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ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

& Ανυπακοή
Ντελίριο, νομιμοφροσύνης χαρακτηρίζει τον τελευταίο

καιρό  τους  εργολάβους  της τρόικας.  Ένας  εσμός

δημοσιογράφων, καθηγητάδων, ειδικών (!;) αναλυτών,

α-ν-αιδών πολιτικών επιτίθενται λάβροι

κατά των ανυπότακτων πολιτών, κατά

του «κινήματος ανυπακοής», κατά των

ανυπάκουων… που αρνούνται να πλη-

ρώσουν διόδια και εισητήρια.

Εάν αποτολμούσα μια σταχυολόγηση

δεν θα επαρκούσε ο χώρος του άρθρου

μου. Είναι όμως βέβαιο ότι οι χαρακτηρι-

σμοί του τύπου «κίνημα των τσαμπατζή-

δων» έχουν περιέλθει εις γνώση σας.

Γίνεται εξ’ άλλου τόση προβολή αυτών

των θέσεων, ιδιαίτερα από ΜΜΕ που έχουν στενή σχέση

με «εθνικούς» εργολάβους, ώστε περιττεύει η σχετική

τεκμηρίωση.

Ο Θ. Πάγκαλος συμφωνεί μαζί μας

Γράφαμε στο περασμένο φύλλο της «7ης» για να θεμε-

λιώσουμε νομικά τη νομιμότητα της ανυπακοής όσων αρ-

νούνται την καταβολή τελών διοδίων, όπου δεν 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Αγνωστα τα περιουσιακά 

στοιχεία στο Δήμο Κρωπίας;

Οι εικόνες της ντροπής στην Κερατέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής συ-

νεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη 10.2  σε πολύ φορτι-

σμένο κλίμα, με την παρουσία βουλευτών της

περιοχής και πλήθος κόσμου.

Ολοι μιλώντας κατήγγειλαν τη στάση της κυβέρνη-

σης στην εμμονή της για μια κατασκευή απαρχαι-

ωμένη που έχουν απαξιώσει σε όλη την Ευρώπη.

Ολοι κατήγγειλαν τη στάση της Αστυνομίας, που

κύριο μέλημά της είναι να φυλάξει τους εργολάβους

(από τί;) και να τσακίσει την αντίσταση των κατοίκων.

«Με το πρόσχημα της έρευνας για υπόπτους τρομο-
κράτες σε σπίτια συμπολιτών μας και στη συνέχεια
τη φρούρηση του αστυνομικού τμήματος, εκατοντά-
δες άνδρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων καταστο-
λής, κατέλαβαν τις γειτονιές, εισέβαλαν σε σπίτια,
χτύπησαν ηλικιωμένους, γυναίκες και παιδιά, τραυ-
μάτισαν δεκάδες συμπολίτες μας.  
Χτες το βράδυ, η Κερατέα δέχτηκε εισβολή “στρατού

κατοχής”. Μπήκαν σε σπίτια με προτεταμένα πιστόλια.

Φέρθηκαν με αγριότητα σε μητέρες και υπερήλικες».

Κώστας Λεβαντής Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Πνίγηκε η Βάρη απ’ τα σκουπίδια!!
Ενιαίος Δήμος ή τρεις Δήμοι στη συσκευασία του ενός!

Σελίδες 7 & 24Σελίδα 14

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κερατέα με απόφαση Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

συζητά με τη Σχολική

Κοινότητα.
Σελίδα 15

Η Βάρη αιχμάλωτη των

σκουπιδιών καταγγέλει

ο  Γρ. Κωνσταντέλλος
Σελίδα 24

Η ώρα του Δημάρχου

στο Μαρκόπουλο
Σελίδα 3
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Δεν είναι όπως ξέρατε στα αθλη-
τικά. Συνάντηση Δ.Α. των 3Β με
τους αθλητικούς φορείς Σελ. 6, 7

3 Δήμοι σε συσκευασία  του
ενός τα 3Β;
με την Αννα Μπουζιάνη Σελ. 7

Η Μάχη των Πλαταιών
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Υαινες στο εικονοστάσι μας
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αποδράστε ένα Σαββατοκύ-

ριακο με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Χωροταξικός σχεδιασμός ή ολο-

κληρωμένος πολεοδομικός σχε-

διασμός; του Γ.Δημητριάδη Σελ. 18

Καρκίνος μαστού: κληρονομεί-
ται ή μεταδίδεται; Σελ. 21

Πρωτάθλημα γυναικών
βόλεϋ με τον Α.Ο. Μαρκο-
πούλου Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

υφίσταται ολοκληρωμένη κατασκευή

αυτοκινητοδρόμων ταχείας και ασφα-

λούς κυκλοφορίας: «Για τα τέλη απαι-

τείται αφ’ ενός η προσφορά της

συγκεκριμένης υπηρεσίας από το κρά-

τος και αφετέρου η χρήση της συγκε-

κριμένης υπηρεσίας από τον πολίτη. Η

προσφορά της υπηρεσίας, πρέπει να

είναι υπαρκτή και παρούσα. Δεν νοείται

άδηλη προσφορά για το μέλλον. Η δε

χρήση είναι προαιρετική».

Με ικανοποίησή μας είδαμε προχθές ότι

ο Θεοδ. Πάγκαλος συμφωνεί μαζί μας,

αν ορθώς αναμεταδόθηκαν δηλώσεις

του: «Πρώτα πρέπει να ολοκληρώνεται
η κατασκευή ενός δρόμου και στη συ-
νέχεια να καταβάλονται διόδια»1. Και

δεν είναι ο μόνος:

Σε άρθρο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

λέει: «Οι συμβάσεις παραχώρησης για

την κατασκευή των μεγάλων αυτοκινη-

τοδρόμων (ναι, κι εγώ τις ψήφισα) συμ-

περιλαμβάνουν μια παγκόσμια
πρωτοτυπία: Οι πολίτες πληρώνουν ήδη

αυξημένα διόδια πριν ολοκληρωθεί η κα-

τασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου·»2

Κι αμέσως μετά: «…το να πληρώ-

νουν…από τώρα για την καρμανιόλα

της, κατ’ ευφημισμόν, εθνικής οδού Κο-

ρίνθου – Πατρών είναι, ομολογώ παρά-
λογο»!

Συγχαρητήρια για το θάρρος της μετα-

μέλειας, της ευθυκρισίας και της αυτο-

κριτικής. Αντιπαρέρχομαι τις, μ’ όλα

ταύτα, που αναφέρει, αλληλοσυγκρουό-

μενες απόψεις του και τις διαφαινόμε-

νες εμμονές του στην ομολογημένη

«παγκόσμια πρωτότυπη», «παράλογη»

«νομιμότητα»(!), προκειμένου ν’ ασκήσει

κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη

Καστανίδη, που «μερικώς δικαιολογεί

(κι αυτός) το κίνημα του «δεν πληρώνω»

και «λίγο-πολύ ενθαρρύνει την επιλε-

κτική εφαρμογή του νόμου».

Τι λένε όλα αυτά τα παραπάνω; Ότι όταν

οι νόμοι είναι παράλογοι3 και άδικοι δεν

είναι σεβαστοί και μέχρι την ανατροπή

τους περιπίπτουν σε αδράνεια. Οι δε πο-

λίτες όχι απλά δικαιολογούνται, αλλά

και υποχρεούνται να αντιστέκονται με

βάση το παγίως διατυπούμενο ακροτε-

λεύτιο άρθρο του Συντάγματος, έστω

και με διασταλτική ερμηνεία, αλλά πάν-

τως μέσα στο πνεύμα του. Γιατί η κατά-

λυση του «Σ» δεν γίνεται μόνο με τα

τανκς. Γίνεται με παράκαμψη, με πλη-

θωρισμό αντικρουόμενων ενίοτε νόμων,

με ολιγωρία καταρτίσεως υποκείμενων

νομικών διατάξεων, με την μη εκτέλεση

δικαστικών αποφάσεων κ.ο.κ.

Γίνεται ακόμη, με υπερψήφιση νόμων

από διατεταγμένες μειοψηφίες, καλπο-

νομοθετικά μεταλλαγμένων σε πλει-

οψηφίες.

Όταν ένας νόμος – ασχέτως νομιμοποι-

ητικής διαδικασίας δεν ανταποκρίνεται

στο περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας,

δεν αποβλέπει στο δημόσιο κοινό συμ-

φέρον, και δεν τον διαπνέει ο ορθός

λόγος, δεν είναι νόμος.

Σε τέτοιους νόμους – μη νόμους – οι πο-

λίτες οφείλουν να μην υπακούουν. Προ-

σέξτε, οι πολίτες, όχι οι υπήκοοι κάθε

εξουσίας, είτε νόμιμης, είτε κατ’ ουσία ή

τύποις παράνομης, αυταρχικής ή δημο-

κρατικής εν τοις πράγμασι, κατά το πε-

ριεχόμενό της κι όχι κατά το

επικοινωνιακά φαίνεσθαι και κατά την δια-

χείριση της «ψυχολογίας των όχλων».

«Ψιλά γράμματα», θα μου πείτε, αλλά

αυτά τα «ψιλά γράμματα» είναι που πλη-

ρώνουμε σήμερα, γιατί βαρυόμαστε να

τα «διαβάσουμε».

Εδώ λοιπόν, στους άνομους νόμους

προκύπτει η ανάγκη, το καθήκον της

ανυπακοής. 

Ανυπακοής όχι μόνο από τους πολίτες,

αλλά και από τη δημόσια διοίκηση και

κυρίως από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη

που ασκείται από δικαστικούς – δηλαδή

νομομαθείς – που τους διακρίνει το νο-

μικό πνεύμα και το αίσθημα δικαίου.

Γιατί πρωτίστως το Δίκαιο διακονούν με

εργαλείο τους νόμους, με την προϋπό-

θεση βεβαίως, ότι το «εργαλείο» είναι

συμβατό.

Την ανυπακοή, μπορεί να την διατύπωσε

ο Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Θορό

στο βιβλίο του «Περί πολιτικής ανυπα-

κοής», αλλά είναι παλιά ιστορία και κυ-

ρίως πρακτική αντίδρασης. Σε

προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα

στην Αντιγόνη του Σοφοκλέους4 ως χα-

ρακτηριστική περίπτωση ανυπακοής σε

άδικο νόμο.

Και, μα την αλήθεια, ποιάς αυθαιρεσίας,

ποιάς δεσποτίας, ποιάς ιδιοτέλειας και

ποιού παραλογισμού υπήκοοι δεν θα

‘μαστε τώρα, αν κάποιοι απείθαρχοι δεν

είχαν αντιδράσει και τελικά, όταν δεν σή-

κωνε άλλο, δεν είχαν επαναστατήσει!

Κι επειδή πάντα ο αντίλογος είναι πως η

αντίσταση δικαιολογείται και «επιβάλλε-

ται ακόμη, σε στρατεύματα κατοχής και

σε αυταρχικές – δικτατορικές κυβερνή-

σεις» και όχι σε δημοκρατικά καθεστώτα,

σε νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις,

απαντώ και σ’ αυτό.

Είναι χειρότερος και επικινδυνέστερος

ο απατεώνας από τον ληστή. Είναι πιο

επικίνδυνος ο δολοφόνος, από το φονιά.

Είναι τελικά η απάτη πιο επικίνδυνη. Ο

φανερός εχθρός είναι λιγότερο επικίν-

δυνος από κείνον που σου παριστάνει το

φίλο, μέχρι να βρει την κατάλληλη

στιγμή. Ή είναι τόσο επιζήμιος φίλος

που καλύτερα να λείπει.

Εν κατακλείδι, η ψιμυθιασμένη, η φτια-

σιδωμένη, η μασκαρεμένη «δημοκρα-

τία» είναι εξ’ ίσου απεχθής.

Ολη τούτη την αναφορά την αποτόλ-

μησα ως θεράπων της νομιμότητας. Οχι

ως υποκριτής ή δουλόφρων, αλλά ως

πραγματικός μαχητής. Αλλά, ξεκαθα-

ρίζω, της νομιμότητας του ορθού

λόγου, του κοινού συμφέροντος, του δι-

καίου!

Στη «νομιμότητα» του μνημονίου, της

παράδοσης της χώρας, της παραίτησης

από κάθε «ασυλία» στους τοκογλύφους

δανειστές μας, δηλώνω ανυπακοή.

―――――――
1. «Metro” 9/2/2011 σελ. 2 με τη σημείωση «ο Αν-

τιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλος,

για τις κινητοποιήσεις στα Διόδια». Κι από

κάτω: «Το “δεν πληρώνω” δεν είναι κίνημα,

αλλά... τζαμπατζήδες. Γ. Πεταλωτής, κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος.

2. Η «Καθημερινή» 6/2/2011, σελ. 22.

3. Ο Θωμάς ο Ακυινάτης όρισε τον ανθρώπινο νόμο

(lex) σαν μια λογική προσταγή κλπ. Unesc λ.

Κοινωνικών επιστημών, τ. 2 σελ. 608.

4. ΕΒΔΟΜΗ, 15 σελ. 8 και 22/1/2011 άρθρο μου.

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 σιγο-

καίνε μέσα μας, σε μια φλόγα ανά-

στασης και αναγέννησης της

Ελλάδας και του Λαού μας.

Ελάτε να ενώσουμε τη “ΣΠΙΘΑ” της

περιοχής μας με τις εκατοντάδες

σπίθες που ανάβουν σ’ όλη την Ελ-

λάδα μετά την πρωτοβουλία του

Μίκη Θεοδωράκη να ιδρύσει Κίνημα

Ανεξάρτητων Πολιτών “για να φουν-

τώσει η σπίθα και να γίνει η καθαρ-

τήρια φωτιά που θα μας σώσει”.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & Ανυπακοή
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Στις 31 Ιανουαρίου συνεδρίασε η Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Μαρκοπούλου στο Δημοτικό Κατά-

στημα και αποφάσισε την προέγκριση

ίδρυσης καταστήματος “Γραφείο τελε-

τών” στην οδό Παπακωνσταντίνου 20

στο Μαρκόπουλο μετά από αίτηση εν-

διαφερομένου καθώς και Αναψυκτη-

ρίου στη Λεωφ. Πόρτο Ράφτη επίσης

μετά από αίτηση ενδιαφερομένου.

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Καβασακάλης,

εισηγούμενος στην Επιτροπή εξήγησε

ότι όσον αφορά την πρώτη άδεια του

γραφείου τελετών, όπως τους ενημέ-

ρωσε, το Τμήμα Πολεοδομίας και Πο-

λεοδομικών Εφαρμογών Μαρκοπούλου

Μεσογαίας, στο συγκεκριμένο Οικοδο-

μικό Τετράγωνο (Ο.Τ. 69), οι χρήσεις

γης είναι Γενικής Κατοικίας (Φ.Ε.Κ.

166Δ/87), οπότε επιτρέπεται Γραφείο

Τελετών.

Οσον αφορά το Αναψυκτήριο, επίσης

οι χρήσεις αναψυκτηρίου επιτρέπον-

ται στο Ο.Τ. 164 επί της Λεωφόρου

Πόρτο Ράφτη βάσει του Γ.Π.Σ. της πε-

ριοχής Φ.Ε.Κ. 210Δ/2000, αφού είναι

Γενικής Κατοικίας.

Ετσι τα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν

ομόφωνα τις προεγκρίσεις και των

δύο επιχειρήσεων.

Να θυμίσουμε ότι την Επιτροπή Ποι-

ότητας Ζωής αποτελούν οι: 

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (Αντιδή-

μαρχος) & πρόεδρος της Επιτροπής

ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩ.,

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣ., ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,

ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝ. & ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Να επισημάνουμε εδώ ότι η  προέγ-

κριση ίδρυσης μιας επιχείρησης υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

ενός μηνός από την κατάθεση της αί-

τησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη

χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύ-

ματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια το θέμα θα εξεταστεί

από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία

θα δώσει την άδεια ίδρυσης.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης
σε ανοιχτή γραμμή με το Δημότη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με ανακοίνωσή του ενημε-

ρώνει τους κατοίκους σε θέματα που αφορούν καθα-

ριότητα, φωτισμό και ζημιές στους δρόμους, πώς θα

ενημερώνουν το Δήμο προκειμένου να ενεργήσει

άμεσα.

Ετσι με την παρούσα ανακοίνωση επισημαίνει:

Για προβλήματα που έχουν σχέση με την καθαριό-

τητα,  φωτισμό και ζημιές στους δρόμους, μπορείτε

να επικοινωνείτε και να τα αναφέρετε τηλεφωνικά,

κάθε ημέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8 π.μ.

– 2 μ.μ. στην αρμόδια υπάλληλό, κα Γωγώ ΚΟΥΚΗ,

στο 2299-0-20117.

Η υπάλληλος του Δήμου, θα σημειώσει την βλάβη ή

το πρόβλημα που υφίσταται και οι σχετικές παρεμβά-

σεις για την αντιμετώπισή τους (εάν δεν υπάρχει κα-

τεπείγουσα ανάγκη), θα γίνονται με σειρά

προτεραιότητας και εντός πέντε εργάσιμων ημερών,

το πολύ!

Τα Σαββατοκύριακα, θα μπορείτε να στέλνετε σχετικό

FAX  στο 2299-0-24003 και θα ακολουθείται η ίδια δια-

δικασία.

Για τα προβλήματα Ύδρευσης, οι δημότες θα μπο-

ρούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Ύδρευσης (Προ-

ϊστάμενος ο Σταύρος ΓΙΑΝΝΗΣ), στο τηλέφωνο

2299-0-71357.

Καθημερινά η Αντιδήμαρχος στο Πόρτο Ράφτη

Κρατώντας την υπόσχεσή του ο Δήμαρχος Σωτ. Με-

θενίτης εγκατέστησε από τις 10 Ιανουαρίου μόνιμα

την αρμόδια Αντιδήμαρχο στο Πόρτο Ράφτη, Μαρία

Κιμπιζή.

Οι δημότες, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων κ.λ.π.,

που επιθυμούν συνάντηση μαζί της, μπορούν να  τη-

λεφωνήσουν στο 2299-0-71706, ώστε να κλειστεί

άμεσα το σχετικό ραντεβού.

Θα γίνει προσπάθεια, σε χρονικό διάστημα τριών πε-

ρίπου μηνών, στο Δημοτικό Γραφείο Πόρτο – Ράφτη,

να πληρώνονται επί τόπου οι Λογαριασμοί του νερού,

ενώ ήδη γίνονται δεκτές αιτήσεις για  παροχή πιστο-

ποιητικών του Δήμου, τα οποία (πιστοποιητικά) θα πα-

ραδίδονται εκεί στους αιτούντες, σε τρείς εργάσιμες

ημέρες!

Η ώρα του Δημότη

Την ώρα του Δημότη εφαρμόζει ο Δήμαρχος Μαρ-

κοπούλου, ούτως ώστε ο δημότης να μπορεί να

συναντήσει το Δήμαρχο με ραντεβού για να συζη-

τήσει. Λεπτομέρειες παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ώρα του Δημάρχου 

Σταθμίζοντας τόσο την επιθυμία των πολιτών για

άμεση επικοινωνία με την Τοπική Αρχή, όσο και

την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ό

Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης κα-

θιερώνει την εβδομαδιαία Ώρα του Δημάρχου, η

οποία θα λαμβάνει χώρα με ραντεβού, κάθε Τρίτη,

μεταξύ 12:30 και 14:30μμ. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο

τηλέφωνο 2299 0 20121 και στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση methenitis@markopoulo.gr

Θερμή παράκληση προς τους πολίτες, να ενημε-

ρώνουν την Γραμματεία για τον χαρακτήρα των αι-

τημάτων, καθώς ενδέχεται η επεξεργασία αυτών,

να αφορά τομέα των τριών Αντιδημάρχων.     

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης 

Σύσκεψη για παρεμβάσεις 

στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη Λεω-

φόρο Πόρτο Ράφτη με τις πρόσφατες βροχοπτώ-

σεις.

Η οδός είχε ανασκευαστεί με αναθέτουσα αρχή

την Νομαρχία και η παραλαβή του έργου θα γίνει

από την Περιφέρεια.

Προέκυψε η ανάγκη σύσκεψης προκειμένου να

αξιολογήσουν το πρόβλημα και να προχωρήσουν

σε λύσεις.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου μαζί με εκπροσώπους

επαγγελματιών της περιοχής και καταστηματάρ-

χες, ο εκπρόσωπος της εργολήπτριας εταιρίας, ο

Περιφερειακός Σύμβουλος Γ. Δημόπουλος,  ο τ.

Νομαρχιακός Σύμβουλος  Π. Ευαγγελίου, ο Δή-

μαρχος Σ. Μεθενίτης, οι Αντιδήμαρχοι Πόρτο

Ράφτη και θεμάτων Καθημερινότητας Μ. Κιμπιζή

και Κ. Μαγγανάς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Α.

Ρούσης (υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), Β.

Μεθενίτης και Κ. Γιαννάκης πραγματοποίησαν σύ-

σκεψη όπου έγινε ανάλυση  των προβλημάτων και

των πιθανών λύσεων και αποφασίστηκαν οι εξής

ενέργειες:

1. Άμεσες παρεμβάσεις

• Διάνοιξη εγκάρσιων ανοιγμάτων στην νησίδα,

προκειμένου να υπάρχει παροχέτευση νερού από

το βόρειο προς το νότιο ρεύμα της Λεωφόρου.

• Καθαρισμός των σχαρών και του υπάρχοντος

αγωγού παροχέτευσης των ομβρίων.

2. Διερεύνηση προσωρινής λύσης. Κοστολόγηση

- (διεύρυνση υπάρχοντος αγωγού και επέκτασή

του μέχρι το ρέμα Καγγελίων-super market Μαρι-

νόπουλος) και εξέταση της δυνατότητας υλοποί-

ησης.

3. Ενέργειες για μόνιμη λύση

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Περι-

φερειακό  Σύμβουλο Γ. Δημόπουλο, θα εξεταστεί

μια ολοκληρωμένη μελέτη αποχέτευσης ομβρίων

υδάτων και η δρομολόγηση σχετικού διαγωνισμού

του έργου με δαπάνη της Περιφέρειας, αφού το

αποχετευτικό έργο, που πρέπει να γίνει θα ξεπε-

ράσει τα δύο (2) εκατομμύρια €.
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Εκφοβισμός και Σχολική βία:
Μύθοι και Πραγματικότητες

Ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Γλυκών Νερών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ‘Εκφο-
βισμός και Σχολική βία: Μύθοι και Πραγματικότητες’.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δημοτι-

κού Σχολείου (Διεύθυνση Κοραή 31 και Καραϊσκάκη)

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

Στην ημερίδα θα μιλήσουν: η Αντιπρύτανης Παντείου

Πανεπιστημίου Βάσω Αρτινοπούλου και ο Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης Γ. Πανούσης.

Χοροεσπερίδα με το ΝΟΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Σαρωνίδας (ΝΟΣ) οργανώνει χο-

ροεσπερίδα το Σάββατο 5 Μαρτίου από 21.30 στο

TENNIS CLUB (Ευγένα) στη Σαρωνίδα.

Η τιμή πρόσκλησης 25€ με μουσική φαγητό και ποτά.

Για προσκλήσεις απευθυνθείτε:

Πρόεδρο κ. Βόγγολη τηλ.6944357378

Έφορο κ. Δημητρίου τηλ. 6944172249 & 

ταμία κ. Μανιάδη τηλ. 6944505492.

Όμιλος «Νέοι 

Ορίζοντες Φιλίας»

εκδήλωση με βασιλόπιτα 

Ο Φιλανθρωπικός, Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός

και Αθλητικός Όμιλος “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”, με

έδρα το νέο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

θα πραγματοποιήσει την  ετήσια εκδήλωση με κοπή

της  Βασιλόπιτας, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και

ώρα 19:00, όπου θα παρουσιαστεί το κοινωνικό

έργο του Ομίλου, 

θα τιμηθούν προσωπικότητες με σημαντική προ-

σφορά στην κοινωνία καθώς και εταιρείες που

έχουν ενισχύσει τον εθελοντισμό στα πλαίσια της

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Συμμετέχει το Χορευτικό Τμήμα του  Πολιτιστικού

Κέντρου «Καύκασος». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί

στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», δίπλα από το Δημαρχείο

της Βούλας (επί της παραλιακής λεωφόρου), 

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου

17.15-18.45: Ενότητα Α: Βίος και

επιστημολογία του Επίκουρου.

17.15-17.30: Ο Βίος του Επίκου-
ρου με τον Μάριο Βερέττα - Κάπα

Κρέτση.

17.30-17.50: Κανών: Η αναζήτηση
της αλήθειας με το Γιώργο Μπα-

κογιάννη

17.50-18.05: Φυσιολογία: Η φύση
του σύμπαντος  και του ανθρω-
που με το Χρήστο Γιαπιτζάκη.

18.05-18.10:  Η σημασία της πα-
ρέκκλισης στην οργάνωση της
ύλης με τον Κώστα Καλεύρα.

18.10-18.30: Συζήτηση - Τ. Πανα-

γιωτόπουλος, Μ. Βερέττας, Γ.

Μπακογιάννης, Χ.Γιαπιτζάκης, Κ.

Καλεύρας.

18.30-18.50 Διάλειμμα

18.50-19.00: Το επικούρειο άσμα
του Σείκιλου (μουσικό δρώμενο

από το συγκρότημα Κάβειρος).

19.00-20.45: Ενότητα Β’ Ηθική η

Τέχνη του Ευδαίμονα βίου. Συν-

τονιστικής Γιωργος Μπακογιάννης

19.00-19.15: Η επικούρεια διαχεί-

ριση του φόβου του θανάτου  με

Χρυσάνθη Κεχρολόγου

19.15-19.30: Διαχείριση επιθυ-
μιών και αυτάρκεια με Δημήτρη

Δημητριάδη

19.30-19.45: Ηδονή και ευτυχία με

Κυριακή Πούλου

19.45-20.00: Φιλία με Δημήτρη

Αλτα.

20.00-20.20: Το μήνυμα του Επί-
κουρου. Αντιπολίτευση και συμ-
μετοχή στη ζωή με Δημήτρη

Ποταμιάνο.

20.20-20.45: Συζήτηση.

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

Η επικούρεια φιλοσοφία από την

αρχαιότητα μέχρι σήμερα

10.00-11.00 Ενότητα Γ’ Επικού-

ρεια Θεωρία και πρακτική

10.00-10.01: Διδασκαλία και ψυ-
χοθεραπεία στον Κήπο με Χρ. Για-

πιτζακη.

10.10-10.20: Οι γυναίκες στον
Κήπο με Ανθ. Χατζηγεωργίου.

10.20-10.30: Η επικούρεια άποψη
περί θεών με Τάκη Παναγιωτό-

πουλο.

10.30-10.40: Ασαφής λογική με

Μπάμπη Πατζόγλου

10.40-10.50: Επικούρειες επιδρά-
σεις στο Διαφωτισμό με Μαριο

Πετρίδη

10.50-11.00 Επικούρειες επιδρά-

σεις στην Επιστήμη με Στ. Φραγ-

κοπουλο.

11.00-11.15: Συζήτηση.

11.15-11.30 Διάλειμμα

11.30-11.35 Αποσπάσματα από

τον επικούρειο ποιητή Λουκρήτιο

(απαγγελία με Γ. Αγρόδιο).

11.35-13.00: Ενότητα Δ: Η Δια-

χρονική αξία της επικούρειας φι-

λοσοφίας.

11.35-11.50: Επικούρεια προσέγ-
γιση στις σύγχρονες θεωρήσεις
της κβαντικής μηχανικής με Μ.

Σταματιάδη.

11.50-12.00: Επίκουρος και Θεσ-
σαλονίκη: Θεοδωρίδης “Θύρα-
θεν” και πρώτος Κήπος με Β.

Μπατζογιάννη.

12.00-12.15: Επίκουρος και οικο-
νομική κρίση με Γ. Καπλάνη.

12.15-12.30: Η επικούρεια φιλο-
σοφία σήμερα με Μ. Βερέττα.

12.30-12.40: Η καλλιέργεια της
Επικούρειας φιλοσοφίας στον
Κήπο Θεσσαλονίκης με Αντ. Μπι-

λίση.

12.40-12.50: Η καλλιέργεια της
Επικούρειας φιλοσοφίας στον
Κήπο Αθηνών με Γ. Μπακογιάννη

12.50-13.10: Συζήτηση

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο 

Επικούρειας Φιλοσοφίας
12-13 Φεβρουαρίου 2011, Γέρακας Δήμου Παλλήνης - Αττική

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, τηλ. 210 6619937

Οι Φίλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”, καθώς

και το φιλοσοφικό περιοδικό “Ο Κήπος του Επίκουρου”, με την υποστήριξη του Δήμου Παλ-

λήνης, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας.

Ο τόπος και ο χρόνος της διοργάνωσης δεν είναι τυχαίος. 

Το 1ο Συμπόσιο διοργανώνεται στη περιοχή Γέρακας του Δήμου Παλλήνης τιμώντας τον

Επίκουρο, ο οποίος καταγόταν από τον Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού (σημερινός Γέρακας),

σύμφωνα με το βιογράφο Διογένη Λαέρτιο: "Επίκουρος Νεοκλέους και Χαιρεστράτης,

Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, γένους του των Φιλαϊδών". 

Επιπλέον, ο Επίκουρος σύμφωνα πάντα με τον Διογένη Λαέρτιο γεννήθηκε τον αττικό

μήνα Γαμηλιώνα (σημερινό Φεβρουάριο): "μηνός Γαμηλιώνος εβδόμη". Η επιλογή της ημε-

ρομηνίας διεξαγωγής του Συμποσίου έγινε ώστε να συμπίπτει κατά το δυνατό με το μήνα

που γεννήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

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

- ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 9:00 το βράδυ,

«HEAVY ROCK AND X METAL LIVE» 

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα: Agnes Vein, Kvazar, Universe

217, Saraband, Common I, Delete the Mass. 

Έξη διαφορετικά συγκροτήματα της εναλλακτικής metal – rock

μουσικής σκηνής, έρχονται με μπόλικο κέφι και αδρεναλίνη στις

Απόπειρες, για μια μοναδική συναυλία μεγάλης διάρκειας. 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, στις 9:15 το βράδυ στο

σινε ΑΛΙΚΗ.

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΣ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΣΕ», της

Μπιαμπασουρέν Νταβάα. Μογγολία 2005. Διάρκεια 90 λεπτά.

Μια αντισυμβατική ταινία για την μητρότητα. 
Είναι μια μοναδικά γοητευτική ιστορία που περιέχει ίσες δόσεις πραγ-
ματικότητας, δράματος και μαγείας. Είναι η εξερεύνηση μιας απομακρυ-
σμένης και εξωτικής κουλτούρας στην οποία η παράδοση και ο μύθος
είναι ουσιαστικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, είναι ένα παράθυρο σε
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και στα οικουμενικά θέματα. Η σκηνοθέτις
καταγράφει μέσα από τις εικόνες ενός ντοκιμαντέρ την έκπτωση της μη-
τρικής αγάπης αλλά και την ανάστασή της. Όμως πέρα από την σχέση
της μητέρας καμήλας με το νεογέννητο της, η ταινία αποτελεί και μια
σπάνια καταγραφή της ζωής στις στέπες της Μογγολίας. Τα ζεστά συ-
ναισθήματα της ταινίας αποτελούν ένα μάλλον σπάνιο σκηνοθετικό επί-
τευγμα για το γεμάτο κυνισμό και σκληρότητα σημερινό τοπίο του
κινηματογράφου.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

η γυναίκα που κάθεται
του Δημήτρη Καραντζά

Θέατρο Άρτι

Ηπείρου 41  / 210.88.34.002.

Πρεμιέρα 21 Φεβρουαρίου 

για 20 παραστάσεις

Υπό την επίβλεψη ενός άγρυπνου φωτός και κάτω απο

τη συνεχή παρουσία ενός αδιευκρίνιστου ήχου, δύο προ-

σωπα, σε έναν αγνωστό τους χώρο, αναγκάζονται να

εκτελέσουν συγκεκριμένες δράσεις σε απόλυτη σιωπή,

να επινοήσουν μεταξύ τους σχέσεις και με οποιονδήποτε

τρόπο να συνθέσουν μια φαινομενικά ήρεμη και καθόλα

βιώσιμη καθημερινότητα. Η επανάληψη των δράσεων και

η εξάντληση των μοτίβων, τους οδηγεί σταδιακά να αν-

τιδράσουν βίαια στη συνθήκη. 

Το κείμενο (μια σειρά δράσεων για δυο άτομα) κατα τη

διάρκεια των προβών τροποποιήθηκε και ανασυντέθηκε

βάσει των αυτοσχεδιασμών των ηθοποιών και τελικά

προέκυψε ένα νέο έργο - αποτέλεσμα της δουλειάς όλης

της δημιουργικής ομάδας.

με τους  Άννα Μακράκη και Θύμιο Κούκιο

παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15 

τιμές εισιτηρίων: 18 € & 12 € - διάρκεια: 60΄ 

Κινηματογραφική Λέσχη 

Ηλιούπολης
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης σας προ-

σκαλεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 13/02  (8μ.μ.) στην εκδήλωση

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ

Θα προβληθεί η ταινία ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ της Αγ-

γελικής Αριστομενοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ, 2009, έγ-

χρωμη, 65´)

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Μα-

ρίνου Αντύπα 86, Ανω Ηλιούπολη, λεωφορείο 237

από σταθμό μετρό Δάφνης).

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 Φε-

βρουαρίου 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

Χαρά Καλατζίδου & το χορευτικό ζευγάρι Τζουλια & Αλε-

ξάντερ 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

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

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

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-2-2011

A SWINGING JOKE
Ένα κρεμασμένο αστείο; 

Ένα αστείο που χορεύει swing; Ή και τα δύο;

Δημιουργήθηκαν την άνοιξη του 2010 στην Κέρκυρα. Η

σκέψη υπήρχε καιρό πριν όταν ο Αθηνόδωρος Καρκαφί-

ρης (κιθάρα) και ο Γιωργίλας Κασαβέτης (κρουστά), φοι-

τητές στην Κέρκυρα, αποφάσισαν πως πρέπει να

συμπράξουν μουσικά.

Τι θα έπαιζαν όμως; Gypsy Jazz, Jazz Manouche, Gypsy

Swing, είναι τρεις διαφορετικές ονομασίες αναφερόμενες

όλες στην μουσική του Django Reinhardt.

Μια μουσική πρόκληση και για τους δύο.

Η σχεδόν “καρμική” έλευση του Κωνσταντίνου Στουραΐτη

(κιθάρα) και του Αλέξη Δελλή (κοντραμπάσο) στο νησί και

η αγάπη τους γι’ αυτήν τη μουσική έδωσαν σάρκα και οστά

στη μπάντα. Ξεκίνησαν πρόβες, παίζοντας διάφορα stan-

dards από την gypsy jazz και jazz σκηνή, γρήγορα όμως

άρχισαν να διασκευάζουν Μανώλη Χιώτη (λόγω της πρό-

δηλης μουσικής του συγγένειας με τον Django), παλαιά

ρεμπέτικα, αρχοντορεμπέτικα, παραδοσιακά, μέχρι και

90's ελληνικά κομμάτια. Δοκίμασαν την εμπειρία του δρό-

μου παίζοντας σε διάφορα σημεία στην Κέρκυρα με ανέλ-

πιστη επιτυχία.

Εκθεση εικαστικών 

στο Ζάπειο Μέγαρο

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστη-

μών Ελλάδος συνδιοργανώνει με τη στήριξη και χορη-

γία της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Νομού

Αττικής έκθεση εικαστικών μελών του Ομίλου με φιλαν-

θρωπικό σκοπό, στο Ζάππειο Μέγαρο 23-26 Φεβρουα-

ρίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν 23 Φεβρουαρίου 7μ.μ. 

Το 50% των εσόδων από την πώληση των έργων θα

δοθεί αρωγή στο Σύλλογο «Αγάπη και Ελπίδα» που φι-

λοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Κορωπί. 

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής

Επιτροπής για την UNESCO και του Δήμου Καλλιθέας.
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Συνάντηση με τους αθλητικούς φορείς των 3Β πραγ-

ματοποίησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας

την περασμένη Παρασκευή.

Παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των αθλητικών

συλλόγων και των 3Β.

Θέτις, Τρίαινα, Αιγέας, Ναυτικός Ομιλός, Αρης, Πα-

νελλήνιος Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης,

Πρωτέας από τη Βούλα.

Ναυτικός Ομιλος Βάρης-Βάρκιζας, Α.Ο. Αναγυρούς,

Αθλητικός Κολυμβητικός Βάρης-Βάρκιζας από τη

Βάρη

Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, Ναυτικός

Ομιλος, Σύλλογος Αντισφαίρισης από τη Βουλιαγ-

μένη.

Ο Δήμαρχος τους εξήγησε ότι μέχρι τις 28 Φεβρουα-

ρίου θα λειτουργούν με το παρόν καθεστώς. Μετά τις

28 Φεβρουαρίου θα ιδρυθεί Νέος Ενιαίος Αθλητικός

Οργανισμός του νέου Δήμου, όπου θα διοικούνται

όλοι. Θα καταργηθούν όλοι οι οργανισμοί και θα

μπουν νέοι κανόνες.

«Δεν είναι όπως ξέρατε, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Θα έχετε βιβλία, αριθμό φορολογικού μητρώου, θα
έχετε τα πάντα. Και τα μέλη θα γράφονται σε βιβλίο
μητρώου και όλα. Και η δραστηριότητα που έχετε.
Εχουμε τον πλήρη έλεγχο και είμαστε υπεύθυνοι»,
τόνισε και συνέχισε:

«Υπάρχουν Σύλλογοι που προσφέρουν· και προσφέ-
ρουν πάρα πολύ στον τόπο, αλλά υπάρχουν και οι αε-
ριτζήδες που πάνε και κάνουν κατάληψη στην
παραλία και λένε Ομιλος. Αυτά θα καλεστούμε εμείς
αύριο να τα λύσουμε. Επομένως πρέπει να ξέρουμε
το ιστορικό σας. Δεν είναι κακό».

Ερώτηση από το Ακροατήριο ακούστηκε: Εχουμε κα-
νέναν τέτοιο πρόβλημα εδώ στη Βούλα;
«Δεν θα πέσουμε σ’ αυτό το επίπεδο συζήτησης
τώρα. Ανήκετε στον Τοπική Αυτοδιοίκηση πλέον και
από τις 28 Φεβρουαρίου ξεκινάει μία νέα περίοδος και
επομένως πρέπει να ενταχθείτε σ’ αυτόν τον Αθλη-
τικό Οργανισμό. Οποιος πιστεύει ότι αυτό είναι μεμ-

πτό ας μη το δεχτεί. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη
δουλειά μας. Κατανοητό δεν είναι; Δεν ξέρω αν κά-
ποιου δεν του αρέσει αλλά έτσι είναι», ήταν η απάν-

τηση του Δημάρχου.

Από το Ναυτικό Ομιλο της Βάρης-Βάρκιζας μίλησε

εκπρόσωπος, που εξήγησε ότι αθλούνται στην Ανα-

τολική παραλία της Βάρκιζας και τους έχει παραχω-

ρηθεί από την ΕΤΑ ένα κομμάτι για να χτιστούν οι

αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, αλλά δεν έχει

προχωρήσει, πράγμα που είναι και το βασικό τους

πρόβλημα.

Ζητησε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο

που θα κάνουν την παρουσίαση του φορέα προς το

Δήμο.  Τι θα περιλαμβάνει το υπόμνημα. «Ποιος είναι
ο τρόπος που σκέπτεστε τη συνεργασία;», ρώτησε.

«Θα πρέπει να κάνετε πλήρη αναφορά για οτιδήποτε
αφορά το Σύλλογο. Ο Δήμος θα πρέπει να ξέρει τι
του γίνεται», ήταν η απάντηση του Δημάρχου.

Ο Διον. Κοντονής, πρόεδρος του Συλλόγου Αντι-

σφαίρισης Βουλιαγμένης ενημέρωσε ότι ο Σύλλογός

τους διαθέτει δύο εθνικές ομάδες και 250 παιδιά που

αθλούνται.

Επεσήμανε δε ότι «Οι περισσότεροι σύλλογοι απο-
βλέπουν στην οικονομική ενίσχυση του Δήμου. Πρό-
σφατα η Γ.Γ. Αθλητισμού  έβγαλε ένα πλαίσιο πώς
πρέπει να κινούνται οι Σύλλογοι, για να έχουν διευ-
κολύνσεις από τη ΓΓΑ, τι χαρτιά πρέπει να υποβάλ-
λουν κ.λ.π. και καλό θα είναι να ενημερωθούν γι’ αυτό
οι Σύλλογοι».

Ο Γ. Βουδούρης από τον Αιγέα Βούλας, αναφέρθηκε

στο Τμήμα Κολύμβησης που διαθέτει ο Σύλλογος και

τα  παιδιά πάνε και αθλούνται στη Νέα Σμύρνη, αφού

δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ.

Εχουν την Ερασιτεχνική αλιεία που είναι πρωταθλη-

τές σ’ όλη την Ελλάδα. 

Εδειξε ενδιαφέρον ο δήμαρχος, αφού δεν γνώριζε

ότι υπήρχε τέτοιο τμήμα.

«Η αλιεία είναι ένα άθλημα κοινωνικό. Δεν είναι μόνο
τα μεγάλα σωματεία που αναπτύσσεται ο αθλητισμός
στην περιοχή», είπε.

Ξανατόνισε δε ότι βαδίζουμε σε μια άλλη εποχή, κι
έχει αλλάξει το κλίμα. Και με κατανοήση και αγάπη
μεταξύ μας θα τα καταφέρουμε, αλλά πρέπει να

Συνάντηση αθλητικών φορέων με τη Δημοτική Αρχή στα 3Β

Τίποτα δεν είναι όπως παλιά.

“Θα έχουμε τον πληρη έλεγχο και θα είμαστε υπεύθυνοι”, δήλωσε ο δήμαρ-

χος.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, αλλάζουν όλα στον αθλητισμό των Δήμων. Καταρ-

γούνται οι αθλητικοί οργανισμοί στις δημοτικές ενότητες και δημιουργείται

ένας Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός, που θα έχει κάτω από την “ομπρέλα”

του όλους τους αθλητικούς φορείς του τρίδημου Δήμου.

Ζητείται ειδικός σύμβουλος!

Στην “Εστία” γνωστοποίησε την πρόσληψη ειδικού

συμβούλου ο Δήμαρχος των 3Β Γρ. Κασιδόκωστας.

Ζητάει λοιπόν ένα άτομο για τη θέση του ειδικού

συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου με αντικείμενο απασχόλησης

οργανωτικά και διοικητικά θέματα.

Η ανακοίνωση έγινε στις 5 Φεβρουαρίου ημέρα

Σάββατο στην ΕΣΤΙΑ.

Εως τις 15 Φεβρουαρίου λοιπόν όσοι ενδιαφέρον-

ται μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Τώρα, γιατί προτίμησε την “ΕΣΤΙΑ” και όχι την το-

πική εφημερίδα, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις

για δημοσιεύσεις του Δημοσίου, μόνο αυτός μπο-

ρεί να μας το πεί.

Η Δημοτική Κοινότητα Βούλας

δέχεται τους πολίτες

Η Δημοτικη Κοινότητα Βούλας, όπως μας ενημέ-

ρωσαν, απέκτησε γραφείο στο Δημοτικό Κατά-

στημα της Βούλας (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18)

στον πρώτο όροφο.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλας δέ-

χεται τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς με

στόχο την από κοινού δράση σε θέματα τοπικού εν-

διαφέροντος.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,

πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, κα-

ταγράφει,  προτείνει και προωθεί δράσεις ανάπτυ-

ξης για την περιοχή.  
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βρούμε άκρη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ότι
θέλει, και ο καθένας να δηλώνει ότι είναι και να παίρ-
νει ένα γήπεδο...

Ο Ησαϊας Βασιλειάδης από τον Αρη Βούλας, ανα-

φέρθηκε στα δύσκολα οικονομικά των συλλόγων και

υπενθύμισε στο Δήμαρχο ότι του έχουν καταθέσει

προεκλογικά σχετικό υπόμνημα, ενώ του ευχήθηκε

καλή πορεία.

«Τον Αρη Βούλας τον γνωρίζω από τον καιρό που

γεννήθηκα», επεσήμανε ο Δήμαρχος.

Οσο για τα προεκλογικά δεν τα θυμάται, ούτε τα γνω-

ρίζει, όπως είπε. 

«Τότε ήταν προεκλογική περίοδος.  Τώρα είμαστε
εδώ και όποιος θέλει καταλαβαίνει την πραγματικό-
τητα. Τώρα είμαστε στην πράξη, τώρα ξεκινάμε» εξή-

γησε.

Η πρόεδρος του Α.Σ. Πετοσφαίρισης «Θέτις», Μαρία

Σαλιαρέλη, δήλωσε ότι έχουν 150 παιδιά και διαθέ-

τουν και τμήμα αγοριών.

Οι γυναίκες παίζουν στην Α κατηγορία της Αθήνας

και ευελπιστούν φέτος σε άνοδο. Οι προπονήσεις γί-

νονται στο γήπεδο του Α’ Γυμνασίου της Βούλας. 

Στο μεταξύ ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου, όσον

αφορά τις μεταφορές των αθλητών με πούλμαν,

αφού οι διαδρομές που διανύουν είναι μεγάλες και

βρίσκονται μεσα στο πρωτάθλημα.

Χειρόφρενο στα πούλμαν!

«Πούλμαν δεν έχει. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν ασφάλειες.
Εγινε ένα μικρό ατύχημα στη Βάρη και διαπιστώθηκε ότι
δεν έχουν ασφάλεια. Ετσι δέσανε χειρόφρενα», δήλωσε ο

δήμαρχος και θα παραμείνουν ακίνητα μέχρι να τακτοποι-

ηθεί το θέμα της ασφάλειας. 

Ακροάτρια ρώτησε αν υπάρχουν πούλμαν και στη Βούλα

και στη Βουλιαγμένη χωρίς ασφάλεια.

Η απάντηση του δημάρχου ήταν ότι «το ξέρετε ότι υπάρ-
χουν. Ενιαίος είναι ο Δήμος πλέον. Υπάρχει απόφαση Δ.Σ.

που λέει απαγορεύεται να βγει πούλμαν από τη Βουλιαγ-
μένη. Αν εγώ δώσω εντολή και τρακάρει στα Πηγαδάκια,
θα πάω φυλακή». 

Ο πρόεδρος του Α.Ο. Αναγυρούς δήλωσε ότι είναι ένα σω-

ματείο λαϊκής βάσης και φιλοξενείται στις δημοτικές εγ-

καταστάσεις του Δήμου. Εχει γύρω στους 470 αθλητές σε

4 αθλήματα:  Στίβο, Μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις.

«Οι ανάγκες του Συλλόγου είναι το οικονομικό και πάντα ο

Δήμος στα Σωματεία της Βάρης έδινε μία επιχορήγηση.

Φέτος πήραμε τα μισά», εξήγησε.

«Και κακώς τα πήρατε. Πρώτα έπρεπε να κοιτάξουν τις
ανάγκες της ζωής του Δήμου, και μετά οποιοδήποτε άλλο.
Δεν θα πεθάνουμε αν δεν κάνουμε και ένα μήνα αθλητισμό.
Θα πεθάνουμε όμως αν δεν έχουμε απορριμματοφόρα. Το
να έχουν οι εργάτες να πληρωθούν έξι μήνες και να δίνει ο
δήμαρχος δεξιά κι αριστερά, με συγχωρείς. Αλλά αυτά θα
τα πούμε άλλη ώρα».
Ο Στ. Πλακαντωνάκης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επι-

τραπέζιας Αντισφαίρισης,  ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την

πρόσκληση και τη θεωρεί ως βήμα καλής συνεργασίας.

Ο πρόεδρος της Τρίαινας Βούλας, Αναγνώστου επεσήμανε:

«Εμείς θέλουμε να βοηθήσετε να ανοίξουν οι πισίνες.
Εχουμε πρόβλημα βασικό για όλες τις ομάδες της κολύμ-
βησης που δεν έχουν πού να πάνε. Εσείς είστε στη Βου-
λιαγμένη, βοηθήστε να πάρουμε κι εμείς κάποιες ώρες.
Επειδή κι εγώ προέρχομαι από τον αθλητισμό και γνωριζό-
μαστε πολύ καλά, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά».

Επ’ αυτού μίλησε η πρόεδρος του ΝΟΒ Στ.Τίγκα, η οποία

ζήτησε από τον πρόεδρο της Τρίαινας να μιλήσουν.

Ο Χρ. Βασιλειάδης, πρόεδρος του Πρωτέα Βούλας, δήλωσε

ότι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου που είναι

αρκετά καλές, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα. Δήλωσε

σύμφωνος για τη διαφάνεια και πιστεύει ότι θα υπάρξει και

το άνοιγμα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, μετά

απ’ αυτό.

Κλείνοντας ο δήμαρχος θεώρησε ικανοποιητική τη συνάν-

τηση και την ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωσε ότι θά ξα-

νασυναντηθούν όταν θα έχουν καταθέσει οι σύλλογοι τα

υπομνήματά τους, όπου και θα ενημερωθούν πώς θα συ-

νεργαστούν με το Δήμο.

Επεσήμανε δε ότι ο Δήμος θα δώσει προτεραιότητα στον

Αθλητισμό και την Παιδεία.

Αννα Μπουζιάνη

«Δεν είναι όπως ξέρατε. Εχουν αλλάξει τα πράγματα»

Ανασφάλιστα τα 

οχήματα της Βάρης
Ο Δήμαρχος επ’ ευκαιρία της συνάντησής του με

τους Αθλητικούς Συλλόγους, τους ενημέρωσε ότι

τα αυτοκίνητα των Δημοτικών Ενοτήτων έχουν ακι-

νητοποιηθεί γιατί δεν είχαν άδειες. Ετσι οι οδηγοί

της Βάρης δέσανε τα χειρόφρενα και περιμένουν.

Ο Αντιδήμαρχος της Δη-

μοτικής Κοινότητας

Βάρης Ελ. Αργυρουδά-

κης, σχετικά με την ακινη-

τοποίηση των οχημάτων

της Βάρης έστειλε την πα-

ρακάτω επιστολή:

Ενημερώνουμε τους κα-
τοίκους της Δημοτικής
Ενότητας Βάρης ότι τα

οχήματα του πρώην Δήμου Βάρης παραμένουν ακι-
νητοποιημένα στο εργοτάξιο, εξαιτίας της εγκλη-
ματικής αδιαφορίας που επέδειξε η απελθούσα
Δημοτική Αρχή, με τη μη εκπλήρωση των συμβατι-
κών της υποχρεώσεων προς την Ασφαλιστική Εται-
ρεία που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη
των οχημάτων.

Αν και από το Νοέμβριο 2010 είχε ενημερωθεί εγ-
γράφως η προηγούμενη δημοτική αρχή και της είχε
ταχθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να κατα-
βληθούν τα χρήματα και να μην υπάρξει κανένα
πρόβλημα, εντούτοις ουδέν έπραξε. 

Ήδη ο Δήμος  μας προβαίνει σε όλες τις νόμιμες
επιβαλλόμενες ενέργειες ούτως ώστε το συντομό-
τερο δυνατό τα οχήματα του Δήμου να καλύψουν
και πάλι τις ανάγκες των κατοίκων και της περιοχής. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

Η Κοινότητα Βάρης γέμισε σκουπίδια!

Ακινητοποιημένα λοιπόν τα οχήματα της Βάρης. Ούτε τα παιδιά μπορούν να πάνε στο

σχολείο, ούτε οι αθλητές στους αθλητικούς χώρους.

Ούτε τα σκουπίδια στη χωματερή!

Ετσι η Βάρη γέμισε σκουπίδια. Βουνά ολόκληρα γεμίζουν τους δρόμους, γιατί τα αυτο-

κίνητα είναι ανασφάλιστα!

Και μου γεννάται το ερώτημα: είναι ενιαίος ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ή δεν

είναι; Τί είδους αντιμετώπιση είναι αυτή;

Δηλαδή άλλα αυτοκίνητα μαζεύουν τα σκουπίδια της Βάρης, άλλα της Βούλας και άλλα

της Βουλιαγμένης; Και αν χαλάσουν τα αυτοκίνητα της Βουλιαγμένης θα μείνει βρώμικη;

Γιατί από όσα πολύ καλά είμαι σε θέση να γνωρίζω, όταν απεργούσαν οι χωματερές, η

Βουλιαγμένη ανέβαζε τα σκουπίδια της στο Πανόραμα της Βούλας, στο χώρο μεταφόρ-

τωσης! Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά; Ή να υποθέσουμε αυτό που υπονοεί ο τίτλος του

Δήμου. Τρεις δήμοι στη συσκευασία του ενός!

Άλλα μας λέει ο Δήμαρχος στα συμβούλια.
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Αίσχος!!!

Την πλέον αλγεινή εντύπωση μου έδωσε η Ελληνική

Αστυνομία, στην Κερατέα, όταν είδα έναν υπερήλικα

καλοντυμένο κύριο να προσπαθεί να τους μιλήσει κι

εκείνοι να τον σπρώχνουν να τον πετάνε κάτω και να

τον κλωτσάνε σαν άδειο σακί.

Δεν συζητώ για όλα τα άλλα· για τη μανία τους να

κάψουν το “καφενείο” στα μπλόκα, που δημοσιεύαμε

φωτογραφία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Φιλίππου κατήγγειλε 

το όχι της Χριστοφάκη

Καταπέλτης ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που στη συγκέντρωση της Κερατέας, την περασμένη

Τετάρτη, όπου ένας εκπληκτικός όγκος λαού, με

μπροστάρη τη νεολαία βροντοφώναξε όχι στα ΧΥΤΑ.

“Δεν θα περάσουν”.

Κατήγγειλε ο Δήμαρχος Σαρωνικού τη μειοψηφία

του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής την Χρι-

στίνα Χριστοφάκη που μειοψήφισε στην πρόταση

στήριξης του αγώνα της Κερατέας κατά των ΧΥΤΑ.

Καταλαβαίνετε τί έγινε από τη λαοθάλασσα της Κε-

ρατέας, στο άκουσμα αυτό!!!

Νέο Μνημόνιο προ των

πυλών, Μαγιάτικο!

Οπως ακούσαμε από τα γυάλινα παράθυρα, έρχεται νέο

Μνημόνιο που πρέπει να υπογραφεί αρχές του Μάη από

την Ελληνική Βουλή· δια τας υπογραφάς δηλαδή μόνο, μη

φανταστείτε συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις.

Μούγγα.

Μάλιστα, επειδή θα έχει διάρκεια μέχρι το 2015, που θα έχει

κλείσει την τετραετία της η παρούσα κυβέρνηση, αν προλάβει,

θα πρέπει να έχει και τη συναίνεση της μειοψηφίας.

Οπερ σημαίνει ή τα ψήνει η κυβέρνηση με κάποιες εκκολ-

λαπτόμενες μειοψηφίες ή πάει σε εκλογές.

Οι εκλογές όμως είναι και δύσκολες και πολυέξοδες,

οπότε μάλλον θα προτιμήσουν το πρώτο. Οποιος βέβαια

υπερψηφίσει θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα τον φάει η μαρ-

μάγκα...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Αν θελήσομε να καταγράψομε grosso modo,

τους μεγάλους πολέμους της ελληνικής αρχαι-

ότητας, θα  πρέπει να μιλήσομε για τον Τρωϊκό

Πόλεμο, τους Περσικούς Πολέμους και τον Πε-

λοποννησιακό Πόλεμο. Στον πρώτο, οι Έλληνες

με κάποιο πρόσχημα εκστρατεύουν εναντίον του

ασιατικού κράτους της  Τροίας και μαθαίνομε

μέρος των γεγονότων   από τον Όμηρο. Στον

δεύτερο πόλεμο, το  ασιατικό βασίλειο της Περ-

σίας, δια της Ελλάδας προσπαθεί να εισβάλει

στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα γεγονότα και οι λε-

πτομέρειες εδώ καταγράφονται από τον Ηρό-

δοτο. Στον τρίτο πόλεμο, τα γεγονότα

διαδραματίζονται κυρίως στον ελλαδικό χώρο,

όπου οι Έλληνες μάχονται εναντίον των αδελ-

φών Ελλήνων και αυτός ο αλληλοσπαραγμός,

καταλήγει με την κατάλυση των δημοκρατικών

ιδεωδών,  στην τυραννία και μετά στη συνέχιση

του αγώνα της δημοκρατικής παλινόρθωσης με

αλληλοσπαραγμό και με επωδό, τη λήξη της

ηγεμονίας της Ελλάδας, στο γεωγραφικό της

χώρο. Εδώ, τα ιστορικά γεγονότα τα μαθαίνομε

από τους  ιστορικούς Θουκυδίδη και Ξενοφώντα. 

Η λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, γράφε-

ται με τη μάχη στους Αιγός ποταμούς, για την

οποία έχω ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο

άρθρο μου. Στο άρθρο αυτό, αναφέρθηκα και

στον Όρκο των Πλαταιών δηλαδή στον όρκο

αδελφοσύνης, στον οποίο ώμωσαν οι Έλληνες

προτού μπούν στη μάχη*. 

Η μάχη των Πλαταιών μαζί με τη μάχη της Μυ-

κάλης, ήταν οι μάχες, οι οποίες σφράγισαν  το

τέλος της Περσικής εισβολής, στον δεύτερο

μεγάλο πόλεμο που προανέφερα. 

Αυτή τη μεγάλη και τόσο σημαντική μάχη των

Πλαταιών, θα προσπαθήσω να ξαναφέρω στη

μνήμη μας στο σημερινό άρθρο.  

(Οι Πλαταιές, είναι πόλη της Βοιωτίας κτισμένη

στις ρίζες του Κιθαιρώνα, κοντά στα σύνορα

της Αττικής. Το όνομα της το πήρε από την

κόρη του Ασωπού την Πλαταία και κατά τον

Όμηρο οι κάτοικοι της πολέμησαν  στον Τρωϊκό

πόλεμο μαζί με τις άλλες πόλεις της Βοιωτίας.

Κατά τους πρώτους ιστορικούς χρόνους βρέ-

θηκε κάτω από την κατοχή των Θηβαίων. Αργό-

τερα απελευθερώθηκε από τους Αθηναίους και

έκτοτε ήταν πάντοτε σύμμαχος των Αθηναίων.

Οι Πλαταιείς  διακρίθηκαν στην μάχη του Μα-

ραθώνα και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας).

Μετά την ήττα  των Περσών στη Σαλαμίνα, ο

Μαρδόνιος, ικανός Πέρσης στρατηγός, περνά

με τα στρατεύματά του στην Αττική. Φτάνει

στην Αθήνα και  παρά το ότι  τη βρίσκει έρημη

και εγκαταλελειμμένη από τους κατοίκους της,

την καταστρέφει ολοσχερώς. 

Εκεί  πληροφορείται, πως ο Σπαρτιάτης στρα-

τηγός Παυσανίας, έχει περάσει τον Ισθμό της

Κορίνθου και με στρατό έρχεται εναντίον του.

Τότε ο Μαρδόνιος, οδεύει για ανεφοδιασμό

προς την Βοιωτία και για ασφάλεια κλείνεται

στην συμμαχική  προς τους Πέρσες Θήβα.

Σε λίγο φτάνει και ο Παυσανίας μαζί με 3000

Μεγαρείς, 8000 Αθηναίους, 600 Πλαταιείς οπλί-

τες, αλλά χωρίς ιππικό πράγμα που τον βάζει

σε μειονεκτική θέση. 

Ο Ασωπός, είναι ο ποταμός που διασχίζει την

βοιωτική πεδιάδα από δυτικά προς ανατολικά,

σχεδόν παράλληλα προς τον Κιθαιρώνα.

Έτσι χωρίζει το γεωγραφικό χώρο, σε ένα νότιο

λοφώδες και βραχώδες τμήμα που φτάνει ως

τον Κιθαιρώνα  δηλαδή σε έδαφος  στο οποίο

δεν μπορεί να αναπτυχθεί το ιππικό σε μάχιμη

δράση και ένα βόρειο τμήμα, επίπεδο πεδινό

που απλώνεται ως τη Θήβα. 

Ο Παυσανίας με τους Έλληνες στρατοπέδευσε

στο νότιο τμήμα σιμά στις υπώρειες του Κιθαι-

ρώνα. Στο βόρειο μέρος το πεδινό και προς τη

Θήβα, οι Πέρσες. 

Στρατηγικό σχέδιο του Παυσανία, ήταν να πα-

ρασύρει τους Πέρσες στο νότιο μέρος με το

ανώμαλο  έδαφος με σκοπό να αχρηστευθεί το

ιππικό. Οι μάντεις τόσο των Ελλήνων, όσο και

των Περσών δίνουν τον ίδιο περίπου χρησμό:

«Ο οιωνοί  δεν είναι ευνοϊκοί. Όποιος επιτεθεί

πρώτος, αυτός θα χάσει». Δεισιδαίμονες και οι

δύο αντίπαλοι, σέβονται τους χρησμούς και πε-

ριμένουν  ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα. Τα αν-

τίπαλα στρατεύματα, συνεχώς αλλάζουν

σχηματισμούς στις θέσεις των παρατάξεων.

Τελικά ο Παυσανίας, λόγω της ιδιαίτερης εμ-

πειρίας των Σπαρτιατών στην πολεμική τακτική

αυτών των αντιπάλων, στέκεται μαζί με τους

Τεγεάτες  απέναντι στον κύριο όγκο των Περ-

σών. Οι Αθηναίοι, οι Πλαταιείς και οι άλλοι σύμ-

μαχοι, απέναντι στους Θηβαίους και στους

λοιπούς μηδίσαντες Έλληνες. Οι Κορίνθιοι, Πο-

τειδαιάτες, Ορχομένιοι και Σικυώνιοι, απέναντι

στους Βακτρίους κ.ο κ.  

Προ της μάχης δόθηκε ο “Όρκος” αδελφοσύνης ο

ονομαστός των Πλαταιών: «Μαχούμε έως αν ζώ

και ου περί πλέονος ποιήσομε το ζήν ή το ελεύθε-

ρος είναι». Με δυό λόγια “Ελευθερία ή Θάνατος’’.

Ο Μαρδόνιος και εδώ στη διοργάνωση της

μάχης,  έδειξε τη στρατιωτική σοφία του. 

Δεν φρόντισε και αγωνίστηκε μόνο για τη νίκη,

αλλά μερίμνησε και για το ενδεχόμενο  της

ήττας. Πίσω από το μέτωπο της παράταξής του,

κατασκεύασε  ένα  τετράγωνο στρατόπεδο, μή-

κους δέκα σταδίων (1 στάδιο =192 μ) περιχαρα-

κωμένο με ξύλινα τείχη ενισχυμένα με πύργους,

ώστε σε περίπτωση υποχώρησης, να υπάρξει

ασφαλής τρόπος διάσωσης του στρατού. 

Επί δώδεκα συνεχείς ημέρες, οι αντίπαλες πα-

ρατάξεις έπαιζαν “κρυφτούλι”. Ευφυείς στρα-

τιωτικοί ελιγμοί διενεργούνται και από τις δύο

παρατάξεις, αλλά ο χώρος για την περαιτέρω

περιγραφή είναι πολύ στενός. Τελικά ο Μαρδό-

νιος, αφού έχει κατορθώσει να αποκόψει, με τη

βοήθεια των Θηβαίων, τον ανεφοδιασμό των

αντιπάλων σε τρόφιμα και νερό, διατάσσει αιφ-

νιδιαστικά επίθεση. 

Οι Σπαρτιάτες αντιδρούν κατά το σχέδιο, αλλά

απορρυθμισμένοι και με κάποια αταξία, υποχω-

ρούν στις υπώρειες του Κιθαιρώνα. Καίτοι οι λε-

πτομέρειες με κάποια ασάφεια περιγράφονται

από τον Ηρόδοτο, φαίνεται ότι σε κάποια

στιγμή της 13ης ημέρας  (το ημερολόγιο

έγραφε 4η Βοηδρομιώνος ή 27η  Αυγούστου

του 479 π. Χ.) το περσικό ιππικό πέρασε  τον

Ασωπό. Ο Παυσανίας με δυσκολία κινείται ώστε

υποχωρώντας  να φτάσει και να καταλάβει τις

κατάλληλες θέσεις. 

Αιφνιδιασμένος  ζητά την επικουρία των  Αθη-

ναίων. Όμως οι Αθηναίοι είναι  εγκλωβισμένοι

από τους Θηβαίους και δεν μπορούν να βοηθή-

σουν. Ο Έλληνες καταδιώκονται από Πέρσες

και τα άλλα ασιατικά  τμήματα. Το περσικό πε-

ζικό με τους επίμαχους τοξότες σκοτεινιάζουν

τον ήλιο. Οι σιδηρόφρακτοι Σπαρτιάτες με σιμά

τους, τους  Τεγεάτες αντέχουν αγέρωχοι και με

καρτερία. Τώρα όλοι οι Πέρσες ακάθεκτοι,

έχουν ρίξει όλο το στρατό τους στη μάχη. Αυτό

περίμενε ο Παυσανίας. Οι Τεγεάτες, που κρα-

τούν την αριστερή θέση των Σπαρτιατών, εφορ-

μούν πρώτοι κατά των Περσών και των Μήδων

και παρασύρουν στην μάχη ολόκληρη τη σπαρ-

τιατική φάλαγγα. 

Η πρώτη σύγκρουση έγινε κάτω από το τείχος

των ασπίδων. Πέρσες και Μήδοι μάχονται με

απαράμιλλη γενναιότητα. Οι ασπίδες τους

όμως, είναι ξύλινες αλλά τα δόρατα και οι ασπί-

δες των Σπαρτιατών σιδερένιες. Σκοτώνεται ο

Μαρδόνιος από τον Σπαρτιάτη Αρίμνηστο. Ακο-

λουθεί η σφαγή.** Η μάχη αυτή θεωρείται  η κα-

τάληξη της Περσικής εισβολής και η τελευταία

πολεμική σύγκρουση με τους Πέρσες σε ελλη-

νικό έδαφος. 

Μετά τη νίκη αυτή οι Πλαταιές, κηρύχθηκαν σαν

ανεξάρτητη και απαραβίαστη περιοχή.  Ενισχύ-

θηκαν  οικονομικά,  ίδρυσαν ναό προς τιμή της

Αθηνάς Αρείας και καθιέρωσαν τη γιορτή των

‘’Ελευθερίων’’, προς τιμήν του Διός του Ελευ-

θερίου. Στήθηκαν ακόμη μνημεία τιμώντας τους

νεκρούς της μάχης, λείψανα των οποίων έχουν

σήμερα αποκαλυφθεί. Και εμείς στα σχολειά

μας, όταν μαθαίνομε για τη Μάχη των Πλα-

ταιών,  μηδενιζόμαστε από τον σχολαστικό δά-

σκαλο, όταν δεν θυμόμαστε το τυπικό της

χρονολογίας του 479, αποσιωπώντας για το

αγνοημένο μεγαλείο και το νόημα της μάχης.

Το νόημα που δεν διδαχθήκαμε καθόλου ή δεν

διδαχθήκαμε, όπως έπρεπε, ποτέ. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου.

––––––––––––––––––

* Ο όρκος αυτός ελέγχεται από μετέπειτα ιστορικούς, αν

έγινε, πότε  και πού έγινε,  ή αν εκ των  υστέρων  και για ποι-

κίλους λόγους εγράφη.                      

** Για τις απώλειες, ο Ηρόδοτος ελέγχεται, όταν αναφέρει

νεκρούς μόνο  91 Σπαρτιάτες, 52 Αθηναίους  και 16 Τεγεάτες

ίσως και 600 από την  κεντρική παράταξη,  ενώ  από τους

300.000 του Μαρδονίου μας μιλά ότι σώθηκαν μόνο 43.000. 

Βοηθήματα

1) “Ιστορία του Ελληνικού “Έθνους’’ Εκδοτική Αθηνών

2) Εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

3) Ηροδότου “Ιστορία”  Εκδ.  Γκοβόστη 

Η μάχη των Πλαταιών  (Αύγουστος 479. π.Χ.)

Ο θριαμβικός επίλογος των περσικών πολέμων
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Πληθαίνουν οι ύαινες μέσα κι έξω απ’ τη γο-

νατισμένη Ελλάδα. Έτσι γίνεται πάντοτε.

Όταν λιγοστεύουν τα λιοντάρια, δίνουν τόπο

στις ύαινες. Τόσο δυνατές αισθάνθηκαν από

την αδυναμία που δείχνουμε, ώστε έφτασαν

να χλευάζουν με το απαίσιο γέλιο τους τα ει-

κονίσματα του Γένους. 

«Τώρα είναι η ευκαιρία για τη μεγάλη επίθεση

–σκέφτηκαν- Τώρα που είναι σκυμμένοι, και

τρέμουν μήπως τα λίγα προς το ζην γίνουν λι-

γότερα, τώρα που αγωνιούν για το αν θα μπο-

ρούν αύριο να ταϊζουν τα παιδιά τους, τώρα

θα βρωμίσουμε, θα ταπεινώσουμε και θα ντρο-

πιάσουμε τις ψυχές των νέων και των παιδιών,

μαθαίνοντάς τους ότι δεν έχουν κανένα λόγο

να υπερηφανεύονται για τους προγόνους

τους, ότι δεν είναι Έλληνες αλλά μπάσταρδοι

από λογιών-λογιών ράτσες. -Απλά κάποιοι Ευ-

ρωπαίοι ξεσήκωσαν τους αχάριστους Αλβανο-

σλαβό-τουρκους προγόνους μας πριν 200

χρόνια και τους παραμύθιασαν ότι είναι Έλ-

ληνες, όπως λέει και η προσφιλεστάτη στον

πρωθυπουργό μας Θάλεια Δραγώνα.- Εμπρός

λοιπόν να τους μάθουμε ότι κανένα παρα-

πάνω δικαίωμα δεν έχουν οι λεγόμενοι Έλλη-

νες σ’ αυτόν τον τόπο, από τους Ασιάτες και

Αφρικανούς και τους άλλους εισβολείς που

τον εποικίζουν».

Από που εξορμούν όλες αυτές οι ύαινες και

τα όρνια; Κυρίως από τα «ελληνικά» πανεπι-

στήμια που τα κατέλαβαν εξ’ εφόδου από την

εποχή Σημίτη και με την ευχή του. Έστησαν

γιάφκες παντού. «Η συνομωσία των γραικύ-

λων της ψευτιάς» τρύπωσε στα Μ.Μ.Ε., στα

σχολειά όλων των βαθμίδων, στα κόμματα

εξουσίας και παραεξουσίας, σε «συνιστώ-

σες», Μ.Κ.Ο. κ.λ.π. Η σάρα, η μάρα και των

σιωνιστόδουλων της «Παγκόσμιας Διακυβέρ-

νησης» το κακό συναπάντημα. Βάλθηκαν να

ξαναγράψουν την ελληνική Ιστορία σύμφωνα

με τις επιταγές του κάθε Σόρος και Κίσσινγ-

κερ, που επιθυμούν διακαώς να σβύσουν την

εθνική συνείδηση των λαών για να τους κατα-

στήσουν υπάκουους, λοβοτομημένους υπη-

κόους της σχεδιαζόμενης παγκόσμιας

δικτατορίας των μεγαλο-τραπεζιτών και λοι-

πών μεγαλο-κοπριτών.

Βρήκαν τώρα τελευταία κι ένα κανάλι-παράρ-

τημα της αμερικάνικης πρεσβείας κι έστησαν

εκεί την κακόφωνη λατέρνα τους, με τη χο-

ρηγία μιάς τράπεζας που θα έπρεπε να της

απαγορευθεί δια νόμου να φέρει τον τίτλο

«Εθνική». «1821 – Η γέννηση ενός έθνους».

Οι διαθέτοντες έστω στοιχειώδη κρίση και

ιστορική γνώση, εντόπισαν τον λάκο στη

φάβα με μία απλή ανάγνωση του τίτλου. Το

ελληνικό έθνος δεν γεννήθηκε το 1821, όπως

θέλουν να μας πείσουν οι διάφοροι Δραγω-

νάριοι. 

Ούτε το ισραηλινό είναι το μόνο μεσογειακό

έθνος που υπάρχει από την αρχαιότητα ως

σήμερα, όπως θέλουν να μας πείσουν οι διά-

φοροι Βερέμηδες. Ασπάζονται ως ευαγγέλιο

τις ανιστόρητες και καταγέλαστες απόψεις

ενός ξεφωνημένου ανθέλληνα και εβραιοσιω-

νιστή, του Ζαν Μπατιστ Ντυροζέλ. Υιοθετούν

και προβάλλουν μέχρι και τις απόψεις Τούρ-

κων ιστορικών. Οι αγωνιστές της Εθνεγερ-

σίας, που άφησαν απομνημονεύματα, είναι

ψεύτες κι αναξιόπιστοι κατ’ αυτούς. Το ίδιο

και οι ιστορικοί Σπ. Τρικούπης, Παπαρρηγό-

πουλος, Καρολίδης, Φωτιάδης (που αφιέρωσε

όλη του τη ζωή στην έρευνα για το ’21) και

τόσοι άλλοι. Κολοκύθια με τη ρίγανη ήταν

όλοι αυτοί. Την αλήθεια για το ’21 και το ελ-

ληνικό έθνος την γνωρίζουν μόνο η Ρεπούση,

η Δραγώνα, ο Λιάκος, ο Βερέμης και το απί-

θανο ον που παρουσιάζει το τηλεοπτικό εξάμ-

βλωμα του 1821 και ακούει στο παντελώς

άγνωστο μέχρι πρότινος ονοματεπώνυμο Πέ-

τρος Τατσόπουλος.

Ονοματεπώνυμο που –δεν γνωρίζω γιατί- φαί-

νεται να ενοχλεί και τον ίδιο αφού προτρέπει

τους επισκέπτες του στο facebook να τον απο-

καλούν «ψ..ή του Βουκεφάλα». Βρε θλιβερέ

φουκαρά! Ο Βουκεφάλας ήταν ένα ευγενικό

και φιλότιμο πλάσμα. Όχι με το...μόριό του,

αλλ’ ούτε με τις καβαλίνες του δεν είσαι άξιος

να συγκριθείς. Ούτε τον Θεόδωρο Κολοκο-

τρώνη μπορείς να κατεβάσεις από το δυσθε-

ώρητο για σένα ύψος του μεγαλείου του,

αποκαλώντας τον -για αστειάκι, όπως δικαιο-

λογήθηκες- «αδερφή με Τούρκο γκόμενο». Να

δοξάζεις τον Θεό, ή ότι άλλο πιστεύεις, που

δεν υπάρχει σήμερα Κολοκοτρώνης να βρον-

τοφωνάξει για κάτι Νενέκους σαν κι εσένα,

«φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημέ-

νους». Αν φιλοδοξείς πάντως να δώσεις

καλές εξετάσεις στο γνωστό «σύστημα» νεο-

ραγιάδων, που σε σπρώχνει με χίλια για να σε

κάνει σταρ στο «σπίτι του Big Brother», έχεις

τώρα να παλέψεις με έναν ισχυρότατο διεκ-

δικητή του επίζηλου τίτλου «Ο κορυφαίος των

ανθελλήνων». Εμφανίστηκε η πολύ σοβαρή

υποψηφιότητα ενός καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας, ονόματι Δημήτρης Και-

ρίδης που δήλωσε στην σκοπιανή εφημερίδα

“Utrinski Vesnik” ότι «ο Αλέξανδρος ο Μακε-

δών είναι λιγότερο σημαντικός από ένα σωρό

σκουπιδιών μπροστά στην πολυκατοικία μας».

Ένας ακόμα από το σερνάμενο πλήθος αν-

θελλήνων πανεπιστημιακών που για να δεί

πτυχίο ο φοιτητής τους, πρέπει να καταπίνει

και να μεταφέρει στην κόλλα διαγωνίσματος

το αντεθνικό φαρμάκι, έτσι ακριβώς όπως του

το σερβίρουν να το πιεί.

Δεν κοιμόμαστε, δραγώνοι της Παγκόσμιας

Διακυβέρνησης. Όχι όλοι, τουλάχιστον. Το

μυαλό μας μπορεί να είναι φορτωμένο με

Μνημόνια και τα επακόλουθα δαιμόνια, αλλά

στην ψυχή μας έχουμε ένα εικονοστάσι κι εκεί

το καντήλι καίει νύχτα-μέρα άσβεστο. Σεβό-

μαστε και τιμούμε τους αρχαίους προγόνους,

αλλά τους άλλους, τους πατέρες και τις

μάνες μας, που θυσίασαν τα πάντα για τη

Λευτεριά του Γένους πριν δύο αιώνες, τους

έχουμε εικονίσματα σ’ εκείνο το εικονοστάσι.

Όταν έρθει η ώρα θα σας θυμηθούμε όλους,

εμείς ...«οι φασιστικές κατσαρίδες», όπως ο

ανεκδιήγητος Τατσόπουλος αποκαλεί συλλή-

βδην τους Έλληνες πατριώτες, απειλώντας

ότι θα μας λυώσει. Εστέ βέβαιοι ότι δεν σκο-

πεύουμε να σας αφήσουμε εσαεί ασύδοτους

να ασεβείτε στην ιερή μνήμη των προγόνων

μας και να βρωμίζετε την Ελλάδα στις ψυχές

των παιδιών μας και όσων ανυποψίαστων και

αδαών ενηλίκων.

Κάντε λίγη υπομονή, ή ακόμα καλύτερα κο-

πανήστε την έγκαιρα για τις Η.Π.Α, τη χώρα

που για τους περισσότερους από εσάς δεν

αποτελεί μόνο την Γη της Επαγγελίας, αλλά

και την προφανή πηγή χρηματοδότησης του

ανθελληνικού σας οχετού. Κι εκεί, αν έχετε,

όχι βέβαια τα «καρύδια» του Βουκεφάλα,

αλλά έστω ενός σπουργίτη, τολμήστε να δη-

λώσετε ότι ο Αμερικανός ήρωας του Άλαμο,

Ντέϊβι Κρόκετ ...ήταν «αδερφή». Κάντε το και

το Γκουαντάναμο θα φαντάζει για σας ως ξε-

νοδοχείο 5 αστέρων, συγκρινόμενο με τις ex-

treme εμπειρίες που θα σας προσφέρουν οι

αμερικανικές ...«φασιστικές κατσαρίδες».

Υαινες στο εικονοστάσι μας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ένα αλλιώτικο αφιέρωμα για την Ημέρα των Ερωτευμένων

Στις 14 Φεβρουαρίου, όλα σχεδόν τα σχετικά αφιερώματα στα Μ.Μ.Ε

αφορούν εκείνους τους τυχερούς που έχουν την χαρά να γιορτάζουν

την Ημέρα των Ερωτευμένων μαζί με το ταίρι τους.

Εμείς μέσω του συνεργάτη μας, Γρηγόρη Ρώντα, αφιερώνουμε δυο

λόγια σ’ εκείνες κι εκείνους που η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου θα

τους βρει μακριά από τον άνθρωπο που αγαπούν. 

Η εικονογράφηση είναι του Δήμου Χαδούλη.

«η σύνδεση με τον αριθμό που καλείτε, δεν είναι εφικτή ...»

Αν βρέχει εκεί που είσαι,
όπως εδώ,
παρακαλώ τις σταγόνες
που κυλάνε μέσα μου
ν’ ανέβουνε πάλι ψηλά
να σμίξουν με τις άλλες,
μέχρι να φτάσουνε 
σ’ εκείνες που σ’ αγγίζουν.

Κι αν βλέπεις 
μέσ’ απ’ το τζάμι τη βροχή...
ας κυλήσουν εκεί,
αργά πολύ.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ
ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ»

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ διοργανώνει ημερίδα με

θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ -ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ», την Κυριακή 13 / 02 / 2011, στις 10.00

πμ. στο αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού (Δημαρχείο

Καλυβίων).

Εισηγητές στην ημερίδα είναι οι:

― Οικονομόπουλος Αλέξανδρος Καθηγητής του τμήματος

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

― Κυρκίτσος Φίλιππος Φυσικός, Πρόεδρος της Οικολογικής

Εταιρείας Ανακύκλωσης (εκπρόσωπος των 4 Μ.Κ.Ο.).

― Χαραλαμπίδης Νίκος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού

Γραφείου της Greenpeace.

― Χατζημπίρος Κίμωνας Αν. καθηγητής του Ε.Μ.Π.

― Δερματάς Δημήτρης Καθηγητής Ε.Μ.Π., Διευθυντής

Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αν.  Μακεδονίας –

Θράκης.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους βου-

λευτές και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Φέτος δεν έχουμε νιώσει ιδιαίτερα χειμώνα, στην Αθήνα

τουλάχιστον· έτσι τον αναζητήσαμε στα χωριά μας.

Το όμορφο Καρπενήσι και τα γύρω χωριά του, που σκεπά-

στηκαν με χιόνι, την περασμένη εβδομάδα, είναι μια πολύ

καλή επιλογή για απόδραση Σαββατοκύριακου. 

Όμορφοι παραδοσιακοί ξενώνες είναι έτοιμοι να σας φιλο-

ξενήσουν· θα απολαύσετε καλό φαγητό - ειδικά τα κρεα-

τικά τους - και βόλτα στο χιονοδρομικό είτε για ένα ζεστό

καφέ, είτε για extreme sports. Με τιμές λογικές αν και Σαβ-

βατοκύριακο, (με 30€ νοικιάζεις εξοπλισμό για σκι και αγο-

ράζεις και την κάρτα για τα τελεφερίκ), το χιονοδρομικό

του Καρπενησίου ενδείκνυται και για όποιον δεν είναι  mas-

ter στα χειμωνιάτικα sports. 

Κι αν τη μια μέρα την αφιερώσετε στο χιόνι ή δεν βρείτε

το “λευκό χαλί”,  αξίζει να αναζητήσετε τις διαδρομές με

φαράγγια, ποτάμια ή βόλτες με άλογα.  

Στη διαδρομή για τα Διπόταμα, (δύο ποτάμια τα οποία συ-

ναντιούνται και στα οποία την Ανοιξη κάνουν rafting) θα

βρείτε ωραία ταβερνάκια και μαγαζιά για παραδοσιακά προ-

ϊόντα, εκτός και αν θέλετε να προτιμήσετε την “γιαγιά” που

έχει στήσει τα πιο αγνά υλικά της στην άκρη του δρόμου,

από μέλι και γλυκά του κουταλιού μέχρι χυλοπίτες και ρί-

γανη απ’ τα βουνά. 
Ένα Σαββατοκύριακο κοντά στη φύση που θα σας αναζωο-
γονήσει.

Τις αποδείξεις σας τις μαζέψατε; 
Είχαμε μπει όλοι τον τελευταίο καιρό,
στο παιχνίδι της συλλογής των αποδεί-
ξεων και μαζεύαμε όπως είναι εύλογο,
αποδείξεις απ’ τα πάγια έξοδα του μήνα
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), βενζίνες, γιατρούς,
δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων· τα μεγάλα
έξοδα που βαρύνουν το ελληνικό νοικο-
κυριό τέλος πάντων. 
Το Υπουργείο Οικονομικών όμως, με
οδηγίες που εξέδωσε, ενημερώνει ότι
δεν περνάνε όλες οι αποδείξεις για την
κατοχύρωση του αφορολόγητου και
όπως θα δείτε παρακάτω στη λίστα που
σας παραθέτω, στις δαπάνες των απο-
δείξεων δεν περιλαμβάνονται τα πιο βα-
σικά έξοδα.  Δηλαδή: 
α) Τα εισιτήρια
β) Οι λογαριασμοί (νερό, τηλεπικοινω-
νίες, ΔΕΗ)
γ) Οι δαπάνες τεκμηρίων, όπως: Αγορά
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ, αγορές
αγαθών αξίας άνω των 10.000€, απο-
πληρωμή δανείων, δίδακτρα ιδιωτικών
σχολείων, φροντιστήρια, οι δωρεές χρη-
ματικών ποσών!
δ) βενζίνες
ε) Δαπάνες που εξασφαλίζουν φορολο-
γική έκπτωση και συμπεριλαμβάνονται
σε ξεχωριστό πεδίο της δήλωσης, όπως:
- αποδείξεις σε γιατρούς και δικηγόρους
- όλες οι ιατρικές δαπάνες σε νοσοκο-
μεία (με εξαίρεση τις δαπάνες για τα
φάρμακα) 
- ενοίκια κύριας κατοικίας αλλά και τα
ενοίκια των παιδιών που σπουδάζουν!
- δωρεές χρηματικών ποσών και οι δα-
πάνες σε τόκους στεγαστικών δανείων

- ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, πυρκα-
γιάς, αυτοκινήτου

Απ’ την άλλη, σύμφωνα με το Υπουργείο
πάντα, οι αποδείξεις που θα αφορούν
ποσά δαπανών που έγιναν στην Ελλάδα
με ανώτατο ατομικό όριο τις 15.000€ και
οικογενειακό όριο τις 30.000 € και κατο-
χυρώνουν το αφορολόγητο πρέπει να
προέρχονται από:
1. Δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων
2. Κέντρα διασκέδασης (κοσμικές τα-
βέρνες, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, μπουάτ,
χορευτικά κέντρα),
3. Εστιατόρια, ταβέρνες και ψαροταβέρ-
νες με ή χωρίς ζωντανή μουσική,
4. Οινομαγειρεία ή οινεστιατόρια,
5. Πιτσαρίες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια 
6. Μεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα,
ζυθοπωλεία και σνακ μπαρ
7. Δαπάνες σε μεσίτες για την ενοικίαση
ή την αγοραπωλησία ακινήτων
8. Ωδεία
9. Σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου
10. Σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης και
παρόμοιων αθλημάτων γυμναστήρια
11. Κολυμβητήρια
12. Ινστιτούτα αδυνατίσματος ή αισθητικής
13. Κομμωτήρια
14. Διαιτολόγοι
15. Διατροφολόγοι
16. Ομοιοπαθητικοί
17. Λογοθεραπευτές 
18. Μασέρ 
19. Επισκευή-συσκευών κλιματισμού 
20. Υδραυλικοί 
21. Ηλεκτρολόγοι 

22. Ελαιοχρωματιστές και επαγγελμα-
τίες που ασχολούνται με την επισκευή
και συντήρηση οικοδομών 
23. Αποδείξεις από φαστ φουντ 
24. Σούπερ μάρκετ 
25. Εμπορικά καταστήματα 
26. Αποδείξεις τσιγάρων 
27. Καταστήματα τροφίμων-ποτών 
28. Αποδείξεις σε πλοία 
Δηλαδή, όσοι έχουν δαπανήσει για τα
παιδιά τους σε ενοίκια σπιτιών εκτός
Αθήνας για να σπουδάσουν, όσοι έχουν
δαπανήσει σε φροντιστήρια, αγορά αυ-
τοκινήτων, πληρωμές γιατρών, δικηγό-
ρων κτλ, δεν αξίζουν απαλλαγής φόρου.
Την αξίζουν όμως όσοι έχουν καταφέρει
να δαπανήσουν σε κομμωτήρια, ινστι-
τούτα αδυνατίσματος, μασάζ, μεζεδο-
πωλεία!!! 
Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο της αν-
ταλλαγής αποδείξεων· «πόσες σου λεί-
πουν, να σου δώσω». 

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι απο-
δείξεις θα παραδίδονται σε κλειστό φά-
κελο με αναγραφή του συνολικού
αριθμού των αποδείξεων αλλά και της
συνολικής αξίας τους. Όσοι φορολογού-
μενοι, προτιμήσουν την ηλεκτρονική
υποβολή δηλώσεων, θα κρατήσουν τις
αποδείξεις και θα τις παραδώσουν στην
εφορία μόνο εφ’ όσον ζητηθούν σε πε-
ρίπτωση ελέγχου. 
Να σημειώσουμε επίσης ότι όποιες απο-
δείξεις έχουν αλλοιωθεί και δεν είναι
ευανάγνωστο το περιεχόμενό τους, δεν
θα προσμετρώνται! 

Αποδράστε 
ένα Σαββατοκύριακο!!
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οι αναγνώστες γράφουν

Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι!

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ένα σημείωμα με ανάλογη φωτογραφία για τα

κολωνάκια που τοποθετήθηκαν στο Εμπορικό κέντρο της Βασ. Παύλου, με μία

επισήμανση για τη δυσκολία στο ξεπαρκάρισμα και ως εκ τούτου το μποτιλιάρι-

σμα. Από την αναγνώστρια Χριστίνα Μαυρίδη λάβαμε επιστολή που επιχαίρει για

τα κολωνάκια και τη δημοσι-

εύουμε.

Βέβαια επισημαίνει ότι όταν

ξεκίνησε η ελεγχόμενη στάθ-

μευση, λειτουργούσε μια

χαρά η πλατεία· μετά χά-

λασε...

Επομένως ο καλύτερος έλεγ-

χος θα έλυνε το πρόβλημα

αντί των κολωνακίων.

Δεν πρέπει να λειτουργούμε

με το “πονάει δόντι κόβει κε-

φάλι”. Γιατί οι ατελείωτες

ουρές αναμονής, πάλι δεν

αποφεύγονται.

Ήταν μεγάλη έκπληξη το άρθρο της 5-2-2011 όπου προτείνετε ότι τα κολωνάκια
κατα μήκος του δρόμου της πλατείας της Βούλας δημιουργούν πρόβλημα.
Όποιος πέρναγε από την πλατεία ξέρει πολύ καλα ότι επιτέλους μπορεί να κυ-
κλοφορήσει. Είναι αστείο να λέμε ότι κάποιος δεν μπορεί να ξεπαρκάρει, όταν
προηγουμένως απλώς ήταν κλεισμένος από κάποιο άλλο αυτοκίνητο, διπλοπαρ-
καρισμένο.
Αν έκανε την δουλειά της η Δημοτική Αστυνομία τότε δεν θα χρειαζόνταν τα κο-
λωνάκια, όπως είχε συμβεί στην αρχή της καθιέρωσης του παρκόμετρου.
Τότε η κατάσταση στην πλατεία και στους γύρω δρόμους ήταν καταπληκτική.
Τώρα, απ΄ότι καταλαβαίνω οι "ειδήμονες" δημοτικοί άρχοντες "ακούγοντας" τον
σφυγμό του "πόπολου", θεωρούν ότι έπρεπε να καταργηθεί.
Όπότε πάλι στην Γλυφάδα θα πηγαίνουμε για τις δουλειές μας, τις τράπεζες, και
ως συνεπακόλουθο για τα ψώνια μας, και τον καφέ μας.
Ευχαριστώ που με ακούσατε.                                                     Χριστίνα Μαυρίδη

Επιτέλους ας τους ενημερώσει κάποιος για το τι συμβαίνει

στην Ελληνική κοινωνία. Γιατί κλεισμένοι, καθώς είναι, στα

γραφεία τους, κάνουν δηλώσεις που, αν μη τι άλλο, τους

εκθέτουν.

Ο κ. Χυτήρης μιλώντας στο ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ 99,5, δή-

λωσε πως «όταν ο κ. Τσίπρας χθες πάει στα διόδια και είναι
επομένως πολιτικός αρχηγός και επικεφαλής εκεί με την
παρουσία του, δείχνει ακριβώς ότι καλύπτει αυτό το
πράγμα».

Κύριε Χυτήρη δηλώνω ότι δεν ανήκω στον Συνασπισμό, ή

κάποια άλλη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, δεν

μου είναι καθόλου συμπαθής.

Συμμετέχω όμως στο Κίνημα Ενάντια στα Διόδια, συνει-

δητά, ως ενεργός πολίτης, επειδή θεωρώ ότι αυτήν την

στάση υπαγορεύει η συνείδησή μου.

Δεν με καθοδηγεί κανένας Τσίπρας και κανένας ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα θεωρώ ως πολιτική εκμετάλλευση τις παρεμβά-

σεις οποιουδήποτε πολιτικού στο αυθόρμητο λαϊκό κίνημα

ενάντια στα διόδια.

Μη νομίζετε λοιπόν ότι «καθαρίζετε» με το Κίνημά μας, με

το να το «χρεώνετε» σε οποιονδήποτε πολιτικό, ή οποι-

οδήποτε Κόμμα.

Αν μπορούσατε να βρεθείτε σε μια από τις συγκεντρώσεις

μας θα βλέπατε ότι πρωτοπόροι είναι αγρότες, εργάτες,

υπάλληλοι, ηλικιωμένοι, νέες, νέοι, δεξιοί, κεντρώοι, αρι-

στεροί, ακροαριστεροί. Όλο το φάσμα της Ελληνικής κοι-

νωνίας εκπροσωπείται.

Αν μπορούσατε να ακούσετε τις συζητήσεις θα διαπιστώ-

νατε ότι δεν κυριαρχούν κομματικές συζητήσεις, αλλά συ-

ζητήσεις που αφορούν την μίζερη καθημερινότητα που

βιώνουν οι πολίτες και την αγανάκτηση που νοιώθουν για

το χάρισμα της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι οι δρόμοι

μας, σε ιδιώτες επιχειρηματίες.

Αν τολμούσατε να βρεθείτε κοντά τους θα καταλαβαίνατε

ότι όλα αυτά που λέτε απέχουν πολύ από την πραγματικό-

τητα.

Είστε πολιτικός και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ένα κίνημα

δεν αντιμετωπίζεται με συκοφαντία και απειλές. Αυτά το

δυναμώνουν. Μόνο θεραπεύοντας τα αίτια που το προκα-

λούν παύει να υπάρχει.

Όσο λοιπόν υπάρχουν διόδια κι όσο τα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα εκμεταλλεύονται – με τις ευλογίες του πολιτικού

συστήματος - τους δρόμους μας, τόσο θα δυναμώνει το Κί-

νημα Ενάντια στα Διόδια.

Κι όσο οι απειλές σας αυξάνονται τόσο δυνατότερο κι απο-

φασιστικό θα γίνεται.

Όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε ότι η Κυβέρνηση είναι τε-

λείως ξεκομμένη από την κοινωνία και πλέον δεν αντιλαμ-

βάνεται καν τις ανάγκες της, τόσο το καλύτερο γι΄αυτήν.

Αφήστε λοιπόν εσείς και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης την

συκοφαντία στην άκρη και λύστε το πρόβλημα.

Μέχρι να το κάνετε αυτό εμείς θα είμαστε στον δρόμο και

θα αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι τα λαϊκά συμφέροντα.

Επωνύμως

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

πρώην Πρόεδρος 

της Κοινότητας Βαρνάβα

«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Πόσο "σπουδαίο" είναι το να έχεις σήμερα

E-mail; Το πιο απλό, το πιο φυσιολογικό και

το πιο συνηθισμένο. Δεν υπάρχει σύλλο-

γος, επιχείρηση, κλειδαράς, βοθρατζής ή

και μαθητής, που να μην έχει E-mail.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΣ!

(...τα Υπουργεία μου, που λέει ο λαός)!

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά

ανοίξτε το site όποιου Υπουργείου θέλετε.

Αμα βρείτε, πού και πώς να τους στείλετε

ένα E-mail, χάνω ό,τι θέλετε! E-mail έχουν

πολλά, αλλά τα κρύβουν! Δεν θέλουν και

πολύ επαφή με τη "λαϊκούρα". Γιατί να πο-

νοκεφαλιάζουν;

Άσε που στα περισσότερα υπουργικά sites,

στην ένδειξη "Επικοινωνία", δεν υπάρχει

ούτε καν τηλέφωνο και fax! Πολύ "ινγκό-

γνιτο" οι κ.κ. Υπουργοί μας και οι χαρτο-

γιακάδες παρατρεχάμενοί τους. Ούτε

φαντομάδες και κακοποιοί νάτανε, δεν θα

κρυβόντουσαν έτσι!

Το μόνο σχετικό που υπάρχει στην ετικέτα

της επικοινωνίας στο πολυτελές και

ακριβό site τους (που ως γνωστό το πλη-

ρώνουμε εσύ κι εγώ για να πλέκει λιβανω-

τούς στον Υπουργό) είναι  ένα γελοίο

"παραθυράκι" που σου επιτρέπουν να γρά-

ψεις πέντε λογάκια. Φυσικά, χωρίς να μπο-

ρείς να στείλεις μαζί συνημμένα έγγραφα

ή φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία, απαραί-

τητα για να τους δώσεις ολοκληρωμένη ει-

κόνα της καταγγελίας σου ή του αιτήματός

σου. 

Ούτε βέβαια μπορείς να βάλεις bold ή υπο-

γραμμίσεις στο κείμενό σου, για να γίνει

πιο εύληπτο.

Απλά έχουν αυτό το παραθυράκι για τα

μάτια και για να μας δουλεύουν, γιατί τέ-

τοιου είδους μηνύματα είναι άχρηστα,

αφού στην πραγματικότητα θα είναι αναγ-

καστικά αόριστα και αυτοί δεν θα μπορούν

να ενεργήσουν σχετικά. Άσε που αμφι-

βάλω αν τα διαβάζουν καν. Θα σου στεί-

λουν απλά μια ευγενική (τυποποιημένη και

δημοσιοσχεσίτικη) κούφια απάντηση του

τύπου: "Ο κ. Υπουργός πήρε το μήνυμά

σας και έδωσε ήδη εντολή στην αρμόδια

Υπηρεσία να επιληφθεί  σχετικά" :)  Γέλια,

γέλια, γέλια!

Άραγε, υπάρχει κανένας υπεύθυνος να

τους υποδείξει ότι ζούμε στον αιώνα της

Πληροφορικής; Έχουν κοιτάξει ποτέ οι

Υπουργοί αυτοπροσώπως τα sites των

Υπουργείων τους; Υπάρχει κανένας πάνω

απ΄ αυτούς να τους... τραβήξει το αφτί;

Σκέφτηκα να γράψω στον Πρωθυπουργό

σχετικά, αλλά στο site του δεν βρήκα E-

mail! (χα, χα, χα). Οπότε... τζάμπα ο

κόπος. Σκάστε Ραγιάδες και... κολυμπάτε!

Υ/Γ: Και μην ξεχνάτε: Να είστε συνεπείς

φορολογούμενοι!  (χα, χα)
“Ταύρος μαινόμενος”

Στοίχημα: Βρείτε το E-mail ενός Υπουργού

και χάνω ό,τι θέλετε!
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Η Κερατέα την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου,

βρέθηκε στη “δίνη των ΜΑΤ”, αφού εξε-

λίχθηκαν πολύ άσχημα γεγονότα, τέ-

τοια που έβγαλαν όλο τον κόσμο στους

δρόμους. Την επομένη ημέρα έκλεισαν

όλα τα μαγαζιά και δεν άνοιξαν τα σχο-

λεία!

Ο κόσμος είναι ανάστατος, νέα παιδιά

συνελήφθησαν μέσα στα σπίτια τους

και γέροντες προπηλακίστηκαν με

πολύ άσχημο τρόπο.

Μετά απ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Λαυρεωτικής συνεδρίασε

εκτάκτως την Τετάρτη το απόγευμα και

στη συνέχεια είχαν προαναγγείλει συγ-

κέντρωση στην κεντρική πλατεία της

πόλης.

Η συνεδρίαση έγινε σε πολύ φορτι-

σμένο κλίμα, με την παρουσία βουλευ-

τών της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Ολοι μιλώντας κατήγγειλαν τη στάση

της κυβέρνησης στην εμμονή της για

μια κατασκευή απαρχαιωμένη που

έχουν απαξιώσει σε όλη την Ευρώπη.

Ολοι κατήγγειλαν τη στάση της Αστυ-

νομίας, που κύριο μέλημά της είναι να

φυλάξει τους εργολάβους (από τί;) και

να τσακίσει την αντίσταση των κατοί-

κων.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα,

όλες οι παρατάξεις αποφάσισαν να κη-

ρύξουν την Κερατέα σε κατάσταση

εκτακτης ανάγκης, και να ζητήσουν

από την κυβέρνηση «να αποσύρει τα

ΜΑΤ», προκειμένου να τεθούν εξαρχής

οι συζητήσεις για το Χώρο Υγειονομι-

κής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ερ-

γασιών του δημοτικού συμβουλίου, ένα

νεανικό πλήθος που πλυμμύρισε το

δρόμο συντεταγμένοι και με παλμό

βρέθηκε έξω από το Δημαρχείο φωνά-

ζοντας συνθήματα και ντουντούκες

κατά της κυβέρνησης και των ΜΑΤ και

στην κεντρική πλατεία, όπου εξελισσό-

ταν η συγκέντρωση.

Εξαιρετική η παρουσία

του κόσμου

Πολύς ο κόσμος, κατέκλυσε την πλα-

τεια και τον κεντρικό δρομο. Μεγάλη η

παρουσία Δημάρχων και βουλευτών

της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λε-

βαντής μίλησε με πάθος και πείσμα.

Κατήγγειλε την τακτική της κυβέρνη-

σης και την αναλγησία της, τονίζοντας

μεταξύ άλλων:
«Χτες το βράδυ, οι πολίτες της Κερατέας
βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απίστευτη
βαρβαρότητα.
Με το πρόσχημα της έρευνας για υπόπτους
τρομοκράτες σε σπίτια συμπολιτών μας και
στη συνέχεια τη φρούρηση του αστυνομι-
κού τμήματος, εκατοντάδες άνδρες των

ΜΑΤ και άλλων μονάδων καταστολής, κα-
τέλαβαν τις γειτονιές, εισέβαλαν σε σπίτια,
χτύπησαν ηλικιωμένους, γυναίκες και παι-
διά, τραυμάτισαν δεκάδες συμπολίτες μας.
Χτες το βράδυ, η Κερατέα δέχτηκε εισβολή
“στρατού κατοχής”. Μπήκαν σε σπίτια με
προτεταμένα πιστόλια. Φέρθηκαν με αγριό-
τητα σε μητέρες και υπερήλικες.
Όταν πήγαμε στο Αστυνομικό Τμήμα μαζί
με δημοτικούς συμβούλους και νομικούς,
αντιμετωπιστήκαμε σαν τρομοκράτες. Αντί
διαλόγου, μας έριξαν δακρυγόνα και χη-
μικά.
Μετέτρεψαν σε λίγη ώρα, ολόκληρη την
πόλη σε ένα απέραντο πεδίο χημικού πολέ-
μου με εκατοντάδες θύματα.

Μικρά παιδιά βρέθηκαν αποκλεισμένα σε
φροντιστήρια, κινδύνεψε η ζωή ηλικιωμέ-
νων μέσα στα σπίτια τους, γυναίκες χτυπή-
θηκαν βάναυσα.
Η δημοκρατία και η έννομη τάξη καταλύθη-

καν χτες από τους υπερασπιστές τους.
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη προσπάθησαν να εφαρμόσουν
ένα τυφλό σχέδιο εκδίκησης εναντίον μιας
περιοχής που αντιστέκεται 60 ολόκληρες
ημέρες και δεν υποχωρεί.
Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τα χθε-
σινά γεγονότα. Γιατί αισθανόμαστε υπεύ-
θυνοι για τη ζωή κάθε συμπολίτη μας. 
Γιατί δεν θέλουμε ούτε συλλήψεις, ούτε
συγκρούσεις, ούτε τραυματίες, ούτε αίμα.
Πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΜΑΤ, επικοι-
νώνησα με τον Διευθυντή της ΕΛ.ΑΣ., του
επισήμανα τους κινδύνους γενικής σύρρα-
ξης και ύπαρξης θυμάτων και του ζήτησα να
αποσυρθούν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις

από την πόλη. Και δεσμεύτηκα προσωπικά,
να αναλάβω μαζί με τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου την περιφρούρηση του Αστυ-
νομικού Τμήματος.
Δεν δέχτηκε την πρόταση μου.
Μοναδικός στόχος της χτεσινής επιχείρη-
σης ήταν να μας τσακίσουν, όπως λένε με-
ταξύ τους.
Να μας σπάσουν τον τσαμπουκά.
Αγνόησαν και χτες τη νομιμότητα όπως κά-
νουν χρόνια τώρα, για να περάσουν τα σχέ-
δια τους.
Βροντοφωνάζουμε, για άλλη μια φορά. Θα
νικήσουμε. Δεν υποχωρούμε.  Η Λαυρεω-
τική αυτές τις μέρες, προσθέτει μια νέα σε-
λίδα στην ιστορία των αγώνων της.
Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπειά μας και
την τιμή μας.
...
Αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι:
Ούτε ΧΥΤΑ, ούτε ΧΥΤΥ, ούτε εργοστάσιο.
...
Μας κατηγορούν για παράνομους και δεν
λένε λέξη για τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επιβάλει το κλείσιμο των ΧΥΤΑ
που αυτοί θέλουν τώρα να φτιάξουν.
...
Καλούμε, αυτή την κρίσιμη ώρα,  την κυ-
βέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της.
Να αποσυρθούν οι δυνάμεις καταστολής
από την Λαυρεωτική.

Απαιτούμε από τους κυβερνητικούς βου-
λευτές της Ανατολικής Αττικής να υπερα-
σπιστούν την δική τους αξιοπρέπεια και να
ταχθούν στο πλευρό μας.
Να σταματήσουν να κρύβονται.

Ευχαριστούμε ορισμένους βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας για τη συμπαράστασή
τους και τους καλούμε να αγωνιστούν για
να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κόμμα-
τός τους από το 2004, όταν καταδίκαζε τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό».

Ολοι μίλησαν καταγγέλοντας την “Κα-

τοχή της Κερατέας” από τα ΜΑΤ.

Σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» η Κερατέα

Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους
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με απόφαση του Δημοτικού της Συμβουλίου
Ολοι καυτηρίασαν τα γεγονότα.

Καταπέλτης ο Φιλίππου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, αφού εμ-

ψύχωσε τον κόσμο, κατήγγειλε τη μειοψηφία του δη-

μοτικού του Συμβουλίου, που αρνήθηκε να ψηφίσει

τη στήριξη του αγώνα της Κερατέας. Κατονόμασε δε

την παράταξη της Χρ. Χριστοφάκη.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν και οι επικεφαλής όλων

των άλλων παρατάξεων του Δημ. Συμβουλίου.

Ο βουλευτης Μάκης Βορίδης, έδωσε το παρών στο

Δημοτικό Συμβούλιο και μίλησε στη συγκέντρωση

καθώς και ο βουλευτής Κ. Γκιόκας. Επίσης χαιρέτι-

σαν την εκδήλωση εκπρόσωποι άλλων κομμάτων και

εκπρόσωπος του κινήματος “Δεν πληρώνω”.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία προς τον

κόμβο του ΒΙΟΠΑ, όπου χιλιάδες πολιτών παρέμει-

ναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες διαδηλώνοντας

ειρηνικά απέναντι από τις δυνάμεις των ΜΑΤ που πα-

ραμένουν στην περιοχή αποκλείοντας την πρόσβαση

προς το Οβριόκαστρο και το Λαύριο.     
Αννα Μπουζιάνη

«Θέλω όχι απλά να καταδικάσω, αλλά να καταγγείλω,

την απόφαση της Κυβέρνησης να αιματοκυλήσει την Κε-

ρατέα. Πριν δύο μέρες, εκατοντάδες άνδρες καταστο-

λής, κατέλαβαν το κέντρο της πόλης (απέχει πολλά

χιλιόμετρα από τον επίμαχο χώρο του ΧΥΤΑ) και κάνο-

ντας κατάχρηση χημικών ουσιών και όπλων, προσπάθη-

σαν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες.

Κύριε Υπουργέ,

προ πολλού παίζετε με τη φωτιά, ανά πάσα στιγμή μπο-

ρεί να έχουμε θύματα και

αυτουργοί θα είστε εσείς.

Δεν θέλετε διάλογο και

συναινετική λύση. Εμείς

σας λέμε ότι: ακόμη και

με αστυνομικά μέτρα,

ΧΥΤΑ στην Κερατέα δεν

θα γίνει.

Όσο νωρίτερα το κατα-

λάβετε, τόσο το καλύ-

τερο για σας. 

Είμαστε όλοι αποφασι-

σμένοι να προστατεύ-

σουμε το περιβάλλον και

την περιοχή μας από τη μόλυνση της χωματερής σας.

Χθες χιλιάδες πολιτών έδωσαν την απάντηση στην κυ-

βερνητική βία.

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Γεώργιος Βλάχος

Ως Δήμαρχος Μαρκοπούλου καταδικάζω απερίφραστα

την απαράδεκτη χρήση βίας εκ μέρους των ΜΑΤ, σε

βάρος των κατοίκων της Κερατέας, που οδήγησε σε δε-

κάδες αναίτιους τραυματισμούς  αθώων πολιτών!

Η Κυβέρνηση οφείλει

άμεσα, να αποσύρει τα

ΜΑΤ απ’ την Κερατέα, να

βάλει τέλος στον κύκλο

της κλιμακούμενης βίας

και να ανοίξει διαύλους

διαλόγου και συνάντησης

με τους κατοίκους της πε-

ριοχής και την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, που έχει

προτείνει τεκμηριωμένες

επιστημονικές λύσεις, για

την διαχείριση των απορ-

ριμμάτων.

Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της παράταξής μας, θα

προτείνω μετά το τέλος του σημερινού Δημοτικού μας

Συμβουλίου, στις 11 μ.μ., σύσσωμο το Δημοτικό Συμβού-

λιο να κατέβει στα μπλόκα των αγωνιζόμενων συμπολι-

τών μας της Κερατέας, για να συμπαρασταθούμε

έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα τους, στον οποίο οφείλουμε

όλοι οι κάτοικοι Μαρκοπούλου, να είμαστε αλληλέγγυοι

και συμμαχητές.

Ο Δήμαρχος,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Αλήθειες μπροστά στα ψεύδη

Από το Δήμο Λαυρεωτικής λάβαμε το παρακάτω κείμενο, σχετικά

με τηλεοπτική εκπομπή, που προσπαθεί να διαστρεβλώσει την

αλήθεια. Δημοσιεύουμε απόσπασμα λόγω του όγκου.

Αναφορικά με την τηλεοπτική συνέντευξη της Υφυπουργού κ.

Τζάκρη στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ (Αρβανίτης), της οποίας η

απάντηση θα απαιτούσε ολόκληρες σελίδες ή πολλές ημέρες τη-

λεοπτικού χρόνου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

➢ Κανένα εργαζόμενο δεν υπερασπίζονται τα ΜΑΤ στην Κερα-

τέα, αντίθετα δείχνουν την ωμή και απρόκλητη βία χτυπώντας

τους με τα γκλομπ και ρίχνοντας δακρυγόνα και χημικά

➢ Κανένα πρόστιμο δεν βρίσκεται «προ των πυλών» αν δεν γίνει

ο Χ.Υ.Τ.Α ούτε απειλείται η χρηματοδότηση αν απενταχθεί το

έργο στην Κερατέα.

➢ Δεν απειλείται η διακοπή της χρηματοδότησης από το Ταμείο

Συνοχής για τα τρία έργα ΦΥΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΚΕΡΑΤΕΑ, εάν το

έργο της Κερατέας για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Βρυξέλλες

2666/24.3.2010) 

➢ Το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Στο χώρο του Οβριόκαστρου βρί-

σκονται τρία παμπάλαια χωματουργικά μηχανήματα, χωρίς πινα-

κίδες κυκλοφορίας, τα οποία στις 11 Δεκεμβρίου 2010

συνοδεύτηκαν στον ανωτέρω χώρο από δυνάμεις καταστολής.

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2010, όταν με την απαγορευτική διαταγή

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου απαγορεύτηκε οποιαδήποτε υλική με-

ταβολή του επιδίκου χώρου και με την αρ. 199/2010 απόφαση του

ιδίου Δικαστηρίου όπου έγινε δεκτή η αίτηση των ασφαλιστικών

μέτρων, και μέχρι σήμερα, καμία εργασία επί του εδάφους δεν

έχει γίνει.

➢ Ουδεμία συναίνεση υπάρχει από την τοπική κοινωνία και την

τοπική αυτοδιοίκηση για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α από το 1996 έως

και σήμερα.

➢ Στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών τόσο ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής

όσο και ο πρώην Δήμαρχος Κερατέας κ. Σταύρος Ιατρού, τήρησαν

και τηρούν τη νομιμότητα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους,

όπως είχαν υποσχεθεί, σεβόμενοι τις αποφάσεις των Ελληνικών

Δικαστηρίων σε αντίθεση με την Κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να

τηρήσει το διατακτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

και να επιτρέψει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις

ιδιοκτησίες τόσο των αιτούντων όσο και των υπολοίπων κατοίκων

στην ευρύτερη περιοχή και γύρωθεν του Οβριόκαστρου. 

Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία, ως  Δήμαρχος και Δημοτικό Συμ-

βούλιο, να συζητήσουμε όπου και όποτε θελήσουν, πως θα προ-

χωρήσει η Διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή της

Λαυρεωτικής τότε και μόνο όταν αποχωρήσουν οριστικά οι δυνά-

μεις καταστολής από τον τόπο μας.     

Καταδικάζουν και συμπαρίστανται



14 ΣΕΛΙΔΑ - 12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

Συμπαραστάτη του Δημότη 

και της Επιχείρησης

αναζητεί ο Δήμος Κρωπίας

Τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-

ρησης, θέση θεσμοθετημένη από το σχέδιο “Καλλικρά-

της” (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) αναζητεί με

ανακοίνωσή του ο Δήμος Κρωπίας. 

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα είναι εγνωσμένου κύ-

ρους και εμπειρίας. Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπα-

ραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός

Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το

αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρη-

σης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προ-

βλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-

ρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για την θέση του Συμπα-

ραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να κα-

ταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση, συνοδευόμενη από

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Προεδρείο του Δη-

μοτικού Συμβουλίου μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης

και της διαδικασίας της επιλογής. 

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το Γραφείο της

Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. 

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας

Οικονομικής εμβέλειας θέμα απασχόλησε αρκετή ώρα

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας, που αφο-

ρούσε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, συνι-

διοκτησία με ιδιώτη το οποίο βρίσκεται στη Λεωφ.

Συγγρού και είναι μισθωμένο.

Από τα λεγόμενα στην εισήγηση διαπιστώθηκε ότι δεν

ήταν ξεκάθαρο αν και κατά πόσον έχουν εισπραχθεί μί-

σθια και αν έχει καταγραφεί ως περιουσιακό στοχείο

του Δήμου.

Πάντως όπως είπε η αρμόδια υπάλληλος  τα ακίνητα δεν

έχουν καταγραφεί στα βιβλία και στο Κτηματολόγιο!

Ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, παρά το ότι δεν μπορούσε

να αμφισβητήσει τα λεγόμενα της αρμόδιας υπαλλήλου

επιφυλάχθηκε και δηλωσε: «Θα δούμε τι έχουν δηλωθεί

στο Δήμο δεκαετίες πολλές δεκαετίες πριν, αλλά τουλάχι-

στον πιστεύω ότι επειδή θα κάνουμε τώρα και έναν έλεγχο

για έναν αριθμό περιουσιακών στοιχείων, θα δούμε τι έχει

δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και θα τα συγκρίνουμε με τα

υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τα οποία τουλάχιστον θε-

ωρούμε κοινόκτητα ολοι μας».

Συλλογικές οι ευθύνες

Ο τ. πρόεδρος του Δ.Σ. και δημ. σύμβουλος της μειοψη-

φίας Αντώνης Ντούνης ζήτησε αναβολή προκειμένου

να ενημερωθεί, αλλά παρ’ όλα αυτά τόνισε μεταξύ

άλλων: 

«Ολα τα οικονομικά στοιεία έχουν δηλωθεί από τη συγ-
κεκριμένη Υπηρεσία, από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Αναζητήστε τα να τα βρείτε. Δεν τα αναζήτησε κανέ-

νας, δεν πήγε κανένας σύμβουλος να τα ζητήσει, τα
οποία έχουν δηλωθεί και έχουν αρχείο.
Ως προς το συγκεκριμένο θέμα επειδή είπα αναβολή για
να ενημερωθώ, αν έτσι έχει γίνει οι ευθύνες είναι σί-
γουρα και συλλογικές και ατομικές. Εχουμε ευθύνη όλοι
μας· γιατί δεν εμμένατε. Αν εμείς κάναμε ένα λάθος και
έχουμε επιφέρει οικονομική βλάβη στο Δήμο έχετε ευ-
θύνη. Και έχετε ευθύνη γιατί δεν το ψάξατε ως αντιπο-
λίτευση.
Η Αντιπολίτευση δεν είναι μόνο για κριτική, είναι για να
υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου».
«Ευθύνες έχετε και οι δύο απ’ ότι κατάλαβα εδώ μέσα»,
αποφάνθηκε και ο Ευάγγ. Ρεμπάπης.

«Από τη στιγμή που τα έχουν δηλώσει στο Κτηματολό-
γιο πώς δεν κοίταξαν αν αυτά τα παίρνουμε πίσω. Τί
έγινε;» απόρησε ο Σουρλατζής.

Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Δήμαρχος να ασκήσει

αγωγές και να παραστεί στις δίκες, να συνεργαστεί με

δικηγόρους που θα ορίσει ο ίδιος και ό,τι άλλο χρει-

αστεί.                                                      Αννα Μπουζιάνη

Αγνωστα περιουσιακά 
στοιχεία του Δήμου;

36 μήνες πίσω 

το σχέδιο πολεοδομι-

κής μελέτης στο 

Μακιλιάρι

36 μήνες παράταση έδωσαν

στο συμβατικό χρόνο υποχρέω-

σης της μελέτης “Πολεοδομική

μελέτη Β κατοικίας (Μακιλιάρι)

μετά πράξεως εφαρμογής.

Την παράταση ζήτησε η εταιρία

γιατί παράγοντες έξω από τη

δική της ευθύνη την καθυστέρη-

σαν.

Σημειωτέον ότι έχει πάρει

άλλες δύο παρατάσεις.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει

την παράταση των 36 μηνών

ομόφωνα με την ευχή του επι-

κεφαλής της μειοψηφίας Αριστ.

Γκίκα «να μη χρειαστούν οι χρό-

νοι αυτοί και να πάει η μελέτη

πιο γρήγορα».

� Το δίκτυο ύδρευσης ολοκλη-

ρώθηκε μέσα στον Ιανουάριο

και αφορά 1200 μέτρα στο Κίτσι

επί των οδών Παπαγιαννοπού-

λου και Αθηνάς. Το Δ.Σ. ενέ-

κρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό

Πίνακα ομόφωνα.

� Επίσης ολοκληρώθηκε η πε-

ριστοίχιση του Α’ Νεκροταφείου

(η βορινή του πλευρά) περίπου

100 μέτρα συν τα πλευρικά.

Οπως δήλωσε ο Δήμαρχος δεν

έχουν ενημερωθεί επιτόπου για

το έργο. Οι εργασίες έχουν

γίνει το 2010.

Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για Δια-

χειριστικό κλείσιμο της μελέτης «Μελέτη

Αποχέτευσης Ακαθάρτων και συμπληρωμα-

τικών Εργων Ομβρίων του Δήμου Κρω-

πίας», ήταν το θέμα στο Δ.Σ. Το θέμα της

αποχέτευσης που ταλανίζει δεκαετίες το

Δήμο με μελέτες που στοίχισαν και συνεχί-

ζουν να διεκδικούν από το Δήμο εκατομμύ-

ρια ευρώ, χωρίς να γνωριζουμε πού θα

καταλήξει αυτή η ιστορία.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αρ.

Γκίκας έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Επειδή το θέμα αυτό συνδέεται με το μεί-

ζον θέμα των μελετών, το οποίο απετέλεσε

και τριβή στις προσεχείς εκλογές και επειδή

υπάρχει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον,

αλλά και άπτεται δικαστικών αποφάσεων,

και αξιόποινων πράξεων, προτείνουμε να

συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο θέμα επι-

τροπή του Ν. 70 του Καλλικράτη προκειμέ-

νου να περιστοιχιστεί από Δημοτικό

Σύμβουλο, Εμπειρογνώμονες της τοπικής

κοινωνίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε με

τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά μας.

Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα δικαστήρια

και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν πρόκειται

να δεχθούμε κανέναν εξωδικαστικό συμβι-

βασμό. Οποιαδήποτε συναλλαγή δεν θα τη

δεχθούμε και θα τη θεωρήσουμε ύποπτη.

Τοποθετούμεθα για να γνωρίζουν όλοι τη

θέση μας, γιατί όπως είπε ο κ. Ντούνης προ-

ηγουμένως μπορεί να ευθύνεται η συμπολί-

τευση αλλά ευθύνεται και η αντιπολίτευση».

«Ο Δήμος έχει συνέχεια. Θα μελετήσουμε

το φάκελλο. Την τεχνική γνώση την έχω, τη

δικαστική δεν έχω γιατί όλα αυτά τα δια-

χειρίζονταν σε επίπεδο γραφείου Δημάρ-

χου η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. 

Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει, γιατί η

ζημία που έχει υποστεί ο Δήμος σε πολλές

περιπτώσεις, είναι υπαιτιότητα του Δήμου.

Τα δικαστήρια θα συνεχιστούν κανονικά. Τα

ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα και ο καθέ-

νας θα αναλάβει τις ευθύνες που του ανα-

λογούν», τόνισε ο Δήμαρχος Δημήτρης

Κιούσης.

Διαχειριστικό κλείσιμο της Μελέτης

Αποχέτευσης Ακαθάρτων



ΕΒΔΟΜΗ  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Η Ενωση Επτανησίων Ελλάδας ως νε-

οσύστατη πραγματοποίησε με τη Διοι-

κούσα Επιτροπή της τη δεύτερη

συνεδρίασή της, όπου συζητήθηκαν

ενδιαφέροντα θέματα.

― Εγινε συζήτηση για τις διάφορες

ενέργειες των μελών του ΔΣ με σκοπό

την ενημέρωση των Επτανησίων για

την ίδρυση της Ε.Ε.Ε  καθώς και για

την προσέλκυση νέων μελών. 

Πάρθηκε  αποφάση για εσωτερικό κα-

νονισμό που θα εγκριθεί στη Γενική

Συνέλευση, στις 20 Μαρτίου. 

― Έγινε ενημέρωση για το site της

Ένωσης από τον Ευάγγελο  Γιαννου-

λάτο. Έχoυν κατοχυρωθεί τα ονόματα

www.enosieptanision.gr  

και www.eee.org.gr.

― Ορίστηκαν oι εξής επιτροπές:

α) διαχείρισης της ιστοσελίδας/ site.

β) τύπου,  η οποία θα έχει την ευθύνη

ενημέρωσης των μέσων μαζικής ενη-

μέρωσης  με δελτία τύπου  για  όλες

τις αποφάσεις της Ένωσης. 

γ) για την αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζουν τα Επτά-

νησα, η οποία θα γίνει προσπάθεια να

πλαισιωθεί με άλλα μέλη που θα ειναι

από τα άλλα νησιά. 

δ) οργανωτικού,  για την  μελέτη προτά-

σεων  για διάφορα θέματα και να τις

προσκομίζει στο ΔΣ και τη ΓΣ. 

4) Αποφασίστηκε  η στήριξη των αγώ-

νων των SPECIAL OLYMPICS  στο

blog της Ένωσης, λόγω του ότι η φι-

λοξενία και η προετοιμασία των ομά-

δων αρκετών χωρών θα γίνει στα

Ιόνια νησιά.

5) Αποφασίστηκε τέλος, αντί για κοπή

πίτας η διοργάνωση κοινωνικής (φι-

λανθρωπικής) εκδήλωσης εντός του

έτους 2011.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Το αίμα προσφέρεται ως δώρο ΖΩΗΣ, ως πράξη ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΗ, ως δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!
Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος..
υποψήφιοι δέκτες είμαστε ΟΛΟΙ!

Στο Δήμο μας οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται δρα-
ματικά . Το 2010 διατέθηκαν από την Τράπεζα Αίμα-
τος του Δήμου μας  περίπου 200 μονάδες για
δημότες συνανθρώπους μας, γείτονες, φίλους ,συγ-
γενείς  και μικρά παιδιά που έπρεπε να σωθούν!
Σε μια πόλη που ξεπερνά πλέον τους 80.000 κατοί-
κους ας μην επιτρέψουμε να χαθεί το χαμόγελο από
κανέναν.
Ας μην επιτρέψουμε να γίνει η πόλη μας ΑΠΑΝ-
ΘΡΩΠΗ!

Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί για
όλους έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του
κοινωνικού εθελοντισμού.
Δεν είναι ένδειξη φιλανθρωπίας, είναι μια έμπρακτη
έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Δεν είναι ηρωική πράξη, αλλά δικαίωμα ζωής και
υποχρέωση κάθε πολίτη 
Θα κλείσουμε την πόρτα στην ζωή; Θα επαναπαυ-

τούμε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε
εμάς; 
Ας στηρίξουμε την εθελοντική αιμοδοσία που πραγ-
ματοποιείται στον Δήμο μας.
Πρόγραμμα Αιμοληψιών:

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΣ 08.30-13.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΙΘΑΚΗΣ 12  | 08.30-13.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Πληροφορίες για Αιμοδότες & Διάθεση μονάδων

αίματος. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6604600

e-mail: press@palini.gr ― ιστοσελίδα: www.palini.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση των

Συλλόγων και τις Ενώσεις Γονέων

Δήμου Παλλήνης με τον Δήμαρχο.

Στο νέο Καλλικρατικο Δήμο Παλλή-

νης πραγματοποιήθηκε συνάντηση

των Συλλόγων Γονέων με το Δή-

μαρχο Αθ. Ζούτσο την περασμένη

εβδομάδα (8.2).

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Παλλήνης, που βρίσκεται στη

Δημοτική Κοινότητα Γέρακα.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, αφού

η  αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-

λίου  Παλλήνης  ήταν κατάμεστη.

Οι Σύλλογοι προέρχονταν και από

τις τρεις Δημοτικές ενότητες (Αν-

θούσα, Γέρακα, Παλλήνη) και συμ-

μετείχαν οι Ενώσεις Γονέων και

πολλοί γονείς.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν θε-

τικό (άλλωστε ο Δήμαρχος προέρ-

χεται από το χώρο τους) και όλοι

έδειξαν ιδιαίτερο πνεύμα συνεργα-

σίας.

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε για μία

ακόμη φορά, φέρνοντας ως παρά-

δειγμα την καλή λειτουργία των

σχολείων του Γέρακα, ότι βρίσκεται

δίπλα στους γονείς και τους μαθη-

τές δημιουργικά και διεκδικητικά. 

“Μαζί θα διεκδικήσουμε αν χρει-

ασθεί από την κεντρική διοίκηση
αυτά που μας ανήκουν”, δήλωσε

αναφερόμενος στο θέμα της σχολι-

κής στέγης των σχολείων, αλλά και

στη δημιουργία καλύτερων συνθη-

κών μάθησης για όλους τους μαθη-

τές του ενιαίου Δήμου.

Κλείνοντας τη συνάντηση μοιρά-

στηκαν βιβλία για τις βιβλιοθήκες

των σχολείων και όλοι οι παρευρι-

σκόμενοι έφυγαν με πολύ καλές εν-

τυπώσεις· και για την ανταπόκριση

που βρηκαν και για τη χειρονομία

του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης συζητά 

με τις σχολικές κοινότητες

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος με την αντιδή-
μαρχο Ε. Κουνενάκη.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Οικοδομικές εργασίες

& εγκαταστάσεις" με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με

ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 4.900.000,00 €. Το έργο

συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 3.251.993,90 €, (δαπάνη ερ-

γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 605.705,00 €, (δαπάνη εργασιών,

ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της

ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος)

κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγού-

μενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί

κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο 2105272209, FAX επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος

υπάλληλος για επικοινωνία  Κα Zιώγα Ευθαλία

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ

Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμο-

λογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τι-

μήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα

προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοει-

δών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης

για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6

του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους

απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9 του Ν. 3669/08).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,

ήτοι τάξεις (3-4) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (1-2-3) στην

κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντο-

πιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη

(5) για οικοδομικά έργα  και στην τάξη (-) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 77.154,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες

μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή

της ΟΣΚ Α.Ε.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
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O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ  Α.Ε.

ΗΡΑΚΛΗΣ    ΔΡΟΥΛΙΑΣ

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κα-

λυβίων (Λαγονήσι), στο

πλαίσιο της συμμετοχής του

στο διεθνές πρόγραμμα πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης

«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ»

και της διετούς συνεργα-

σίας του με το ΙΒ΄ Λανίτειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού,

πραγματοποιεί μια σειρά

από δράσεις – εκδηλώσεις

που αφορούν σε θέματα

προστασίας του περιβάλ-

λοντος και της οικολογικής

ισορροπίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

εκπαιδευτικές ανταλλαγές

με συμμετοχή εκπαιδευτι-

κών και μαθητών (το Μάρτιο

θα γίνει εκπαιδευτικό ταξίδι

της Κυπριακής αποστολής

και τον Απρίλιο το αντί-

στοιχο ταξίδι της ελλαδικής

αποστολής). 

Σε κάθε χώρα θα γίνουν εκ-

δηλώσεις και παρουσιάσεις

του προγράμματος των δύο

σχολείων. 

Στο πλαίσιο της προετοιμα-

σίας – προπαρασκευής του

προγράμματος, 57 μαθητές

του 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου Καλυβίων βρέθηκαν

(3/2) στο Δημαρχείο του

Δήμου Σαρωνικού, όπου πα-

ρακολούθησαν το ντοκιμαν-

τέρ «Ύπατος Άθλος –
Πάνειο Όρος», την κινημα-

τογραφική καταγραφή από

τον σκηνοθέτη Πολ Σκλάβο

της προσπάθειας που πραγ-

ματοποίησε ο Δήμος Καλυ-

βίων για την αναδάσωση

του Πανείου Όρους και την

αποκατάσταση του φυσικού

περιβάλλοντος στην πε-

ριοχή μετά την καταστρο-

φική πυρκαγιά της 25ης

Αυγούστου 2007. 

Μετά το τέλος της προβο-

λής του ντοκιμαντέρ οι μα-

θητές είχαν τη δυνατότητα

να συνομιλήσουν με το Δή-

μαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φι-

λίππου και να του θέσουν

ερωτήματα για την πυρκα-

γιά που έπληξε το Πάνειο

Όρος πριν από 3,5 περίπου

χρόνια, για τις καταστροφι-

κές της συνέπειες στο φυ-

σικό περιβάλλον και το

οικοσύστημα, καθώς και για

τις προσπάθειες αναγέννη-

σης των καμένων εκτάσεων

και την οργάνωση του μη-

χανισμού συντήρησης και

υποστήριξης αυτής. 

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον  για την

υποβάθμιση του περιβάλ-

λοντος και τη διαταραχή

της ισορροπίας του οικοσυ-

στήματος από τις πυρκαγιές

και μετά από επιθυμία τους

επισκέφθηκαν με τη συνο-

δεία καθηγητών τους και

του Δημάρχου τις αναδασω-

μένες εκτάσεις του Πάνειου

Όρους. 

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαϊου 2011

θά διεξαχθούν για τα επίπεδα 

Α1 “στοιχειώδης γνώση”, 

Α2 “βασική γνώση” στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, 

Β1 “μέτρια γνώση” Β2 “καλή γνώση” στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,

Ιταλικη, Ισπανική και Τούρκικη και

Γ1 “πολύ καλή γνώση”, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, το

Σάββατο 7 Μαϊου 2011 και Κυριακή 8 Μαϊου 2011. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β) Κέν-

τρου Ξένων Γλωσσών μέχρι και Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρες 9π.μ. εως 3μ.μ. στη

Δ/νδη Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 Γέρακας, με τα

εξής δικαιολογητικά:

α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (και φωτοτυπία αυτού), όπως ταυτότητα

επικυρωμένη ή διαβατήριο.

β)  Μία φωτογραφία διαβατηρίου,

γ) Παράβολο δημοσίου (από Δ.Ο.Υ.) α) των 60€ για το επίπεδο Α(Α1-Α2), 80€ για

το επίπεδο Β(Β1-Β2) και 80€ για το επίπεδο Γ1,

δ) Εντυπο αίτηση (διατίθεται στη Δ/νση ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Κ.Π.Γ)

Περισσότερες πληροφορίες για το Κ.Π.Γ. θα βρείτε στην ιστοσελίδα του

ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. www.kpg.minedu.gov.gr καθώς και της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής: http://dide-

anatol.att.sch.gr.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ» με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” καλεί τα μέλη

του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20 Φε-

βρουαρίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου (οδός

Πλαπούτα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

― Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

― Έκθεση οικονομικού Απολογισμού

― Έκθεση Eλεγκτικής Eπιτροπής

― Προτάσεις

― Εκλογές

Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκλογές ως

υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι το

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες τηλ. 210 8990.147 & 6949465294

Παράλληλα θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Γωγώ Βικελή

Ο Γεν. Γραμματέας Θεμ. Κοσσίδας

EΞΩPAΪΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ KATΩ BOYΛAΣ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
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Ο  Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής

Ευθύνης Εμπορίου της Ν.Δ., Βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γε-

ώργιος Βλάχος, με ερώτησή του

στη Βουλή, ζητά να ενημερωθεί,

εάν είναι στις προθέσεις της Κυ-

βέρνησης, να αναστείλει τις διοι-

κητικές κυρώσεις (πρόστιμα) αλλά

και να δώσει παράταση στην εφαρ-

μογή της διάταξης του νόμου

3842/2010, που αφορά στις συ-

ναλλαγές ιδιωτών με επιχειρήσεις

για ποσά άνω των 1500 ευρώ,

μόνο μέσω πιστωτικών καρτών,

επιταγών και τραπεζικών συναλ-

λαγών. 

Ο Γ. Βλάχος επισημαίνει, πως η μη

έκδοση των αναγκαίων αποφά-

σεων για την ορθή εφαρμογή της

διάταξης, έχει δημιουργήσει

ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα

στην αγορά και στην ομαλή διεκ-

περαίωση των συναλλαγών και για

το λόγο αυτό ζητά να πληροφορη-

θεί εάν θα προχωρήσει η Κυβέρ-

νηση σε αύξηση του ορίου των

1500 ευρώ προκειμένου να διευ-

κολύνει τις συναλλαγές.

Νέα Δημοκρατία

Δήλωση για το θάνατο του

Μιλτιάδη Εβερτ

«Μόλις πληροφορήθηκα, στη Φραγκφούρτη όπου
βρίσκομαι, τη  θλιβερή είδηση για το θάνατο του
Μιλτιάδη Έβερτ, πρώην Προέδρου της Νέας Δη-
μοκρατίας.
Ενός Αγωνιστή της Παράταξης, του τόπου, της
Δημοκρατίας.
Γιατί αυτό υπήρξε ο Έβερτ, πάνω απ’ όλα: Αγωνι-
στής!
Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη σήμερα. 
Στην οικογένειά του τα θερμά συλλυπητήρια όλων
μας».

Αντώνης Σαμαράς
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Η κηδεία του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρα-

τίας Μιλτιάδη Έβερτ θα γίνει Σάββατο, 12 Φε-

βρουαρίου, στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο.

Από την οικογένειά του απευθύνεται παράκληση,

αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα σε φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα. 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εμπαιγμός 

του Κοινοβουλίου

Η στάση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής κας Μπιρμπίλη για τους

όρους δόμησης σε περιοχές Natura, αποτελεί εμ-

παιγμό του Κοινοβουλίου. 

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πολύ συγκεκριμένες

προτάσεις για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζή-

τημα τις οποίες η υπουργός είχε αποδεχτεί κατά

τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στη Βουλή.

Δυστυχώς, όχι μόνο δεν τήρησε τις δεσμεύσεις

της, αλλά προσπάθησε -με νομικίστικα τερτίπια- να

παραπλανήσει τη Βουλή. Το γεγονός ότι η κα

Μπιρμπίλη άλλα λέει και άλλα κάνει, προκαλώντας

την ηχηρή αντίδραση ακόμα και των βουλευτών

του ΠΑΣΟΚ είναι πρόβλημα δικό της και της κυ-

βέρνησης. Ο σεβασμός, όμως, των κοινοβουλευτι-

κών διαδικασιών και η σοβαρότητα κατά τη

νομοθετική διαδικασία είναι αδιαπραγμάτευτες

αρχές τις οποίες η υπουργός οφείλει, επιτέλους,

να αντιληφθεί. 

Συναλλαγές μόνο!! μέσω πιστωτικών καρτών,

επιταγών και τραπεζικών συναλλαγών!!

Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Ερώτηση προς τους Αρμόδιους Υπουργούς κατέθεσαν οι

ανεξάρτητοι βουλευτες Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οι-

κονόμου για τα απόβλητα που πέφτουν στον Βόρειο Ευ-

βοϊκό από τη βιομηχανία Λάρκο.

Γράφουν μεταξύ άλλων: Με μεγάλη έκπληξη πληροφορού-

μαστε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

που αφορά την απόρριψη των μεταλλουργικών σκουριών

του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,

όπου αποφασίσατε να παρατείνετε την άδεια απόρριψης

τους στον θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ευβοϊκού. Το γεγο-

νός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χερσαίος

χώρος για την απόρριψη της σκουριάς, δεν σημαίνει ότι

οδηγούμαστε στην απόφαση παράτασης της ρύπανσης του

θαλασσίου χώρου, ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι η απόρ-

ριψη πραγματοποιείται σε χώρους όπου αναπτύσσονται ιχ-

θυοκαλλιέργειες, τα παραγόμενα προϊόντα των οποίων

διατίθενται στην αγορά. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μά-

λιστα φέρεται να υποστηρίζει ότι για τη μη χρήση χερσαίου

χώρου απόρριψης της μεταλλευτικής σκουριάς ευθύνονται

οι κάτοικοι(!) που αντιδρούν στην χρήση της θέσης «Κο-

ρυφή Κοκκίνη» καθώς και το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ (!!) που ακύ-

ρωσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την

συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Λοκρών καθώς η συγκε-

κριμένη περιοχή είναι «Καταφύγιο Άγριας Ζωής». 

Η ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με το ίδιο Υπουργείο κρίθηκε ότι δεν

πληροί κανέναν περιβαλλοντικό όρο στην λειτουργία της

κατόπιν ελέγχου της (ΕΥΕΠ) σε ένα πόρισμα κόλαφο 35

σελίδων. Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική σας Απόφαση λει-

τουργεί ως συγχωροχάρτι για την μη συμμόρφωση της

εταιρείας στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της.

Οι κάτοικοι τους οποίους το Υπουργείο κατηγορεί για την συ-

νέχιση της θαλάσσιας ρύπανσης έχουν καταθέσει πολύ συγ-

κεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. 

Και ερωτούν μεταξύ άλλων:

― Πώς γίνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος να είναι τόσο ανεκτική στην ρύπανση του περι-

βάλλοντος όταν εμπλέκονται μεγάλες εταιρίες ιδιωτικών

κατά βάση συμφερόντων;

― Πώς δικαιολογείτε ηθικά και νομικά την απόφαση ενός

Υπουργείου επιφορτισμένου κατ΄ εξοχήν και εξ ορισμού με

την προστασία του Περιβάλλοντος, να εγκρίνει την θαλάσ-

σια ρύπανση; 

Δήλωση Πρωθυπουργού

για το θάνατο του 

Μιλτιάδη Εβερτ

Με λύπη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Μιλτιάδη
Έβερτ. Ενός μαχητικού πολιτικού, που αγωνιζόταν με
σθένος για τις ιδέες και τις αρχές του.

Η παρουσία του στο δημόσιο βίο της χώρας υπήρξε έν-
τονη και καθοριστική. Αποτέλεσε μια από τις βασικές
και σταθερές συνιστώσες της συντηρητικής παράταξης.

Είχα στο παρελθόν συνεργαστεί μαζί του, παρά τις δια-
φορετικές ιδεολογικές και πολιτικές μας αναφορές, ιδι-
αίτερα την περίοδο που βρισκόμουν στην ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, αλλά και νωρίτερα, την πρώτη πε-
ρίοδο της ελεύθερης ραδιοφωνίας.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπη-
τήρια.

Στον Βόρειο Ευβοϊκό θα πέφτουν ως το 2012 οι σκουριές  της ΛΑΡΚΟ
ερώτηση των βουλευτών Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά
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Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  του  Δήμου  Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης,  το  ερώτημα  «χωροταξικός  ή  πο-

λεοδομικός  σχεδιασμός»  δεν  είναι  καθόλου  θεωρητικό.

Αντιθέτως,  πρόκειται  για  θέμα  ουσίας,  στο  οποίο  πρέ-

πει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  προσοχή,  εάν  επιθυμούμε  οι

προθέσεις  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και

την  εξεύρεση  κατάλληλων  χώρων  για  σχολεία,  πάρκα

και  για  όλες  τις  υπόλοιπες  υποδομές,  που  είναι  απα-

ραίτητες  για  την  καλή  λειτουργία  μιας  σύγχρονης

πόλης,  να  μην  μείνουν  στα  χαρτιά,  αλλά  να  μπορέ-

σουν  να  υλοποιηθούν,  σύμφωνα  με  τα  όσα προβλέ-

πονται  από  τους  σχετικούς  νόμους  και  το  ίδιο  το

Σύνταγμα  της  χώρας.  Το  έναυσμα  για  τη  συγγραφή

του  παρόντος  άρθρου  ήταν  η  συζήτηση  που  διεξήχθη

την  13η Ιανουαρίου,  2011, στη  συνεδρίαση  του  Δημοτι-

κού  Συμβουλίου,  πάνω  στο  θέμα  της  ημερήσιας  διά-

ταξης  «Πρόταση  για  σύνταξη  μελέτης  χωροταξικού

σχεδιασμού  Δήμου  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης»,

κατά  την  οποία  ο  δήμαρχος,  κύριος  Κασιδόκωστας,  ζή-

τησε  εξουσιοδότηση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για

να  προβεί  στην  εκπόνηση  της  υπόψη  μελέτης,  με

απευθείας  ανάθεση  σε  πανεπιστημιακό  φορέα,  λόγω

του  επείγοντος  του  θέματος.  

Συμφωνούμε  ότι  το  θέμα  είναι  επείγον  και  απαιτεί

άμεση  αντιμετώπιση.  Ταυτόχρονα,  όμως,  πρέπει  να  επι-

σημάνουμε  ότι,  σοβαρά  θέματα  όπως  είναι  η  χωροθέ-

τηση  της  τεχνικής  και  κοινωνικής  υποδομής,  η

προστασία  του  περιβάλλοντος  και  η  αναβάθμιση  της

λειτουργικότητας  και  της  οικιστικής  φυσιογνωμίας  ενός

ραγδαία  αναπτυσσόμενου  προαστίου,  όπως  είναι  ο

δήμος  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  (με  σημερινό

πληθυσμό  άνω  των  70.000  κατοίκων  και  με  προοπτική

να  ξεπεράσει  τις  100.000)  πρέπει,  οπωσδήποτε,  να  με-

λετώνται  μέσα  στα  πλαίσια  ενός ολοκληρωμένου  πο-

λεοδομικού  σχεδιασμού  (ΟΠΣ), σύμφωνα  με  σύγχρονες

τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  την  ενεργό  συμμετοχή

πολιτών και κοινωνικών  φορέων,  όπως  προβλέπεται  από

τον  οικιστικό  νόμο  (Ν. 2508/1997,  άρθρο  1,  παρ. 5)  και

από  τον  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (Ν. 3463/2006,

μέρος  έκτο,  περί  Τοπικής  Δημοκρατίας),  αλλά  και  από

τον  ίδιο  τον  «Καλλικράτη»  (Ν. 3852/2010,  άρθρα  σχε-

τικά  με  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  τις  Δημοτι-

κές  Κοινότητες).  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  όταν  τα

διάφορα  έργα  και  οι  διάφορες  ρυθμίσεις  που  αφορούν

στη  λειτουργία  της  πόλης  γίνονται  αποσπασματικά  και

χωρίς  επαρκή  ενημέρωση  και  συμμετοχή  των  πολιτών

και  των  κοινωνικών  φορέων,  τα  αποτελέσματα,  συνή-

θως,  δεν  είναι  τα  επιθυμητά.  (Βλέπε,  για  παράδειγμα,

την  αντίδραση  κατοίκων  και  φορέων  στην  πρόσφατη

υλοποίηση  τμήματος  ποδηλατόδρομου  στη  Βούλα).  

Συγκεκριμένα,  στα  πλαίσια  ενός  ολοκληρωμένου  πολεο-

δομικού  σχεδιασμού  (ΟΠΣ),  κατ’ αρχήν,  υπολογίζονται  με

σύγχρονα  πολεοδομικά  πρότυπα  οι  ανάγκες  (άμεσες  και

μακροπρόθεσμες)  του  συνόλου  του  δήμου   σε  υποδο-

μές,  κατόπιν,  σχεδιάζεται  η  ορθολογική  χωροθέτησή

τους  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  και,

τελευταία,  γίνεται  ο  προγραμματισμός  και  καθορίζεται  ο

τρόπος  υλοποίησής  τους,  σύμφωνα  με  τις  ιεραρχημένες

ανάγκες  και  τους  διαθέσιμους  πόρους.  Επίσης,  στα  πλαί-

σια  του  ΟΠΣ,  υλοποιείται  ένα  πρόγραμμα  ουσιαστικής

συμμετοχής  των  πολιτών  στην  όλη  διαδικασία,  έτσι  ώστε

το  τελικό  αποτέλεσμα  να  αποτελεί  τη  «χρυσή  τομή»  με-

ταξύ  επιστημονικής  μελέτης  και  της  επιβαλλόμενης  από

το  νόμο  Τοπικής  Δημοκρατίας.  Στην  περίπτωση  της  Βού-

λας,  ο  ΟΠΣ  επιβάλλεται  για  έναν  ακόμη  λόγο,  που  είναι

η  ανάγκη  αναθεώρησης  του  ισχύοντος  ελλιπέστατου  και

αναχρονιστικού  πολεοδομικού  καθεστώτος,  το  οποίο,

παρά  τα  όσα  διατείνονται  ορισμένοι,  όχι  μόνο  δεν  κάνει

πρόβλεψη  για τις  σύγχρονες  ανάγκες  της  πόλης  (το

ισχύον  ΓΠΣ  εκπονήθηκε  πριν  από  20  χρόνια),  αλλά  ούτε

καν  είναι  σε  θέση  να  προστατέψει  αποτελεσματικά  την

πόλη  από  λειτουργική  και  περιβαλλοντική  υποβάθμιση.  

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ,  αναγνωρίζοντας  τη  με-

γάλη  σημασία  του  ολοκληρωμένου  πολεοδομικού  σχε-

διασμού  (ΟΠΣ)  σε  τοπικό επίπεδο,  έχει  συμπεριλάβει

σχετική  πρόταση  στην  ιδρυτική  της  διακήρυξη  και  έχει

υιοθετήσει  συγκεκριμένες  θέσεις  πάνω  σε  τέσσερις  το-

μείς,  που  αφορούν  την  κοινωνική ανασυγκρότηση, την

περιβαλλοντική  ανασυγκρότηση,  την  πολεοδομική  ανα-

συγκρότηση  και  την  παραλία  Βούλας – Βουλιαγμένης –

Βάρκιζας.  Μάλιστα,  σε  ό,τι  αφορά  στην  παραλία,  υιο-

θέτησε  ένα  πλαίσιο  δέκα  αρχών  για  την  προστασία

και  ανάδειξή  της  ως  κοινωνικού  αγαθού.  Ένα  πλαίσιο

αρχών  που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  ως  οδη-

γός  για  κάθε  σχεδιασμό  και  κάθε  έργο  ανάπλασης  που

την  αφορά.  

Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  σύμφωνα  με  την

ελληνική  νομοθεσία,  σε  επίπεδο  δήμου  δεν  υφίσταται

«χωροταξικός  σχεδιασμός»,  αλλά  πολεοδομικός  σχε-

διασμός, ο οποίος εκπονείται σε δύο  επίπεδα: (α) επίπεδο

Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  (ΓΠΣ),  το  οποίο  αποτε-

λεί  ένα  γενικό  οδηγό  ανάπτυξης,  λειτουργίας  και  πε-

ριβαλλοντικής  και  οικιστικής  αναβάθμισης  του  δήμου

και  εγκρίνεται  με  υπουργική  απόφαση  και  (β)  επίπεδο

πολεοδομικής  μελέτης  (ΠΜ),  η  οποία  εξειδικεύει  το

ΓΠΣ,  περιλαμβάνει,  μεταξύ  άλλων,  το  ρυμοτομικό  σχέ-

διο  και  τον  πολεοδομικό  κανονισμό  και  εγκρίνεται  με

προεδρικό  διάταγμα,  αφού  πρώτα  εγκριθεί  από  το  Συμ-

βούλιο  της  Επικρατείας.  Επομένως,  σε  καμία  περί-

πτωση  ο  νέος  πολεοδομικός  σχεδιασμός  δεν

επιτρέπεται  να  αλλάξει  τις  χρήσεις  γης  προς  το  δυ-

σμενέστερο  (όπως  φοβούνται  κάποιοι),  ούτε,  βέβαια,

να  αυξήσει  τους  συντελεστές  δόμησης,  μια  και  κάτι

τέτοιο,  εδώ  και  χρόνια,  έχει  κριθεί  αντισυνταγματικό.

Αντιθέτως,  πρέπει  να  γίνει  κατανοητό  από  όλους  ότι,

ο  ολοκληρωμένος  πολεοδομικός  σχεδιασμός  (ΟΠΣ)

αποτελεί  ένα  ισχυρό  και  αποτελεσματικό  εργαλείο  για

τη  συνολική,  λειτουργική  και  περιβαλλοντική,  ανα-

βάθμιση  μιας  πόλης και  ότι,  όσο  καθυστερεί  η  υλο-

ποίησή  του,  τόσο  διογκώνονται  τα  προβλήματά  της,

όπως  συμβαίνει  στην  περίπτωση  της  Βούλας  τα  τε-

λευταία  πολλά  χρόνια.  

www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

Χωροταξικός  σχεδιασμός  ή  ολοκληρωμένος  πολεοδομικός  σχεδιασμός;

Η  περίπτωση  του  Δήμου  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 

γράφει ο  Γιάννης  Δημητριάδης
ειδικευμένος  πολεοδόμος – χωροτάκτης

Πρόεδρος  της  Ένωσης  Πολιτών  Βούλας

Η Δημοτική Κοινότητα Βάρης στα πλαίσια των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων

έχει την διάθεση να λειτουργήσει νέα τμήματα με την συνεργασία της Γενικής

Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων. 

Τα παρακάτω τμήματα  μπορούν να ξεκινήσουν  μόνο αν συμπληρωθεί ικανός

αριθμός συμμετεχόντων (τουλάχιστον 15 άτομα ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει

τα 20). Η συμμετοχή όλων είναι ΔΩΡΕΑΝ.         

Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανά-
στες I  & Ι Ι
Η παραλαβή αιτήσεων  θα γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΑΡΗΣ από  8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   Πλη-

ροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2030470/471/472.

Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας 
για Μετανάστες στη Βάρη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ενώσεως Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης σε ετήσια τα-

κτική Γενική Συνέλευση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, οδός Αγίου Ιωάννου, την 13η Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 με τα

ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

α) Εγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) Μελέτη της Εκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε

ευθύνη.

γ) Εγκριση εγγραφής νέων μελών και εισηγήσεων του Δ.Σ.

δ) Προκήρυξη αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 20.2.2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια

ώρα.

Μετά τις εργασίες της Γ.Σ. θα ακολουθήσει το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Βούλα 02.02.2011

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Λεμονάκης Εφη Γαβριλάκη

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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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, livingroom σε μονοκατοι-
κία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσοδος,
επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τη-
λεόραση, αυτόνομη θέρμανση.

Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

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

πορικό 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 – Μπουρμ-

πουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω σε

αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσι-

τικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με τον

αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μαθήματα Πιάνου και Θεωρητικών 

παραδίδονται από την Βάσω Κιούση

Πτυχιούχος Πιάνου και Φούγκας

(ανώτερα θεωρητικά)

με 20ετη εμπειρία σε ωδεία και σχολεία

τηλ. 2106020026-6974380541

vakiousi@otenet.gr

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

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

μείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οι-

κονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού -

Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και κάτο-

χος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελ-

ληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα πιάνου σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφε-

ρόμενους. Τιμές λογικές. 
ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμ-
βάνει την παράδοση
μαθημάτων σε μαθητές
γυμνασίου λυκείου με
πλούσιο υλικό ασκή-
σεων άλγεβρας, γεω-
μετρίας.

Τιμές προσιτές στην ευ-

ρύτερη  περιοχή των Με-

σογείων.  

Τηλ. 6974815977

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε

τη στο www.ebdomi.com

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΕ-

ΝΗΣ το γένος ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα

και κατοικεί στην Λούτσα και η ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, το γένος ΚΟΡΟ-

ΖΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην

ΛΟΥΤΣΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει στην Αγία

Παρασκευή της Λούτσας (Αρτέμιδας).

ΓΑΜΟΙ

Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία) σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή

γραφείο ή συνοδός σε σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέρεται

για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό.  Τηλ. 6976131520 
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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 Specia-

list 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., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 12, ΤΡΙΤΗ 15 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η
πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο του Πει-
ραιά 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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

Καρκίνος Μαστού - Πρόληψη - Θεραπεία - Επιδημιολογία
Πριν δύο εβδομάδες είχαν ορίσει εβδομάδα μαστού και
προέτρεπαν τις γυναίκες να κανουν δωρεάν μαστογραφία
και έλεγχο στα δημόσια Νοσοκομεία.
Ετσι καλόν είναι να γνωρίσουμε από πιο κοντά τους κινδύ-
νους που έχει μία γυναίκα να νοσήσει με το μαστό της. 
Τα κείμενα ανήκουν στην Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας
που πρόεδρός της είναι η Λυδία Ιωαννίδου - Μουζακα.

Στην Ελλάδα 1 στις 12 γυναίκες (8.3%) έχει πιθανότητα να

αναπτύξει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της,

ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τον καρκίνο της ωοθήκης

είναι 1 στις 70 (1.4%).

Από διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει

προκύψει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού σχετί-

ζεται με την ύπαρξη κάποιων παραγόντων...

Οι παράγοντες αυτοί είναι συμπεριλαμβάνουν την ηλικία,

την ηλικία εμηναρχής, την ατεκνία ή την ηλικία πρώτης τε-

λειόμηνης εγκυμοσύνης, και τη ψυχική ένταση.

Μερικές γυναίκες, οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο να

παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών, συνή-

θως ανήκουν σε οικογένειες των οποίων και άλλα μέλη

είχαν αυτές τις ασθένειες.

Πρόληψη Καρκίνου Του Μαστού

Η πρόληψη ξεκινά από δύο βασικούς παράγοντες, πρώτα

τον ίδιο τον άνθρωπο που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο

σκέψης του και δεύτερον την ίδια την επιστήμη και κατά

συνέπεια και αυτούς που την υπηρετούν. Το σημαντικότερο

όλων είναι να κατανοήσουμε, ότι το να προλάβουμε τον

καρκίνο του μαστού είναι πολύ πιο ανώδυνο, από το να τον

αντιμετωπίσουμε, μιας και οι θεραπευτικές διαδικασίες σε

προχωρημένη φάση δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε ευχάρι-

στες.

Όταν αναφερόμαστε στην πρόληψη του καρκίνου του μα-

στού, εννοούμε την έγκαιρη διάγνωση, ότι δηλ. κάθε χρόνο

η γυναίκα, μετά την ηλικία των 40 ετών, θα υποβάλλεται σε

τακτά χρονικά διαστήματα σε μαστογραφία, χωρίς να πα-

ρουσιάζει κανένα σύμπτωμα.

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προσέλευση στον ιατρό;

ΠΟΛΥ. Όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παρ’ όλο

που η ασθενής προσέρχεται σε αρχικό στάδιο - αλλά για

άλλους λόγους - αναγκάζεται ο ιατρός να προσφύγει στη

μαστεκτομή. Για κάθε είδος χειρουργικής επέμβασης υπάρ-

χουν ενδείξεις και αντενδείξεις τις οποίες, ο ιατρός οφεί-

λει να συζητήσει και να ενημερώσει την ασθενή του πριν

την εγχείρηση.

Κληρονομείται ο Καρκίνος του μαστού;

* Κληρονομικό ιστορικό

Γυναίκες οι οποίες έχουν στην οικογένεια τους περισσό-

τερα από δύο άτομα με καρκίνο του μαστού ή των ωοθη-

κών, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, να φέρουν μετάλλαξη

στο γονίδιο BCRA1 και BCRA2, άρα κινδυνεύουν να εμφα-

νίσουν μελλοντικά, καρκίνου του μαστού.  

Τι είναι τα γονίδια BRCA 1 και BRCA 2

Πρόσφατες ανακαλύψεις μακροχρόνιων ερευνών έδειξαν

ότι δύο γονίδια, τα BRCA 1 και BRCA 2, σε περίπτωση γε-

νετικής μεταλλαγής τους, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο

στον κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού και των ωοθη-

κών και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του.

Μέχρι την ηλικία των 70 ετών, το 87% των γυναικών που

έχουν μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA 1 θα αναπτύξει καρ-

κίνο του μαστού, ενώ το 64% θα αναπτύξει καρκίνο των ωο-

θηκών. Αντιθέτως, αν σε μια γυναίκα βρεθεί ότι δεν έχει τη

συγκεκριμένη μετάλλαξη στο BRCA 1, ακόμη κι αν έχει βε-

βαρημένο οικογενειακό ιστορικό, τότε η πιθανότητα εμφά-

νισης καρκίνου του μαστού ή ωοθηκών μειώνεται στα

επίπεδα του γενικού πληθυσμού (περίπου 10% για καρκίνο

του μαστού και 1,4% για καρκίνο των ωοθηκών).

Τι είναι η γενετική ανάλυση των γονιδίων BRCA 1 και

BRCA 2;

Η ανάλυση των γονιδίων BRCA 1 και BRCA 2 είναι μια ιδι-

αίτερα εξειδικευμένη και λεπτομερής εξέταση, που ερευνά

και ανιχνεύει τις μεταλλάξεις που μπορεί να υπάρχουν σ'

αυτά τα γονίδια.

Η απόφαση για το γενετικό τεστ

Το γενετικό τεστ, με το οποίο διαπιστώνεται η προδιάθεση

για καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών, απευθύνεται σε

ανθρώπους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για έναν από

αυτούς τους καρκίνους, λόγω βεβαρημένου οικογενειακού

ιστορικού.

Πριν πάρετε την απόφαση να κάνετε το γενετικό τεστ, είναι

σημαντικό να ενημερωθείτε γι' αυτό από ειδικευμένους ια-

τρούς και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες αντιμετώπισης που

υπάρχουν μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων.

Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού

Από διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν

προκύψει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού σχετί-

ζεται με την ύπαρξη μερικών παραγόντων όπως αυτοί που

αναφέρονται παρακάτω, από τους οποίους πρέπει να συμ-

πράξουν κάποιοι για τη δημιουργία του. Οι παράγοντες

αυτοί είναι:

* Ηλικία

Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνει και ο κίνδυνος εμφάνισης

καρκίνου του μαστού

* Γεωγραφική κατανομή

Στις χώρες με υψηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, εμφα-

νίζεται μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνου του μαστού

* Ηλικία εμμηναρχής

Σε όσο μικρότερη ηλικία εμφανισθεί έμμηνος ρύση τόσο με-

γαλύτερος ο κίνδυνος

* Ατεκνία

Οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει, κινδυνεύουν σε

μεγαλύτερο ποσοστό

* Ηλικία 1ης τελειόμηνης εγκυμοσύνης

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία απόκτησης του 1ου παιδιού,

τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος

* Ηλικία εμμηνόπαύσης

Όσο μεγαλύτερη η ηλικία της γυναίκας τόσο αυξάνει και ο

κίνδυνος.

* Διαιτητικοί παράγοντες

Η παχυσαρκία, στην εμμηνόπαύση, το κάπνισμα και η κα-

τανάλωση οινοπνεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο, να εμφα-

νίσει μία γυναίκα, καρκίνο του μαστού.

* Εκπαιδευτικοί παράγοντες

Γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει ανώτατες σπουδές και πα-

ρουσιάζουν ένα πιο ανεπτυγμένο μορφωτικό επίπεδο, φαί-

νεται να κινδυνεύουν περισσότερο

* Προηγηθείσα βιοψία στο μαστό

Η προηγηθείσα βιοψία στο μαστό, φαίνεται να αυξάνει τον

κίνδυνο, ιδίως δε αν εμφανίζει ατυπία

* Ακτινοβολία

Η έκθεση των μαστών σε ακτινοβολία έχει αρνητικές επι-

πτώσεις στον οργανισμό του ανθρώπου

* Ψυχική ένταση

Η μακροχρόνια ψυχική ένταση και η στρεσογόνος κατά-

σταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται μία γυναίκα, αυξάνει

την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού).

Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα ο καρκίνος του μαστού

* με χειρουργική επέμβαση (συντηρητική – ριζική)

* με χημειοθεραπεία

* με ακτινοθεραπεία

* με ορμονοθεραπεία

Εφ’ όσον η γυναίκα πάει έγκαιρα στον ιατρό, έχει την ευ-

καιρία να αντιμετωπισθεί με συντηρητική επέμβαση, η

οποία περιλαμβάνει:

* την απλή ογκεκτομή

* την ογκεκτομή με αφαίρεση λεμφαδένων από τη μασχάλη ή

* την τμηματεκτομή που αφορά την αφαίρεση ενός τεταρτη-

μόριου του μαστού και αφαίρεση λεμφαδένων της μασχάλης 

Σήμερα υπάρχει τρόπος και συντηρητικής αφαίρεσης των

λεμφαδένων της μασχάλης με ενδοσκοπικό τρόπο.

Σχεδόν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολουθεί με-

τεγχειρητική προληπτική ακτινοθεραπεία. Εάν ο όγκος

είναι κάπως μεγαλύτερος ή έχει πολυεστική ανάπτυξη, ή

τυγχάνει ο μαστός να είναι μικρός, ακόμη και αν ο καρκίνος

είναι σε αρχικό στάδιο, τότε αντιμετωπίζεται με μαστεκτο-

μία (αφαίρεση μαστού ή/και λεμφαδένων της μασχάλης).

Στις περιπτώσεις της μαστεκτομίας υπάρχει σήμερα η δυ-

νατότητα της αποκατάστασης του μαστού στη συνέχεια, με

πλαστική επέμβαση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ
Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
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Την 1η θέση κατέκτησε ο Τέλης Αθα-

νασόπουλος του Ν.Α.Ο.Βούλας στα

optimist στην κατηγορία παίδων, στον

αγώνα «Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά»,

που διεξήχθη στις 22 και 23 Ιανουαρίου

στη Γλυφάδα, στα πλαίσια του διασυλ-

λογικού που οργάνωσε ο Α.Ν.Ο. Γλυ-

φάδας σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο. 

Σε ένα συναρπαστικό αγώνα με δυνατό

άνεμο που έφτανε τα 5 beaufort την Κυ-

ριακή  και με παρουσία 150 αθλητών, ο

ΝΑΟΒ έκανε  αισθητή  την παρουσία

του με   την χρυσή  εμφάνιση  του Τέλη

Αθανασόπουλου, αλλά και της  6ης

θέσης στη γενική κατάταξη που έφερε

ο Στέλιος Τσάγκαλος.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων κατη-

γοριών είναι: 

Optimist Παίδων

Τέλης Αθανασόπουλος του Ναυτικού

Αθλητικού Ομίλου Βούλας (Ν.Α.Ο.Β)

Παναγιώτης Ματσάδες του Ολυμπια-

κού Συλλόγου Φίλων Πειραιά (Ο.Σ.Φ.Π)

Γιάννης Γεωργάκης του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β) 

Optimist Κορασίδων

Γεωργία Γκλιάτη του Ιστιοπλοϊκού Ομί-

λου Πόρτο Ράφτη (Ι.Ο.ΠΟ.Ρ)

Χριστίνα Μαζαράκη του Ναυτικού Ομί-

λου Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ)

Μαρίτα Αγγελοπούλου του Ιστιοπλοϊ-

κού Ομίλου Πόρτο Ράφτη (Ι.Ο.ΠΟ.Ρ) 

Optimist Αγοριών

1. Κωνσταντίνος Οικονομίδης του Ναυ-

τικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης

(Ν.Ο.Κ.Β)

2. Κυριάκος Λεουτσάκος του Ολυμπια-

κού Συλλόγου Φίλων Πειραιά (Ο.Σ.Φ.Π)

3. Νικόλαος Μπριλάκης του Ολυμπια-

κού Συλλόγου Φίλων Πειραιά (Ο.Σ.Φ.Π)

Optimist Κοριτσιών

Ηλιάνα Μπούρα του Ναυτικού Ομίλου

Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β)

Σταυρούλα Ζαράνη του Ναυτικού Ομί-

λου Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ)

Βασιλική Μπέη του Ιστιοπλοϊκού Ομί-

λου Πόρτο Ράφτη (Ι.Ο.ΠΟ.Ρ)

Αναλυτικά αποτελέσματα μπορείε να

τα βρείτε στο:

http://eio.gr/calendar2011/anogopti11xro

na.pdf για Παίδες και Κορασίδες

http://eio.gr/calendar2011/anogopti.pdf

για Αγόρια και Κορίτσια    

Με πρωτιά μπήκε το 2011 για την ομάδα optimist του Ν.Α.Ο.Βούλας

Ο  πρόεδρος του Ν.Ο. Αγίων Αναργύρων απονέ-
μει το κύπελλο  της  1ης  νίκης στον αθλητή του
ΝΑΟΒ, Τέλη Αθανασόπουλο, στα  πλαίσια του
αγώνα «Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά» 2011.                                    

Ο Τέλης Αθανασόπουλος  του ΝΑΟΒ  με τον προπο-
νητή της  αγωνιστικής ομάδας Ζ.  Μαλατέστα στην
απονομή του  αγώνα που οργάνωσε ο Α.Ν.Ο.Γλυφάδας.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο φετινό της απολογισμό η

ομάδα των γυναικών, αυτή τη φορά δυσκολότερα από

κάθε άλλη, με αντίπαλο το μαχητικό Κορωπί. 

Το Κορωπί έδειξε καλά προετοιμασμένο και έτοιμο να

αντιμετωπίσει τη Θέτιδα, μπαίνοντας πολύ δυνατά και

κερδίζοντας το 1ο σετ με 25-21. 

Η συνέχεια ήταν συναρπαστική με τις 2 ομάδες να

εναλλάσσονται στο σκορ και τελικά η Θέτιδα, να κατα-

κτά το 2ο σετ με 26-24 κάνοντας το 1-1. Ακριβώς το

ίδιο συνέβη και στα 2 επόμενα σετ με τους θεατές να

παρακολουθούν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, με τε-

λική νικήτρια ομάδα τη Θέτιδα, που κατέκτησε παράλ-

ληλα την 15η της νίκη με σκορ 3-1 (21-25, 26-24, 26-24,

25-20). 

Απομένουν 7 αγώνες και ο στόχος της ομάδας είναι 7

νίκες, έτσι ώστε να είναι η μοναδική ομάδα σε όλες τις

κατηγορίες ανδρών και γυναικών, που εκτός από πρω-

ταθλήτρια θα είναι και αήττητη. 

Ακολουθεί ο αγώνας με τις Αμαζόνες στη Νέα Ερυ-

θραία τη Δευτέρα 14/2 και ώρα 21:30 με στόχο τη 16η

νίκη.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Ένα παιχνίδι το οποίο ενδείκνυται για συλλογή εμπει-

ριών και εκτίμηση της αγωνιστικής κατάστασης και των

δυνατοτήτων της ομάδας των κορασίδων, ήταν αυτό

που έγινε το Σάββατο, με αντίπαλο τον Ηλυσιακό. 

Η ομάδα των κορασίδων αν και ηττήθηκε με 3-1(25-16,

22-25, 23-25, 10-25) από την παραδοσιακά πολύ καλή

ομάδα του Ηλυσιακού, αγωνίστηκε και απέδειξε πως

βρίσκεται σε καλό δρόμο κατακτώντας το 1ο σετ και

χάνοντας τα επόμενα 3, αφήνοντας, όμως. στους θεα-

τές την εντύπωση πως σε κάθε παιχνίδι οι παίχτριες

βελτιώνονται και παρουσιάζονται καλύτερες. Το επό-

μενο παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 15:00 στο Γέρακα,

με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα.

ΠΑΙΔΕΣ
Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Παίδες την Κυριακή στη

Βούλα με αντίπαλο τον Πανελλήνιο, αν και ηττήθηκαν

με 3-1 (21-25, 21-25, 25-22, 22-25). Κατάφεραν να αγω-

νιστούν στα ίσια και να κοιτάξουν στα μάτια τον πολύ

ισχυρό Πανελλήνιο. Υπενθυμίζουμε πως οι παίδες συμ-

μετέχουν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας για 2η συνεχή

χρονιά, με στόχο κάθε χρόνο να ανεβαίνουν βαθμολο-

γικά και να εδραιώνονται ως μια από τις καλές ομάδες

της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι ο Πανελλήνιος

κατέκτησε τα 2 πρώτα σετ, οι παίδες της Θέτιδας  το 3ο

και πάλεψαν πάρα πολύ δυνατά στο 4ο. Τελικά δεν κα-

τάφεραν παρά να ηττηθούν. Ακολουθεί αγώνας με την

Παλλήνη το Σάββατο στις 16:00 στο νέο κλειστό της

Παλλήνης.

Ακάθεκτες προχωρούν οι γυναίκες 15 στα 15

Απόλυτα επιτυχημένο το Σαββατοκύριακο για τις ομά-

δες επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας. Διεξήχθη-

σαν αγώνες της Β Εθνικής στους οποίους μετείχαν η

Ανδρική ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή και η γυναικεία

ομάδα του Αρη 2006. Και οι δύο ομάδες κατάφεραν το

απόλυτο, δηλαδή δύο νίκες σε δύο αγώνες. Συνεχίζουν

έτσι την προσπάθεια για την δεύτερη θέση η οποία οδη-

γεί στα μπαράζ ανόδου στην Α2 κατηγορία.

Αναλυτικά:

Στους άνδρες

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4-2

ΑΝΠΟ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΣ 1 – 4

Στις Γυναίκες

ΑΡΗΣ 06 – ΑΟ ΚΑΡΕΑ 4-3

Το παιχνίδι αυτό ήταν από τα πιο θεαματικά του πρωτα-

θλήματος. Είχε μάλιστα διάρκεια περίπου τρεις ώρες και

το παρακολούθησε πλήθος φιλάθλων.

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ – ΑΡΗΣ 06 0-4

Το Σαββατοκύριακο 12/13-02 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ η τε-

λική φάση των κυπέλλων Αττικής της επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης. Στην τελική φάση έχουν προκριθεί και θα

πάρουν μέρος τέσσερις ομάδες από την Βούλα, η αν-

δρική και γυναικεία ομάδα του ΓΣ Αρη Βούλας, η ανδρική

ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή και η γυναικεία ομάδα του

ΑΟ Αρης 2006

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τις ομάδες είναι το Σάβ-

βατο 12/02 στις γυναίκες

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ ώρα 10.00 

και ΑΟ ΑΡΗΣ 2006- ΑΟ ΚΑΡΕΑ ώρα 10.00, 

στους άνδρες 

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ ώρα 12.00 και 

ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ – ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ. 

Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και οι τελικοί

σε άνδρες και γυναίκες

Οι επιτυχίες των μαθητών του Συλλόγου Κουνγκ Φου Βούλας «Η Τριπλή Αρμονία» συνε-

χίζονται με σταθερά βήματα. Μετά την εκπληκτική επίδοση του νεαρού αθλητή Καραντι-

νού Πάτρικ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου του Χονγκ Κονγκ τον περασμένο

Αύγουστο (είχαμε δημοσιεύσει συνέντευξή του σχετικά), οι μαθητές της Τριπλής Αρμονίας
τίμησαν το σύλλογο της Βούλας για άλλη μια φορά. Την Κυριακή 23/01/2011 η επίλεκτη

ομάδα αθλητών της Τριπλής Αρμονίας συμμετείχε στην αθλητική διοργάνωση Sanda Fight
Night 2, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Ρέντη στον Πειραιά.

Οι έξι επίλεκτοι αθλητές του Συλλόγου Βούλας έλαβαν μέρος στους αγώνες παραδοσια-

κού Κουνγκ Φου της διοργάνωσης και πέτυχαν αδιαμφισβήτητη υπεροχή, κατακτώντας

όχι ένα ή δύο, αλλά δεκατέσσερα συνολικά μετάλλια σε επτά διαφορετικές κατηγορίες

αγωνισμάτων Κουνγκ Φου, ενώ ο εκπαιδευτής του συλλόγου Αντώνης Γιαννούλης τιμή-

θηκε με ειδικό βραβείο από τους οργανωτές του πρωταθλήματος. Αναλυτικά οι διακρίσεις

των μαθητών του συλλόγου είναι:

Καραντινός Πάτρικ:  Χρυσό Μετάλλιο – Σπαθί Κουνγκ Φου Ανδρών
Ασημένιο Μετάλλιο – Διπλά Σπαθιά Κουνγκ Φου Ανδρών
Χάλκινο Μετάλλιο – Χσίνγκ Γι Κουνγκ Φου

Μαραγκός Πέτρος: Χρυσό Μετάλλιο – Διπλά Σπαθιά Ανδρών
Ασημένιο Μετάλλιο – Κοντάρι Ανδρών
Χάλκινο Μετάλλιο – Σπαθί Ανδρών

Λυμπερίου Γιώργος: Ασημένιο Μετάλλιο – Χσίνγκ Γι Κουνγκ Φου
Χάλκινο Μετάλλιο – Κοντάρι Ανδρών

Καζαγκράντε Τιτσιάνα: Ασημένιο Μετάλλιο – Πα Κουά Κουνγκ Φου
Ασημένιο Μετάλλιο – Κοντάρι Γυναικών
Χάλκινο Μετάλλιο – Σπαθί Γυναικών

Λολοσίδη Άννα-Μαρία: Χρυσό Μετάλλιο – Πα Κουά Κουνγκ Φου
Χρυσό Μετάλλιο – Σπαθί Γυναικών

Κούκη Κωνσταντίνα: Χάλκινο Μετάλλιο – Πα Κουά Κουνγκ Φου
Συνολικά οι έξι αθλητές του συλλόγου Κουνγκ Φου Βούλας κατέκτησαν 4 χρυσά, 5 αση-

μένια και 5 χάλκινα μετάλλια στους αγώνες Κουνγκ Φου. Σημειώνεται ότι η κατακτήτρια

του χάλκινου μεταλλίου στο Πα Κουά Κουνγκ Φου, κυρία Κωνσταντίνα Κούκη, είναι σή-

μερα εξήντα πέντε ετών!! 

Εμείς δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε όλους τους αθλητές και τον προπονητή τους Αν-
τώνη Γιαννούλη για τον χρόνο τους και για την αγωνιστικότητά τους. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑ

Τα νέα της επιτραπέζιας
αντισφαίρισης
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Δηλώστε συμμετοχή

στο Καρναβάλι που θα

γίνει στις 27 Φεβρουα-

ρίου 3μ.μ. και χαρείτε το

ξεφάντωμα της Απο-

κριάς. 

Οι εκδηλώσεις αφορούν

μεγάλη παρέλαση θεμα-

τικών ομάδων μικρών και

μεγάλων που θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Κεν-

τρική Πλατεία Καλυβίων και στους γύρω δρόμους στις 27 Φεβρουαρίου ώρα

3:00 μ.μ. 

Η επιλογή των θεμάτων (αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη) κάθε ομάδας

που θα λάβει μέρος στην Αποκριάτικη Παρέλαση καθώς και τα άρματα, οι στο-

λές, η μετακίνηση κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του φορέα σας.

Πληροφορίες Στουραϊτη Ρίτα, τηλ. 6974353076 -  2299320314.

«ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2011»
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων 

Πραγματική ιλαροτραγωδία παίζεται τις τε-

λευταίες δέκα ημέρες στην περιοχή του

πρώην Δήμου Βάρης. Η περιοχή έχει μετα-

τραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο και

κάθε δρόμος έχει πλέον μια σειρά από μι-

κρές χωματερές. Σε ερώτηση που ο συν-

δυασμός μας έκανε στην Δημοτική Αρχή (κ.

Δήμαρχο) πήρε την απάντηση ότι η πρώην

διοίκηση του Δήμου Βάρης δεν πλήρωσε τα

ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων

καθαριότητας του Δήμου και μέχρι αυτά να

τακτοποιηθούν δεν θα ήταν δυνατή η κα-

θαριότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Για

να πληρωθούν τα ασφάλιστρα πέρασαν

σχεδόν 15 μέρες και η Βάρη και η Βάρκιζα

βρώμισαν. 

Είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο η Δημο-

τική Αρχή δεν κάλυψε την καθαριότητα της

Βάρης με τα απορριμματοφόρα που διαθέ-

τουν οι άλλες δύο δημοτικές ενότητες

(Βούλα και Βουλιαγμένη) σε ώρα της ημέ-

ρας που αυτά δε χρησιμοποιούνταν για την

περισυλλογή απορριμμάτων των περιοχών

στις οποίες ανήκουν, όπως άλλωστε έγινε

πριν λίγες εβδομάδες με τα φορτηγά περι-

συλλογής κλαδιών;;;  Εξάλλου είμαστε

πλέον ένας Δήμος. Μήπως η Δημοτική

Αρχή πρέπει να το συνειδητοποιήσει επι-

τέλους;

Είναι ποτέ δυνατόν να παραμένει μια ολό-

κληρη πόλη στο έλεος των σκουπιδιών και

κανείς από την Δημοτική Αρχή, που έχει

την ευθύνη να μην κινητοποιείται να μη

σκέφτεται κανείς  δημιουργικά· να μη

φροντίζει κανείς για την άμεση και πρα-

κτική λύση ενός τόσο μεγάλου προβλήμα-

τος και ο Δήμαρχος να  εξαντλείται με το

να ρίχνει ευθύνες σε προκατόχους του αι-

σθανόμενος ότι με τον τρόπο αυτό παρα-

μένει στο απυρόβλητο;; Εκτός αν αυτός

ήταν ο μόνος στόχος του!!!

Δυστυχώς κ. Κασιδόκωστα στην πρώτη

κρίση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε

αποτύχατε παταγωδώς, αφού κατά την

προσφιλή σας μέθοδο και πάλι μείνατε

στην εικόνα προσπαθώντας να δημιουργή-

σετε εντυπώσεις, αγνοώντας επιδεικτικά

την ουσία. Η επόμενη κρίση λογικά δεν θα

είναι πολύ μακριά και έτσι θα έχετε την δυ-

νατότητα να αποδείξετε ότι έχουμε λάθος

και σας αδικούμε, αν και η καλή μέρα από

το πρωί φαίνεται όπως λέει και ο θυμόσο-

φος λαός μας!!!

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Η ΒΑΡΗ  ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ


