότι οι εξαρτήσεις (ανάμεσα τους το αλκοόλ, ο τζόγος, το

κάπνισμα, το διαδίκτυο κ.α.) είναι νόσοι και πρέπει να αντι-

μετωπίζονται ανάλογα.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον απολογισμό του προ-

γράμματος από τον Διευθυντή του "Κοινού Ωρωπίων" Αθ.

Γραμμένο.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλους τόπους του

Δήμου Ωρωπού.

Ευρωπαϊκή Δράση κατά των Ναρκωτικών στον Ωρωπό ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Στην άνετη και κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του

Δημαρχείου Παλλήνης στο Γέρακα, έκοψαν την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα οι εργαζόμενοι στο Δήμο με μεγάλη πα-

ρουσία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Δή-

μαρχο.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Ζούτσος, αφού ευχήθηκε σε

όλους τους παρευρισκόμενους καλή χρονιά, καλωσόρι-

σε όλους τους εργαζόμενους που προέρχονται και από

τις τρεις  Δημοτικές Ενότητες (Γέρακα, Παλλήνης & Αν-

θούσας) και στη συνέχεια τους ευχαρίστησε όλους για

την προσφορά τους διαβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση θα

είναι πάντα στο πλευρό τους για οποιαδήποτε δυσκολία

αντιμετωπίσουν στο έργο τους.
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Να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν:

- Μετανάστης στην τρέχουσα χρήση, εί-

ναι εκείνος που εγκαθίσταται σε άλλο τό-

πο κυρίως και συνήθως για λόγους οικο-

νομικούς. Και εις μεν την εσωτερική μετα-

νάστευση, στις ελεύθερες χώρες, δεν

απαιτείται καμμία άδεια. Όσον αφορά

όμως την εξωτερική μετανάστευση, απαι-

τείται συνηθέστατα κάποια διαδικασία

εγκρίσεως από τη χώρα υποδοχής. Όπως

έγινε με τους δικούς μας μετανάστες με-

τά τον πόλεμο, προς την Αυστραλία, την

Αμερική, τον Καναδά κι αργότερα στη

Γερμανία, το Βέλγιο κι αλλού. Ελαχιστό-

τατοι «εισέβαλαν» σ’ αυτές τις χώρες λα-

θραία ή απατηλά. 

- Πρόσφυγας, είναι εκείνος που αναζητά

και του παραχωρείται καταφύγιο. Όπως οι

Έλληνες της Μικράς Ασίας, μετά την Μι-

κρασιατική καταστροφή, της Κωνσταντι-

νούπολης το 1956, της Αιγύπτου, μετά

την επικράτηση του καθεστώτος Νάσερ,

του Δημοκρατικού Στρατού, με τις οικογέ-

νειές τους, στην Ανατολική Ευρώπη, μετά

τον εμφύλιο κ.λ.π.  Σ’ όλες τις περιπτώ-

σεις υπήρξε αποδοχή και υποδοχή των

διωκομένων, η δε προσφυγή έγινε είτε

προς τη μητέρα – Πατρίδα, είτε προς φίλα

προσκείμενες ιδεολογικά χώρες. Παλαιό-

τερα δε, προς ομόθρησκους και φίλα προ-

σκείμενους λαούς. (Ρωσία, Δυτική Ευρώ-

πη) επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός και η γέννη-

ση ενός προβλήματος ή ευχάριστου γεγο-

νότος, συσχετίζεται με τις συγκυρίες και

κυρίως με τον αριθμό, με το πλήθος των

οιασδήποτε αποχρώσεως μεταναστών.

Οι Φιλιππινέζοι ε.π. ήσαν ευπρόσδεκτοι

διότι ήσαν περιορισμένοι σε αριθμό, ευγε-

νικοί, Χριστιανοί Καθολικοί και κάλυψαν

ως επί το πλείστον ανάγκες οικιακού βοη-

θητικού προσωπικού. 

Έρχονταν δε στη χώρα μας, μετά από

πρόσκληση Ελλήνων για ειδικότητες που

δεν υπήρχαν Έλληνες εργαζόμενοι(!) Γι’

αυτό καλούσαν για οικιακές νοσοκόμες!

Οι Αλβανοί, την δεκαετία του ’90 και μέχρι

το 2004, εκτός του μεγάλου σε αριθμό

εγκληματικού στοιχείου, ήσαν ευπρόσδε-

κτοι ως εργατικά χέρια και στην αγροτική

οικονομία, στην οικοδομή και τα δημόσια

έργα, κυρίως λόγω Ολυμπιακών αγώνων,

παρ’ όλο που ήσαν πάρα πολλοί αριθμητι-

κά, σε σχέση με τον ιθαγενή πληθυσμό. Οι

Αλβανοί κάλυψαν πλέον το 10% του συ-

νολικού πληθυσμού. 

Ήταν μια ογκώδης εισβολή που λίγο – πο-

λύ έγινε αποδεκτή – με μικρές εξαιρέσεις

– και λόγω ιστορικού προηγούμενου

κ.λ.π., αλλά και κυρίως λόγω οικονομικών

συγκυριών. Θρησκευτικά δε, λόγω μακρο-

χρόνιου καθεστώτος διαλεκτικού υλι-

σμού, κατ’ ουσίαν, άθρησκοι. 

Αυτό που συμβαίνει όμως τα τελευταία

χρόνια με τους λαθραίους μετανάστες,

από Ασία και Αφρική που χρησιμοποιούν

την Τουρκία και με την ανοχή της τουλά-

χιστον, ως χώρα διελεύσεως (transite), εί-

ναι χωρίς προηγούμενο. 

Η Ελλάδα δεν προσφέρεται πλέον ως χώ-

ρα προορισμού. Ποιός καθοδηγεί τον Αφ-

γανό, ή τον Μαροκινό να έλθει λαθραία

στην Ελλάδα και μάλιστα μέσω Τουρκίας;

Γιατί δεν μένει στην Τουρκία που και

πλουσιότερη χώρα είναι (είναι στους

G20), και ομόθρησκοί τους είναι, ώστε να

μην έχουν κι αυτά τα προβλήματα ως θρη-

σκευόμενοι άνθρωποι και να μη τα δημι-

ουργούν επί πλέον σε μας. Η Ελλάδα δεν

προσφέρεται πλέον και ως χώρα διελεύ-

σεως, γιατί σύμφωνα με την συμφωνία

«Δουβλίνο ΙΙ» επαναπροωθούνται στη χώ-

ρα απ’ όπου οδηγήθηκαν στην Ε.Ε. Δηλα-

δή την Ελλάδα, κυρίως. 

Για ποιό «άσυλο» λοιπόν και για ποιά νο-

μιμοποίηση μιλάμε; 

Ο καθορισμός της έννοιας του «ασύλου»

ήταν η αιτία που εξώθησε τον τέως Πρόε-

δρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Αλαβάνο να εκφρά-

σει την κατηγορία πως «δεν είναι Έλληνας,

όποιος στρέφεται κατά του ασύλου»!

Σε τηλεοπτικές διευκρινίσεις που έδωσε,

παραδέχθηκε ότι ο χαρακτηρισμός ήταν

σκληρός, αλλά διευκρίνισε πως το άσυλο

είναι μια αρχέγονη παραδοχή κι επικαλέ-

σθηκε προς τούτο την τραγωδία του Αι-

σχύλου «Ικέτιδες»!

Παρατηρώ με ευχαρίστηση τους Έλληνες

πολιτικούς ν’ αναφέρονται συχνά στην

πρακτική, στα λεγόμενα και στη σοφία

των αρχαίων Ελλήνων, αλλά με θλίβει το

γεγονός ότι συχνά επίσης παρερμηνεύο-

νται, ή η αναφορά είναι επιλεκτική. 

Ιερό το άσυλο λοιπόν, - χώρος σεβαστός,

μη υποκείμενος σε βεβήλωση – αλλά με

προϋποθέσεις! Και ναι μεν εντός του ασύ-

λου δεν επιτρεπόταν ούτε τον εγκληματία

να θίξεις ή να συλλάβεις, ούτε καν τον

προδότη· όμως θυμηθείτε το τέλος του

Παυσανία όταν κατέφυγε στο Ναό της

Αθηνάς για να προστατευθεί. Δεν μπήκαν

μέσα στο Ναό να τον συλλάβουν, αλλά

τον έχτισαν μέσα στο Ναό και την πρώτη

πέτρα την έβαλε η μάνα του!…

Όσον αφορά την αναφορά στις «Ικέτι-

δες», παραπέμπω στο εν είδει παραρτή-

ματος, παραπλεύρως κείμενο. 

Σημείο κοινής παραδοχής είναι ότι το «με-

ταναστευτικό» πρόβλημα είναι πολύ σο-

βαρό, αλλά δεν αντιμετωπίζεται με την

δέουσα σοβαρότητα. 

Στο προσκήνιο «παίζεται» μια έντονη «ρα-

τσιστική» και αντιρατσιστική υστερία που

αμφότερες εκθέτουν τη χώρα και οξύνουν

το πρόβλημα. Στο παρασκήνιο γίνεται

κομματική σπέκουλα προσπορισμού κομ-

ματικών οφελημάτων με ιδεολογικο–πολι-

τικό ψιμυθίασμα. 

Επί  της ουσίας καμμία επιστημονική με-

λέτη, πολυδιάστατης θεώρησης, ανάλυ-

σης και αντιμετώπισης του προβλήματος,

του φαινομένου έστω. 

- Πώς προέκυψε το «φαινόμενο»; Ποιοί

ευθύνονται; 

- Ποιά είναι η κοινωνική και ανθρωπολογική

σύνθεση των λαθραίων εισβολέων. Επιμένω

στον όρο1. Δεν είναι μετανάστες – κατόπιν

διακρατικής συμφωνίας ή προσκλήσεως ή

συγκαταβατικής αποδοχής, δεν είναι πρό-

σφυγες για τους ίδιους λόγους διαδικασίας,

κι αν είναι τέτοιοι εξ’ οιασδήποτε αιτίας –

πολιτικής, πολεμικής, ή φυσικής καταστρο-

φής – να τους δοθεί αμέσως άσυλο.

Είναι λαθραίοι ως επί το πλείστον μετακι-

νούμενοι πληθυσμοί αξιολύπητων ανθρώ-

πων, που άθελά τους, εξυπηρετούν συ-

γκεκριμένα γεωστρατηγικά και πολιτικο-

οικονομικά «παιχνίδια», που λόγω του

πλήθους τους και της οργανωμένης μετα-

κινήσεώς τους, λαμβάνουν τον χαρακτή-

ρα λαθραίας, ομαδικής άοπλης εισβολής. 

- Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα

μας και την εθνολογική της σύνθεση στο

άμεσο μέλλον. Δηλαδή σε 15-20 χρόνια·

τόσο κοντά. 

- Πώς το αντιμετωπίζουμε, τέλος, χωρίς

να παραβούμε τις αρχές του Ξένιου Δία; 

Επί τέλους, ας δουλέψουμε σε κάτι επι-

στημονικά, γιατί μυαλά έχουμε! Μυαλό

δεν έχουμε…

1. Εισβάλλω: Εισέρχομαι σ’ έναν τόπο με τη βία

ή κρυφά, ή δολίως κατά περίπτωση. Κατά το λ.

της Ελληνικής Γλώσσας του Liddell&Scott: (με-

ταξύ άλλων) μπαίνω μέσα, ρίχνομαι μέσα σε πό-

λη, σε πλοίο. Κοινώς μπουκάρω. 

Κώστας Βενετσάνος

Είχα δεσμευθεί να αιτιολογήσω τον όρο «εισβολείς» που χρησιμοποίησα για

τους λαθρομετενάστες, αλλά οι καταληψίες της Νομικής με πρόλαβαν. Έδωσαν

μια πρόγευση του όρου, κάνοντας το διδάκτυλο σήμα της νίκης V (vinceremo)

που τους διαφοροποιεί καταφανώς απ’ τους ικέτες.

Σχεδιασμένη και καλά οργανωμένη ναυτική «εκστρατεία» απ’ την Κρήτη, με πα-

νό κλπ, στον Πειραιά κι από ‘κει στην Αθήνα και… υποδοχή από το forum και εί-

ναι μόνο κάτι παραπάνω από δυόμιση εκατοντάδες, που άρχισαν απεργία πεί-

νας, προκειμένου να εκβιάσουν την ελληνική πολιτεία να τους νομιμοποιήσει!

Με το «έτσι θέλω», δηλαδή. 

Όργιο αυθαίρετων χαρακτηρισμών που αποδομούν κυριολεκτικά, όχι μόνο τον

ορθό λόγο, αλλά τις στοιχειώδεις έννοιες απλών λέξεων, φέρνοντας καταφανή

σύγχυση συλλογισμών και συμπερασμάτων.

Άκουσα κάποια δικηγόρο τους να λέει: «…μη τους λέτε “λαθρομετανάστες”. Με-
τανάστες είναι»! Άλλος τους ονομάζει «πρόσφυγες» κ.λ.π. Αφήνω το «άσυλο»!

Το έχουν τελείως ευτελίσει ως όρο και θεσμό, με φυσικό επακόλουθο αντίθετο

του επιδιωκόμενου. 

Οι εισβολείς!...

ΑΙΣΧΥΛΟΥ “ΙΚΕΤΙΔΕΣ”

Πράγματι στις “Ικέτιδες” ο Αισχύλος πραγματεύεται πριν 2500

χρόνια το θέμα των προσφύγων και του ασύλου που αυτές, οι Ικέ-

τιδες Δαναϊδες παρακλητικά και αιτιολογημένα αιτούνται.

Το Ασυλο των διωκομένων όμως, δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα,

αλλά καταφύγιο!

Οι Δαναϊδες - 50 θυγατέρες του Δαναού - αν και απ’ την ενδυμα-

σία ξενοφέρνουν - “Λιβυστικαίς γαρ μάλλον εμφερέστεραι γυναιξίν
έστε κούδαμώς εγχωρίας. Και Νείλος αν θρέψετε τοιούτον φυτόν”,

λέει ο Βασιλιάς του Αργους στον οποιον προσφεύγουν. “Ποδα-

πόν όμιλον τόνδ’ ανελληνόστολον” . (Από πού είναι αυτό το ξενικό

πλήθος το ντυμένο με ξενικά ρούχα, μη ελληνικά - ανελληνό-

στολον. Για Αφρικάνες μάλλον μοιάζουν - Λιβυστικαίς - και σε κα-

μία περίπτωση εγχώριες. Τέτοια “φρούτα” ο Νείλος τα αναθρέ-

φει), είναι όμως ελληνική καταγωγής. Οπως κι ο Αίγυπτος, ο θεί-

ος τους, αδελφός του Δαναού, που οι 50 γυιοί του και πρώτα ξα-

δέρφια τους, θέλουν με το ζόρι να τις νυμφευθούν· να έλθουν σε

γάμο. 

Οι Δαναϊδες λοιπόν για ν’ αποφύγουν αυτό το βιασμό ζητούν πο-

λιτικό και κοινωνικό άσυλο - προστασία από βεβήλωση - στην μη-

τρώα γη. Μητέρα, μάμη τους ήταν η ιέρεια της Ηρας, στο Αργος,

Ινώ που τη λιμπίστηκε ο μπερμπάντης ο Δίας κι είχαν μια θεϊκή

επαφή «...Ζεύς γ’ εφάπεωρ ειρί φιτύει γόνον», επαφή με το χέρι δη-

λαδή και εγεννήθη ο Επαφος. Μετά απ’ αυτόν η Λιβύη και ο επό-

μενος βλαστός ο Βήλος, πατέρας του Δαναού και του Αίγυπτου.

Οι Ικέτιδες λοιπόν κόρες του Δαναού, παρακαλάνε το βασιλιά

του Αργους να τις προστατεύσει, δίνοντάς τους πολιτικό άσυλο.

Μεγάλο μπελά μου βάζετε, τους λέει εκείνος. Αλλά αν και από-

λυτος άρχοντας τους λέει: «Αν δεν μιλήσω γι’ αυτά μ’ όλους τους
συμπολίτες μου, δεν μπορώ να δώσω καμιά υπόσχεση». Αυτό θα

πει δημοκρατικό πνεύμα που διέπει ακόμη κι έναν βασιλιά!

Εδώ εμείς αν και καθαρά δημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι “σοσιαλι-

στές”, αποφεύγουμε το δημοψήφισμα, όπως ο διάολος του λιβά-

νι. (Το λιβάνισμα όμως μας αρέσει). Τελικά ο Λαός ομόθυμα συμ-

φώνησε. Τί βλέπουμε λοιπόν εδώ;

Οι “αλλοδαπές” ήταν ελληνικης καταγωγής. 

Είχαν τους ίδιους θεούς, μίλαγαν ελληνικά. 

Ικέτευσαν· δεν απαίτησαν. 

Το άσυλο δόθηκε μετά από βάσιμη αιτιολόγηση, κρίση και κοινή

απόφαση.

Οταν λοιπόν επικαλούμαστε τους αρχαίους Ελληνες να το κά-

νουμε μετά από μελέτη και χωρίς διστρέβλωση, όπως κατ’ επα-

νάληψη έχει γίνει με τον Ισοκράτη και την αντιστροφή της έννοι-

ας “της ημετέρας παιδείας”...
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Επί της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας για

την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους,

η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά.

Η κυβέρνηση, υπό την πίεση των ασφυκτικών χρο-

νοδιαγραμμάτων του μνημονίου και ανέτοιμη, αντι-

μετωπίζει διαφορετικά τα επαγγέλματα στη χώρα

μας ως προς την απελευθέρωση.

Για τέσσερα επαγγέλματα εξειδικεύει τι εννοεί απε-

λευθέρωση και δίνει τη δυνατότητα  στη Βουλή να

αποφασίσει, ενώ για όλα τα υπόλοιπα επιφυλάσσει

υποδεέστερη αντιμετώπιση, ζητώντας από το Κοινο-

βούλιο να εξουσιοδοτήσει τους υπουργούς να απο-

φασίσουν με Προεδρικά Διατάγματα.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η Ν. Δ.: 

1) Πιστεύει στην αναγκαιότητα κατάργησης περιορι-

σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

2) Θεωρεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρόχειρο,

βιαστικό,  δυο ταχυτήτων και αόριστο για περισσό-

τερα από 100 επαγγέλματα. Και ως εκ τούτου δεν

συμφωνεί ότι πρέπει η άρση των περιορισμών γι’ αυ-

τά να γίνει με Προεδρικά Διατάγματα, αλλά μέσα

από κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία, δεδο-

μένου ότι εγείρονται και ζητήματα μη συμβατότητας

της ευρείας εξουσιοδότησης, με το άρθρο 43, παρ. 2

του Συντάγματος.

3) Επί των τεσσάρων επαγγελμάτων που εξειδικεύ-

ονται οι αλλαγές στους περιορισμούς άσκησης (Συμ-

βολαιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί και Νόμιμοι

ελεγκτές), με συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα το-

ποθετηθεί θετικά.

4) Αναφορικά με την οριζόντια λογική με την οποία

η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα

επαγγέλματα θα εκφραστεί η πλήρης αντίθεση. Διό-

τι: 

α) δικαιούνται και οι άλλοι κλάδοι να γνωρίζουν τις

ακριβείς προθέσεις της κυβέρνησης, 

β)  δεν αναφέρονται ποια επαγγέλματα αφορά, γ)

δεν υπάρχουν μελέτες που να τεκμηριώνουν το όφε-

λος και τις κοινωνικές επιπτώσεις και 

δ) δεν πρέπει να μείνουν παντελώς απροστάτευτοι

μερικοί κλάδοι που στην επίκληση του ανταγωνι-

σμού μπορεί να υποστούν δυσανάλογες με το κοι-

νωνικό όφελος συνέπειες.

Πόλη της Ανατολικής

Αττικής να είναι η έδρα

του Δασαρχείου Υμηττού 
ζητά με ερώτησή του 

ο Παντελής Ασπραδάκης

Την αλλαγή της έδρας τού

υπό σύσταση Δασαρχείου

Υμηττού (έχει οριστεί με

προεδρικό διάταγμα ως

έδρα  η Ηλιούπολη) ζητά

με ερώτησή του στην Βου-

λή ο Βουλευτής Περιφέ-

ρειας Αττικής Παντελής

Ασπραδάκης.

Συγκεκριμένα ο Βουλευ-

τής αναφέρει στην ερώτη-

ση που κατέθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του

προστατευόμενου δάσους του Υμηττού καθώς και

η συντριπτική  πλειονότητα των υποθέσεων που

έχουν σχέση με το δασαρχείο, αφορούν κατοίκους

του Κορωπίου, της Βάρης, της Βούλας, της Βου-

λιαγμένης, της Παιανίας, των Γλυκών Νερών κ.ά.

Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι η επιλογή

της Ηλιούπολης ως έδρας του δασαρχείου δεν θα

εξυπηρετήσει ουσιαστικά τους χιλιάδες κατοίκους

των περιοχών που προαναφέρθηκαν, καθώς υπάρ-

χει δύσκολη προσβασιμότητα με τα μέσα μαζικής

μεταφοράς και μεγάλη απόσταση.

Παράνομη είναι τυχόν επέκταση

της σύμβασης παραχώρησης του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

«Ελ. Βενιζέλος» στη Γερμανική

εταιρεία Hochtief, όπως ζητά το

Μνημόνιο. Αυτό αποκαλύπτει με

ερώτησή του στην Κομισιόν, ο ευ-

ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος

Χουντής.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χου-

ντής, σημειώνει: 

Πρώτον, ότι σύμφωνα με το σχέδιο

του προγράμματος Αποκρατικοποι-

ήσεων και Αξιοποίησης της Δημό-

σιας Ακίνητης Περιουσίας που ανα-

κοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση

στις 15 Δεκεμβρίου 2010, σε εφαρ-

μογή του Μνημονίου, προβλέπεται

η επέκταση της σύμβασης παραχώ-

ρησης του «Ελ. Βενιζέλος» στη

Γερμανική εταιρεία Hochtief. 

Δεύτερον, ότι  σε παλαιότερη απά-

ντηση της η Κομισιόν στον τότε ευ-

ρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δ. Παπαδη-

μούλη (23/4/2008, Ε-106/2008) για

το ίδιο θέμα, τόνιζε ότι: “μόνο σε
περίπτωση που προβλέπεται ρητά

από την προκήρυξη του διαγωνι-
σμού για την ανάθεση της αρχικής
σύμβασης παραχώρησης είναι δυ-
νατόν να ανανεωθεί η σύμβαση
παραχώρησης με τον ανάδοχο μό-
νο για το ακριβές χρονικό διάστη-
μα, το οποίο επίσης θα έπρεπε να
αναφέρεται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού. 

Αν αυτή η δυνατότητα, με όλες τις
προϋποθέσεις της, δεν προβλέπε-
ται ρητά και με σαφήνεια στην αρ-
χική προκήρυξη του διαγωνισμού,
θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύμ-
βαση (παραχώρησης ή ό,τι άλλου
είδους αποφασίσουν οι εθνικές αρ-
χές) μετά από διενέργεια διαγωνι-
σμού σύμφωνα με το ισχύον κοινο-
τικό δίκαιο και ανάλογα με το είδος
της σύμβασης που επιθυμεί να
υπογράψει η Ελλάδα.”

Τρίτον, καλεί την Κομισιόν να δια-

κηρύξει ξεκάθαρα ότι είναι ασυμ-

βίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο η

επέκταση της σύμβασης παραχώ-

ρησης, αφού δεν υπήρχε στην

προκήρυξη του σχετικού διαγωνι-

σμού. 

Τέταρτον, ζητά από την Κομισιόν να

διευκρινίσει ότι σε κάθε περίπτωση

δεν μπορεί να υπάρξει επέκταση των

απαράδεκτων ρυθμίσεων που υπάρ-

χουν στην υφιστάμενη σύμβαση που

υπογράφτηκε με τη Hochtief η οποία

προβλέπει μεταξύ άλλων  ότι:

α) απαγορεύεται η ανάπτυξη ή ο εκ-

συγχρονισμός οιουδήποτε αεροδρο-

μίου σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από

το κέντρο της Αθήνας, και β) απαγο-

ρεύεται να επιβάλονται χαμηλότερα

τέλη από το «Ελ.Βενιζέλος» προκει-

μένου να μην υπάρχει ανταγωνισμός

στα τεράστια τέλη που έχει έκτοτε

επιβάλει η Hochtief στο Ελ. Βενιζέ-

λος, γεγονός που το καθιστά ένα

από τα ακριβότερα αεροδρόμια ης

Ευρώπης.

Επέκταση της σύμβασης παραχώρησης

του αεροδρομίου ζητάει το Μνημόνιο!

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή 

Υπέρ της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων η Ν.Δ.
Αόριστο για περισσότερα από 100 επαγγέλματα, υπέρ μόνο για τέσσερα
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Στις 25 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο

Σαρωνικού στα Καλύβια   παρουσία

του Θράσου Φωτεινού εκ μέρους

της Πανελλαδικής Πολιτικής Επι-

τροπής (Π.Π.Ε.) και των Κώστα Βο-

σκίδη, Άννυς Βλαχοπουλιώτη και

Δημήτρη Μαρμαρινού εκ μέρους

του Περιφερειακού Συντονιστικού

Οργάνου της Αν. Αττικής, συγκρο-

τήθηκε οργάνωση της "Δημοκρατι-

κής Αριστεράς" στην περιοχή των

Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτι-

κής, η οποία και εξέλεξε προσωρινό

πενταμελές Συντονιστικό της Ορ-

γανο που θα αναλάβει:
― την αναζήτηση και νέων μελών που

θα στελεχώσουν την κομματική οργά-

νωση

― την ηλεκτρονική δικτύωση της οργά-

νωσης 

― την πολιτική εξόρμηση στην τοπική

κοινωνία ενόψει του πρώτου Συνεδρί-

ου του κόμματος

― τη συγκρότηση θεματικών επιτροπών

από μέλη της οργάνωσης η οποία θα

οδηγήσει σταδιακά και στη συγκρότη-

ση του τοπικού πολιτικού προγράμμα-

τος της "Δημοκρατικής Αριστεράς"

για τη Νοτιοανατολική Αττική

― τον περαιτέρω συντονισμό των

κινήσεων αναφορικά με την επι-

κείμενη "θετική" πολιτική πρότα-

ση της "Δημοκρατικής Αριστεράς"

για την επίλυση του ζητήματος

της διαχείρισης των απορριμμά-

των στην Αττική.

Παράλληλα δηλώνουν ότι, την

ώρα που η τοπική κοινωνία αγωνί-

ζεται για τα προβλήματα που

αφορούν την περιοχή αναφορικά

με τη διαχείριση των απορριμμά-

των, είναι ενάντια στην αστυνομι-

κή βία αλλά και κάθε βία, που δεν

βοηθά στην επίλυση κανενός

προβλήματος και ζητούν την απο-

χώρηση των αστυνομικών δυνά-

μεων (ΜΑΤ) από το Οβριόκαστρο

Κερατέας, την τήρηση των δικα-

στικών αποφάσεων και της νομι-

μότητας και την έναρξη άμεσα

διαλόγου.

Συστήθηκε Συντονιστικό Οργανο 
Λαυρεωτικής της 

“Δημοκρατικής Αριστεράς”

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/1/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 2041 /04-02-2011

ΕΡΓΟ:  Παροχή νομικών υπηρε-

σιών για την εναρμόνιση της λει-

τουργίας των υπηρεσιών καθώς

και των Ν.Π. του Δήμου σύμφωνα

με τον Καλλικράτη

ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 23%

ΠΗΓΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσ-

σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς

και κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη τιμή για την ανάθεση

της εργασίας:

“Παροχή νομικών υπηρεσιών για

την εναρμόνιση της λειτουργίας

των υπηρεσιών καθώς και των

Ν.Π. του Δήμου σύμφωνα με τον

Καλλικράτη”

Η εργασία είναι συνολικού προϋ-

πολογισμού 60.000,00€ πλέον

Φ.Π.Α. 23%. και θα διενεργηθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις των

Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν.

3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία του Δήμου Κρωπίας την 11η

Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρα-

σκευή με ώρα έναρξης την 08:00

π.μ. και ώρα λήξης την 08:30 π.μ.

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.200,00 €

σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λάβουν γνώση των όρων διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότε-

ρες πληροφορίες στα γραφεία

του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-

6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΙΟΥΣΗΣ

Η κυβέρνηση, εφευρίσκει

νέους τρόπους για να αυξή-

σει τα έσοδά της με απί-

στευτους τρόπους, όπως να

σύρεται ο πολίτης στα κρα-

τητήρια γιατί δεν πλήρωσε

το ΦΠΑ.

Ετσι στο φορολογικό νομο-

σχέδιο ενσωματώνονται δια-

τάξεις που παραβιάζουν την

αρχή της φορολογικής δικαι-

οσύνης και αντικειμενικότη-

τας,  ενώ - την ίδια στιγμή -

δημιουργούν μια ιδιότυπη

φορολογική ομηρεία των

επιχειρήσεων απέναντι

στους ελεγκτικούς μηχανι-

σμούς  του υπουργείου  Οι-

κονομικών. 

Στο άρθρο 10 παρ. 13 του

συγκεκριμένου νομοσχεδί-

ου, για πρώτη φορά, εισάγε-

ται στη διαδικασία του φο-

ρολογικού ελέγχου για τον

προσδιορισμό του ΦΠΑ (και

όχι για περιπτώσεις εξολογι-

στικού προσδιορισμού) μια

διαδικασία  αντίθετη σε κάθε

έννοια δικαιοσύνης και αντι-

κειμενικότητας. Και αυτό μέ-

σα από τις φράσεις του νο-

μοσχεδίου “σύγκριση με

ομοειδείς επιχειρήσεις” και

“βάσει των γενικά παραδε-

κτών αρχών και τεχνικών

της ελεγκτικής”. 

Με αυτό τον τρόπο, πλέον, ο

υπολογισμός του ΦΠΑ των

επιχειρήσεων, όταν διεξάγε-

ται φορολογικός έλεγχος,

θα γίνεται αυθαίρετα. Αυτό

σημαίνει νέα φορολογική

αφαίμαξη για τις επιχειρή-

σεις με πρόσχημα τον έλεγ-

χο στο ΦΠΑ.

Αγαπητοί φίλοι συντοπίτες

Ήρθε ο καιρός - όπως κάθε χρόνο - να συναντηθούμε,

να ανταλλάξουμε ευχές για τον καινούριο χρονο, να

κόψουμε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα, αλ-

λά και  να συζητήσουμε τα προβλήματα της γειτονιάς

μας και τις ανησυχίες μας. 

Να εκλέξουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να εμπλουτι-

στεί με νέο “αίμα” για να διατηρηθεί πάντα ζωντανός

και δυναμικός ο Σύλλογός μας, που έχει σταθεί δυνα-

μικά σε δύσκολες περιστάσεις.

Για να μπορέσουμε να σταθούμε ως σώμα χρειαζόμα-

στε τη συμμετοχή σας, η οποία είναι πολύτιμη για την

επίλυση των προβλημάτων μας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φε-

βρουαρίου ημέρα Κυριακή στις 11 το πρωί στο χώρο

του 2ου Δημοτικού Σχολείου (οδός Πλαπούτα).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

― Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

― Έκθεση οικονομικού Απολογισμού

― Έκθεση Eλεγκτικής Eπιτροπής

― Προτάσεις

― Εκλογές

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Γωγώ Βικελή

Ο Γεν. Γραμματέας Θεμ. Κοσσίδας

EΞΩPAΪΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ KATΩ BOYΛAΣ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Αυθαίρετα θα γίνεται ο υπολογισμός του ΦΠΑ!
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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 Σαβ-

βατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη 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

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

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

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

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΒΑΚΧΟΥ 10 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. FAX 210 8973455

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια Γενική

Συνέλευση που θα γίνει Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα

10:30 στα γραφεία του συλλόγου μας, Βάκχου 10, Βάρη. 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα

και στον ίδιο τόπο. Την ημέρα αυτή  θα γίνει και η καθιε-

ρωμένη κοπή της πίττας. Να είστε όλοι παρόντες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

• Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων έτους 2010

• Οικονομικός απολογισμός χρήσης του 2010

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Έγκριση πεπραγμένων του 2010

• Έγκριση οικονομικού απολογισμού

• Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

από κάθε ευθύνη.

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 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 11/02/11

και για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο Γραμ-

ματέα του συλλόγου κο Φ. Κούτρα (τηλ. 6944186117).

Όσα μέλη δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να

την πληρώσουν μισή ώρα πριν αρχίσει η Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ευχαριστήριο

Η Ομάδα Γυναικών Νέας Μάκρης ευχαριστεί θερμά

τους κυρίους και τις κυρίες, Μάρθα και Γιώργο Δημη-

τρίου, Απόστολο και Μπέσυ Μαρσέλου, Βαγγέλη και

Μαρία Αλεξανδράκη, Καρβέλα Κική, Καμπύλη Δήμη-

τρα, Νίκανδρου Δέσποινα, Νίκανδρου Δωροθέα, Ρένα

και Μιχάλη Νίκανδρο και Δημήτρη και Σιμίνα Παπαευ-

θυμίου για την προσφορά τους σε τρόφιμα προς ενί-

σχυση του φιλανθρωπικού μας έργου τα Χριστούγεν-

να του 2010.
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 6, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 & ΣΑΒΒΑΤΟ 12/2

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

Eνέσεις Χαράς: το καλύτερο αντίδοτο στην κρίση

Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και είναι φυσικό να

νιώθουμε απογοήτευση, θλίψη, αγωνία. Ωστόσο, η

κατάσταση αυτή κάνει μεγάλο κακό, τόσο στη σω-

ματική, όσο και στην ψυχική μας υγεία. Αν αφεθού-

με να βουλιάξουμε στη μιζέρια που μας περιβάλλει,

το αποτέλεσμα θα είναι να αρρωστήσουμε το σώμα

μας, να χαλάσουμε τις σχέσεις μας και να γίνουμε

δυστυχισμένοι. Γι΄αυτό, πρέπει να αντιδράσουμε

άμεσα. Και η καλύτερη αντίδραση, το μοναδικό αντί-

δοτο στην κρίση είναι οι «ενέσεις χαράς».

Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι απολύ-

τως αναγκαίο, τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά

μας, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στη χαρά.

‘Ολοι μας γεννιόμαστε με το ταλέντο να χαιρόμαστε

– αλλά αν δεν το καλλιεργήσουμε, θα το χάσουμε.

Το μικρό παιδάκι χαίρεται με το παραμικρό και απο-

λαμβάνει το κάθετι. Μεγαλώνοντας, ωστόσο, πολλοί

παράγοντες πνίγουν σαν αγριόχορτα τη χαρά μέσα

μας: αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας και τους

άλλους, απογοητεύσεις, φόβοι, ενοχές, αποτυχίες.

‘Ετσι, λίγο-λίγο, παρασυρόμαστε από τη δύσκολη

καθημερινότητα, βουλιάζουμε στα καθήκοντα και τη

ρουτίνα και παύουμε να αισθανόμαστε χαρά.

Η χαρά όμως είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας.

Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού μας, κάνει πιο

γερές τις σχέσεις μας, δίνει νόημα στην ύπαρξή μας.

Χωρίς χαρά η ζωή γίνεται δυσβάσταχτη.

Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε το

ταλέντο μας στη Χαρά;

Αρχικά χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και να αποδε-

χτούμε πως σκεφτόμαστε αρνητικά και πως αυτό όχι

απλά δεν μας βοηθά αλλά μας μπλοκάρει συναισθη-

ματικά και βλάπτει τις σχέσεις μας. Ύστερα απαιτείται

να αναγνωρίσουμε τις βαθιά κρυμμένες ενοχές μας οι

οποίες μας εμποδίζουν να πιστέψουμε πως αξίζουμε

να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε τη ζωή μας.

Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ικα-

νότητά μας να χαιρόμαστε δεν είναι η ίδια η πραγ-

ματικότητα αλλά ο τρόπος που εμείς την αντιλαμβα-

νόμαστε – Οι σκέψεις μας κάνουν να υποφέρουμε

περισσότερο απο τα γεγονότα. Δυστυχώς, οι σκέ-

ψεις μας –επηρεασμένες και από την ατμόσφαιρα

διαρκούς κινδυνολογίας και μεμψιμοιρίας που μας

περιβάλλει-  τείνουν συχνά να είναι αρνητικές. Και

βέβαια, όταν σκεφτόμαστε μόνο άσχημα πράγματα,

αποκλείεται να χαρούμε οτιδήποτε.

Επιπλέον η κρίση όπως διαμορφώνεται μας σπρώ-

χνει στη ματαιότητα και κατά συνέπεια στην παθητι-

κότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε πρόβλημα

έχει τη λύση του και αρκεί να κινητοποιηθούμε εσω-

τερικά αλλά και συχνά πρακτικά ώστε να οδηγηθού-

με σε αυτή.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να φροντίσουμε να περιο-

ρίσουμε τις αρνητικές σκέψεις μας και να τις αντικα-

ταστήσουμε με θετικές. Να προσπαθήσουμε να μην

προσέχουμε τόσο τι δεν πάει καλά, όσο τι πάει καλά.

Να μην ασχολούμαστε με αυτό που χάσαμε αλλά με

αυτό που έχουμε. 

Η χαρά στις μέρες μας ερευνάται επιστημονικά ακρι-

βώς επειδή η ανθρωπότητα πλέον παρουσιάζει άμε-

ση ανάγκη χαράς κι ευτυχίας. Όλα τα επιστημονικά

δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η χαρά απαιτεί εξά-

σκηση και κατακτάται ως αποτέλεσμα συνειδητής

προσπάθειας. Συνεπώς μπορούμε να είμαστε αισιό-

δοξοι πως θα ξαναβρούμε αυτό το πολύτιμο συναί-

σθημα με το οποίο μας όπλισε η φύση ώστε να απο-

λαμβάνουμε το βίωμα της ίδιας της ζωής το οποίο

αποτελεί και τον πιο φυσικό τρόπο να ζούμε τόσο

πνευματικά όσο και σωματικα. 

Καλλιεργήστε την 

ικανότητα να χαίρεστε

Ημερίδα 12 Φεβρουαρίου

Αν αισθάνεστε πως χρειάζεστε κι εσείς λίγη βοή-

θεια για να καλλιεργήσετε την ικανότητά σας να

χαίρεστε, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημε-

ρίδα που οργανώνει το Εργαστήρι της Χαράς στις

12 Φεβρουαρίου με θέμα «Η Χαρά είναι Τέχνη – ας
καλλιεργήσουμε το ταλέντο μας να χαιρόμαστε»
με τις ψυχολόγους Σοφία Ανδρεοπούλου και Μαρ-

γαρίτα Μπασακίδου.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε

στα τηλ 210 8946923, 210 8990808 & 6937 827405

Η ρίγανη περιέχει πλήθος αιθέ-

ριων ελαίων προεξαρχόντων των

thymol και carvacrol, που έχει

βρεθεί ότι εμποδίζουν τη δράση

διαφόρων μικροοργανισμών προ-

φυλάσσοντας τον οργανισμό από

διάφορες ασθένειες.

Παράλληλα η ρίγανη εμφανίζει

και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Συγκεκριμένα δύο συστατικά της,

τα thymol και carvacrol, εμποδί-

ζουν τη δράση των ελευθέρων ρι-

ζών και μάλιστα πειραματικά δε-

δομένα δείχνουν εντονότερη

αντιοξειδωτική ικανότητα.

“Ριγανίζοντας” το κρέας όχι μόνο

του δίνουμε γεύση, αλλά τονώ-

νουμε και τη θρεπτική του αξία.

Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η ρίγανη

έχει 12 φορές ισχυρότερη αντιο-

ξειδωτική δράση από το πορτοκά-

λι, 30 από την πατάτα και 42 από

το μήλο.

Η ρίγανη αποτελεί πολύ καλή πη-

γή φυτικών ινών, σιδήρου και β-

καροτίνης. Οι φυτικές ίνες μειώ-

νουν τα επίπεδα χοληστερόλης

και τριγλυκεριδίων στο αίμα καθι-

στώντας ακόμα αρμονικότερη

έως και ιδανική τη σχέση ρίγα-

νης-κρέατος.

Η ποσότητα φυτικών ινών που

παίρνουμε βάζοντας ρίγανη στη

μερίδα της μπριζόλας που τρώμε

είναι περίπου 1 γρ, ποσότητα

σχετικά μεγάλη αν αναλογιστού-

με ότι ο μέσος άνθρωπος δύσκο-

λα ξεπερνά τα 8-12 γρ/μέρα όταν

η συνιστώμενη πρόσληψη φτάνει

τα 30 γρ. 

Έχει ιδιότητες στομαχικές, τονω-

τικές, είναι αντισπασμωδική και

εφιδρωτική, κατάλληλη κατά της

ατονίας, της χλωρίωσης, του

άσθματος, της δυσμοινόροιας. 

Τα πράσινα φύλλα της χρησιμο-

ποιούνται κατά του στραβολαι-

μιάσματος. Άλλες χρήσεις της εί-

ναι κατά του πόνου των μυών,

των ρευματισμών, της χρόνιας

βρογχίτιδας, του κοκύτη, της φυ-

ματίωσης των πνευμόνων. 

Σοφία Ανδρεοπούλου & Μαργαρίτα 

Μπασακίδου

Ρίγανη, ένα ευχάριστο, γευστικό και πολύ χρήσιμο φυτό
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Την 14η σερί νίκη τους πέτυχαν οι γυναίκες τη Δευτέρα 31/1 στη Βούλα απέναντι στον

Απόλλωνα Αγ. Δημητρίου με σκορ 3-0 (25-9, 52-19, 25-17). Η νίκη αυτή σε συνδιασμό με

την ήττα του αμέσως επόμενου αντιπάλου τη Νίκη Αμαρουσίου από το Κορωπί με σκορ

3-0, αποσπά στη βαθμολογία έχοντας πια διαφορά 6 βαθμών. Αυτή η διαφορά, η οποια εί-

ναι στόχος να διατηρηθεί έως το τέλος στις επόμενες 8 αγωνιστικές που απομένουν, έτσι

ώστε να κατακτηθεί  ο στόχος της Θέτιδας, πανηγυρίζοντας τελικά το πρωτάθλημα και

την άνοδο της ομάδας στην Α'2 εθνική κατηγορία. Ακολουθεί ματς κλειδί τη Δευτέρα 7/2

στη Βούλα με αντίπαλο το φιλόδοξο Κορωπί στις 21:00. 

Ανοικτή πρόσκληση στον κόσμο της Βούλας να παρευρεθεί στον αγώνα, βοηθώντας την

ομάδα να πετύχει τη νίκη που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην Α'2.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Νέα ήττα για τις Κορασίδες, οι οποιες έχασαν από τον Πανελλήνιο στην Κυψέλη με σκορ

3-1 (27-25, 25-10, 21-25, 25-22). Οι κορασίδες προσπάθησαν, αλλά λάθη σε κρίσιμα ση-

μεία και η απειρία στοίχησαν, φέρνοντας την ήττα από μια αρκετά καλή ομάδα, που κάθε

χρόνο είναι ψηλά και έχει παράδοση στις ομάδες ανάπτυξης. Οι νίκες δεν είναι το ζη-

τούμενο σ' αυτή  τη φάση, αλλά η συλλογή εμπειριών. Τα κορίτσια στο πλαίσιο, αυτό θα

αντιμετωπίσουν το δυνατό Ηλυσιακό το Σάββατο 5/2 και ώρα 18:30 στη Βούλα.

ΠΑΙΔΕΣ

Με νίκη προχώρησαν οι Παίδες, αφού κέρδισαν την ομάδα του Ζωγράφου στο Γουδί, σ'

ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι οπού χρειάστηκε να παιχτούν 4 σετ και τελικά η Θέτιδα κέρ-

δισε με 3-1 σετ (25-22, 10-25, 12-25, 14-25). Με τη νίκη αυτή οι Παίδες σκαρφάλωσαν

στην 5η θέση της σχετικής βαθμολογίας, μια αξιοπρεπέστατη θέση αν αναλογιστούμε τη

συμμετοχή πολλών παραδοσιακά καλών ομάδων. Για την ακρίβεια οι 12 καλύτερες ομά-

δες της Αθήνας. Την Κυριακή 6/2 η ομάδα της Θέτιδας φιλοξενεί τον Πανελλήνιο στις

17:00, με σκοπό την άνοδό της στη βαθμολογία.

Παρά τα πολλά προβλήματα που δημι-

ούργησαν οι πολλές απουσίες αθλητών

εξαιτίας τραυματισμών και ασθενειών, οι

ομάδες του Αρη Βούλας, κατάφεραν να

πετύχουν πολλές και σημαντικές νίκες

το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα

διασυλλογικά πρωταθλήματα της επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης, και να ανέ-

βουν σε υψηλές θέσεις στις βαθμολο-

γίες των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.

Η ανδρική ομάδα του Γ.Σ. Αρη Βούλας

στην Α2, είχε απολογισμό δύο νίκες και

μία ήττα, αν και επιστρατεύτηκε αθλητής

από τις ακαδημίες για να καλύψει βασι-

κές απουσίες. Μεγάλη αίσθηση προκά-

λεσε η νίκη επί του ΑΣ Το Γυμνάσιο,

ενός εκ των πρωτοπόρων της βαθμολο-

γίας και μάλιστα με σκορ 4-2. Η ομάδα

παραμένει στην μέση του βαθμολογικού

πίνακα, αλλά ικανή να νικήσει κάθε αντί-

παλο.

Η Γυναικεία ομάδα του Γ.Σ. Αρη Βούλας

στην Α2, είχε δύο νίκες σε ισάριθμους

αγώνες και αναρριχήθηκε ξανά στην

πρώτη θέση της βαθμολογίας. Να σημει-

ωθεί ότι και η γυναικεία ομάδα συμπλη-

ρώθηκε με αθλήτρια από τις ακαδημίες

καθώς η γρίπη δεν επέτρεψε να αγωνι-

στούν βασικά στελέχη της.

Η Γυναικεία ομάδα του ΑΟ ΑΡΗ 2006, είχε

αγωνιστική υποχρέωση μόνο το Σάββατο,

όπου και σημείωσε πολύτιμη νίκη εκτός

έδρας επί του ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, η οποία

έφερε την ομάδα στην δεύτερη θέση, που

οδηγεί στα μπαράζ ανόδου για την Α2

Η ανδρική ομάδα του ΑΟ ΑΡΗ 2006, είχε

επίσης αγωνιστική υποχρέωση μόνο το

Σάββατο. Αγωνίστηκε στον Καρέα, με

σημαντικές ελλείψεις στην σύνθεση, με

την ομώνυμη ομάδα όπου ηττήθηκε με

σκορ 4-0.

Η ομάδα των ανδρών του ΑΣ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΤΗΣ συνέχισε το νικηφόρο σερί των

τελευταίων αγώνων. Νίκησε με σκορ 4-1

το ΡΟΥΦ80 και 4-0 την ομάδα του ΠΑ-

ΛΑΣΚΑ. Οι νίκες αυτές αναμένεται να

φέρουν την ομάδα ακόμα πιο ψηλά στην

βαθμολογία και πιο κοντά στα μπαράζ

της Α2

Η Γυναικεία ομάδα του ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΤΗΣ , είχε μία νίκη και μία ήττα. Η απρό-

σμενη ήττα ήρθε από τον αγώνα με τον

ΑΟ ΠΟΝΤΙΩΝ με σκορ 2-4 καθώς η ομά-

δα αγωνίστηκε ελλιπής. Την Κυριακή επι-

κράτησε με σκορ 4-1 επί του ΑΦΟΑΝ. Η

ομάδα ωστόσο παραμένει στην πρώτη

θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Α

κατηγορία Αττικής.

Νέα από την επιτραπέζια αντισφαίριση
Θετικές επιδόσεις του Αρη Βούλας, παρά τις απουσίες αθλητών

Η Α'2 εθνική κατηγορία είναι κοντά!
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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.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ 

Ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
στην Α2 HANDBALL

Το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών συμπλήρωσε 13 αγωνι-

στικές και η «μάχη» για την είσοδο στην τετράδα φού-

ντωσε περισσότερο, κυρίως βέβαια για τις 3 υπόλοιπες

θέσεις, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τις διεκδικούν 6 ομά-

δες και ανάμεσα τους ο ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ που ουσιαστικά

βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η θέση αυτή έχει μεγάλη σημασία για τον ΓΣ ΚΟΡΩΠΙ-

ΟΥ γιατί οι αθλητές του, που είναι ΟΛΟΙ παιδιά του ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ, αγωνίζονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

και προσπαθούν για το καλύτερο του συλλόγου. 

Ακόμη πιο κοντά στην επιστροφή του στην μεγάλη κα-

τηγορία βρέθηκε το ΚΙΛΚΙΣ, που επικράτησε του Αρίω-

να στο Κιλκίς με 33-24 και 9 αγωνιστικές πριν τη λήξη

της κανονικής περιόδου διατήρησε τον τίτλο του ακλό-

νητου φαβορί.

Η υπόθεση παραμονής αναμένεται να δοθεί για την

αποφυγή της μίας θέση ανάμεσα σε Παράδεισο, Φαία-

κα, Λεωνίδα και Αξιούπολη, αφού ο Πανσερραικός μοι-

άζει να είναι καταδικασμένος, ενώ το σαφές βαθμολο-

γικό πλεονέκτημα από τους άλλους να το έχουν οι ομά-

δες του Αμαρουσίου και της Κέρκυρας. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. 30-26

Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-Γ.Ν.Ο.Ν ΑΡΗΣ  25-28

Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ.- 33-24

ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ.- 40-18

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.- 27-36

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ.- 31-26

Βαθμολογία

ΓΑΣΚ                    24     365-278

Άρης Νίκαιας         20     366-295

Αρίων Πτολεμ.       18     352-318

Ποσειδώνας Λ.      18     389-320

Φοίβος Συκεών      16     367-292

ΓΣ Κορωπί            14     352-346

Αρχέλαος Κατ.      14     382-247

Παράδεισος Αμ.      9      332-315

Φαίακας Κέρκ.        8      293-381

Λεωνίδας Αγ. Αν.     6      318-370

Αλέξανδρος Αξ.       4     299-426

Πανσερραικός         0      289-416

* Ο Παράδεισος ξεκίνησε με -3 βαθμούς και το Κορωπί

με -2

Την Δευτέρα 31/1 παγματοποιήθηκε η

ετήσια εκδήλωση απονομών και κο-

πής πίτας της ΕΠΣΑΝΑ στο αθλητικό

χώρο «ANIMA CLUB». Τους τίμησαν

με την παρουσία τους  όλοι οι παρά-

γοντες της Ενωσης, Βουλευτές, Δή-

μαρχοι και Δημοτικοί σύμβουλοι, αλ-

λά και πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος

της ΕΠΣΑΝΑ Φώτης Μαγουλάς, ο

πρόεδρος της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλά-

βιος και ο Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης

Αποστολίδης.

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. βράβευσε τον Γεν.

Γραμματέα της ΕΠΟ Ιωάννη Οικονομί-

δη καθώς και τους ποδοσφαιριστές

της που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά ιδρύματα.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν, ο Κυπελ-

λούχος ΕΠΣΑΝΑ, οι πρωταθλητές κά-

θε κατηγορίες καθώς και τα σωματεία

που προάχθηκαν σε ανώτερες κατη-

γορίες όπως αναφέρονται παρακάτω

για την αγωνιστική περίοδο 2009-

2010:

1) ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΠΣΑΝΑ 2009-2010

ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ

2) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ A’ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ

Δ ΕΘΝΙΚΗ ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

3) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ Β΄ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

4) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

5) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

6) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

7) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ

8) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑ

9)) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

10) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΟΛΥ-

ΔΕΝΔΡΙΟΥ

Κληρώθηκε η ημιτελική φάση

του Κυπέλλου

Την πρώτη Φεβρουαρίου, πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αν. Αττι-

κής η κλήρωση της ημιτελικής φάσης

Κυπέλλου και προέκυψαν τα παρακά-

τω ζευγάρια:

ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΟ ΜΑΧΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΥΑΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ - ΑΟ

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΙ

Η 1η Αγωνιστική θα διεξαχθεί στις

16/02/2011 και η επαναληπτική

στις 2/03/2011

Η ΕΠΣΑΝΑ έκοψε πίτα με βραβεύσεις

Με ήττα των Γυναικών Μαρκοπού-

λου, έληξε ο αγώνας με τον Πα-

ναθηναϊκό την Δευτέρα 31 Ιανου-

αρίου. 

Η γυναικεία ομάδα του Παναθη-

ναϊκού επικράτησε με 3-1 του

Μαρκοπούλου ενώ δυναμικό πα-

ρόν έδωσε και στις εξέδρες. 

Η ομάδα του τριφυλλιού, κέρδισε

τα δύο πρώτα σετ, όμως στο τρίτο

η ομάδα του Μαρκοπούλου, «πά-

τησε πόδι» μειώνοντας την δια-

φορά της σε 2-1 με την βοήθεια

των Τσίμα και Ντα Σίλβα. 

Στο τελευταίο σετ, οι δύο ομάδες

μέχρι και το 17-15 ήταν πολύ κο-

ντά στο σκορ όταν η γηπεδούχος

ομάδα με ένα σερί έφτασε την

διαφορά στο 20-15. Ο Παναθηναϊ-

κός, νιώθοντας πλέον την απειλή,

ξαναβρήκε τον εαυτό του και με

πρωταγωνιστές την Μαχόν, την

Μλαντένοβιτς και την Τζανακάκη,

ισοφάρισε 23-23 ενώ την νίκη για

τους πράσινους, έδωσε κερδίζο-

ντας τους 2 τελευταίους πόντους

η Τάμι Μαχόν. 

Τα σετ: 18-25, 16-25, 25-21, 23-25

Μαρκόπουλο: (Γιώργος Λυκού-

δης): Κοσμά 6 (4/25 επ., 50% υπ.,

2 μπλοκ), Σαπαρέφσκα 9 (5/11

επ., 4 μπλοκ), Ντα Σίλβα 16 (2

άσοις, 14/38 επ.), Τσαπράλη 5 (5/8

επ.), Σιμάνκοβα 2 (2/3 επ.), Τσίμα

15 (1 άσος, 10/29 επ., 61% υπ., 4

μπλοκ), Κονόμη (λ, 38% υπ.), Κου-

τσιβίτη 1 (1 άσος), Μαρκοπούλου

3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πίντζου

Παναθηναϊκός: (Σπύρος Χουντου-

μάδης): Μαχόν 17 (1 άσος, 14/29

επ., 50% υπ., 2 μπλοκ), Τζανακάκη

10 (2 άσοι, 6/15 επ., 2 μπλοκ), Πα-

παφωτίου 1 (1 μπλοκ), Καρπουζά

8 (4 άσοι, 3/7 επ., 1 μπλοκ), Μλα-

ντένοβιτς 11 (3 άσοι, 7/34 επ., 1

μπλοκ), Μόλναρ 14 (2 άσοι, 11/32

επ., 81% υπ., 1 μπλοκ), Μυλωνά

(λ, 62% υπ.), Χατζηνίκου 1 (1

μπλοκ), Δηλαβέρη, Χριστοδούλου 

Το επόμενο ντέρμπι για τον Πανα-

θηναϊκό με αντίπαλο την ΑΕΚ εί-

ναι την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου.

Πάλεψαν άλλά έχασαν

Μαρκόπουλο - Παναθηναϊκός 1-3
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Στις 28 Ιανουαρίου διαπιστώθηκε πλημμυρικό

φαινόμενο στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη (ύψος

Δώνου), με ακινητοποίηση οχημάτων και

εγκλωβισμό πολλών εξ' αυτών. Το ίδιο διαπι-

στώθηκε και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου (ύψος

Πυροσβεστικής) και φανταζόμαστε ότι το ίδιο

θα συνέβη και προχθές 3/2, αφού τα καιρικά

φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπού-

λου, αποδείχθηκε απόλυτα ετοιμη για να τα

αντιμετωπίσει.

Ετσι συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη με  εντολή

του Δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη

και τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου  Άγγελο Ρούση, τους Αντιδημάρχους

Μαρία Κιμπιζή και Κωνσταντίνο Μαγγανά, τον

προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη

Αλλαγιάννη και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας

Ύδρευσης Σταύρο Γιάννη, όπου αποφασίστηκε

η παράκαμψη της λεωφόρου Μαρκοπούλου στο

ύψος της Πυροσβεστικής (Ιππόδρομος) και η

διάνοιξη της νησίδας στη λεωφόρο Πόρτο Ρά-

φτη για την αποστράγγιση του συγκεκριμένου

σημείου. 

Για το λόγο αυτό  φορτηγά μικρού και μεγάλου

όγκου και σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν στο

σημείο, ενώ παράλληλα υπήρχε συνεχής ενη-

μέρωση και συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-

τεία Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική,

τα Αστυνομικά Τμήματα Μαρκοπούλου και Πόρ-

το Ράφτη και την Τροχαία Κερατέας.

Σ’ όλη τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης, ο

Δήμαρχος, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας,

οι Αντιδήμαρχοι, επέβλεπαν συνεχώς. Πρόβλη-

μα παρουσιάστηκε και στην οδό Σωτήρος (Γυ-

μνάσιο-Λύκειο Πόρτο Ράφτη). 

Ο Δήμος ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν

και βοήθησαν κάτω από αντίξοες καιρικές  συν-

θήκες 

Επίσης ευχαριστεί τον Στέλιο Σιδέρη για τη γε-

νικότερη συνδρομή του στην προσπάθεια κινη-

τοποίησης του Δήμου.

Αμεσα αντιμετώπισε πλημμυρικά φαινόμενα 

ο Δήμος Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη

Αγαπητοί συμπολίτες – κάτοικοι Πανοράματος,

Με έκπληξη διάβασα στον τοπικό τύπο δημοσιεύματα που

αναφέρουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού -

Εκπολιτιστικού Σωματείου «Πανόραμα Βούλας» μετά από

έκτακτη σύγκλησή του, πήρε ομόφωνη απόφαση να μου ζη-

τήσει εξηγήσεις για μια σειρά από θέματα που ανέφερα στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ΔΕΝ έχω λάβει κα-

νένα έγγραφο από το Δ.Σ. του Συλλόγου, και η απάντησή

μου αυτή προκύπτει αποκλειστικά από την ενημέρωση που

έλαβα από τον τοπικό Τύπο.

Σε ότι αφορά τις δηλώσεις μου, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα

ακόλουθα:

― Με τη λέξη «χαβούζα», και μάλιστα με τη διευκρίνιση ότι

εννοώ οικονομική χαβούζα, εννοείται ότι δεν έχω διάθεση

να θίξω τους συμπολίτες μου που διαμένουν στο Πανόραμα,

τους οποίους τιμώ και σέβομαι, ούτε βεβαίως και την περιο-

χή τους. Παραπέμπω τον κ. Αγγελιδάκη και τα υπόλοιπα μέ-

λη του Δ.Σ. του Συλλόγου στα λεξικά να διαπιστώσουν από

μόνοι τους ότι η λέξη είναι λιγότερο προσβλητική από τις εκ-

φράσεις «ντροπή της Βούλας» όπως χαρακτήρισε ο κ. Ι. Νι-

τερόπουλος το Πανόραμα, ή «ντροπή του Πανοράματος»

όπως ανέφερε ο Δήμαρχος. Αναρωιέμαι λοιπόν γιατί μόνο η

δική μου δήλωση ενόχλησε τον κ. Αγγελιδάκη και την παρέα

του; Μήπως επειδή προήλθε από την αντιπολίτευση του Δη-

μάρχου, που με τόσο ζήλο στήριξε προεκλογικά και που, ως

Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου μάλιστα προλόγισε στην

κεντρική του προεκλογική ομιλία, γεγονός πρωτοφανές στα

εκλογικά χρονικά της πόλης μας;

― Το ύψος των προϋπολογισμών του Δήμου, και των Τεχνι-

κών Προγραμμάτων, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καθώς και

αναλυτικά τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, είναι στη διάθε-

ση του κάθε πολίτη, και σε κάθε περίπτωση ήταν στη διάθε-

ση των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου, πριν από την έκτακτή

σύγκληση τους.

― Θα ήθελα όμως να αναφέρω ενδεικτικά ότι:

Τη δωδεκαετία 1999 – 2010, το συνολικό ύψος του τεχνικού

προγράμματος του Δήμου Βούλας από επιχορηγήσεις Ελλη-

νικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και από ίδιους

πόρους έφτασε στο ύψος των περίπου 31 εκ. ευρώ.

Από αυτό, στο ανατολικό, ορεινό Πανόραμα διατέθηκαν πε-

ρίπου τα 16 εκ., και αναφέρω ενδεικτικά τα κυριότερα έργα:

― Ανακατασκευή οδού Θεμιστοκλέους, 2,9 εκ € (50% από το

πρόγραμμα «Θησέας και 50% από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ)

― Κατασκευή έργων υποδομής περιοχής Πανοράματος

(ομάδα Α - 2002) τα οποία περιελάμβαναν οδοποιία και τοι-

χεία αντιστηρίξεως (όχι αποχέτευση), ύψους 2,8 εκ. ευρώ.

― Ολοκλήρωση κατασκευής έργων υποδομής (2006) της πε-

ριοχής Πανοράματος τα οποία περιλάμβαναν οδοποιία, αντι-

πλημμυρικές παρεμβάσεις και κράσπεδα κλπ (όχι αποχέτευ-

ση), ύψους 2,4 εκ. ευρώ.

― Ανακατασκευή οδών Κόδρου και Θεσσαλίας και αντιπλημ-

μυρική προστασία περιοχής ύψους 650.000 ευρώ.

Αναλυτική κατάσταση του συνόλου των πολλών ακόμα έρ-

γων της περιοχής που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια στην

περιοχή Πανοράματος είναι φαντάζομαι στη διάθεση του κ.

Αγγελιδάκη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ή σε δια-

φορετική περίπτωση μπορεί να

απευθυνθεί σε εμένα προσωπι-

κά να τον ενημερώσω για αυτά και να του δώσω και τα σχε-

τικά έγγραφα.

Η περιοχή του Πανοράματος, από τις ομορφότερες περιοχές

του νέου Δήμου (και όχι βέβαια επειδή έχει θέα τη Βουλιαγ-

μένη(!!!) όπως δημόσια δήλωσε ο νυν Δήμαρχος κατά την

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου), έχει ιδιαίτερες δυσκο-

λίες που προκύπτουν από το επικλινές του εδάφους, γεγο-

νός που καθιστά όλα τα τεχνικά έργα στην περιοχή εξαιρετι-

κά δύσκολα και ακριβά. 

Οι δηλώσεις μου αναφέρονταν σ΄ αυτή την ιδιαιτερότητα και

μόνο, και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι κάποιοι θα προσπαθού-

σαν μέσα από αυτή την δημόσια τοποθέτησή μου να ασκή-

σουν φθηνή πολιτική, αισθανόμενοι προφανώς ότι πωλούν

εκδούλευση στη Δημοτική Αρχή.

Η σημερινή απάντηση λοιπόν αφορά αποκλειστικά τους συ-

μπολίτες μου Πανοραμίτες, που πιθανόν να ένιωσαν θιγμένοι

από την παραπληροφόρηση που δέχτηκαν και όχι τον κ. Αγ-

γελιδάκη και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου του, τους

οποίους όπως και τις μεθόδους που μετέρχονται τους παρα-

δίνω στην κρίση των ανθρώπων που εκπροσωπούν.

*Χαβούζα (λεξικό Τριανταφυλίδη) προέρχεται από την τουρκική

λέξη havouz που σημαίνει μικρή τεχνητή λίμνη με θολό στάσιμο

νερό απροσδιορίστου βάθους.

Με Τιμή 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ανοιχτή Επιστολή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

προς τους κατοίκους Πανοράματος


