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η ΕΞΕΓΕΡΣΗ
είναι ΑΝΑΠΟΤΡΕΠΤΗ

� Μας εξαπατούν συστηματικά
Εσωσαν δήθεν τον 13ο και 14ο μισθό και μας αρπάζουν

τον 12ο και 11ο!

� Κακοποιούν τη δημοκρατία. Ασελγούν στη Λαϊκή Κυ-

ριαρχία. Εχουν παραβιάσει βάναυσα το Σύνταγμα. Η Κυ-

βέρνηση είναι παράνομη.

� Κατέστρεψαν την οικονομία. Δεν

χρειάζεται εξήγηση. Το ζούμε.

� Παρέδωσαν την Ελλάδα βορά στις

ορέξεις των αδηφάγων και άπληστων

τοκογλύφων.

� Αποσύνθεσαν την κοινωνία και τις

δομές της.

� Τρομοκρατούν τον ελληνικό Λαό.

� Προσβάλλουν βάναυσα την αξιοπρέ-

πειά μας και την εθνική μας υπόσταση.

Ομως «...η οργή των Ελλήνων παραμερίζει το φόβο και
ο κίνδυνος κοινωνικής ανάφλεξης δεν μπορεί να αγνο-
είται», όπως επισήμανε, σε επιστολή του προς τον Πα-

παδήμο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος1.

«Ο,τι και να γίνει, στην Ελλάδα κάπια στιγμή θα ξεσπά-
σει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, με τους Ελληνες να πολεμούν και να
επιμένουν να πάρουν πίσω τη χώρα τους και την εθνική
τους κυριαρχία», όπως προειδοποίησε τους Ευρωπαίους

ο Βρετανός Ευρωβουλευτής Nigel Farag2. Και μη σας εκ-

πλήσσει το γεγονός γιατί, σίγουρα, ο Ν. Farag έχει δια-

βάσει Αριστοτέλη, που διαπιστώνει για τις εξεγέρσεις:
«Ου περί μικρών, αλλ’ εκ μικρών· στασιάζουσι δε περί με-
γάλων»3. Και για να πάμε και στους Συνταγματολόγους,

να δούμε τι λένε για τις επαναστάσεις:

Ο επιφανής συνταγματολόγος Ν.Ν. Σαρίπολος, γράφει

στο σύγγραμμά του: «...εάν δεν ηκολούθη η Βουλή παν-
τάπασι την θέλησιν ή τας τάσεις του Λαού, θα επήρχετο
αφεύκτως επανάστασις»4.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Να κατακλύσουμε 
τους δρόμους και 
τις πλατείες σε όλη 
τη χώρα, απαιτώντας 
να μην υπογραφεί 

η θανατική καταδίκη της πατρίδας μας, με την υπογραφή της νέας
δανειακής σύμβασης.                                      Σελίδα 7

Αναπάντεχη αλλά εύλογη
αντίδραση των 

Ελλήνων Αστυνομικών

Με επιστολή τους, προς τους εκπροσώπους της

τρόκα - Ε.Ε. - ΔΝΤ και ΚΕΤ - μετά από απόφαση του

διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της 8ης και

9ης Φεβρουαρίου τ.έ., η Εκτελεστική Γραμματεία της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. τους προειδοποιεί ότι «θα απαιτήσουν να

εκδοθούν άμεσα» εντάλματα σύλληψής τους και πα-

ραπομπής τους με τη διαδικασία του αυτόφορου, για

σωρεία παραβάσεων του Ελληνικού Ποινικού Νόμου.

Ακρως ενδιαφέρον και βαρυσήμαντο κείμενο. 

Σελίδα 17

ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νέα συνεδρίαση στο Δ.Σ.

του Δήμου Μαρκοπούλου 

για αποτεφρωτήρα Σελίδες 13, 14

“Να συλληφθούν και να δικαστούν 
στο Αυτόφωρο οι εκπρόσωποι της τρόικα”!

ΟΛΟΙ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

το γιατί στη σελίδα 17
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Συνεχεια από τη σελ. 1

Ο δε Α. Σβώλος στο σύγγραμμά του - μέσα στη Γερμανική κα-

τοχή (1942) - αιτιολογεί την επανάσταση ως έκφραση της

λαϊκής κυριαρχίας5 για να συμπληρώσει: «Δημοκρατία και
Λαϊκή Κυριαρχία είναι τυπικώς αδιαχώρητη έννοια»6.

Ποια δημοκρατία  υφίσταται σήμερα, με το Λαό στο ψυγείο

και τη “λαϊκή κυριαρχία”, στην κατάψυξη; Με πρωθυπουργό

έναν τραπεζίτη επιβεβλημένο από τους δανειστές και τους

συνοδοιπόρους τους. Με μια κυβέρνηση συνταγματικώς πα-

ράνομη. Κατά παράβαση ρητής διάταξης του Συντάγματος,

που επιβάλλει ο Πρωθυπουργός να είναι βουλευτής, κατά το

άρθρο 37 παραγρ. 4. 

Ποια είναι η νομιμοποίησή της; Η “δεδηλωμένη” και εψηφι-

σμένη από 253 βουλευτές, όπως ισχυρίζεται ο Παπουτσής

και άλλοι;

Αυτοί οι 253 βουλευτες είναι επίορκοι και έπρεπε να έχουν

εκπέσει του αξιώματός τους, γιατί πλην του πλήθους των

συνταγματικών παραβιάσεων παρέβησαν και τον όρκο που

έδωσαν με βάση το άρθρο 59 του Συντάγματος.

Ορκίστηκαν υπακοή στο Σύνταγμα και έδωσαν ψήφο εμπι-

στοσύνης σε έναν μη εκλεγμένο, παραβιάζοντας τα άρθρα

38 και 37, όπως ανέφερα παραπάνω. Εδωσαν ψήφο εμπι-

στοσύνης σ’ έναν τραπεζίτη, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα

και τη θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος που ορίζει ως “θε-
μέλιο του πολιτεύματος τη λαϊκή κυριαρχία” και υπογραμμί-

ζει ότι “όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό” και

“Υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους” κι όχι βεβαίως υπέρ

των Τραπεζών, των τοκογλύφων, των ξένων και ντόπιων συμ-

φερόντων (Σ. άρθρο 1 §2 & 3). Την ίδια παραβίαση του Συν-

τάγματος έχει διαπράξει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

αφενός ως συμπράττων κι αφ’ ετέρου ως επίορκος επίσης

(αρθρο 33 §2 του Συντάγματος).

Ορκίστηκε να είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος και να

υπερασπίζει “την εθνική ανεξαρτησία” και να προστατεύει “τα

δικαιώματα των Ελλήνων” και “την πρόοδο του ελληνικού

Λαού”!!! Είναι περιττή κάθε τεκμηρίωση. Τα πράγματα και η

κατάσταση μιλούν από μόνα τους.

Αυτή τη “λαϊκή κυριαρχία” έχουμε πλέον.

Αυτή τη δημοκρατία a la carte, όταν “εκπρόσωποι” του

έθνους, όπως και η πρόσφατη επιστολή βουλευτών του

ΠΑΣΟΚ και megaλοδημοσιογράφοι έχουν εκφραστεί επανει-

λημμένως υπέρ της παράτασης της θητείας της παρούσας

κυβέρνησης της καταστροφής και υπέρ της αναβολής των

εκλογών, γιατί ο λαός υπό την επίδραση των περιστάσεων

δεν μπορεί, δήθεν, να εκφραστεί ψύχραιμα και νηφάλια - ενώ

αυτοί μπορούν ν’ ασχημονούν και να κορυβαντιούν7 “ψύ-

χραιμα” πάνω στον επιθανάτιο ρόγχο της Ελλάδας και την

εξαθλίωση των Ελλήνων.

Ο Γ. Παπαδόπουλος είχε βάλει το λαό στο γύψο κι αυτοί τον

έβαλαν στο ψυγείο, μέχρι να τους επιτρέψουν η Μέρκελ, ο

Σαρκοζί και οι περιστάσεις, με τερτίπια, να κάνουν εκλογές

με τις οποίες ο λαός θα εκτονωθεί κι αυτοί θ’ ανανεωθούν!

Μελέτησα με ψυχραιμία, εκφράζομαι με αγανάκτηση. Εχω

ζήσει πόλεμο, έχω ζήσει κατοχή, έχω ζήσει χούντα. Ποτέ δεν

είχα αισθανθεί χειρότερα.

Γιατί μας εξαπάτησαν

Τέλος για να μην αφηνω αναπάντητα πιθανά ερωτήματα, για

όσους ακόμη έχουν καλοπροαίρετη αμφιβολία ότι μας εξα-

πατούν συστηματικά και μεθοδευμένα, ας ξαναδούμε το

“σόου” που με τόση θεατρική υποκριτικότητα “παίχτηκε” τις

τελευταίες ημέρες.

(Είναι φανερό πλέον ότι οι θεατρικοί συγγραφείς δεν γρά-

φουν δραματικά έργα για το θέατρο για να διδάξουν και να

τέρψουν κατά την αρχαιοελληνική αντίληψη, αλλά γράφουν

πλέον σενάρια για την εξαπάτηση των λαών, την εκμετάλ-

λευσή τους και τη δυσαρέσκειά τους, που τους οδηγεί σε κα-

ταθλιπτικές καταστάσεις, αλλά και οργή. Το πρώτο είναι

παθητική στάση, το δεύτερο ενεργητική αντίδραση. Απόλυτα

φυσιολογική. Στη φυσική μάθαμε ότι, η δράση δημιουργεί αν-

τίδραση.

Ποια ήταν η δράση και τα δρώμενα της εξωτερικής τρόικα και

της εσωτερικής τρικομματικής;

Εξω, απειλές, εκφοβισμοί, “εξαντλήθηκε η υπομονή τους”,

“δεν πρόκεται τώρα πια να πάθει τίποτα το ευρωπαϊκό τρα-

πεζικό σύστημα, αν πτωχεύσει η Ελλάδα...”, “μόνο 80 δις,

πλέον, έχουν απομείνει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου

στις τράπεζες”, τα άλλα είναι δημόσια χρέη, διασφαλισμένα

με το αγγλικό δίκαιο και εξασφαλισμένα με την ελληνική δη-

μόσια περιουσία! Αλλά και συμπάθειες είχαμε από τη Μέρ-

κελ(!) και άλλους. “Θέλουμε την Ελλάδα μέσα στην
ευρωζώνη”. Βέβαια!...
Μέσα, οι τρικομματικοί συνεργάτες ξενυχτούσαν κι “έδιναν

μάχες” για τον 13ο και 14ο μισθό και τα κατάφεραν(!) να μην “κο-

πούν”, αλλά “κόπηκαν” κατά 22% ακόμη και οι κατώτατοι μισθοί.

Να δούμε με απλή αριθμητική τί σημαίνει αυτή η “επιτυχία”:

Αν παίρνατε 1000 ευρώ μηνιαίο μισθό, το χρόνο παίρνατε

μικτά 14.000 ευρώ (14Χ1000). Αν σας “έκοβαν” μόνο το 13ο

και 14ο μισθό, τα “δώρα”, θα λαμβάνατε 12000€ (12Χ1000).

Τώρα που γλιτώσατε, μετά από “μάχες” και ξενύχτια των συγ-

κυβερνώντων τα “δώρα” σας, αλλά “δέχθηκαν” να “κοπεί” το

22% του μισθού σας θα λαμβάνετε 10.920 μικτά, το χρόνο.

(1000 πλην 22%, 780 το μήνα. Επί 14 = 10.920). Δηλαδή σας

έκοψαν πλέον των τριών μισθών. Και μ’ αυτές τις 10.920,

μείον τις κρατήσεις, θα πληρώσετε και τα υπέρογκα χαρά-

τσια κλπ. Αν αυτό δεν είναι απάτη μετά δόλου, αν αυτό δεν

είναι ληστεία, με όπλο τους νόμους που ψηφίζουν κατ’ εν-

τολήν, αυτοί που θα ΄πρεπε να ντρέπονται όχι τους ψηφο-

ρόρους, αλλά τον εαυτό τους τον ίδιο, αν κοιτάγονταν

μπροστά στον καθρέφτη, τι είναι;

Κι όχι μόνο δεν ντρέπονται και ψελλίζουν ή αναιδέστατα ρη-

τορεύουν κάποιες “δικαιολογίες”, για να “σώσουν” την Ελ-

λάδα! Εφτασαν στο σημείο προχθες (Πέμπτη 9/2), με

αναίδεια χιλίων πηθίκων, μια χούφτα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,

να στείλουν επιστολή προς τον Παπαδήμο, τον ΓΑΠ, τον Σα-

μαρά και τον Καρατζαφέρη, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο

της Βουλής, με την οποία ζητούν την παράταση της κυβέρ-

νησης Παπαδήμου, με στόχο “την  υλοποίηση των αποφά-
σεων διάσωσης της χώρας».
Τη διάσωση των παχυλών απολαυών τους, για 20 ακόμη

μήνες επιζητούν, γιατί έχουν πάρει τα μηνύματα από το Λαό,

ότι όχι μόνο Βουλή δεν θα ξαναδούν, αλλά ούτε το καφενείο

του χωριού τους! Είχε προηγηθεί στις 6/2 σχετική δήλωση

του μοιραίου ΓΑΠ. Τέτοιο θράσος μόνο οι πραξικοπηματίες

είχαν. Και πάντα οι επίορκοι πραξικοπηματίες έχουν αυτό το

θράσος, γιατι τους λείπει το θάρρος να ομολογήσουν τα εγ-

κλήματά τους.

――――――――
1. ΕΒΔΟΜΗ φ. 719, σελ. 1,3

2.Ν. Farag στην αγόρευσή του, στο ευρωπ. Κοινοβούλιο, 7.4.10.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΑ β, Ε’, κεφ. γ §1

4. Ν.Ν.Σαρίπολος: Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου, Αθήνα

1903, τομ. 1, σελ. 25.

5. Α.Ι. Σβώλου: Συνταγματικόν δίκαιον, τομ. Α’, Αθήνα 1942, σε.121.

6.          »          Αυτόθι σε. 119.

7. Κορυβαντιώ: Μαίνομαι από ενθουσιασμό.

Συγχώνευση Γυμνασίων στην Παι-
ανία ζητάει η 2Βάθμια Εκπ/ση Σελ. 6

Εθελοντικές ομάδες στα 3Β Σελ. 6

Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου! Σελ. 6

Κασσάνδρα, η αποκλίνουσα μάντις 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Χαρίζονται ποινές... Σελ. 8

Αχ ελπίδα, μαχαίρι δίκοπο...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αρση εντολής εκπροσώπησης

στους βουλευτές του Κοινοβου-

λίου Σελ. 9

Τα δεινά του νέου μνημονίου

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Νόμιμον μεν, ηθικόν όμως; Σελ. 12

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε: λίγη

ιστορία με τη ματιά τρίτων Σελ. 16

Πόρισμα καταπέλτης της Ε.Υ.Ε.Π.

για ΧΥΤΑ Γραμματικού Σελ. 18

Ανακλήθηκαν από την αγορά πλαστικά
πιάτα μιας χρήσεως Σελ.21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ είναι ΑΝΑΠΟΤΡΕΠΤΗ



«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται 
με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ακροτελεύτια διάταξη: Αρθρο 120 § 4:

ΕΒΔΟΜΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο

Γιαννίτση 

Κοιν : Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας

ΟΤΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Με  την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του

νομοσχεδίου «Καλλικράτης 2», με την πα-

ρούσα επιστολή μου, επιθυμώ να καταθέσω

κάποιες σκέψεις και απόψεις μου, σχετικά

με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομο-

σχεδίου. Είναι πλέον άποψη της συντριπτι-

κής πλειοψηφίας των ανθρώπων της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι ο νόμος  «Καλ-

λικράτης» (Ν3582/2010) περιέχει κενά και

ατέλειες λόγω κυρίως της πλημμελούς προ-

ετοιμασίας του, τα οποία πρέπει να διορθω-

θούν. 

Βασικό συστατικό της λειτουργίας των ΟΤΑ

είναι η οικονομική επάρκεια και αυτοτέλειά

τους. Λόγω της συνεχώς εντεινόμενης αρ-

νητικής οικονομικής κατάστασης της

Χώρας, η Κυβέρνηση και οι δανειστές της

προχωρούν όλο και περισσότερο στην πε-

ρικοπή οικονομικών πόρων προς τους ΟΤΑ,

με τον συνακόλουθο περιορισμό κυρίως

των προσφερόμενων  κοινωνικών υπηρε-

σιών των Δήμων προς τους πολίτες. Η εν-

τεινόμενη κοινωνική κρίση απαιτεί γενναίες

παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου και

χαρακτήρα, που πρέπει να εφαρμοστούν

ακόμα και σε επίπεδο γειτονίας, βασικά από

τους ΟΤΑ. Άρα την περίοδο αυτής της βα-

θιάς κρίσης πρέπει να ενισχυθούν οικονο-

μικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για να επι-

τελέσουν τον πραγματικά αναγκαίο τούτη

την περίοδο ρόλο τους και όχι το αντίθετο

που δυστυχώς συμβαίνει.

Η αποκέντρωση ήταν για δεκαετίες ένα από

τα κεντρικά ζητήματα της Ελληνικής δημό-

σιας διοίκησης. Αυτή επετεύχθη τουλάχι-

στον μερικώς με την δυνατότητα που

έδωσε ο νόμος «Καλλικράτης» στην διαχεί-

ριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από τις πε-

ριφέρειες. Η σκέψη που υπάρχει σήμερα και

κυοφορείται για επιστροφή της αρμοδιότη-

τας αυτής εκ νέου στην κεντρική κυβέρ-

νηση, θα μειώσει την απορροφητικότητα

των κονδυλίων και θα φαλκιδεύσει την προ-

σπάθεια για ουσιαστική αποκέντρωση. Πι-

στεύω ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί αυτή η

οπισθοδρομική σκέψη.

Στα θέματα διαχειριστικού και λειτουργικού

χαρακτήρα των ΟΤΑ σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις του νόμου υπάρχει σωρεία ρυθμί-

σεων που περιέχουν κενά, επικαλύψεις  και

αδυναμίες εφαρμογής, οι περισσότερες εκ

των οποίων σας έχουν μεταφερθεί από όσο

γνωρίζω από τα συλλογικά όργανα των αι-

ρετών των ΟΤΑ.

Όπως ίσως γνωρίζετε ο Δήμαρχος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, Γ. Κασιδόκωστας,

λόγω αιφνίδιας σοβαρής ασθένειας, απέχει

επί σχεδόν εξάμηνο των καθηκόντων του.

Η απουσία του έχει δημιουργήσει μια ιδιό-

τυπη ακυβερνησία στον Δήμο επιταχύνον-

τας την κατάρρευση του. Με πρόταση του

συνδυασμού που εκπροσωπώ, τον Οκτώ-

βριο του 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο ομό-

φωνα απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες

του Υπουργείου σας σειρά ερωτημάτων

σχετικά με το δέων γενέσθαι. Τα ερωτή-

ματα διαβιβάστηκαν στο Νομικό Συμβούλιο

του Κράτους για επεξεργασία και αναμέ-

νουμε εντός της προσεχούς περιόδου να

αποφανθείτε εν τέλει και ως Υπουργείο επ’

αυτών. Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε

η άποψη του ΝΣΚ δεν αποτελεί θέσφατο,

αλλά απλά μια πολύ χρήσιμη γνώμη συμ-

βούλου του Κράτους, φοβούμαι  ότι θα μπο-

ρούσε να δημιουργήσει σειρά δικαστικών

ενστάσεων και διαδικασιών εκ μέρους όσων

μπορεί να διαφωνούν με το περιεχόμενό

της. Για τον λόγο αυτό θεωρώ σκόπιμο και

χρήσιμο ενόψει της επικείμενης νομοθετι-

κής σας πρωτοβουλίας να συμπεριλάβετε

ξεκάθαρη ρύθμιση για αντίστοιχα ζητήματα

(σύμφωνη με την άποψη του ΝΣΚ επί του

ζητήματος) έτσι ώστε να μην μπορέσουν να

εμφιλοχωρήσουν δυσερμηνείες στο άμεσο

ή στο απώτερο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό

πιστεύω ότι ίσως σταματήσει η σημερινή

ακυβερνησία και αλληλοϋπονόμευση που

έχει καταστήσει τον Δήμο μας ανίκανο

πλέον να αντεπεξέλθει ακόμα και στις βα-

σικές του λειτουργίες.

Επίσης το ζήτημα που έχει να κάνει με την

διαχρονική αναλογική εκπροσώπηση πλει-

οψηφίας και μειοψηφίας (3/5 και 2/5) στα

όργανα του Δήμου που ισχύει σήμερα για

το Δημοτικό Συμβούλιο την Οικονομική Επι-

τροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πι-

στεύω ότι εκ παραδρομής, δεν έχει

μεταφερθεί και στα λοιπά Δημοτικά Νομικά

Πρόσωπα. Αποτέλεσμα αυτού είναι στον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στον

οποίο έχω την τιμή να εκλέγομαι, το σύ-

νολο της μειοψηφίας να κατέχει μόλις 2

από τις 15 θέσεις στο Δ.Σ του Νομικού Προ-

σώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού, πράγμα

που αντίκειται στην δημοκρατική δεοντολο-

γία αφού αλλοιώνει την βασική αρχή της

αντιπροσωπευτικότητας.

Πιστεύοντας ότι οι ανωτέρω σκέψεις θα λη-

φθούν υπ’ όψιν σας κατά την διάρκεια της

νομοθέτησης, σας ευχαριστώ για την προ-

σοχή σας.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού 

«ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ»

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου 3Β, Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με τη
δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου “Καλλικράτης 2”, που, θεωρούμε, ότι δένει χει-
ροπόδαρα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το παραθέτουμε:

Έντονα επικριτική σε σχέση με τον «Καλλικράτη 2» με αιχμή το

Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εμφανίζεται η Ένωση Περι-

φερειών (ΕΝ.Π.Ε.) στο 26σελιδο υπόμνημα  που απέστειλε στην

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρει με-

ταξύ άλλων:

1. Το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο αντί να επιλύει προβλήματα τα

οποία έχουν επισημανθεί από τα συλλογικά όργανα της αυτοδι-

οίκησης τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των θεσμών του «Καλλι-

κράτη», δημιουργεί νέα ακόμα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα. 

2. Η Ένωση Περιφερειών εκτιμά ότι με τις διατάξεις του συγκε-

κριμένου νομοσχεδίου υπονομεύεται σε αρκετά σημεία η λογική

του «Καλλικράτη», στο μέτρο που συνιστά υπαναχώρηση από βα-

σικές αρχές και παραδοχές του νομοθέτη. 

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν εξα-

σφαλίζουν δημοσιονομικό όφελος από τη λειτουργία της αυτοδι-

οίκησης αλλά και επιτείνουν τη γραφειοκρατία.

Καταγγέλουν δε ότι επί ένα χρόνο, παρά τις επανειλλημένες έγ-

γραφες αναφορές τους, ποτέ δεν τους άκουσαν, τουναντίον τους

αγνόησαν.

Τα βασικά σημεία που διαφωνούν οι περιφερειάρχες είναι:

- Το Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ακυρώνει τον αναπτυ-

ξιακό ρόλο των Περιφερειών με τη δημιουργία πρόσθετου οργά-

νου αναπτυξιακού προγραμματισμού.

- Οι Περιφερειακές Επιτροπές, οι οποίες κατά τους περιφερειάρ-

χες «αλλοιώνουν τη λογική του «Καλλικράτη», εισάγοντας στοι-

χεία ομοσπονδοποίησης και  προκαλώντας σύγχυση σε σχέση με

τις αρμοδιότητες καθώς δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό επί-

πεδο χωρίς αποσαφηνισμένο ρόλο.
πηγή: aftodioikisi.gr 

Μερικά από τα προτεινόμενα

― Μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων, που η θητεία τους

παύει να είναι ετήσια και θα είναι τουλάχιστον 2,5 έτη, δηλαδή το

ήμισυ της θητείας μιας δημοτικής αρχής.

― Καθιερώνει την Περιφερειακή Επιτροπή, αποτελούμενη από

τους Περιφερειακούς Συμβούλους (κάθε Π.Ε., που αποτελεί ένα

είδος μετεξέλιξης του Νομαρχιακού Συμβουλίου), σε κάθε Περι-

φερειακή Ενότητα, με ρόλο γνωμοδοτικό. 

― Συστήνει Οικονομική Επιτροπή στην Περιφέρεια με ιδιαίτερα

σημαντικές αρμοδιότητες,

― Δίνει τη δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να μεταβιβάζει αρ-

μοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες.

Διαφωνεί με τον “Καλλικράτη 2” η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
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ΗΡΩΔΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στις 11.00 π.μ., οι Φίλοι του

Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, οργανώνουν διά-

λεξη με θέμα: “Ηρώδης Αττικός Μαραθώνιος”, στο Μου-

σείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης

Μαρτίου, στο Μαραθώνα).
Η συγγραφέας Κατερίνα Αγραφιώτη θα παρουσιάσει το βι-

βλίο της για τον επιφανή Μαραθωνίτη Ηρώδη Αττικό. Πρό-

κειται για μια  μυθιστορηματική  βιογραφία βασισμένη στις

πηγές και στα αρχαιολογικά ευρήματα για τον ίδιο και την

εποχή του.

Ο Ηρώδης Αττικός (Μαραθώνας 101-178μ.Χ.) υπήρξε η επι-

φανέστερη προσωπικότητα του 2ου αιώνα  μ.Χ.,   εποχή κατά

την οποία  η  Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την ρωμαϊκή κυ-

ριαρχία.

Η καταγωγή του, η  βαθειά του  μόρφωση, η  απέραντη

αγάπη του  για την πατρίδα του την Ελλάδα,  σε συνδυασμό

με την τεράστια περιουσία του και  τις μεγάλες επιχειρημα-

τικές του ικανότητες συνετέλεσαν  στην άνθιση, όχι μονάχα

της  Αθήνας αλλά και πολλών άλλων ελληνικών πόλεων.

Οι Μανιάτες χορεύουν

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας προσκα-

λεί να διασκεδάσετε στον Ετήσιο χορό του και την κοπή

της πίτας, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Φε-

βρουαρίου και ώρα 20.30  στο ξενοδοχείο «Αmarilia”

Αγίου Νικολάου 13 Βουλιαγμένη Τηλ.  210 8990391

Πληροφορίες: Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860 – Ντέπη

Θεοδωρακοπούλου  6977970384

Από τις   εκλογές που έγιναν την 10η/12/ 2011 στο Σύλλογο  Μα-

νιατών προέκυψε το κάτωθι  Διοικητικό συμβούλιο

Δαβάκης Δημήτρης Πρόεδρος, Μουγιάκος Παύλος Αντιπρόεδρος, Μου-

ρελάτου Πούλια   Γενική Γραμματέας,  Κολοκοτρώνης Πλάτων Ταμίας,

Θεοδωρακοπούλου Ντέπη Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και μέλη Σα-

ραντάκου Κλεοπάτρα, Μπασακίδης Νικόλαος,  Κουρεντζή Ακατερίνη,

Αγριογιάννης Βασίλης, Ρεμπάκου Αλεξάνδρα, Πατσουράκος Φώτης.

www.enallaktiki-drasi.gr

Email   ena.drasi@gmail.com   Tηλ.-Φαξ 2108958016                                                           

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  8μμ    

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΣΙ 

ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σε ένα από τα πιο παλιά κουτούκια της  Aθήνας, στην Τα-

βέρνα του Βαρδή στο Δήμο Υμηττού προσκαλεί η Εναλ-

λακτική Δράση τα μέλη και τους φίλους της σε ένα

αποκριάτικο τσιμπούσι. Σε ζεστό και φιλικό κλίμα με γευ-

στικούς μεζέδες με κρασάκι ή τσίπουρο και με κιθάρα και

μπουζουκάκι, χωρίς ηχητικά σας καλούμε να γλεντήσουμε

φτωχικά, αλλά ανθρώπινα

Η Ταβέρνα του Βαρδή είναι στην οδό Καισαρείας 9 τηλ

2107629972  Το ραντεβού μας είναι στις 9 το βράδυ

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής

Μαρία Κoρομηλά 2108991145 και 6940308757

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

ΣΤΑ “ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης και η εθελοντική ομάδα της Δ.Ε.

Βούλας, σε συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βού-

λας, θα πραγματοποιήσουν Αναδάσωση – Δενδροφύ-

τευση στην περιοχή «ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ» στο Πανόραμα, την

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ., μετά τη

Θεία Λειτουργία. Συνάντηση στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Διήμερη εκδρομή στους

Δελφούς

Διήμερη εκδρομή προγραμματίζει ο εξωραϊστικός

σύλλογος Κάτω Βούλα, για τις 3 και 4 Μαρτίου

στους Δελφούς, Οσιο Λουκά, Γαλαξείδι, Αράχωβα,

με ξενάγηση.

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,

Γωγώ Βικελή 6946465294 & Εφη Γαβριλάκη

6937730962.

“Φιλοσοφικά ρεύματα στην

ελληνιστική εποχή” 

Την Πέμπτη 23/2 και ώρα 7μ.μ., στο πλαίσιο ομιλιών

του Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας, θα

πραγματοποιηθεί ομιλία στο ξενοδοχείο Κονγκο

Παλλάς (παραλιακή λεωφ. Γλυφάδας) με θέμα “Φι-
λοσοφικά ρεύματα στην ελληνιστική εποχή” (Επι-

κούριοι, στωικοί, σκεπτικοί)

Ομιλητής θα είναι ο Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου.

Πληροφορίες τηλ. 6944768180.

Εκδρομή με το ΚΑΠΗ 

Κορωπίου

Η 3η εκδρομή του ΚΑΠΗ Κορωπίου, ήδη προετοι-

μάζεται και  περιλαμβάνει τις περιοχές του Μαρα-

θώνα, Γραμματικού, Βαρνάβα Αγ. Αποστόλων και

Καπανδρίτι με φαγητό στην παραλία του  Ωρω-

πού. Οι υπεύθυνοι του ΚΑΠΗ θα ανακοινώσουν την

ακριβή ημερομηνία της εκδρομής όταν υπάρξει ου-

σιαστική βελτίωση των καιρικών συνθηκών στην

Βορειοανατολική Αττική.  Δηλώσεις συμμετοχών

στο τηλέφωνο :  210-6020920

Αποκριάτικη γιορτή στο 

2ο Δημοτικό Αναβύσσου 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Αναβύσσου διοργανώνει τη 2η Ετήσια Απο-

κριάτικη Γιορτή την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου & ώρα

11:00 – 14:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του

Σχολείου με μουσική, χορό, τραγούδι, animateur, & δια-

γωνισμούς χορού, τραγουδιού, στολής!!!!!

Μεταμφιεστείτε με στυλ & φαντασία !!!!!

Ελάτε με ποτά, φαγητά, γλυκά και …. καλή διάθεση!

Πληροφορίες, προσφορές  και δηλώσεις συμμετοχής

στους διαγωνισμούς μας επικοινωνήστε έως και τις

15/02 με τον κ. Πίρκολο Μάρκο (τηλ:  6947077372) & την

κα Τροχίδου Βίκυ (τηλ: 6955067672)

Ο “Αμπελώνας” κόβει πίτα 

Ο πρόεδρος καί τα μέλη του Συνδέσμου ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΩΝ “Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑ”, σας προσκαλούν στην κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 19 Φεβρουα-

ρίου καί ώρα 11:00 π.μ.,  στο πολιτιστικό κέντρο Αγ. Μα-

ρίνας (ΚΑΠΗ). 

www.enallaktiki-drasi.gr - ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-mail  ena.drasi@gmail.com   Facebook:  enallaktiki drasi
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ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΤΗΣ ΕΠΟΝ  ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 

Την Παρασκευή 17/2 οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο ιστορικό

σπίτι των τριών επονιτών στον Υμηττό
Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα (Αφετηρία  Τραμ) και

θα  ακολουθήσουμε τη διαδρομή Παραλιακή Λεωφόρος - Πρίγ-

κηπος, Πέτρου - Λεωφ.Βουλιαγμένης -Δάφνη - Πλ. Υμηττού.

Αφού επισκεφθούμε το ιστορικό «Κάστρο των Επονιτών» θα

έχουμε την ευκαιρία να τσιμπήσουμε και να πιούμε το ποτάκι μας

σε ένα από τα πιο παλιά κουτούκια της Αθήνας, στην Ταβέρνα

του Βαρδή στην Πλατεία Υμηττού. Εδώ θα κάνουμε στάση για μία

ώρα  και στη συνέχεια θα  επιστρέψουμε στην αφετηρία του  Τραμ

Βούλας από την ίδια διαδρομή.

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 3 ώρες  με

την επιστροφή. χωρίς τη στάση

Σας περιμένουμε λοιπόν μόνους ή με την παρέα σας την

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου  στις 8 το βράδυ στην αφε-

τηρία του Τραμ στη Βούλα ( Πάρκινκ Α Πλαζ  στο Ασκλη-

πιείο ) για μια όμορφη και ευχάριστη ποδηλατοβόλτα.

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια αν-

ταλλακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδή-

ποτε φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο  

Υπεύθυνοι ενημέρωσης Κωστής 6937153051

Εβελίνα Σταύρου 6970308448

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ &

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα καλεί σε ετήσια

τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 19 Φεβρουα-

ρίου, στις 10.30, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

(Πλαπούτα).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός

Προγραμματισμός δράσης

Θα ακολουθήσει κόψιμο της βασιλόπιτας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει την επόμενη Κυριακή,

στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα στις 12π.μ. θα γίνει Εκτακτή Κα-

ταστατική Συνέλευση με θέμα Τροποποίηση Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει την επόμενη Κυριακή, στον

ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
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με την 

Τζωρτζίνα ΚαλέργηΕκπαιδευτική συναυλία με

την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, το σύνολο μπαρόκ μουσι-

κής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα πραγματο-

ποιήσει εκπαιδευτική συναυλία στο αμφιθέατρο

εκδηλώσεων του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης.

Ο σκοπός της συναυλίας είναι οι μαθητές να έρθουν σε

επαφή με τους ήχους της μπαρόκ μουσικής μέσω των

κορυφαίων μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας και να δι-

ευρύνουν έτσι τους μουσικούς τους ορίζοντες.

Για πρώτη φορά ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την

Κ.Ο.Α. παρουσιάζει ένα από τα πολλά υποσύνολα της Ορχή-

στρας σε ένα εγχείρημα που θα προσφέρει σπάνιο θέαμα αλλά

και γνώσεις στη νεολαία του Δήμου.

“Θυμόμαστε το χθες,
ζούμε το σήμερα”

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλ-

λοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων Αρτέμι-

δος οργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις με θέμα:

“Απόκριες 2012”, που θα πραγματοποιηθούν στην

πλατεία Δημαρχείου Σπάτων την Κυριακή 19 Φε-

βρουαρίου και ώρα 12:00 έως 15:00 

“Θυμόμαστε το χθες, ζούμε το σήμερα”

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

1) Κατασκευή παραδοσιακών ζυμαρικών ‘γκόγκλιες’

συνοδεία αποκριάτικων ακουσμάτων από D.J.

2)  Χορεύουν μαθητές και μαθήτριες των Σχολών

Χορού, Ρένας Καμπαλάδου και Άντας Γαλομιτάκου-

Παπαχρήστου.

3)   Συμμετέχουν σαν καρναβαλιστές μαθητές των

σχολείων των Σπάτων.

Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στο πάρκο

αναψυχής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (πίσω από

παγοδρόμιο Μπλάνος), ‘Κούλουμα 2012’  από ώρα

11:00 έως 15:00 με πέταγμα χαρταετού, σαρακο-

στιανά, κρασί και πολύ κέφι.

“Η Πρόοδος” χορεύει

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος “Η Πρό-

οδος” οργανώνει τον ετήσιο χορό του, το Σάββατο

18 Φεβρουαρίου στο κέντρο “Φιλία” (Λεωφ. Σουνί

34χλμ. Αθηνών - Σουνίου, δίπλα από την εκκλησία

της Αγίας Μαρίνας), τηλ. 22910 72028. Ζωντανή

μουσική, πλούσιο φαγητό, κρασί και αναψυκτικά,

υπόσχονται μιά όμορφη βραδιά.

Υπεύθυνος Δ. Βλαχοδιονυσόπουλος, τηλ. 6971872954 

Προσκλήσεις στο γραφείο του Συλλόγου.

Ο Όμιλος “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”

προσκαλεί στην κοπή 

της βασιλόπιτας

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»,  Φιλανθρωπικός, Πο-

λιτιστικός, Περιβαλλοντικός και Αθλητικός Όμιλος με

έδρα το Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης προσκα-

λεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες στην

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας, όπου θα πα-

ρουσιαστεί το κοινωνικό έργο του Ομίλου, θα τιμηθούν

προσωπικότητες με σημαντική προσφορά στην κοινωνία

καθώς και εταιρείες που έχουν ενισχύσει τον εθελοντι-

σμό στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Συμμετέχει η Ομάδα Παραδοσιακών Χορών του Τμήμα-

τος Πολιτισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  του Ομί-

λου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»,  δίπλα

από το Δημαρχείο (επί της παραλιακής λεωφόρου), την

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00.

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Επιμόρφωση στις “Δημιουργίες”

Ο πρώην Σύλλογος Αγροτονεανίδων Παιανίας και νυν “Δη-

μιουργίες”, ξεκινάει μαθήματα επιμόρφωσης με τμήματα:

― ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ― ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

― DECOUPAGE ― ΚΟΣΜΗΜΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945455424

Email: SyllogosDimiourgies@gmail.com

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ στο ΚΟΡΩΠΙ

Στο    1ο  Δημοτικό  Σχολείο  Κορωπίου (υπεύθυνη

Ελένη Αδάμ, δημοτική σύμβουλος) κάθε απόγευμα  5.00

– 7.00 , από  την Παρασκευή    17    μέχρι  και την  Πα-

ρασκευή  24   Φεβρουαρίου,

σε μια προσπάθεια διατήρη-

σης της παράδοσης, καλούν

παιδιά – απαραίτητα  μαζί με

γονέα   ή  παππού,  να μά-

θουν την τέχνη της κατα-

σκευής του  χαρταετού

Την τελευταία   ημέρα  θα

βραβευθούν οι τρεις καλύτεροι χαρταετοί.

Δηλώστε συμμετοχή στους διευθυντές των σχολείων

του Δήμου. 

«ΓΙΑ ΣΕΝΑ»
ΘΕΑΤΡΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

13, 14, 20, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Ο Γιάννης Παλαμίδας και η Ηρώ Σαΐα τραγουδούν για

τον έρωτα, για το φως, για την αγάπη. Με λόγια και

μουσικές. Από τον Καβάφη μέχρι τον Καββαδία, από

τον Clauss Nomi έως τον Κωνσταντίνο Βήτα, τη Λένα

Πλάτωνος, τον Σταύρο Ξαρχάκο. 

Οι δυο φίλοι θα συναντηθούν για τέσσερις μοναδικές

βραδιές - 13, 14, 20, 21 Φεβρουαρίου, με τραγούδια που

μιλάνε για αστέρια και για τριαντάφυλλα, για χαρές και

για θυμούς, για χαμένα όνειρα και αγάπες που «επέζη-

σαν»…  στο Ιδρυμα Κακογιάννη (Πειραιώς) 

Μαζί τους ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο και ο Δη-

μήτρης Σιάμπος στην ηλεκτρική κιθάρα.

ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (WAR HORSE)

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου “Αρτεμις”

(Γιαννάκη 2 Μαρκόπουλο), ανεβάζει το έργο του Ρίτσαρντ

Κέρτις, Λι Χολ σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ “Το

άλογο του πολέμου”, την Πέμπτη 9 &Τετάρτη 15 Φε-

βρουαρίου.

Ένα δημοφιλές παιδικό βιβλίο του 1982, που πρόσφατα μεταφέρ-
θηκε με εντυπωσιακή επιτυχία στη θεα-
τρική σκηνή του Λονδίνου και του
Broadway, δίνει την ευκαιρία στον Στί-
βεν Σπίλμπεργκ να καταπιαστεί για
πρώτη φορά στην καριέρα του με τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από μια
ανεπανάληπτη οδύσσεια ανιδιοτελούς
φιλίας, θαυμαστών ανακαλύψεων και
αδάμαστης γενναιότητας, το «War
Horse» αναμένεται να αποτελέσει πηγή

έμπνευσης για θεατές κάθε ηλικίας.

Αποκριάτικες δράσεις στο Λαύριο

Η Παιδική - Εφηβική βιβλιοθήκη Λαυρίου σε συνεργασία

με το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το Σύλλογο γονέων, διορ-

γανώνουν το Σάββατο 18/2 από 7 έως 9 μ.μ. αποκριάτι-

κες δραστηριότες, ως δείγμα ευγνωμοσύνης στους

μικρούς φίλους για την πολύτιμη βοήθειά τους στο Δί-

κτυο Αλληλεγγύης και Ανταλλαγής Λαυρίου.

Περιμένουν μικρούς και μεγάλους να παίξουν, να κατα-

σκευάσουν, να χορέψουν... στο χώρο της Παιδικής - Εφη-

βικής Βιβλιοθήκηε, στο παλαιό Μηχανουργείο.

Στο Παλαιό Μηχανουργείο τις ίδιες ώρες θα είναι ανοιχτό

και το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Ανταλλαγής Λαυρίου.
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«Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής

και συνέπειές του στην τοπική κοινωνία»

Ημερίδα στο ΚΟΡΩΠΙ 

Ημερίδα προγραμματίζει το Ειρηνοδικείο Κρωπίας, υπό

την αιγίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε

συνεργασία με τον Δήμο, την Παρασκευή 17 Φεβρουα-

ρίου 17:30 στο Δημαρχείο Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντί-

νου 47). 

Θέμα:  «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής και οι συ-

νέπειές του στην τοπική κοινωνία».

Την Ημερίδα θα χαιρετίσουν, εκτός του Δημάρχου Δη-

μήτρη Κιούση και της Ειρηνοδίκη Δέσποινα Τηλιακού,  ο

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Σεβ. Νικό-

λαος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-

λέων Χαράλαμπος Αθανασίου και ο ομότιμος

Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Γε-

ώργιος Πουλάκος.

Ομιλητές είνα:

1. Αλεξάνδρα Αληδρομίτη Ειρηνοδίκης Κρωπίας

2.  Χρήστος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος  ΝΣΚ  

3. Ελευθερία Ξυνομιλάκη Αρχιτέκτων Mηχ/κός     ΥΠΕΚΑ 

4. Σταύρος Τροχίδης πολιτικός Μηχανικός  

Το πρόγραμμα:

17.30 -18.00μμ        Προσέλευση 

18.00 Έναρξη ημερίδας, Καλωσόρισμα, Χαιρετισμοί   

18.30μμ έως 19.30μμ:  Ομιλίες –Εισηγήσεις 

19.30 έως 20.00μμ: Διάλειμμα

20.00 -20.45  Διαλογική συζήτηση –ερωτήσεις

Πληροφορίες: Αρετή Καπετανάκου, Τηλ. : 210-662 23

24 και 60 26 275 εσωτ. 129 και 148 

e-mail : aretikap1@gmail.com

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών  

για ατυχήματα στα σχολεία

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια

επιμόρφωσης των Εκπ/κών διοργανώνει  Βιωματικό Σεμινά-

ριο Πρώτων Βοηθειών, με τίτλο: «Ατυχήματα στα  Σχολεία,
Επιδέσεις  Τραυμάτων,  Λιποθυμίες  και  Αιμορραγίες.»
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον επιμορφωτή Ζα-

χαρή Παναγιώτη, μέλος του Ερυθρού Σταυρού, στο 1ο Γ/σιο

Παλλήνης, (16ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώνος) στις 21 Φεβρουα-

ρίου και ώρα:  11.30 – 14.00.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Πέμπτη, 16/02/2012, στα

αναγραφόμενα Tηλέφωνα ή στο E-mail. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευ-

κολύνουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες

διδακτικών ωρών.                                                                                                     

Κάλεσμα ιατρών Κορωπίου 

από το Δήμαρχο Κρωπίας

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συνάν-

τηση ιατρών του Κορωπίου, ύστερα από πρωτοβουλία του

Δημάρχου Δημ. Κιούση, στο πλαίσιο των συσκέψεων που

πραγματοποιεί με κοινωνικούς φορείς και επαγγελματικές

ομάδες. Η συνάντηση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου (Βασιλ. Κωνσταντίνου 47) στις 11 το πρωί. Τα κυριό-

τερα θέματα της συνάντησης είναι η οργάνωση των

δημοτικών ιατρείων, ο Ενιαίος Οργανισμός Πρωτοβάθμιας

Υγείας (ΕΟΠΥ) και  η εθελοντική συμμετοχή των ιατρών στα

προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης του Δήμου Κρωπίας

και συνεργαζόμενων φορέων. 

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστα-

σης στην Πολιτική της Κρίσης «Ο

Μίτος των Πολιτών»  που ιδρύθηκε

πρόσφατα, έχει προσελκύσει αρκε-

τούς  εθελοντές στις ομάδες εθελον-

τικής προσφοράς και όλα τα μηνύματα

δείχνουν ότι η ανάληψη πρωτοβου-

λιών αλληλεγγύης και στο Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτε-

λεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες εθελον-

τικής προσφοράς που έχουν ήδη α

συγκροτηθεί αφορούν τη στήριξη και

δωρεάν προσφορά σε παιδιά και ενή-

λικες που έχουν ανάγκη από: 

-  Φάρμακα και υπηρεσίες υγείας  (κοι-

νωνικό ιατρείο και φαρμακείο) 

-  Μαθήματα για ενίσχυση στο σχολείο

-  Ρουχισμό και άλλα χρήσιμα αντικεί-

μενα (ανταλλακτικό και χαριστικό

παζάρι)

-  Νομικές και οικονομικές συμβουλές.

Επίσης δημιουργείται  ομάδα για

λειτουργία τράπεζας χρόνου, ομάδα

προστασίας του περιβάλλοντος και

ομάδα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκ-

δηλώσεων.

Ο Δήμος παραχώρησε στο Δίκτυο

χώρο για συναντήσεις και υποδοχή

των πολιτών και είναι έτοιμοι να ξεκι-

νήσουμε τη δράση.

Καλούνται όλοι οι εθελοντές στη Συ-

νέλευση που θα καθορίσει  το περιε-

χόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των

ομάδων. 

Η συνάντηση θα γίνει τη

ΔΕΥΤΕΡΑ  13 ΦΕΒΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

7.30 μμ

Στην καφετέρια ESPLANADE 

στη Βάρκιζα   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ

Τηλ. 6940108002 - 6946219240 -

6977990887

Ξεκινά η δράση των ομάδων εθελοντικής προσφοράς στα 3Β

Εξελίξεις στο θέμα της

διαχείρισης των στερεών

αποβλήτων

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις

6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κε-

ρατέας συνεδριάζει η Συντονιστική

Επιτροπή Αγώνα με θέμα την Πορεία

και τις  Εξελίξεις στο θέμα της διαχεί-

ρισης των στερεών αποβλήτων.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων

– με φορείς και κατοίκους της πόλης.

Ετσι προχωρούν ήδη σε συγ-

χωνεύσεις σχολείων οι οποιες

θα οδηγήσουν σε καταργήσεις

οργανικών θέσεων, σε απολύ-

σεις εκπαιδευτικών και σε δρα-

ματική χειροτέρευση των όρων

εκπαίδευσης για τους μαθητές.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της πο-

λιτικής ηγεσίας του Υπουρ-

γείου Παιδείας ότι δεν θα

γίνουν συγχωνεύσεις τη φε-

τινή χρονιά, με Εγκύκλιό του

(10112 /Δ4 – 30/1/2012) με

Θέμα «Μεταβολές σχολικών

μονάδων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

σχολικού έτους 2012-2013»

προχωράει σε καταργήσεις και

συγχωνεύσεις σχολικών μονά-

δων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-

δευσης για το σχολικό έτος

2012-13.

Με εγκύκλιο της υφυπουργού

Παιδείας Π.Χριστοφιλοπούλου

(30-01-2012) περί ενοποίησης

των συστεγαζόμενων σχο-

λείων ίδιας βαθμίδας, ο Διευ-

θυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.

Αττικής έστειλε στο Δήμαρχο

Παιανίας έγγραφο (1-2-2012),

όπου ανακοινώνει ότι έχει ήδη

προτείνει την ενοποίηση του

1ου και του 2ου Γυμνασίου

Παιανίας και ζητά έως την 8-2-

2012 και ώρα 12:00 π.μ.(!) την

γνωμοδότηση του Δημοτικού

Συμβουλίου! 

Ολη η εκπαιδευτική κοινότητα

του 2ου Γυμνασίου Παιανίας,

αλλά και οι γονείς αντέδρασαν

και με έγγραφό της ζητούν.

α) την ανάκληση της πρότασης

του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης

Ανατολικής Αττικής για τη συγ-

χώνευση των δύο Γυμνασίων

β) την άμεση και ξεκάθαρα αρ-

νητική γνωμοδότηση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Παιανίας

γ) την ανέγερση νέων κτηρίων

για την λειτουργία τουλάχι-

στον δύο Γυμνασίων, τα οποία

έχει άμεση ανάγκη η περιοχή

εδώ και πολλά χρόνια, και την

μετέπειτα μεταστέγαση του

2ου Γυμνασίου Παιανίας σε νέο

κτήριο αντί της κατάργησης και

επανίδρυσής του! 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ αντέδρασε

με καταγγελία και  3ωρη στάση

(7/2)  και αναγγέλει κινητοποι-

ήσεις. 

Η Γ.Σ προέδρων   ΟΛΜΕ  απο-

φάσισε το Σάββατο, 4/2, 24ωρη

απεργία για τις 14/2.  

Οχι στην ενοποίηση

από το Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παι-

ανίας, στη συνεδρίασή του

(7.2.12) με την υπ. αρ. 37/12

ομόφωνη απόφασή του, δια-

φωνεί και αποφασίζει:  

1. την μη αποδοχή των προτά-

σεων του Δ/ντη της Β/θμιας

Εκπ/σης Ανατ. Αττικής περί

συγχώνευσης 2ου Γυμνασίου

Παιανίας στο 1ο και ίδρυσης

του 2ου Γυμνασίου Παιανίας

και 2ου ΓΕ.Λ. Παιανίας και την

επικαιροποίηση της υπ αριθμ.

37/2011 απόφασής μας.

2. την υποβολή πρότασης για

ίδρυση 1ου Επαγγ. Λυκείου

Παιανίας.

Συγχώνευση των Δύο Γυμνασίων Παιανίας

ζητάει το Υπουργείο Παιδείας
και άλλα έπονται...

Το Μαρκόπουλο καλείται να

πληρώσει για το ειδικό σχο-

λείο ΤΕΕ στο Κορωπί γιατί

φοιτούν μαθητές του Δήμου!

Με άλλο έγγραφο ο διευθυν-

τής της 2βάθμιας Ανατ. Αττι-

κής, ενημερώνει το Δήμο

Μαρκοπούλου ότι στο ειδικό

σχολείο ΤΕΕ Κορωπίου, φοι-

τούν και 15 μαθητές από το

Μαρκόπουλο. Επομένως

πρέπει να αναλάβει ο Δήμος

το κόστος τους!

Σημειώνει ανερυθρίαστα ότι

το ετήσιο κόστος του σχο-

λείου είναι 180.000 €. Το

Μαρκόπουλο έχει το 14%

του μαθητικού δυναμικού,

άρα πρέπει να συνεισφέρει

25.000€ ετησίως.

Η κεντρική Διοίκηση καθημε-

ρινά μεταβιβάζει αρμοδιότη-

τες στους Δήμους, χωρίς να

διαθέτει το ανάλογο κονδύλι

για τη λειτουργία τους. Οπερ

σημαίνει, ότι ή ο Δήμος θα

κλείσει, αδυνατώντας να αν-

ταποκριθεί ή θα επιβάλει δη-

μοτικούς φόρους στους

πολίτες!

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ στο ΚΟΡΩΠΙ!

Ξεκίνησε η ανέγερση του

2ου Λυκείου Καλυβίων

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του 2ου  Λυκείου Καλυ-

βίων στην περιοχή του Λαγονησίου. Το έργο είναι συνολικού

προϋπολογισμού 3.462.605, 04 ευρώ αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί σε 18 μήνες. 

Το σχολείο χτίζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Σα-

ρωνικού, πρώην ιδιοκτησίας Σ.Α.Α.Κ. (Συνεταιρισμός Ακτη-

μόνων Αγροτών Καλυβίων), το οποίο είχε παραχωρήσει στο

Δήμο η Περιφέρεια Αττικής. 

Η Δημοτική Αρχή, κρίνει ότι με την ανέγερση του καινούριου

κτιρίου θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της στέγασης των μα-

θητών του Λυκείου της περιοχής του Λαγονησίου. 
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Επέκταση της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας 

στα Γλυκά Νερά
Ο Δήμο Παιανίας ανακοίνωσε την επέκταση της δημοτικής

συγκοινωνίας στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών, που έχει

αρχίσει να λειτουργεί από τις 30/1/2012 με τη γραμμή Γ.

Η νέα γραμμή Γ (Παιανία - Γλυκά Νερά) θα πραγματοποιεί

ημερησίως 4 δρομολόγια εξυπηρετώντας τις μετακινήσεις

των πολιτών μεταξύ Παιανίας – Γλυκών Νερών και από

και προς στους Σταθμούς του Μετρό & Προαστιακού Παι-

ανίας-Κάτζας.

Οι γραμμές Α και Β (Παιανία – Αργιθέα) συνεχίζουν με 4

δρομολόγια η κάθε γραμμή με ελάχιστες τροποποιήσεις

στις ώρες των δρομολογίων.

Για να δείτε τα δρομολόγια αναλυτικά μπείτε στην ιστο-

σελίδα  http://bit.ly/z8zNB6.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές 
Η τελευταία ευκαιρία των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΕΝΙΑΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ   (Ε.ΛΑ.Δ.Α.)

Προς τους Έλληνες βουλευτές των κομμάτων της βουλής που

ψήφισαν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα  και στους βουλευτές που

τα κόμματά τους συμμετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου

κ. βουλευτές,

το Σύνταγμα της χώρας, σας υποχρεώνει να ενεργείτε με γνώμονα

το συμφέρον του Λαού και του Έθνους.

Δυστυχώς όμως τα δύο τελευταία χρόνια έχετε παραβιάσει την

εντολή αυτή του Συντάγματος.

Όπως μας λέτε δεν γνωρίζατε ότι με την υπογραφή του πρώτου

μνημονίου, εκχωρήσατε την Εθνική κυριαρχία της χώρας στους ξέ-

νους, παραιτούμενοι από την ασυλία της Εθνικής Κυριαρχίας υπέρ

των τοκογλύφων δανειστών.

Όταν το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε από εσάς, δικαιολογηθήκατε

ότι αυτό το κάνατε για να σώσετε την χώρα. Είπατε ότι δεν μπο-

ρούσατε να κάνετε αλλιώς. 

Το πρόγραμμα αυτό «σωτηρίας» της χώρας απέτυχε παταγωδώς

και ο λαός μας σύρθηκε στη φτώχεια και την ανεργία, ενώ καταρ-

γήθηκαν κοινωνικά δικαιώματα δεκαετιών.

Στη ψηφοφορία αυτή είχατε ψηφίσει το κεφάλαιο Α του εφαρμο-

στικού Νόμου με το οποίο υπό το πρόσχημα της «αξιοποίησης»

της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, ξεπουλιέται ολοκληρω-

τικά, μισοτιμής η εθνική περιουσία.

Σήμερα γνωρίζετε ότι με την νέα δανειακή σύμβαση  ΑΝ ΤΗΝ ΨΗ-

ΦΙΣΕΤΕ επί της ουσίας θα νομιμοποιήσετε και την παλαιά δανει-

ακή σύμβαση την οποία είχε υπογράψει μόνο ο τότε υπουργός

οικονομικών και συνεπώς δεν έχει νομική ισχύ. 

Παράλληλα αν την ψηφίσετε δίνοντας περισσότερους από 180 ψή-

φους νομιμοποιείτε και την προηγούμενο εφαρμοστικό νόμο που

ήταν στον αέρα μια και δεν είχε ψηφιστεί από τα 2/3 της βουλής.

Σήμερα γνωρίζετε ότι αν αποδεχτείτε το αγγλικό δίκαιο στην νέα

δανειακή σύμβαση, αφαιρείτε από την χώρα το μόνο νομικό όπλο

αντίδρασης που έχει ενάντια στους τοκογλύφους δανειστές και

την εκθέτουν σε κίνδυνο κατασχέσεων και διαρπαγής του εθνικού

πλούτου.

Τότε κ. βουλευτές δεν γνωρίζατε όπως εκ των υστέρων δηλώνατε.

Τώρα όμως ξέρετε!

Τώρα ξέρετε ότι με το άρθρο 1 παρ. 1-4 ψηφίσατε την εκχώρηση

στους δανειστές κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελλη-

νικού κράτους (συμπεριλαμβανομένων ακόμη και ταμειακών δια-

θεσίμων των υπό εκχώρηση στοιχείων).

Τώρα ξέρετε ότι με το άρθρο 1, παρ.6 ψηφίσατε την παραίτηση

του Ελληνικού δημοσίου από κάθε δικαίωμα που απορρέει από τα

υπό «αξιοποίηση» περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή τα έσοδα όλων

των δημόσιων υπηρεσιών και παγίων πάνε αυτούσια στους δανει-

στές.

Τώρα ξέρετεστο άρθρο 1, παρ.7 ψηφίσατε ότι ο Ελληνικός λαός

που έχει παραιτηθεί από κάθε έσοδο των υπό «αξιοποίηση» στοι-

χείων αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Τώρα ξέρετε ότι με το άρθρο 1, παρ.11 ψηφίσατε ότι το Ελληνικό

δημόσιο δεν πρόκειται να λάβει ούτε ευρώ σε φόρους ή εισφορές

από το ταμείο «αξιοποίησης». 

Τώρα ξέρετε ότι με το άρθρο 4, παρ.1 ψηφίσατε ότι η απόφαση για

το που θα διατεθούν τα στοιχεία λαμβάνεται από τους δανειστές. 

Τώρα ξέρετε ότι με το άρθρο 9, παρ. 1 ψηφίσατε και δώσατε την

δυνατότητα στους δανειστές να τροποποιούν τα καταστατικά των

οργανισμών με μια απλή απόφαση. 

Τώρα ξέρετε ότι με τα άρθρα 11-14 ψηφίσατε την δυνατότητα των

δανειστών να αλλάζουν τους συντελεστές δόμησης, να αλλάζουν

χρήσεις γης, να καταλαμβάνουν αιγιαλούς και φυσικά να απαιτούν

από το Ελληνικό κράτος να τους κατασκευάζει τις συνοδευτικές

υποδομές με δικά του έξοδα.

κ. Βουλευτές, αυτά σήμερα ανήκουν στο παρελθόν για το οποίο

δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε. 

Σε ελάχιστο χρόνο θα κληθείτε να ψηφίσετε μία συμφωνία που δεν

θα «σώσει», αλλά θα καταστρέψει την χώρα. 

Σήμερα σας κοιτούν όλοι οι Έλληνες και απαιτούν να ψηφίσετε

ΟΧΙ στην εξαθλίωση της χώρας. Να ψηφίσετε ΟΧΙ στην μετα-

τροπή της χώρας μας σε προτεκτοράτο των Τραπεζών.

Κανείς από εσάς δεν έχει πλέον την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΓΝΩ-

ΡΙΖΕ.

Το γεγονός ότι η υπογραφή αυτή νομιμοποιούμενη με την δική σας

ψήφο θα είναι έγκλημα εσχάτης προδοσίας σε βάρος της χώρας

και του Λαού, σήμερα εσείς ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ! 

Σας καλούμε στο Σύνταγμα 

την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

Όλοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μαζευτούμε

έξω από τη Βουλή για να απαιτήσουμε να μην υπο-

γραφεί η θανατική καταδίκη της πατρίδας μας, που

είναι η ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης.

Όλοι μαζί, μαζί με μας, την Κυριακή στο Σύνταγμα, να

σταματήσουμε την προδοσία.»   

Μανώλης Γλέζος,   Μίκης Θεοδωράκης

Καθαιρέθηκε ο αντιδήμαρχος  Λαυρε-

ωτικής, Νίκος Βλαχογιάννης, από τα

πρωτοκλασάτα στελέχη του Δημάρ-

χου Λαυρεωτικής και μεγάλης αποδο-

χής από τη λαϊκή βάση.

Ο Δήμος Λαυρίου, και για να κυριολε-

κτίσουμε, ο Δήμαρχος Κώστας Λεβαν-

τής, μας πληροφορεί για τη διαγραφή

του Αντιδημάρχου,  με ένα δελτίο

τύπου το οποίο δημοσιεύουμε παρα-

κάτω.

Στο δελτίο ο δήμαρχος σημειώνει ότι η

διαγραφή έγινε για τη στάση που κρά-

τησε ο Ν. Βλαχογιάννης, στην εκλογή

του "Συμπαραστάτη του Δημότη".

Προφανώς δεν υποστήριξε την πρό-

ταση του δημάρχου, για ένα θεσμό -

για να λέμε τα πράγματα με το όνομά

τους - απαξιωμένο εν τη γενέσει του.

Απλώς για να εξυπηρετήσουμε κά-

ποιον δικό μας και να πληρώσουν οι

δημότες κάποιες χιλιάδες ευρώ, γιατί

ακολουθεί η μισθοδοσία του την απο-

ζημίωση του Δημάρχου.

Ενός ανδρός αρχή, λοιπόν για άλλη

μια φορά, μετά  το Δήμο Παλλήνης,

που ανάγκασε σε παραίτηση τον

εκλεγμένο Πρόεδρο του Δ.Σ. Α.

Μπουντουβά γιατί διαφώνησε στην

αύξηση των δημοτικών τελών!

Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία,

οι πολίτες της τη στραγγαλίζουν κα-

θημερινά.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

– Καμάριζα, Κερατέα, Λαύριο», της

οποίας είμαι επικεφαλής, συνεδρίασε

την Παρασκευή 3.2.2012 και αποφά-

σισε ομόφωνα να διαγράψει από

μέλος της, τον μέχρι σήμερα Αντιδή-

μαρχο Νικόλαο Βλαχογιάννη.

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του

στη δημιουργία και τη νίκη της παρά-

ταξης και τη διαδρομή του στα κοινά,

τον όρισα Αντιδήμαρχο, αναθέτοντάς

του τους τομείς που ο ίδιος πρότεινε.

Η παράταξή μας έκανε αποδεκτή κάθε

πρότασή του για συμμετοχή του ιδίου

σε φορείς και επιτροπές του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Δυστυχώς, την ανοχή και το σεβασμό

μου προς το πρόσωπό του, τα εξέλαβε

ως αδυναμία με αποτέλεσμα να πα-

ρεκκλίνει μονίμως της καλής και απο-

δοτικής συμπεριφοράς, ως όφειλε,

απέναντι σε εμένα ως Δήμαρχο, στην

παράταξή του και κατ' επέκταση στους

ψηφοφόρους του.

Ενεργούσε αυτοβούλως, επενέβαινε σε

αρμοδιότητες άλλων συναδέλφων, απει-

λούσε γραπτώς και προφορικώς με πα-

ραιτήσεις, ενώ σε τακτά χρονικά

διαστήματα αναφερόταν με απαράδε-

κτους χαρακτηρισμούς εναντίον συνα-

δέλφων, δημιουργώντας προβλήματα

στην ενότητα της παράταξης και στην

εικόνα της στην κοινωνία.

Η στάση του στη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου την 01.02.2012,

κατά τη συζήτηση του θέματος της

εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη

και της Επιχείρησης, αποτέλεσε το

αποκορύφωμα της άσκησης προσωπι-

κής πολιτικής, εκ μέρους του, παρά τις

ομόφωνες αποφάσεις της παράταξης.

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Χ. Λεβαντής

Δήμαρχος Λαυρεωτικής»

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
καρατόμησε τον Αντιδήμαρχο 

Νίκο Βλαχογιάννη
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Πουλάνε την Ελλάδα 

για το τομάρι τους!

Γνωρίζετε ότι κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν

μαζέψει υπογραφές για παράταση των εκλογών του-

λάχιστον για ένα χρόνο! Τόσο δημοκράτες, που εν-

στερνίστηκαν μία φεουδαρχική κυβέρνηση. Κι αφού

συμμετέχουν στο φέουδο, η μόνη τους έννοια είναι

να παίρνουν το μισθουλάκο τους για κάνα χρόνο

ακόμα.

Μάλιστα απ’ ότι ακούγεται διαπραγματεύονται την

ψήφο τους στο ξεπούλημα της Ελλάδας, με την πα-

ράταση των εκλογών!!!

“Αν γίνουν άμεσα οι εκλογές ψηφίζουμε όχι στη δα-

νειακή σύμβαση. Αν πάνε ένα χρόνο μετά, ψηφί-

ζουμε ναι στη δανειακή σύμβαση”.

Την Ελλάδα για το τομάρι τους, τα τομάρια!

Δέκα χρόνια “άφαντος” 

καθηγητής, ο Παπαδήμος

Οπως κατήγγειλε ο καθηγητής οικονομικής θεωρίας

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννης Βαρουφάκης, ο

Λουκάς Παπαδήμος κρατάει χρόνια τώρα τη θέση κα-

θηγητή στο Τμήμα του, με αναστολή, εμποδίζοντας

την τοποθέτηση ενός καθηγητή που θα διδάσκει,

αλλά δεν έχει μπει δέκα χρόνια μέσα σε αίθουσα δι-

δασκαλίας!

Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου
Μη μου πείτε πως δεν πάει γάντι η παροιμία. Αφού

έπεσε  ο γάιδαρος μέσα στο πηγάδι, όταν τον ανέ-

συραν φώναξε ο χωρικός: σιγά,  μη στάξει η ουρά

του και βρωμίσει το νερο!

Αυτά μας είπε ο Σαμαράς, εν ολίγοις, που αφού υπο-

γράφει τη δανειακή σύμβαση και πάει το δάνειο με

το αγγλικό δίκαιο, υποθηκεύοντας την εθνική κυ-

ριαρχία της χώρας, και αφού κατέβασαν τους μι-

σθούς στα τάρταρα της ένδοιας, έσωσε τις

επικουρικές συντάξεις να μην πάνε στις 150€ αλλά

στα 300€

Σιγά μη στάξει η ορά του γαϊδάρου!!!

Κρίμα, ο απόγονος της μεγάλης πατριώτισας Πηνε-

λόπης Δέλτα, που αυτοκτόνησε την ημέρα που μπή-

καν οι Γερμανοί στην Αθήνα, συναίνεσε στην

γερμανική κατοχή της χώρας μας!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Έοικεν  εύρις  η ξένη κυνός δίκην είναι,  μαν-

τεύει δ΄ών ανευρήσει φόνον».

Αισχύλου: Αγαμέμνων στ. 1093-4

(Φαίνεται πως έχει σκύλου όσφρηση η ξένη και

ψάχνει να βρεί τον φόνο κάποιου).

Η Κασσάνδρα ήταν η ωραιότερη από τις τέσ-

σερις  κόρες του βασιλιά της Τροίας Πριάμου

και της Εκάβης. Στην ιστορία καταγράφεται

σαν μια αποκλίνουσα μάντις, δηλαδή μια μάντις

που εκ συστήματος έβλεπε το ανάποδο και η

οποία είχε κερδίσει το χάρισμα της μαντικής

μετά από ένα αποτυχημένο δεσμό της με τον

θεό Απόλλωνα. 

Και να πως έχουν τα πράγματα. Ο θεός Απόλ-

λων κάποτε  ερωτεύτηκε την Κασσάνδρα. Της

υποσχέθηκε, πως αν την έκανε δική του, θα της

δίδασκε  την τέχνη της μαντικής  για να προ-

βλέπει το μέλλον. Η Κασσάνδρα αρχικά συμ-

φώνησε, αλλά στη συνέχεια και αφού είχε πιά

μάθει αυτό που επιζητούσε, αθέτησε την υπό-

σχεσή της. («Ξυναινέσασα λοξίαν εψευσάμην»

Αισχ Αγαμ. 1208.) Ο Απόλλων εξοργίστηκε,

αλλά  δεν μπορούσε πια να της πάρει πίσω το

μαντικό χάρισμα.  Έτσι  με το πικρό φιλί του

αποχωρισμού, την καταράστηκε  να προφη-

τεύει μεν, αλλά ουδέποτε να  γίνεται  πιστευτή.

«Έπειθον ουδέν’ ουδέν  ως τάδ΄ ήμπλακον.»

Αισχ.  Αγαμ.1211). Έτσι λοιπόν  όταν η Κασ-

σάνδρα προφήτευε μέσα από το  μανιακό της

παραλήρημα,  κανείς δεν την έπαιρνε σοβαρά. 

Υπάρχει και  μια δεύτερη εκδοχή  σχετική με

την απόκτηση της μαντικής της δύναμης. Ηταν

η γιορτή  του Θυμβραίου  Απόλλωνα. Στο προ-

αύλιο του ιερού ναού,  που ήταν κοντά στην

πόλη της Τροίας, η  Κασσάνδρα, παιδί τότε,

έπαιζε με τον δίδυμο  αδελφό της  Έλενο. Τα

παιδιά όταν κουράστηκαν από το παιχνίδι, απο-

καμωμένα αποκοιμήθηκαν. Τότε δυό φίδια* φα-

νερώθηκαν,  πλησίασαν τα παιδιά και άρχισαν

να τα γλύφουν δίνοντας τους και το χάρισμα

της μαντικής. (Ομηρ. Ιλ. Η. 44). Στον Έλενο

δώσανε την ικανότητα, να προλέγει το μέλλον

από το πέταγμα των πουλιών. Στην Κασσάν-

δρα, να προφητεύει μέσα από μια μανιακή έκ-

σταση. 

Οι προφητικοί λόγοι της Κασσάνδρας είναι

συνδεδεμένοι  με την πορεία του Τρωϊκού πο-

λέμου.  

Όταν γεννήθηκε ο αδελφός της ο Πάρης, η

Κασσάνδρα εξηγώντας μαζί με τον μάντη Ηρό-

φιλο  ένα φρικτό όνειρο της Έκάβης, ζήτησε

από   τον Πρίαμο να σκοτώσει το βρέφος, γιατί

προέβλεπε ότι αυτό θα έφερνε μεγάλες συμ-

φορές στην Τροία. Να σημειωθεί δε ότι ο Πρία-

μος είχε αποκτήσει 19 παιδιά με τη νόμιμη

Εκάβη  και 50 άλλα, με παλλακίδες.  Ο  Πρίαμος

λοιπόν, μόλις άκουσε τον κακό χρησμό, παρέ-

δωσε το βρέφος σε ένα  βοσκό για να το σκο-

τώσει, αλλά ο βοσκός το λυπήθηκε,  και έτσι το

παιδί επέζησε. Αργότερα ο Πάρης, στη διένεξη

–κρίση ομορφιάς    μεταξύ ¨Ηρας, Αθηνάς,

Αφροδίτης,  όταν έδωσε  το μήλο που έγραφε

‘’τη καλλίστη’’ στην Αφροδίτη,  είχε  κερδίσει

σαν έπαθλο, να μπορέσει να κάνει δική του την

πιο ωραία γυναίκα.   Ταξιδεύει λοιπόν στην Ελ-

λάδα, τα φτιάχνει με την ωραία Ελένη**, κλέ-

βουν μαζί ό,τι μπορούσαν από το βιός του

βασιλιά Μενέλαου  και γυρνούν  μαζί  στην

Τροία. Η  Ελένη, ήταν η γυναίκα του Ατρείδη

Μενέλαου,  αδελφού του Αγαμέμνονα. 

Η Κασσάνδρα, όταν την βλέπει παρέα με τον

αδελφό της ανατριχιάζει και χρησμοδοτεί ότι

αυτή η γυναίκα θα φέρει την  μεγάλη κατα-

στροφή στην Τροία. 

Σε συνέχεια προβλέπει το τραγικό τέλος του

αδελφού της Έκτορα, αλλά και τον Πρίαμο να

ταπεινώνεται καθώς εκλιπαρεί γονατιστός τον

Αγαμέμνονα για την άδεια ταφής του νεκρού

γιού του. Μόλις πάλι αντικρύζει το ξύλινο

άλογο, τον γνωστό έκτοτε σαν Δούρειο Ίππο,

δήθεν δώρο εκ μέρους της θεάς Αθηνάς*** που

προσέφεραν οι Έλληνες  στους Τρώες, προ-

φητεύει υποκρυπτόμενο δόλο των Δαναών,

****αλλά πάλι  δεν γίνεται πιστευτή. Η Τροία

αλώνεται,  πυρπολείται  και  ακολουθεί ανεί-

πωτη σφαγή ακόμα και του αμάχου πληθυσμού.

«Και τότε γύρω στους βωμούς έβλεπες τις φρι-

κτές σφαγές  εναντίον των Τρώων και   στα

σπίτια τις  κομμένες πλεξούδες  των γυναικών

τους, να φέρνουν δόξα στην Έλλάδα και στην

Τροία θρήνο.» (“Φρυγών πατρίδι πένθη”  Ευρ.

Τρωάδες στ. 560). 

Η Κασσάνδρα καταφεύγει έντρομη στο ναό της

Αθηνάς. Εκεί καταφτάνει ο Αίας ο Λοκρός και

την αρπάζει.  Η Κασσάνδρα αγκαλιάζει για να

σωθεί το άγαλμα -ξόανο της Αθηνάς, πα-

λεύουν, αλλά ο Αίαντας δεν υποχωρεί. Τη βιά-

ζει πρώτος μέσα στο ναό, κάτω από το οργίλο

βλέμμα της θεάς· και δεν είναι μόνο  αυτός. Στη

σειρά έρχονται και άλλοι. «Ων γ΄ούτε μέτρον

ουτάριθμός έστι μοι». (Τρωάδες  στ. 620). 

Μετά από αυτή την προσβολή στο ιερό της, η

θεά Αθηνά εξανίσταται. Εξοργισμένη τιμωρεί

τους Λοκρούς να στέλνουν  κάθε   χρόνο

κόρες παρθένες  για δούλες στον ναό της.  Και

όσες προσπαθούν να ξεφύγουν αμέσως να θα-

νατώνονται. Ακόμη η θεά,  συμμαχεί με τον Πο-

σειδώνα τον προστάτη των Τρώων,   ούτως

ώστε για τιμωρία  να βασανίσουν τους Έλλη-

νες στην επιστροφή τους, εξ  ού και η αλληγο-

ρική χρήση της λέξης  Οδύσσεια. Μετά την

άλωση, οι γυναίκες Τρωάδες μοιράζονται σαν

λάφυρα.**** Εκτός της γενικής μοιρασιάς, ο

Νεοπτόλεμος παίρνει παλλακίδα την γυναίκα

το νεκρού Έκτορα, της οποίας μάλιστα το

παιδί   γκρεμίζει από τα τείχη ο Οδυσσέας. Την

Εκάβη την παίρνει δούλα ο Οδυσσέας και ο

Αγαμέμνων την Κασσάνδρα παλλακίδα του την

φέρνει στο Άργος. Στο Άργος, η Κασσάνδρα

προφητεύει τις συμφορές του Οίκου των Ατρει-

δών:  Το, φόνο του Αγαμέμνονα μέσα στο λου-

τρό, τη δολοφονία τη δική της. Στη φονική

αλυσίδα που ακολουθεί την  πράξη εκδίκησης

του μητροκτόνου Ορέστη με το φόνο της Κλυ-

ταιμνήστρας και του εραστή της Αίγισθου.

Κλείνω το άρθρο με λίγες αποφθεγματικές

φράσεις από τα χορικά του Αισχύλου. 

Τελικά: «Είναι βαρύ νάχει κανείς δόξα μεγάλη.

Κατάματα σε αυτούς χτυπά του Διός ο κεραυ-

νός», στ. 465.  

«Το μάτι των θεών δεν το ξεφεύγουν, όσοι

πολλούς θανάτωσαν» Αγαμ. στ. 460. «Κανείς

δεν είπε πως οι θεοί δεν καταδέχονται να σκο-

τισθούν για όσους βεβηλώνουν την αγιότητα

των ιερών πραγμάτων», Αγαμ. στ. 367. «Δεν

υπάρχει κανένα κάστρο που να μπορεί προφυ-

λάξει τον άνθρωπο, ο οποίος  γκρεμίζει με ένα

λάκτισμα τον μεγάλο βωμό της θεάς Δίκης,,

μοναχά  για να χορτάσει πλούτο», Αγαμ. στ.

375.

Έτσι δηλώνει ο Αισχύλος στην τραγωδία “Αγα-

μέμνων”  και καλό είναι αυτό το προγονικό προ-

φητικό σπέρμα να το θυμόμαστε ιδιαίτερα στις

μέρες μας που τέτοια μηνύματα είναι λιγοστά.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*Φίδια: Οι θεότητες έπαιρναν διάφορες  μορφές προκειμένου

να έρθουν κοντά στους θνητούς για βοήθεια ή  και τιμω-

ρία.

**Ελένη: Η  λέξη προέρχεται ετυμολογικά από τη ρίζα ελ-

΄ελέ- που θα πεί, κατακτώ. Η ωραία Ελένη ήταν κόρη της

Λήδας και του Δία και ετεροθαλής αδελφή της Κλυται-

μνήστρας 

***Ο Ποσειδών και ο Απόλλων προστάτευαν τους Τρώες ενώ η

Ήρα και η Αθηνά τους Έλληνες. 

**** Όταν ο μάντης Λαοκόων είδε το ξύλινο άλογο μίλησε και

αυτός για δόλο των Αχαιών. «Να φοβάσαι τους Δαναούς

ακόμα και όταν φέρνουν δώρα».

***** Ο Νέστωρ είχε πεί πως «για να ξεπλυθεί η προσβολή  που

μας έγινε κάθε Αχαιός  θα πρέπει να βιάσει τουλάχιστον

από μια Τρωάδα».
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Κασσάνδρα, η αποκλίνουσα μάντις 
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Θυμάμαι τη φωνή του εκπαιδευτή, όταν ρίχναμε με το σα-

ρανταπεντάρι κολτ:

- Μην πατάτε απότομα τη σκανδάλη. Πρώτα να μαζεύετε
το λάσκο.
Τούτη η σκανδάλη η τωρινή έχει πολύ λάσκο. Και πολύ

αργά το μαζεύουμε.

Αλλά που θα πάει; Δεν θα πατηθεί; Κι άμα δείτε μιά πύλη

εξόδου που ανοίγει η άτιμη η σαρανταπεντάρα... Μεγάλη

σαν το στόμα του πεινασμένου λύκου ...πρασινοσκουφί-

τσες μου!

Εκείνοι οι άγριοι εισαγγελείς που ψάχνουν τα παρασκήνια

του Μνημονίου, μπας και χώσουν καμπόσους από εσάς στη

«στενή», σαν πολύ ορεξάτοι δείχνουν. Για μαζέψτε τους

λιγάκι, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Κι άμα φάνε τον

πρώτο, εκείνος θα δείξει άλλους και οι άλλοι άλλους.

Οπότε, αντί να τραγουδάτε «εγώ δεν το διάβασα το Μνη-
μόνιο», μπορεί να τραγουδήσετε «το κελί 33 είχα στον Κο-
ρυδαλλό».

Κι όχι τίποτ’ άλλο δηλαδή, αλλά έχει κάτι βαρυποινίτες εκεί

μέσα που άντε να σκότωσαν κανα-δυό ανθρώπους. Ενώ

εσείς καταδικάσατε σε αργό θάνατο δέκα εκατομμύρια αν-

θρώπους. Ο εστί μεθερμηνευόμενον ...άμα σας πέσει το σα-

πούνι στο ντους, μη σκύψετε να το πάρετε.

Μιά μεγάλη φυλακή όλη η Ελλάδα. Με δεσμοφύλακες τους

τοποτηρητές του Μνημονίου, να κοψομεσιάζονται για να τέρ-

ψουν τις αγορές με την αγοραία συνείδησή τους ...διαπραγ-

ματευόμενοι σκληρά. Όσο κι αν ανατρέχω στην Ιστορία του

Γένους μας, δεν μπορώ να βρώ σ’ άλλη περίοδο τόσους πολ-

λούς προδότες μαζεμένους και να ονομάζουν τους εαυτούς

τους «σωτήρες» της Πατρίδας!

Τουλάχιστον εκείνοι στο Δημόσιο Ψυχιατρείο που δηλώ-

νουν «Ναπολέοντες» και «Θεοί» είναι ακίνδυνοι. Ενώ οι

«σωτήρες» είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, με τον βαθμό επι-

κινδυνότητάς τους να ποικίλλει από τους απλά ηλίθιους

μέχρι τους πορωμένους και ανάλγητους γενίτσαρους της

Νέας Τάξεως.

Σπρωγμένα και ζορισμένα πια τα χαμόγελα. Στανικά και

διαταγμένα να γελούνε όλο και πιο σπάνια τα χείλη, πιό-

τερο από νευρική αντίδραση στη μαυρίλα, μορφασμό και

σαρκασμό να θυμίζουν πιό πολύ παρά γέλιο και στα μάτια

η πίκρα νά ‘χει ρίξει μεσοπέλαγη άγκυρα.

Μιά μεγάλη φυλακή όλη η Ελλάδα. Τοίχος ναζιστικού στρα-

τοπέδου συγκέντρωσης ολόγυρά της κι αγκαθωτό συρμα-

τόπλεγμα, λίγο ν’ αφήνει μολυβένιο ουρανό  κι επίκαιρους

να κάνει του Γιάννη Ρίτσου τους γυμνούς τους στίχους, με

τη χαλκόηχη φωνή τού βάρδου της Ρωμιοσύνης Νίκου Ξυ-

λούρη: «Γύρω σε κάθε βλέμμα το συρματόπλεγμα, γύρω
στην καρδιά μας το συρματόπλεγμα, γύρω στην ελπίδα το
συρματόπλεγμα, πολύ κρύο εφέτος».

Δεν υπάρχει πιο φονική παγωνιά απ’ της ψυχής τη βαρυ-

χειμωνιά, που θυμίζει του πεσμένου στο χιόνι την παραί-

τηση, όταν δεν θέλει πια να σηκωθεί, δεν θέλει να παλέψει

για να ζήσει. Ένας λαός ολάκερος σε θανάσιμη υποθερμία.

Να φέρνεις μπρος στα μάτια σου πυρά τα λόγια των πα-

λιών να σε θαρρέψουν «τον Έλληνα να τον φοβάσαι όταν
κάνει μπροστά και να τον τρέμεις όταν κάνει πίσω» και μιά

δράκα γης σταθερή να μην υπάρχει, να καθίσεις, να φωνά-

ξεις, μπας και θαρρέψεις απ’ την ίδια τη φωνή σου και το πι-

στέψεις κι εσύ ότι πρέπει να σε τρέμουν, τώρα που

συνέχεια κι ασταμάτητα πίσω κάνεις.

Στα πρώτα εκείνα προ Μνημονίου πετσοκόματα της ζωής

μας, που με «πόνο ψυχής» είχε δηλώσει ο «πατριώτης»

Τζέφρυ ότι τα επιβάλλει η «σωτηρία της πατρίδας», κάποιοι

μεταξύ των οποίων και ο γράφων είχαμε προειδοποιήσει

ότι οι εντολείς του πονεμένου πρωθυπουργεύοντος δεν θα

ησυχάσουν αν δεν κατεβάσουν τους μισθούς στα 500

ευρώ. Υπήρχαν άλλωστε και οι σχετικές δηλώσεις του

«λαγού» Καρατζαφέρη. Τότε, όπου κι αν διατυπώναμε την

άποψή μας, συναντούσαμε ειρωνικά σχόλια και την ακλό-

νητη βεβαιότητα ότι έτσι και τολμούσαν να κατεβάσουν κι

άλλο τους μισθούς ...«θα γίνει χαμός». Έχουμε ήδη χάσει

τον λογαριασμό, πόσες φορές από τότε κατρακύλησαν

«στου κακού τη σκάλα» οι μισθοί και οι συντάξεις, πόσοι

νέοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι επιβλήθηκαν, πόσες φορές

πήραν φωτιά τα πιστολάκια που διορθώνουν –προς τα πάνω

πάντα- τις τιμές στα σουπερμάρκετ. Κι ο μόνος που έγινε

χαμός είναι αυτός της αξιοπρέπειάς μας και του αυτοσε-

βασμού μας. Από κοντά και η πειθαναγκασμένη από μας

τους ίδιους απατηλή ελπίδα ότι να εδώ θα σταματήσουν,

δεν θα τολμήσουν να πάνε πιο πέρα, θα τα κουτσοβολέ-

ψουμε και με τόσα που μας άφησαν.

Μα γιατί να σταματήσουν; Ποιόν να φοβηθούν ότι θα τους

σταματήσει; Ίσως τελικά νά ‘χει δίκιο ο φίλος μου ο Δημή-

τρης, που λέει ότι υπάρχει ακόμα πολύ ξύγκι και σαν τις αρ-

κούδες τρεφόμαστε σε χειμέρια νάρκη πεσμένοι και με

τους σφυγμούς στο ελάχιστο, να περιμένουμε την άνοιξη. 

Ποιός όμως μάς εγγυάται ότι θα ΄έρθει η άνοιξη; Γιατί δη-

λαδή να μην ακολουθήσει την ημερολογιακή αναβολή των

εκλογών; Κι έτσι όπως δήλωσε προχθές ο Γιωργάκης ότι οι

εκλογές δεν πρέπει να γίνουν το 2012, να βγει κάποιος

άλλος «σωτήρας» και να μας πει ότι η άνοιξη αναβάλλεται

για το 2020 και βλέπουμε. Ομολογώ, φίλε Δημήτρη, ότι δεν

το βλέπω το «ξύγκι» κάθε μέρα στο σουπερμάρκετ, όπου

τα καρότσια έχουν αραχνιάσει από καιρό και τα καλαθάκια

όταν φτάνουν στο ταμείο μπορεί κάλλιστα να τα σηκώσει

και πεντάχρονο παιδάκι. Κόκκαλα βλέπω παντού κι όχι πε-

ρίσσιο ξύγκι, εκτός ίσως από εκείνο που έχει από χρόνια

επικαθίσει στις καρδιές πολλών.

Δηλαδή, πρέπει σώνει και καλά να ξεσηκωθούμε κι εμείς

σαν τους παλιούς Βιετναμέζους, όταν δεν θά ‘χουμε να χά-

σουμε τίποτε άλλο παρά μόνο την αθλιότητά μας;

Αχ ελπίδα, μαχαίρι δίκοπο, πότε καρδιές ανάβεις, πότε τις

θάβεις.

Αχ ελπίδα, μαχαίρι δίκοπο ...

Η πολιτική εκμετάλλευση του δημόσιου χρέους από

τους διεθνείς τοκογλύφους, τους εγχώριους υπαλλή-

λους της Τρόϊκας και τη διορισμένη κυβέρνηση των

τραπεζιτών για το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου

της χώρας, η δήμευση των ιδιωτικών περιουσιών των

Ελλήνων πολιτών και την συστηματική εξαθλίωση των

εργαζομένων και των συνταξιούχων, βαδίζει ταχύτατα

προς την πιο καταστροφική για τον λαό λύση του δρά-

ματος που βιώνουμε εδώ και δύο χρόνια.

Οι σημερινές συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής πό-

λωσης, η αναστολή ορισμένων άρθρων του Συντάγ-

ματος (που έτσι κι αλλιώς έχει καταντήσει

κουρελόχαρτο), η περιστολή των δημοκρατικών ελευ-

θεριών και τη νομιμοποίηση της πιθανής καταστολής

των κοινωνικών αντιδράσεων, δείχνει πλέον κάτι πε-

ρισσότερο από πιθανή. Απέναντι σ’ αυτό το ενδεχό-

μενο που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου

απροκάλυπτης κοινοβουλευτικής δικτατορίας σε

βάρος των ελευθεριών και των συμφερόντων του ελ-

ληνικού λαού, είναι απολύτως αναγκαίο να συνεργα-

στούν όλες εκείνες οι οργανώσεις που κατανοούν την

ανάγκη του άμεσου συντονισμού της λαϊκής αγανά-

κτησης προς την κατεύθυνση της άμεσης ανατροπής

του σημερινού κατοχικού καθεστώτος. Ο δημοκρατι-

κός ελληνικός λαός, ανεξάρτητα από τις κομματικές

του αποχρώσεις ή τις πολιτικές του προτιμήσεις, πρέ-

πει να τους πετάξει στα απόβλητα της Ιστορίας για την

διάσωση των ιστορικών του δικαίων, τη διατήρηση των

κοινωνικών και πολιτικών του κατακτήσεων.

Ενάντια στους τοκογλύφους και στο Μαύρο Μέτωπο

ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ-ΝΔ, υπάρχει διέξοδος. Η πάλη ενάντια

σε όσους σπέρνουν την απογοήτευση και την ηττοπά-

θεια;

Ναι, υπάρχει: Όλος ο δημοκρατικός Λαός μαζί!

Κωστής Βεζδρεβάνης

Γιατρός-Ουρολόγος,

Ηγουμενίτσα

Διαβάστε παραπλεύρως την επιστολή και μπορείτε να

μπείτε στο παρακάτω ιστοχώρο και να ψηφίσετε στο

συγκεκριμένο κουτάκι, αν αυτά που διαβάζετε σας αν-

τιπροσωπεύουν. www.gopetition.com/petitions

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΑΡΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κύριοι βουλευτές,

Όσοι βρίσκεστε στην παρούσα Βουλή, έχετε καταχραστεί αδιάν-

τροπα την ψήφο του ελληνικού λαού, είτε με την ενεργό σύμ-

πραξή σας σε αποφάσεις που καταστρέφουν την χώρα και μας

υποδουλώνουν σαν λαό είτε με την συνεχιζόμενη παρουσία σας,

που νομιμοποιεί την σημερινή αντισυνταγματική Βουλή και το κα-

τοχικό καθεστώς.

Χρησιμοποιώντας εναντίον μας την εντολή που σας δώσαμε για

να υπηρετήσετε τον λαό και τα συμφέροντα της χώρας όσοι ψη-

φίσατε τα μνημόνια, γίνατε συνένοχοι σε μια πρωτοφανή προδο-

σία εναντίον των συμφερόντων του λαού και της χώρας. Οι

υπόλοιποι, όσοι αυτοαποκαλείσθε «αντιμνημονιακοί», θα έπρεπε

να είχατε εγκαταλείψει ήδη αυτό το κοινοβούλιο-παρωδία και να

στεκόσαστε δίπλα στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό.

Αντιθέτως, με την στάση σας όλοι συμπράττετε στην καλλιέργεια

της ψευδαίσθησης ότι λειτουργεί η δημοκρατία και στην εκ τούτου

ενοχοποίηση του ίδιου του λαού, ο οποίος όμως ποτέ δεν σας

εξουσιοδότησε να τον εκπροσωπείτε εν λευκώ.

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΝΕΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΠΙΣΩ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥ-

ΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ

ΠΛΕΟΝ. 

Ο Κ. Βεζδρεβάνης από την Ηγουμενίτσα, με επιστολή του που απευθύνει προς τους βουλευτές, εξη-

γεί τους λόγους για τους οποίους ζητάει την άρση εντολής εκπροσώπησης μας από τους βουλευτές

του Κοινοβουλίου που «έχουν καταχραστεί αδιάντροπα την ψήφο μας».



Ειδήσεις για όλους

10 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πόλεις ακατάλληλες για ανθρώπους...
Το αυτοκίνητο σαν τεχνολογική εξέ-

λιξη έλυσε πολλά προβλήματα χρόνου

και ευκολίας στην μετακίνηση· πρό-

σθεσε όμως και πολλά άλλα... 

Όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα οχή-

ματα στο κέντρο της Αθήνας κανείς

ίσως δεν μπορούσε να φανταστεί τη

σημερινή εικόνα της πόλης· μιας πόλης

εχθρού του πολίτη, πνιγμένης ως το

λαιμό απ’ τα αυτοκίνητα.

Το 2009, πριν δηλαδή από τρία χρόνια

είχαν καταμετρηθεί 2,8 εκατομμύρια

Ι.Χ. στην Αττική, αριθμός που αυξάνε-

ται ετησίως κατά 150.000! Η μέση ωρι-

αία ταχύτητα στους κεντρικούς δρό-

μους όπως η Αλίμου, η Αμφιθέας, η

Κηφισίας, η Μαραθώνος, ο περιφερει-

ακός κτλ, φτάνει μόλις τα 14-20

χλμ/ώρα τις ώρες αιχμής, ενώ επιστή-

μονες προειδοποιούν ότι αν η πολιτεία

δεν φροντίσει γι’ αυτή την κατάσταση

θα μειωθεί σε 5-7 χλμ/ώρα, οπότε και

θα είναι σίγουρα προτιμότερο να κινη-

θούμε με ποδήλατο...

Η κίνηση δεν είναι όμως το μοναδικό

πρόβλημα. 

Η στάθμευση των οχημάτων, είναι ένα

δεύτερο πολύ σοβαρό εμπόδιο που συ-

ναντάμε καθημερινά και σαν οδηγοί

αλλά και σαν πεζοί.

Πόσοι ασυνείδητοι οδηγοί κλείνουν

περάσματα για ΑμΕΑ, μπλοκάρουν

άλλα οχήματα, ή κλείνουν parking. 

Η ανάλυση αυτή γίνεται με αφορμή

την διπλανή φωτογραφία στην οποία

απεικονίζεται ένα όχημα που ήταν δι-

πλοπαρκαρισμένο σε κεντρική οδό

στην Αθήνα και οι επιβάτες ενός - ακι-

νητοποιημένου λόγω του διπλοπαρκα-

ρίσματος - λεωφορείου, αφού

περίμεναν κάμποση ώρα και απηύδη-

σαν, προκειμένου να συνεχίσουν την

πορεία τους, το γύρισαν στο πλάι ανοί-

γοντας έτσι τον δρόμο, αλλά και την

κυκλοφορία.  

Και φυσικά όλα τα παραπάνω στοιχεία

δεν είναι δικαιολογητικά ή ελαφρυν-

τικά για τον κάτοχο του εν λόγω οχή-

ματος. 

Αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου

η ζωή στην πόλη να είναι πιο ανθρώ-

πινη, είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα·

κι αυτό επιτυγχάνεται με καλύτερα

μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και

αφήνοντας το γκάζι και κάνοντας πε-

τάλι...

Ενεργοποιηθείτε!

Δημοσιεύω απόκομα από

εφημερίδα (χωρίς δυστυ-

χώς να γνωρίζω το όνομά

της, γιατί μου το έστειλαν)

που πρόσφατα κυκλοφό-

ρησε και στο facebook μιας

και οι παντώς είδους φόροι

έχουν γίνει πολύ της μόδας

τον τελευταίο καιρό. 

Μετά τα χαράτσια της

ΔΕΗ, τις φορολογήσεις

ακόμη και των χαμηλόμι-

σθων, τις μειώσεις των μι-

σθών σε μισθούς

...Βουλγαρίας και όλα τα

καινούργια “μέτρα”, δεν νο-

μίζω ότι θα σας φαινόταν

και πολύ μακρινή η ιδέα

μιας τέτοιας φορολόγη-

σης...

Προς το παρόν “ικανοποι-

ηθείτε” με τα βασικά μέτρα

που προβλέπει το Νέο Μνη-

μόνιο:

- Μείωση -22% στον κατώ-

τατο μισθό της Εθνικής Γε-

νικής Συλλογικής

Σύμβασης Εργασίας, καθώς

και σε όλα τα κλιμάκια του

βασικού μισθού! 

-Μείωση -32% στον κατώ-

τατο μισθό για όλους τους

νεοεισερχόμενους στην

εργασία μέχρι 25 ετών.

- Πάγωμα μισθών μέχρι να

λήξει το Πρόγραμμα, χωρίς

να προσδιορίζεται το πότε

προβλέπεται να γίνει αυτό.

- Αναθεώρηση της Εθνικής

Γενικής Συλλογικής Σύμβα-

σης Εργασίας ώστε οι μι-

σθοί να είναι παρόμοιοι με

χώρες που «ανταγωνίζον-

ται» την Ελλάδα, με παρά-

δειγμα την Τουρκία και τις

χώρες της Νοτιοανατολι-

κής Ευρώπης.

- 150.000 αποχωρήσεις από

το Δημόσιο έως το 2015 με

επαναφορά της εργασια-

κής εφεδρείας που ο Δημή-

τρης Ρέππας είχε

ανακηρύξει «νεκρή»!

Ως προς την μετενέργεια,

το διάστημα μετά τη λήξη

της κλαδικής σύμβασης,

από έξι μήνες που είναι σή-

μερα, θα περιοριστεί στους

τρεις. Μετά τη λήξη του

τριμήνου, εάν δεν έχει υπο-

γραφεί νέα κλαδική σύμ-

βαση, οι εργαζόμενοι θα

αμείβονται με βάση την

εθνική συλλογική σύμβαση.  

Στις ΔΕΚΟ η βασική αλ-

λαγή είναι η κατάργηση της

μονιμότητας, ενώ παράλ-

ληλα προβλέπεται μείωση

των ειδικών μισθολογίων

έως τον Ιούνιο, επανεξέ-

ταση μισθολογικών κλιμα-

κίων και αποχώρηση

150.000 υπαλλήλων έως το

2015 (στοιχεία από το

iefimerida.gr).

Τα δεινά 
του νέου Μνημονίου

Τους πολιτικούς και την τακτική

τους κατηγόρησε ο πρόεδρος της

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θε-

όδωρος Βενιάμης, κατά την ομιλία

του στην ετήσια τακτική Γενική Συ-

νέλευση των μελών της Ενωσης.

«Η Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστι-

κών Ενώσεων, στην ετήσια έκθεσή

της χαρακτηρίζει τη ναυτιλία πυ-

λώνα της ελληνικής οικονομίας και

επισημαίνει την εισροή ναυτιλιακού

συναλλάγματος την τελευταία δε-

καετία, ύψους 140 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ», είπε ο πρόεδρος της

ΕΕΕ, αλλά «στα μετόπισθεν της

ναυτιλίας οι δύσκολες συνθήκες

παρέμειναν, γεγονός που δεν βοή-

θησε και δεν βοηθά, την περαιτέρω

σύνδεση πλοίου και ανάπτυξης».

Θα αποσύρουν κι άλλα πλοία τους

από το ελληνικό νηολόγιο προει-

δοποίησαν, αν φορολογηθούν,

υψώνοντας ξένη σημαία.

Αγανάκτησαν
& οι εφοπλιστές

Είναι καιρός όλοι αυτοί οι

άνεργοι, οι αγανακτισμένοι

και γενικά όλοι οι νοήμονες

πολίτες να βγούνε στους

δρόμους και να διεκδική-

σουν την ζωή τους. 

Πρέπει να αντισταθούμε με

κάθε τρόπο στην εξαθλίωση

στην οποία μας οδηγούνε. 

Μέσα σε 2 χρόνια μας γύρι-

σαν δεκαετίες πίσω κι

ακόμα δεν έχουν ολοκλη-

ρώσει το έργο τους! 

Αφήστε κόμματα, πρόσωπα

και διαφωνίες πίσω και ας

πορευθούμε όλοι μαζί με

ένα σκοπό· να σταματή-

σουμε το ξεπούλημα της

πατρίδας μας και την εξα-

θλίωση του λαού της.  

Το πιο δυνατό μας όπλο

είναι η μαζικότητα· μην ελ-

πίζετε ότι θα αγωνιστούν

άλλοι για ‘σας.  

Κυριακή 12

Φεβρουαρίου

στις 6:00μ.μ.

Όλοι έξω από

την Βουλή 

Τα μέτρα 

που θα μας 

σκοτώσουν 

ΔΕΝ πρέπει να

ψηφιστούν



ΕΒΔΟΜΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ςΔώστε λύση!

Με επιστολή του που απευθύνεται στον Περιφερειάρχη και

μας κοινοποίησε, ο αναγνώστης μας και φανατικός παρα-

κολουθητής των δημοτικών συμβουλίων, ζητάει να δοθεί

λύση στο θέμα του Δημάρχου των 3Β, που αιωρείται...

Κύριε Περιφερειάρχη,

σαν ενεργός πολίτης του Δήμου των 3Β, θα ήθελα να κα-

ταγγείλω την πλειοψηφία του Δήμου μου:

Διότι: Από τέλος Αυγούστου ο Δήμαρχος κος Γρ. Κασιδό-

κωστας απουσιάζει λόγω εγκεφαλικού έως και σήμερα,

χωρίς δυστυχώς, και σύμφωνα με τον “Καλλικράτη”, να με-

ριμνήσει για την αντικατάστασή του. Έκτοτε ο Δήμος διοι-

κείται από αντιδήμαρχο ( Α/Α).

Δε μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά είμαι

σίγουρος ότι οι διαδικασίες μέχρι σήμερα είναι παράνομες

(όπως άλλωστε σύσσωμη η αντιπολίτευση κατ επανάληψη

έχει καταγγείλει ενώπιον του Δ.Σ. και όχι μόνο).

Τελειώνοντας θα ήθελα-απαιτώ άμεσα να δώσετε λύση!!!

Δεν μπορεί ο Δήμος μας να διοικείται πραξικοπηματικά και

πέρα από νόμους.

Με τιμή

Λάκης Αργυρίου

Ενεργός πολίτης ανάπηρος-συν/χος 

Αγαπητή Εβδόμη,

με ιδιαίτερη προσοχή διάβασα τη

σκληρή επιστολή του Αρχιεπισκόπου

προς τον Πρωθυπουργό με τις άκρως

σοβαρές επισημάνσεις του, όπως “Η

Ελλάδα δεν μπορεί να χαθεί... και η Ελ-

λάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της.

Μπορεί.

Σέβομαι και τιμώ την ορθοδοξία καθώς

και το πρόσωπο και τον τίτλο του Αρ-

χιεπισκόπου. Θα ‘θελα όμως, να τους

απευθύνω κάποιες ερωτήσεις. 

Μακαριότατε:

― Δεν νομίζετε ότι και η Ελλαδική εκ-

κλησία είναι μέλος του προβλήματος

όλα αυτά τα χρόνια, όντας θεσμός

εξουσίας;

― Δεν νομίζετε ότι η εκκλησία της Ελ-

λάδας μπορεί να κάνει πολύ περισσό-

τερα για τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό,

από όσα κάνει σήμερα;

― Δε νομίζετε ότι η περίοδος της “τε-

χνικής ευμάρειας, των γηγενών κατοί-

κων ευνοεί και την ελλαδική εκκλησία,

μιας και οι παντός είδους παροχές χρι-

στιανών και πολιτείας προς αυτήν ήταν

πολύ γενναιότερες, απ’ ότι σήμερα;

― Δεν νομίζετε ότι πριν γράψετε, το

όντως πολύ σκληρό και σημαντικό

γράμμα σας προς τον Πρωθυπουργό, θα

‘πρεπε να απευθυνθείτε γραπτώς, προς

όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες των

χριστιανικώνεκκλησιών των κρατών της

Ε.Ε., ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙ-

ΚΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κλπ. γράφοντας τους

ότι στο όνομα της χριστιανικής αγάπης

και αλληλεγγύης που κήρυξε ο Κύριος

Ημών Ιησούς Χριστός, θα ‘πρεπε να πιέ-

σουν τους πολιτικές ηγέτες των κρατών

τους, να δείξουν περισσότερη ευαισθη-

σία και συμπάθεια προς το ελληνικό

χρέος, που όλες οι μεταπολεμικές κυ-

βερνήσεις μας, δημιούργησαν και χρέω-

σαν τη ΧΩΡΑ, ερήμην του λαού της;

Γιώργος Γερίμογλου

κάτοικος Βούλας

Αγαπητέ κύριε  Δήμαρχε,

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου καλεσμένος σε εκδή-

λωση του Συλλόγου Καρδιτσιωτών, στο Μουσείο

Μαραθωνίου δρόμου, διαπίστωσα με μεγάλη έκ-

πληξη ότι από την είσοδο του κτιρίου έχει απο-

μακρυνθεί η πινακίδα που αναφέρει ότι το

μουσείο μας εγκαινιάσθηκε τον Νοέμβριο 2009

από τον εξοχότατο  Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας  κύριο Κάρολο Παπούλια, υπό την αι-

γίδα του οποίου τελεί και ο κλασικός μαραθώνιος. 

Εκφράζοντάς σας την άποψή μου για το απαρά-

δεκτο  γεγονός, δέχτηκα την αναίτια, βίαιη επί-

θεση –όχι μόνο λεκτική,  τοπικού συμβούλου

Μαραθώνος, γνωστού για παρόμοιες συμπεριφο-

ρές,  όπως πιθανόν να έπεσε στην αντίληψή σας.

Σεβόμενος την εκδήλωση των συντοπιτών μου,

έφυγα μη θέλοντας να δημιουργηθεί μεγαλύτερο

επεισόδιο.

Δεν θα σταθώ στην αντιδεοντολογική συμπερι-

φορά του συνεργάτη σας.

Ας κρίνει ο κόσμος  αν μπορεί να υπηρετεί τους

θεσμούς, κάποιος που δεν τους σέβεται. 

Θα επιμείνω όμως στην αποκατάσταση της πινα-

κίδας στην είσοδο του μουσείου, η οποία αποτε-

λεί μέρος της ιστορίας του. 

Για τον τέως Δήμο Μαραθώνα, που είχα την με-

γάλη τιμή να υπηρετήσω ως δήμαρχος, η επί-

σκεψη του ανώτατου πολιτειακού θεσμικού

προσώπου υπήρξε μεγάλη τιμή και για το μουσείο

μας πρόσθετη αξία.

Εσείς, με την πολύχρονη θητεία σας στα κοινά,

γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, ότι είθισται

σε κάθε  έργο να αναγράφεται η ημερομηνία και

οι συντελεστές, της πραγματοποίησης ή των εγ-

καινίων του. 

Αυτό άλλωστε αποτελεί μέρος της ιστορίας του

έργου.

Δεν διαμαρτυρήθηκα όταν από αγνώστους(;)

αποκολλήθηκε η μικρή μαρμάρινη πινακίδα που

ανέφερε ότι επί δημαρχίας μου τοποθετήθηκε

στην αφετηρία το γλυπτό «Το Πνεύμα του Ερμή»,

δωρεά του Ιάπωνα γλύπτη Μasaaki Noda, για την

επέτειο των 2500 χρόνων από τη Μάχη του Μα-

ραθώνα.

Δεν διαμαρτύρομαι που μουτζουρώνονται ή απο-

μακρύνονται οι πινακίδες που αναφέρονται σε κά-

ποιο έργο επί δημαρχίας μου (π.χ. στη λιθόκτιστη

πλατεία στο εξωκκλήσι των Αγίων Αποστόλων

στην Οινόη, ή  για τη διαπλάτυνση και ασφαλτό-

στρωση της οδού Αγ. Μαρίνας, που συνδέει την

Παραλία με τον Μαραθώνα).

Δεν διαμαρτυρήθηκα όταν την πρώτη μέρα της

δημοτικής σας αρχής, άλλαξαν οι κλειδαριές,

εσωτερικές κι εξωτερικές του μουσείου, για να

μη μπορέσω εγώ ή  η υπεύθυνη μέχρι τότε του

μουσείου να εισέλθουμε χωρίς επίβλεψη. 

Παρ’ όλο που τυπικά μέχρι και τον Ιούνιο 2011,

το μουσείο ήταν ευθύνη της προηγούμενης διοί-

κησης της Δημοτικής επιχείρησης.

Παρ’ όλο που δεν κληθήκαμε ποτέ για την επί-

σημη απογραφή ή την παράδοση της περιουσίας

του μουσείου. 

Συνέχισα και θα συνεχίσω, όπως ίσως γνωρίζετε

από τους συνεργάτες σας,  να  φροντίζω για τον

εμπλουτισμό και την πρόοδο του μουσείου, που

θεωρώ μεγάλο απόκτημα, όχι μόνο για τον Μα-

ραθώνα, αλλά για την Ελλάδα. 

Δεν απάντησα ποτέ σε υπαινιγμούς και ανακρί-

βειες που δημοσιεύονταν κατά καιρούς και αφο-

ρούσαν την περίοδο της θητείας μου ή το έργο

μου.  Δεν θέλησα με κανένα τρόπο να δημιουρ-

γήσω πρόβλημα στη νέα διοίκηση του Δήμου, κά-

νοντας κριτική, γιατί έχω την χειρότερη

προσωπική εμπειρία.

Γιατί δεν μ’ αρέσει να κάνω, ότι δεν θέλω να μου

κάνουν. 

Κυρίως όμως γιατί βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι

πρέπει να αφήνεται χρόνος σε κάθε δημοτική

αρχή να ασκεί απερίσπαστη το έργο της. 

Αλλωστε  ο καθένας μας κρίνεται εκ των αποτε-

λεσμάτων του.

Επί προσωπικού λοιπόν, προτίμησα την σιωπή.

Δεν μπορώ όμως να σωπάσω, όταν θίγεται ένα

κομμάτι της ιστορίας του τόπου μου. Οδηγούμε-

νος  όχι από τοπικισμό, αλλά από την βεβαιότητα

ότι η παρακαταθήκη της κληρονομιάς του Μαρα-

θώνα, θα αποτελέσει έναν επί πλέον μοχλό ανά-

πτυξης και για την Νέα Μάκρη και για τα

κοινοτικά διαμερίσματα Γραμματικού και Βαρ-

νάβα, ειδικά σ’ αυτές τις κρίσιμες οικονομικά συγ-

κυρίες.

Παρακαλώ λοιπόν για την αποκατάσταση της

ιστορίας του Μουσείου και την επανατοποθέτηση

της πινακίδας στην είσοδό του. 

Εύχομαι, και θα βοηθήσω όσο μπορώ, κατά την

διάρκεια της θητείας σας, να εγκαινιάσουμε κι

ένα νέο τμήμα του μουσείου μας. 

Γιατί η ιστορία δεν ξαναγράφεται με τις «διαγρα-

φές» κεφαλαίων της, όπως πιστεύουν κάποιοι.

Η ιστορία συνεχίζεται.

Όπως συνεχίζονται και τα έργα της μιας δημοτι-

κής αρχής από την επόμενη.

Κύριε Δήμαρχε, 

Καλόπιστα θεωρώ, ότι λόγω  της μεγάλης έκτα-

σης του νέου Δήμου Μαραθώνα και των πολλα-

πλών σας υποχρεώσεων, ίσως δεν έχετε

αντιληφθεί, ότι στον κύκλο των συνεργατών σας

από το δημοτικό διαμέρισμα Μαραθώνα, έχουν

αρχίσει να εμφανίζονται λάτρεις του Ροβεσπιέ-

ρου, που πρέσβευε μεταξύ άλλων: «Τι είναι η γε-

νική θέληση; Η δική μου».

Αυτές όμως οι πρακτικές έχουν καταδικασθεί αι-

ώνες πριν και πρέπει να γίνονται γνωστές για να

μην επαναλαμβάνονται.

Γι αυτό τον λόγο σας ενημερώνω ότι θα δημο-

σιοποιήσω την επιστολή μου.

Γνωρίζοντας τον σεβασμό σας στους θεσμούς,

είμαι βέβαιος,  ότι  θα ανταποκριθείτε θετικά στο

αίτημά μου   και  θα φροντίσετε άμεσα να   απο-

κατασταθεί η προσβολή στον θεσμό της Προ-

εδρίας της Δημοκρατίας. Η εμπειρία σας  στην

δημόσια διοίκηση, αποτελεί για μένα εγγύηση,

ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί ο υπεύθυνος για το

ατόπημα.

Με εκτίμηση

Σπύρος Ζαγάρης

Πρώην  Δήμαρχος Μαραθώνα

Επιστολή απευθύνει ο τέως Δήμαρχος Μαραθώνα προς τον νυν “καλλικρατικό”
δήμαρχο Ι. Λουίζο, με αφορμή την αφαίρεση πινακίδας από το Μουσείο Μαρα-
θώνιου δρόμου, που με πολύ αγάπη - ως παλιός αθλητής - ετοίμασε ο τέως Δή-
μαρχος Σπ. Ζαγάρης.

Η ιστορία μένει και διδάσκει, και πρέπει να γίνεται σεβαστή στο διηνεκές...

Δημοσιεύουμε την επιστολή του Σπ. Ζαγάρη και ελπίζουμε αν δεν βρήκε ακόμη
ανταπόκριση να βρει...

Επιστολή σεβασμού και μνήμης...

“Φάρμακο θανατηφόρο”

Δημοσιεύουμε την επιστολή του αγαπητού αναγνώστη για λόγους δεοντολο-
γίας και σε κάποια ερωτήματα συμφωνούμε αλλά μην ξεχνάμε ότι στο βάθος
της ιστορίας πάντοτε η εκκλησία είχε και λαμπρές παρουσίες.
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Κατάμεστη η δημοτική αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου

Κρωπίας, στη συνεδρίαση της 7/2/12, από πολίτες που ζη-

τούσαν από τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέσει στα χαράτσια

της ΔΕΗ και να μειώσει τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνες οι-

κογένειες.

Εκπρόσωποι από την Επιτροπή αγώνα της βιομηχανικής

ζώνης Κορωπίου, Εκπρόσωποι από την επιτροπή ενάτια στα

χαράτσια και επιτροπή αγώνα επαγγελματιών και συνταξι-

ούχων.

Ο Πρόεδρος Γ. Σπέλλας διάβασε τα υπομνήματα των επι-

τροπών, στα οποία αναφέρονταν συγκεκριμένα αιτήματα

προς τη Δημοτική Αρχή.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να παίρνει

αποφάσεις για θέματα της Βουλής, αλλά και διάφορα άλλα

που άπτοντα άλλων οργάνων.

Εδωσε όμως το λόγο στους εκπροσώπους των Επιτροπών

για να εκφράσουν τις θέσεις τους.

Από την Επιτροπή ενάντια στο χαρατσι μπίλησε ο Αντ. Βρα-

χάς, ο οποίος πέραν του αιτήματος να μπει μπροστά ο

Δήμος ενεργητικά, περιέγραψε τη δεινή θέση των συντα-

ξιούχων που αδυνατούν να πληρώσουν, αλλά αναφέρθηκε

και στην έλλειψη γιατρού στην Αγία Μαρίνα, που δυσκο-

λεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ετσι “ξέφυγε” λίγο το θέμα και αναπτύχθηκε μία συζήτηση

και από τον Σπ. Κόλλια (γιατρό) και από τον Κ. Δήμου για

το γιατρό στην Αγία Μαρίνα, αλλά και από το δήμαρχο Δημ.

Κιούση, που έκρινε απαραίτητο να απαντήσει, μιας που

αναφέρθηκαν και σε προεκλογικές υποσχέσεις της παρά-

ταξής του.

Αιτιολόγησε ότι δεν έχουν ανοίξει δημοτικά ιατρεία, όπως

είχε υποσχεθεί προεκλογικά, γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμος

ο νόμος βάσει του “Καλλικράτη”. Ακόμη αναφέρθηκε στο

στραγγαλισμό των οικο-

νομικών των ΟΤΑ από την

κεντρική διοίκηση. 2,8

εκατ. € μειώνονται κάθε

χρόνο τα έοσδα του

Δήμου, επεσήμανε και τό-

νισε ότι κρατάνε ακόμη

τα δημοτικά τέλη με τις

τιμές του 2008.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να

εκδόσουν ψήφισμα συμ-

παράστασης προς την

Επιτροπή αγώνα ενάντια

στα χαράτσια.

Παρατηρήθηκε ένταση

και διαξιφισμοί από πλευ-

ράς των πολιτών, που δεν

ήθελαν ψήφισμα αλλά

δυναμική συμπόρευση της Δημοτικής Αρχής.

Ο Αριστείδης Γκίκας υπενθύμισε στο σωμα ότι η παράταξή

του είχε προτείνει να πάρουν μέτρα όπως, το Δημοτικό

Παντοπωλείο, τη Μείωση τελών και τροφείων στους Παιδι-

κούς Σταθμούς, δημιουργία αποθήκης αλληλεγγύης κλπ.

«Αυτή την πολιτική κρίση που έρχεται να διαρρήξει την κοι-

νωνική συνοχή πρέπει να την ανατρέψουμε», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος για να “ανακουφίσει” την ατμόσφαιρα έκανε

δεκάλεπτο διάλειμμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε ψήφι-

σμα συμπαράστασης.

Σ.Σ.: Δεν καταλάβαμε γιατί “φοβήθηκε” ο Δήμαρχος να μπει
μπροστάρης σε μια τέτοια προσπάθεια. Πάρα πολλοί Δήμοι
το έχουν πράξει και μάλιστα έχουν διαθέσει χώρους στα
Δημαρχεια για να διευκολύνουν τις Επιτροπές και τους πο-
λίτες.
Σε τέτοια ζητήματα δεν χωράνε κομματικές σημαίες, πέραν
του ότι έχει απολύτως απαξιωθεί πλέον το πολιτικό σύ-
στημα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι εθελοντές
που πλαισιώνουν τις Επιτροπές.

Αννα Μπουζιάνη

“Διεκδικητές θέλουμε και όχι διαχειριστές”
Η Επιτροπή Αγώνα για το χαράτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της

29/12/2011 ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης της

«ΑΝΑΓΕΝΗΣΗΣ» κ. Αριστείδης Γκίκας ζήτησε από τον κ.

Δήμαρχο για λόγους ηθικής τάξεως να ανακαλέσει τη νό-

μιμη απόφασή του για απ’ ευθείας ανάθεση σύμβασης με

αντικείμενο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τα Πο-

λεοδομικά θέματα του Δήμου» στον κ. Στυλιανό Σαΐτη

έναντι αμοιβής €19.920 συν Φ.Π.Α. 23% και να προβεί σε

λύση της σύμβασης αζημίως για το Δήμο. 

Η απαίτηση αυτή στηρίχτηκε στην αυτονόητη θεώρηση ότι

είναι ηθικά απαράδεκτο ο Δήμος να συμβάλλεται με αν-

τισυμβαλλόμενο που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα με την

υπ’ αριθμ. 1674/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου και την

επιβολή ποινής έξι (6) μηνών φυλάκισης με τριετή ανα-

στολή για παράβαση καθήκοντος στην Υπηρεσία του

(Πολεοδομία Μαρκοπούλου).

Ο κ. Δήμαρχος αρνήθηκε να ανακαλέσει την απόφασή του

και ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι θα φέρει το θέμα σε επόμενη

συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι

να τοποθετηθούν αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους.

Ο κ. Γκίκας υλοποιώντας την δέσμευσή του στην συνε-

δρίαση του Δ.Σ. στις 29/12/2011, με την υπ’ αριθμό πρωτ.

1348/23-01-2012 αίτησή του, ζήτησε από τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. να συμπεριληφθεί ως εκτός ημερησίας θέμα για

συζήτηση και λήψη απόφασης στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

της 24/01/2012.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. απέρριψε το αίτημα του κ. Γκίκα για

συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. με την αιτιολογία ότι το

Δ.Σ. δεν έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Νόμο να εμ-

πλέκεται σε θέματα αρμοδιότητας του Δημάρχου.

Ο κ. Γκίκας διαφώνησε με την απόφαση του Προέδρου

του Δ.Σ. επισημαίνοντάς του ότι χρησιμοποιεί προσχημα-

τικά τον Νόμο επειδή η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να συ-

ζητηθεί αυτό το θέμα στο Δ.Σ. και τόνισε ότι το Δ.Σ. ως

πολιτικός φορέας έχει όχι μόνο την αρμοδιότητα αλλά

και την υποχρέωση να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα

αφορά την πόλη μας συμπεριλαμβανομένων φυσικά και

των αποφάσεων του Δημάρχου.

Το αυτονόητο ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι αν η

λέξη ΗΘΙΚΗ είναι γνωστή στην Δημοτική Αρχή.

Κορωπί 09/02/2012

Η Συντονιστική Επιτροπή της “Αναγέννησης”

50.000 € παίρνει ο Δήμος από το

πρόγραμμα “Υποστήριξη των
Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης”, για έργα

εσωτερικών δικτύων στην Αγία

Μαρίνα, στους κεντρικούς συλλε-

κτήριους αγωγούς.

Ετσι έγινε τροποποίηση του Τεχνι-

κού Προγράμματος με προσθήκη: 

α) Τεχνική βοήθεια του Δήμου για

προτάσεις ΕΣΠΑ, που αφορούν

ύδρευση Αγ. Μαρίνας, αποκατά-

σταση ΧΑΔΑ και εσωτερικό δίκτυο

αποχέτευσης νοτίου τομέα (Αγ.

Μαρίνας, Αγ. Δημήτριος, Κίτσι και

Σκάρπιζα).

β) Επικαιροποίηση τμημάτων με-

λέτης αποχέτευσης ομβρίων

πόλης Κρωπίας και του κεντρικού

συλλεκτήρα ομβρίων από Κούπι,

προς τον κιβωτοειδή αγωγό οδού

Παιανίας - Μαρκοπούλου.

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε

ο επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης Αρ. Γκίκας, για την επι-

καιροποίηση της μελέτης που βρί-

σκεται χρόνια σε αντιδικία ο

Δήμος, όσον αφορά τα οικονομικά

και έτσι δίνει “πόντους” υπέρ της

εταιρείας, στις δικαστικές εκκρεμό-

τητες. “Ανοίγει την κερκόπορτα”

όπως χαρακατηριστικά είπε ο Αρ.

Γκίκας, εις βάρος του Δήμου.

Είναι ένα θέμα που πρέπει να το

προσέξει ιδιαιτέρως ο Δήμαρχος.

― Αποφασίστηκε ακόμη η «Κατα-

σκευή τοιχίου αντιστήριξης στην

Αγία Μαρίνα». (ΤΥ/33/2011)

― Αποφασίστηκε η «Κατασκευή

κτιρίου ΚΔΑΠ Δήμου Κορωπίου».

(ΤΥ/02/2009).

Εργα αποχέτευσης με παλιές μελέτες;

Νόμιμο μεν, ηθικό όμως; (Νο 2)
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Ανεξάρτητος ο Γιάννης Πολίτης - αξιωματική αντιπολίτευση - 

του Δήμου Μαρκοπούλου
Διαφωνίες με την παράταξή του για τον αποτεφρωτήρα

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Γιάννης Πολίτης, αποχώρησε

από την παράταξή του “Ανθρώπινη

Πόλη” και παραμένει ανεξάρτητος δη-

μοτικός σύμβουλος, λέγοντας: «Δεν
είμαι επικεφαλής της “Ανθρώπινης
πόλης”, ούτε είμαι μέλος, Απλά είμαι
σύμβουλος της αντιπολίτευσης».
...Δεν με καλύπτει καμία επιστολή, για
το θέμα της αποτέφρωσης που έχει
αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Καταλύεται η
Δημοκρατική λειτουργία και οι θεσμοί
του Δήμου. Δεν μπορεί καμία ανακοί-
νωση να ανατρέπει ομόφωνες αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου».

Πολλά χρόνια στα κοινά ο Γιάννης Πο-

λίτης, έμπειρος, ήπιος και συνετός.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε ρήξη με

την παράταξή του, είναι συγκεκριμένες

ανακοινώσεις που κυκλοφόρησε η πα-

ράταξη στο διαδίκτυο, προφανώς χωρίς

τη δική του συναίνεση αφού δεν τις

αποδέχεται, σχετικά με την απόφαση

που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο να

κατασκευάσει αποτεφρωτήριο στο

Μαρκόπουλο.

Μία απόφαση που την ψήφισε σύσ-

σωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί και

η “ανθρώπινη πόλη”, που όμως σήμερα

με υπογραφές 8 συμβούλων ζητάει

αναθεώρηση της απόφασης με έκτακτο

δημοτικό συμβούλιο.

Ανταρσία με κωλοτούμπα!

Η ανακοίνωση που κυκλοφόρησε η πα-

ράταξη “Ανθρώπινη Πόλη” φέρει υπο-

γραφή ως “Γραφείο Τύπου της

παράταξης Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις

Ζωής”.

Να θυμίσουμε ότι στην παράταξη ως

δήμαρχος επικεφαλής ήταν ο Γιάννης

Πολίτης, που προφανώς “πραξικοπημα-

τικά” αποπειράθηκαν να υποσκελίσουν

οι σύμβουλοι που τον πλαισίωναν.

Φοβήθηκαν τις αντιδράσεις του κόσμου

για τον αποτεφρωτήρα ή υπήρξε σχέ-

διο “αλλαγής” αρχηγού της παράταξης;

Η πορεία θα δείξει.

Η Π. Κατσικη, χαρακτήρισε “Θαρραλέα
την επανεκτίμηση της απόφασής μας”.

Στην ανακοίνωσή τους ζητούν «έκτα-

κτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό

θέμα την άρση απόφασης για τη δημι-

ουργία αποτεφρωτήρα νεκρών στο

Μαρκόπουλο».

Δεν ζητούν να ξανασυζητηθεί το θέμα,

αλλά να αρθεί η απόφαση!

Γράφουν μεταξύ άλλων: 

Αγαπητοί συμπολίτες
Στη συνεδρίαση της 28/11/2011 το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ψήφισε θετικά για
την καταρχήν αποδοχή εγκατάστασης
Kέντρου Aποτέφρωσης Nεκρών (ΚΑΝ)
στο οικόπεδο που κατέχει ο Δήμος, στη
δυτική πλευρά του κοιμητηρίου μας.
Με την απόφαση αυτή, συμφώνησε και
η Παράταξή μας (όσοι τουλάχιστον από
εμάς παρευρίσκονταν στη συνε-
δρίαση).

“Δεν το είχαν διαβάσει”

Μία σειρά από ατυχείς συγκυρίες συ-

νέτειναν στο να μη μελετηθεί επαρκώς
το θέμα από την Παράταξή μας και να
προκύψει τότε αυτή η θέση. 

Έκτοτε, μας δόθηκε ο χρόνος να μελε-
τήσουμε εκτενώς τις επιπτώσεις λει-
τουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης
Νεκρών στα όρια του Δήμου μας.  Η
έρευνά μας αυτή επικεντρώθηκε κυ-
ρίως σε θέματα Νομοθετικά, Περιβαλ-
λοντικά και Οικονομικά για την
λειτουργία του Αποτεφρωτηρίου.  Τα
συμπεράσματα της μελέτης αυτής
είναι, κατά την άποψής μας, άκρως
ανησυχητικά για την αποδοχή ενός τέ-
τοιου έργου στο τόπο μας.

Την παράταξη όπως δήλωσε, μέχρις

ότου εκλέξουν νέο αρχηγό θα εκπρο-

σωπεί η Παν. Κατσίκη.

Πρόταση του Δημάρχου

για νέα χωροθέτηση 

αποτεφρωτήρα

Οπως έχουμε γράψει, μετά την από-

φαση για αποτεφρωτήρα, ξέσπασε μία

διαμάχη μεταξύ των πολιτών, ιδιαίτερα

μετά από επιστολή του μητροπολίτη

Μεσογαίας που σήκωσε σημαία αντί-

δρασης.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη από κόσμο,

που προφανώς είχε ειδοποιηθεί, ότι θα

συζητήσουν το αποτεφρωτήριο και

ήταν εκείνοι που διαφωνούν...

Συνέχεια στη σελ. 14
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Πολλά τα θέματα, στη Δημοτική

Συνεδρίαση του Δήμου Μαρκοπού-

λου, Τετάρτη 8/2, αλλά πολλά και

τα προ ημερησίας ζητήματα.

Η εκπαίδευση στα

...αζήτητα

― Αναφερόμενος στην πολιτική

κατάσταση των ημερών, ενημέ-

ρωσε ότι θα μελετήσουν τη συμ-

φωνία και θα εκφράσουν τη θέση

τους με ένα ψήφισμα σε προσεχές

συμβούλιο.

― Εγγραφο της δευτεροβάθμιας

ζητάει να συμμετέχει ο Δήμος

Μαρκοπούλου στα έξοδα του ειδι-

κού σχολείου ΤΕΕ στο Κορωπί,

γιατί φοιτούν και 15 μαθητές από

το Δήμο Μαρκοπούλου.

― Εγγραφο που παρέλαβε ο

Δήμος από την Περιφέρεια, τους

γνωστοποιεί ότι τα έξοδα μεταφο-

ράς των μαθητών θα πληρωθούν

μέχρι 31/12/11 από την Περιφέ-

ρεια. Τα επόμενα θα πρέπει να τα

καταβάλουν οι Δήμοι!

― Το Λύκειο Πόρτο Ράφτη, πάνε

ενάμισυ χρόνο πίσω, γιατί θεωρούν

τεχνικά ανώριμη τη μελέτη, και θα

πρέπει να την αναλάβουμε εμείς,

εξήγησε ο Δήμαρχος και τόνισε ότι

«Ζούμε σε μια χρεοκοπημένη χώρα

και το ζούμε καθημερινά».

“Δεν αποτελεί έκπληξη το θεμα
του σχολείου στο Κορωπί, με τη
γενικότερη πολιτική που ακολου-
θείται από την πολιτική ηγεσία. 

Ενα απ’ αυτά που πάνε να καταρ-
γήσουν είναι η μεταφορά μαθητών
και η επιδότηση κατ’ άτομο με κά-

ποιες δεκάρες...”, επεσήμανε ο Αν-

δρέας Συλελόγλου.

Σ.Σ. Να δούμε τι άλλο μας περιμέ-
νει με την κατοχή της τρόικα...

Στο ΣτΕ για 

τον Ιππόδρομο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα προ-

σφύγει στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας, κατά του Υπουργείου

Περιβάλλοντος γιατί έδωσε το

πράσινο φως να λειτουργήσει ο Ιπ-

πόδρομος χωρίς να διαθέτει Με-

λέτη περιβαλλοντικών όρων.

Ο Ιππόδρομος, που όπως χαρακτη-

ριστικά είπε, με κάθε βροχόπτωση

τα νερά του βγαίνουν στους δρό-

μους δημιουργώντας τεράστια κυ-

κλοφοριακά προβλήματα, παρά

κάποιο δημοτικό έργο που έκαναν

για να τα ανακόψουν.

Επείγουσα 

η αποχέτευση

“Δεν μπορώ να υπολογίσω πόσες
χιλιάδες κυβικά χύθηκαν στους
δρόμους του Μαρκοπούλου, από
βοθρολύματα τις ημέρες της βρο-
χής”, ήταν η απέλπιδα έκφραση για

την αποχέτευση του Γιάννη Πο-

λίτη.

Αννα Μπουζιάνη

Με μειωμένο προσωπικό οι Παιδικοί Σταθμοί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου δια του δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη καταγγέλει

τακτικές του Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά τη λειτουργία των

παιδικών σταθμών, από έλλειψη προσωπικού. 

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωση που δημοσιεύουμε αποσπασματικά,

από το Φεβρουάριο του 2011, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε πα-

ραμονή Χριστουγέννων(!), (23/12) και ζητούσε συμβάσεις μέχρι 31/12!

Μάλλον επειδή γνώριζαν ότι αυτό είναι αδύνατον, λέμε εμείς.

Ετσι ο Δήμαρχος με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους γονείς:

Αγαπητοί Γονείς,

Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση

που επικρατεί στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, όσον αφορά στο προ-

σωπικό και στην από εδώ και πέρα, λειτουργία τους.

Από τον Φεβρουάριο του 2011, εστάλη το έγγραφό μας με τον αναλυτικό προ-

γραμματισμό προσλήψεων παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, προς το

Υπουργείο Εσωτερικών, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μαρκοπούλου

και αφορούσε στο έτος 2011-2012.

Η έγκριση του παραπάνω προγραμματισμού, ήρθε από την Περιφέρεια στις 23-12-

2011 και μας ζητούσε να υπογράψουμε συμβάσεις με τους ενδιαφερόμενους έως

την 31η – 12ου – 2011, πράγμα ουσιαστικά αδύνατο και νομικά παράνομο, αν υπο-

λογίσει κανείς τις προθεσμίες που ο νόμος απόλυτα ορίζει για τις προσλήψεις

προσωπικού, και ξεπερνούν τις είκοσι (20) ημέρες!

Οι Υπηρεσίες του Δήμου μας, κατέθεσαν προς έγκριση στο ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμ-

βούλιο Επιλογής Προσωπικού), ως όφειλαν, την προκήρυξη του Διαγωνισμού ανα-

μένοντας την τελική έγκριση, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει!

...

Αγαπητοί γονείς,

...Τέλος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι ο Παιδικός Σταθμός του Μαρκοπού-

λου θα λειτουργήσει για τον μήνα Φεβρουάριο, με έξι (6) άτομα λιγότερα και ο

Παιδικός Σταθμός του Πόρτο Ράφτη με τρία (3) άτομα λιγότερα, λόγω αποχώρη-

σης εργαζομένων, που δεν θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν εθελοντικά.

Αναγκαζόμαστε έτσι, να λειτουργήσουμε τμήματα με λιγότερες δασκάλες και να

καταργήσουμε το τμήμα του ύπνου, που λειτουργεί και στους δύο Παιδικούς Σταθ-

μούς, χωρίς όμως να μειώσουμε το ωράριο λειτουργίας.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους, πως σε καμία περίπτωση η Διοίκηση του

Δήμου δεν θα αφήσει να κλείσουν οι Παιδικοί Σταθμοί, παρά την ανύπαρκτη χρη-

ματοδότηση και το μηδενικό προσωπικό, που μας ¨προσφέρει¨ τόσο πλουσιοπά-

ροχα, η Κυβέρνηση!

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας και σύντομα στην αγωνιστική συμπαράστασή σας!

Συνέχεια από τη σελ. 13

Αν ρωτούσαμε τους περισσότερους των

παρισταμένων, δεν θα γνώριζαν γιατί δια-

φωνούν. Ισως γιατί τους το είπε ο μητρο-

πολίτης, ίσως γιατί δεν θέλουν να είναι

πρωτοπόροι, όπως είπε η δημ. σύμβουλος

Παν. Κατσίκη.

Ετσι μετά από τις τοποθετήσεις συμβού-

λων και πολιτών, ο Δήμαρχος Σωτήρης

Μεθενίτης, ξεπερνώντας τον “Καλλι-

κράτη” που θέλει τις υπογραφές 9 συμ-

βούλων προκειμένου να συγκληθεί

έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με το αιτημά

τους, πρότεινε στο σώμα και αποφασί-

στηκε να γίνει ειδική συνεδρίαση την Τε-

τάρτη, 29 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ,

με μοναδικό θέμα το Κέντρο Αποτέφρω-

σης Νεκρών.

Προηγουμένως ο Δήμαρχος Σωτήρης Με-

θενίτης, εξήγησε ότι κάνει αποδεκτή την

πρόταση για σύγκλιση δημοτικής συνε-

δρίασης με το μοναδικό θέμα την αποτέ-

φρωση, για λόγους δημοκρατικής

λειτουργίας και γιατί είχε δεσμευθεί σε

ανύποπτο χρόνο, πριν προκληθεί η ανα-

κοίνωση της “Ανθρώπινης πόλης”.

Στη συνέχεια κατέθεσε πρόταση για νέα

χωροθέτηση του αποτεφρωτήρα, την πε-

ριοχή πλησίον του Βιομηχανικού Πάρκου

(ΒΙ.ΠΑ.) Μαρκοπούλου, στα σύνορα με

την πόλη των Καλυβίων (πίσω από το υπο-

κατάστημα «Παπαπολίτης»), η οποία και

πληρεί τις κείμενες πολεοδομικές και πε-

ριβαλλοντικές διατάξεις, του άρθρου 2

του Νόμου 3448/06.

«Η απόφαση για τη νέα χωροθέτηση,
έγινε μετά από σοβαρή μελέτη των εν-
στάσεων που προέρχονται από το σώμα
των πιστών, που δεν επιθυμούν τη γειτ-
νίαση του Αποτεφρωτηρίου με το Δημο-
τικό Κοιμητήριο, καθώς θεωρούν, ότι έτσι
εξισώνεται(!) η αποτέφρωση με τη Χρι-
στιανική ταφή. Όπως δηλώσαμε, στην
πρώτη μας κιόλας ανακοίνωση για το ζή-
τημα, μια τέτοια εξίσωση, που θα μπο-
ρούσε να εκληφθεί από κάποιους, ότι
ισοδυναμεί με υποτίμηση της σημασίας
της Χριστιανικής ταφής, δεν είναι ούτε
πρόθεση, ούτε πεποίθηση της Δημοτικής
Αρχής», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Στο μεταξύ ήδη έχει αποστείλει προσκλή-

σεις για τη νέα δημοτική συνεδρίαση,

29.2, όπου επίσης σημειώνει:

«...σοβαρές είναι και οι ενστάσεις συμπο-
λιτών μας, που κατέχουν σημαντικές πα-
ραγωγικές μονάδες πλησίον της εισόδου
της πόλης του Μαρκοπούλου, οι οποίοι και
θεωρούν, ότι ενδέχεται να πληγούν, από

μία τυχαία συναισθηματική ταύτιση των
προϊόντων τους με το εν λόγω έργο.

Ευελπιστούμε, ότι η συζήτηση θα γίνει
στην βάση ουσιαστικών επιστημονικών
επιχειρημάτων και από συμπολίτες μας
που διαθέτουν τον ανάλογο πολιτικό πο-
λιτισμό και όχι σε κλίμα φανατισμού, προ-
ερχόμενο από ακραίους κύκλους!
Είναι για όλους μας ένα στοίχημα, αφού η
εν λόγω συνεδρίαση, αλλά και το αποτέ-
λεσμα της επικείμενης ψηφοφορίας, θα
προσελκύσουν το ενδιαφέρον όλης της
χώρας και φυσικά των μεγάλων Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης».

Θα το κάνουν άλλοι...

Μετά τις αντιδράσεις που δημιουργή-

θηκαν στο Μαρκόπουλο, δύο Δήμοι

πρωτοστατούν για να αδράξουν την ευ-

καιρία να εγκαταστήσυν στο Δήμο τους

τη μονάδα αποτέφρωσης νεκρών.
Αννα Μπουζιάνη

Νέα συνεδρίαση για τον αποτεφρωτήρα στο Δήμο Μαρκοπούλου

και νέα πρόταση χωροθέτησης

Ενημερώσεις ουσίας, προ ημερησίας,
από το Δήμαρχο Μαρκοπούλου
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Η μικρή αίθουσα στην οδό Μαρμαρά γέμισε από εκλεκτούς προσκεκλημένους που παρέ-

στησαν για να ευχηθούν καλή χρονιά στους νέους επιστήμονες και να ακούσουν το πρό-

γραμμα δράσης του “Κοινού Ωρωπίων”, για φέτος, που επιφύλαξε μικρές εκπλήξεις.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κοινού των Ωρωπίων Δρ. Γιώρ-

γος Καρλατήρας. Μαζί με τις ευχές προανήγγειλε δύο σημαντικά project εντός του 2012.

Το πρώτο αφορά στην έρευνα, αξιοποίηση και μερική ψηφιοποίηση του αρχείου του Μου-

σείου των Νέων Παλατίων σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόκειται για πρώτη φορά που το πλούσιο και σημαντικό αυτό αρχείο θα αναδειχθεί και

θα μελετηθεί για να φωτίσει την ιστορική έρευνα.

Το δεύτερο αφορά στην μελέτη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς ερ-

γασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού ώστε να κατατεθούν προτάσεις για το πρό-

βλημα της ανεργίας. 

Στην συνέχεια, μίλησε ο Γενικός Διευθυντής Αθανάσιος Γραμμένος παρουσιάζοντας τους

στόχους τους Επιστημονικού Ινστιτούτου για το 2012. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια ίδρυ-

σης ενός φόρουμ για όλους τους φορείς του τόπου κι επισήμανε την ανάγκη συνεργα-

σίας ιδιαίτερα την δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Παράλληλα, έκανε τον απολογισμό

δράσεων για το 2011 και ανακοίνωσε ότι το "Κοινόν Ωρωπίων" θα συμμετάσχει στον διά-

λογο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την Νεολαία, που θα ξεκινήσει μέσα στο

έτος.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος που εξήρε τις δρα-

στηριότητες των μελών του Κοινού και δήλωσε ότι συνεισφέρουν "όχι μόνο με την επι-
στημοσύνη τους αλλά και με τον ανθρωπισμό τους".

Το “Κοινό Ωρωπίων” βράβευσε νέους επιστήμονες

Ο Δήμαρχος Γ. Οικονομάκος, ανάμεσα στους δύο περιφερειακούς συμβούλους Γ. Σμέρο και Δ.
Αφεντούλη με μέλη του “Κοινού Ορωπίων”.

Στα πλαίσια της πολιτιστι-

κής συνεργασίας με άλλους

δήμους, το Θεατρικό Εργα-

στήρι της Δημοτικής Ενότη-

τας Βούλας  έχει

παρουσιάσει σε αρκετούς

Δήμους την Κωμωδία  του

Μποστ “ΦΑΥΣΤΑ”. 

Το έργο είναι διανθισμένο

με πρόσθετα επίκαιρα κεί-

μενα που έγραψε ο σκηνο-

θέτης της παράστασης,

Μενέλαος Ντάφλος.

Την περασμένη Κυριακή το

παρουσιάσαν στη Γλυφάδα,

στο κινηματοθέατρο Μελίνα

Μερκούρη. 

Λίγα λόγια για το εργο

από το σκηνοθέτη 

Μενέλαο Ντάφλο

Η “ΦΑΥΣΤΑ” του Μέντη

Μποσταντζόγλου (ΜΠΟΣΤ)

Μποστ είναι ένα έργο πρω-

τοποριακό σαν “ιδέα” διορα-

τικό σαν “πρόθεση” και

“ελευθεριάζον” από κάθε

άποψη σαν απόδοση: από

γραμματικό και συντακτικό

επίπεδο, μέχρι κοινωνικό

και επικοινωνιακό. Ο Μποστ

με τον γνωστό του τρόπο

της “υπερβολής” καταγρά-

φει την “τραγωδία” της

“απωλεσθείς” και “ξαναβρε-

θείς” και “ξανα-απωλεσθείς”

κόρης με τόλμη αλλά και με

αγάπη για τον συνάνθρωπο,

θέτοντας μας συγχρόνως

και τον προβληματισμό

μήπως στην εποχή μας

έχουμε ήδη αρχίσει να

ζούμε την υπερβολή.

Με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία ολο-

κληρώθηκαν οι παραστάσεις (29/1) της όπερας του Σαρλ

Γκουνό “Φάουστ”, σε παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πάνω από 10.000 θεατές παρακολούθησαν τις οκτώ πα-

ραστάσεις του Φάουστ σε μουσική διεύθυνση Μύρωνα Μι-

χαηλίδη και σκηνοθεσία Ρενάτο Τζανέλλα. 

Ο Μύρωνας Μιχαηλίδης απονέμει τιμητική πλακέτα στη Ελλη-
νίδα σοπράνο που διαπρέπει στο εξωτερικό, Αλεξία Βουλγαρί-
δου, για την συμβολή της στην παραγωγή του Φάουστ

Ιδιαίτερη επιτυχία της Λυρικής

Σκηνής στο έργο “Φάουστ” Συνεχίζεται η παράδοση των εκδρομών του Ανοιχτού Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων

( ΚΑΠΗ) σε αρχαιολογικούς τόπους και όμορφες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας,

όπως στις 15 Δεκεμβρίου, όπου τέσσερα πούλμαν μετέφεραν πολίτες του Κορωπίου

στον Νομό Κορίνθου και Αργολίδος (Αρχ. Χώρος Μυκηνών και πόλη του Ναυπλίου).  

Εκδρομή με το ΚΑΠΗ Κορωπίου

Στην εκδρομική αποστολή από πλευράς του Δήμου Κρωπίας,  συμμετείχαν ο Αντιδή-

μαρχος Περιβάλλοντος Εμμ. Γρινιεζάκης και τα μέλη του ΔΣ Σφηττός Σταμάτης Ντού-

νης,  Αγγελική Μαρκαντώνη και  το μέλος Ρίτσα Ανεστοπούλου.

Η Κωμωδία  του Μποστ “ΦΑΥΣΤΑ” από το θεατρικό εργαστήρι της Κοινότητας Βούλας

Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΛΗ   ΑΛΑΜΑΝΗ 

ΚΙΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 

ΜΑΝΑ  ΚΙΤΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ

ΦΑΥΣΤΑ ΒΑΝΑ  ΜΑΣΤΟΡΗ

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΣΙΛ   ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΝΑ   ΦΑΝΑΡΤΖΗ

ΡΙΤΣΑΚΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ 

Κος ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Κα  ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΗ   ΒΑΚΑΛΕΛΗ 

ΥΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 

Σκηνικά - Κοστούμια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διδασκαλία-Σκηνοθεσία, 

Πρόσθετα κείμενα ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ
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Οι Γερμανοί είχαν προσφύγει στο δικαστήριο της

Χάγης, όπως γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο μας,

ζητώντας να αναγνωριστεί το προνόμιο της ετεροδι-

κίας σε δίκες που αφορούν αποζημιώσεις σε θύματα

των ναζιστικών θηριωδιών στο Β΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο. Και το πέτυχαν. 

Το Δικαστήριο της Χάγης αναγνώρισε το προνόμιο

της ετεροδικίας στη Γερμανία...

Πλέον επαφίεται η συνέχεια στον ...πατριωτισμό των

πολιτικών για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, που η

Ιταλία είχε αναγνωρίσει, αλλά το δικαστηριο της

Χάγης αναίρεσε.

Τάτσι, μίτσι, κότσι...

Αλλά ας δούμε λίγο την ιστορία, με τη ματιά του

Νίκου Καρούζη και του Σουηδού Sturre Linner για το

Δίστομο.

Η Σφαγή του Διστόμου

Οι Γερμανοί φθάνοντας στο Δίστομο (10/6/1944) και

τρομοκρατώντας τους κατοίκους απόσπασαν την

πληροφορία ότι υπάρχουν αντάρτες στο Στείρι. Έτσι

πριν τις 12:00 το μεσημέρι, 4 γερμανικά και 2 επιταγ-

μένα ελληνικά φορτηγά γεμάτα με άνδρες των SS

μεταμφιεσμένους σε χωρικούς για να μην κινήσουν

υποψίες , έφυγαν από το Δίστομο με προορισμό το

Στείρι με σκοπό να συνεχίσουν και εκεί τα ίδια (βι-

αιοπραγίες, εκφοβισμό και εκτελέσεις του πληθυ-

σμού).  Η μάχη κράτησε περίπου μέχρι τις δύο το

μεσημέρι αναγκάζοντας τους Γερμανούς σε οπισθο-

χώρηση. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν περίπου 40

νεκροί άνδρες, μεταξύ αυτών και ένας αξιωματικός

που εκτελούσε χρέη μεταφραστή, ο οποίος μετα-

φέρθηκε τραυματισμένος και πέθανε στο Δίστομο

ενώ των Ελλήνων ήταν 15 νεκροί.

Έτσι τελείωσε η μάχη αυτή με οδυνηρές απώλειες

για τους Γερμανούς αλλά και για τον άμαχο και αθώο

πληθυσμό του γειτονικού χωριού.

Το Μαυσωλείο

Μετά την μάχη οι Γερμανοί μπήκαν στο Δίστομο και

σε αντίποινα για τις απώλειές τους άρχισαν την

σφαγή όσων κατοίκων έβρισκαν στο χωριό. Η μανία

τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν ξεχώριζαν από το

μακελειό ούτε τα γυναικόπαιδα ούτε τους ηλικιωμέ-

νους. Τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν,

βρέφη εκτελέστηκαν και γυναίκες βιάστηκαν πριν θα-

νατωθούν. Η σφαγή σταμάτησε μόνον όταν νύχτωσε

και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Λιβαδειά,

αφού πρώτα έκαψαν τα σπίτια του χωριού. Οι εκτε-

λέσεις συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή των

Γερμανών στην βάση τους, καθώς σκότωναν όποιον

άμαχο έβρισκαν στον δρόμο τους. Οι νεκροί του Δί-

στομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυ-

ναίκες και 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω

των 16 χρόνων. Η μαρτυρία του απεσταλμένου του

Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Σουηδού Sturre Linner ο

οποίος έφτασε στο Δίστομο μετά λίγες μέρες μιλάει

για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή.

Ένας από τους επί κεφαλής που θεωρήθηκε υπεύθυ-

νος για την σφαγή στο Δίστομο (Hans Zampel) μετά

το τέλος του πολέμου συνελήφθη στην Γαλλία και εκ-

δόθηκε στην Ελλάδα. Στην πορεία ζητήθηκε η μετα-

φορά του στην Γερμανία για τις εκεί έρευνες όπου

και παρέμεινε. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ζει

ως σήμερα ελεύθερος.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ του Νίκου Καρούζη

Ο γερμανικός "πολιτισμός":

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην

Ελλάδα, Σουηδός Στούρε Λιννέρ, στο βιβλίο του «Η

Οδύσσειά μου» γράφει για το Δίστομο:

Παντρευτήκαμε στις 14 Ιουνίου. Ο υπεύθυνος της ελ-

ληνικής επιτροπής, Έμιλ Σάντστρομ, παρέθεσε γαμή-

λιο γεύμα προς τιμήν μας. Αργά το βράδυ με

πλησίασε και με απομάκρυνε από τα γέλια και τις

φωνές, προς μια γωνιά όπου θα μπορούσαμε να μι-

λήσουμε οι δυο μας. Μου έδειξε ένα τηλεγράφημα

που μόλις είχε λάβει: οι Γερμανοί έσφαζαν για τρεις

ημέρες τον πληθυσμό του Διστόμου, στην περιοχή

των Δελφών, και στη συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό.

Πιθανοί επιζώντες είχαν ανάγκη άμεσης βοήθειας. Το

Δίστομο ήταν μέσα στα όρια της περιοχής την οποία,

την εποχή εκείνη, ήμουν αρμόδιος να τροφοδοτώ με

τρόφιμα και φάρμακα. Έδωσα με τη σειρά μου το τη-

λεγράφημα στην Κλειώ να το διαβάσει, εκείνη

έγνεψε κι έτσι αποχωρήσαμε διακριτικά από τη χα-

ρούμενη γιορτή. 

Περίπου μα ώρα αργότερα ήμασταν καθ' οδόν μέσα

στη νύχτα. Απαιτήθηκε ανυπόφορα μεγάλο χρονικό

διάστημα έως ότου διασχίσουμε τους χαλασμένους

δρόμους και τα πολλά μπλόκα για να φτάσουμε, χα-

ράματα πια, στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο

Δίστομο. Από τις άκρες του δρόμου ανασηκώνονταν

γύπες από χαμηλό ύψος, αργά και απρόθυμα, όταν

μας άκουγαν που πλησιάζαμε. Σε κάθε δέντρο, κατά

μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρε-

μόντουσαν ανθρώπινα σώματα, σταθεροποιημένα με

ξιφολόγχες, κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμη ζων-

τανά. Ήταν οι κάτοικοι του χωριού που τιμωρήθηκαν

με αυτό τον τρόπο: θεωρήθηκαν ύποπτοι για παροχή

βοήθειας στους αντάρτες της περιοχής, οι οποίοι επι-

τέθηκαν σε δύναμη των Ες-Ες. 

Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Μέσα στο χωριό σιγό-

καιγε ακόμη φωτιά στα αποκαΐδια των σπιτιών. Στο

χώμα κείτονταν διασκορπισμένοι εκατοντάδες άν-

θρωποι κάθε ηλικίας, από υπερήλικες έως νεογέν-

νητα. Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει τη μήτρα με

την ξιφολόγχη και αφαιρέσει τα στήθη, άλλες κεί-

τονταν στραγγαλισμένες, με τα εντόσθια τυλιγμένα

γύρω από το λαιμό. Φαινόταν σαν να μην είχε επιζή-

σει κανείς. 

Μα να! Ένας παππούς στην άκρη του χωριού! Από

θαύμα  είχε  καταφέρει να  γλιτώσει τη σφαγή. Ήταν 

σ ο κ α ρ ι σ μ έ ν ο ς   από τον τρόμο, με άδειο

βλέμμα, τα λόγια του πλέον μη κατανοητά. Κατεβή-

καμε στη μέση της συμφοράς και φωνάζαμε στα ελ-

ληνικά: «Ερυθρός Σταυρός! Ερυθρός Σταυρός!

Ήρθαμε να βοηθήσουμε».

Από μακριά μας πλησίασε διστακτικά μια γυναίκα.

Μας αφηγήθηκε ότι ένας μικρός αριθμός χωρικών

πρόλαβε να διαφύγει προτού ξεκινήσει η επίθεση.

Μαζί με εκείνη αρχίσαμε να τους ψάχνουμε. Αφού

ξεκινήσαμε οι τρεις μας, διαπιστώσαμε ότι [η γυναίκα]

είχε πυροβοληθεί στο χέρι. Τη χειρουργήσαμε αμέ-

σως με χειρουργό την Κλειώ. Ήταν το ταξίδι του μέ-

λιτός μας.

Και ο Ελληνικός Πολιτισμός:

Λίγο καιρό αργότερα η επαφή μας με το Δίστομο θ'

αποκτούσε και έναν αξιοσημείωτο επίλογο. Όταν τα

γερμανικά στρατεύματα κατοχής αναγκάστηκαν να

εγκαταλείψουν την Ελλάδα, δεν πήγαν και τόσο καλά

τα πράγματα, αφού μια γερμανική μονάδα κατάφερε

να περικυκλωθεί από αντάρτες ακριβώς στην περιοχή

του Διστόμου. Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως θεωρηθεί από

τους Έλληνες ως ευκαιρία για αιματηρή εκδίκηση,

πόσο μάλλον που η περιοχή εδώ και καιρό είχε απο-

κοπεί από κάθε παροχή βοήθειας σε τρόφιμα. Ετοί-

μασα λοιπόν φορτηγά με τα αναγκαία τρόφιμα,

έστειλα μήνυμα στο Δίστομο για την άφιξή μας και

έτσι βρεθήκαμε στο δρόμο για εκεί, για άλλη μια

φορά, η Κλειώ και εγώ.

Όταν φτάσαμε στα όρια του χωριού, μας συνάντησε

μια επιτροπή, με τον παπά στη μέση. Έναν παλαιών

αρχών πατριάρχη, με μακριά, κυματιστή, λευκή γε-

νειάδα. Δίπλα του στεκόταν ο αρχηγός των ανταρ-

τών, με πλήρη εξάρτυση. Ο παπάς πήρε το λόγο και

μας ευχαρίστησε εκ μέρους όλων που ήρθαμε με τρό-

φιμα. Μετά πρόσθεσε: «Εδώ είμαστε όλοι πεινασμέ-
νοι, τόσο εμείς οι ίδιοι, όσο και οι Γερμανοί
αιχμάλωτοι. Τώρα, εάν εμείς λιμοκτονούμε, είμαστε
τουλάχιστον στον τόπο μας. Οι Γερμανοί δεν έχουν
χάσει μόνο τον πόλεμο, είναι επιπλέον και μακριά
από την πατρίδα τους. Δώστε τους το φαγητό που
έχετε μαζί σας, έχουν μακρύ δρόμο μπροστά τους».
Σ' αυτή του τη φράση γύρισε η Κλειώ το βλέμμα της

και με κοίταξε. Υποψιαζόμουν τι ήθελε να μου πει με

αυτό το βλέμμα, αλλά δεν έβλεπα πλέον καθαρά.

Απλά στεκόμουν κι έκλαιγα.

Από το βιβλίο "Η Μαύρη Βίβλος της Αντίστασης"

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ποιοί είμαστε & πώς πρέπει να παραμείνουμε εμείς οι "απολίτιστοι"  Έλληνες ...
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Προς εκπροσώπους: 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σερβάζ Ντερόουζ

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Πόουλ Τόμσεν

Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ. Κλάουζ Μαζούχ

Κύριοι,

Το Διευρυμένο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

με τους εκπροσώπους από όλες τις Οργανώσεις των

Αστυνομικών Υπαλλήλων της Χώρας κατά τις εργα-

σίες του χθες 8/2/2012 και σήμερα 9/2/2012 αποφά-

σισε ομόφωνα να απευθυνθεί σ' εσάς και να σας

επισημαίνει τα ακόλουθα:

Εδώ και δυο χρόνια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Αστυνομικών Υπαλλήλων, σας έχει προειδοποιήσει

ότι με την πολιτική που υπαγορεύετε και απαιτείτε να

εφαρμοστεί «με το πιστόλι στον κρόταφο», τινάζεται

στον αέρα η κοινωνική συνοχή και πεθαίνει κάθε ελ-

πίδα ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

Έγκαιρα, με παραστάσεις διαμαρτυρίας μας στην

έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Πρεσβείες της

Γερμανίας και της Γαλλίας, εκδηλώσαμε την κάθετη

αντίθεσή μας σε κάθε μέτρο και πολιτική που προ-

σβάλλει το φιλότιμο και τις δημοκρατικές ευαισθη-

σίες του λαού μας.

Σας προειδοποιήσαμε ότι αρνούμαστε να βρεθούμε

απέναντι στους γονείς, στα αδέρφια, στα παιδιά μας,

σε κάθε πολίτη αυτού του τόπου, που διαμαρτύρεται

και απαιτεί αλλαγή πορείας.

Όλοι μας ζητούμε προγραμματικές πολιτικές που θα

διασφαλίζουν τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού

και όλων ημών που πλέον διαβιούμε κάτω από τα

όρια της φτώχειας.

Τα συμφέροντα των δανειστών των τοκογλυφικών

δανείων και των κεφαλαιούχων που εποφθαλμιούν

τον εθνικό μας πλούτο, δεν μπορεί με κανένα κανόνα

δικαίου να τίθενται σε προτεραιότητα έναντι των κα-

θημερινών στοιχειωδών αναγκών του λαού. Πέραν

τούτου, η προτεραιότητα της επιβίωσης των πολιτών

ενός έθνους, έχει νομολογηθεί διεθνώς ότι είναι προ-

τεραιότητα όχι μόνο της εγχώριας πολιτικής, αλλά

και της διεθνούς κοινότητας. Εξάλλου, δεν είμαστε

ούτε εμείς ούτε η πλειοψηφία του λαού που βρίσκε-

ται στην ίδια μοίρα, αυτοί που προκαλέσαμε την

κρίση.

Επειδή, ωστόσο, δια-

πιστώνουμε για άλλη

μια φορά, ότι συνεχί-

ζετε την ίδια κατα-

στροφική για όλους

μας πολιτική, θέλουμε

να σας δηλώσουμε κα-

τηγορηματικά ότι σε

καμία περίπτωση δεν

θα δεχθούμε να μας

βάλετε να σκοτωθούμε

με τα αδέρφια μας.

Σας προειδοποιούμε

ως νόμιμοι εκπρόσωποι

των Ελλήνων αστυνο-

μικών ότι θα απαιτή-

σουμε να εκδοθούν

άμεσα τα εκ του νόμου

προβλεπόμενα εντάλ-

ματα σύλληψής σας

για σωρεία παραβά-

σεων της κείμενης νομοθεσίας, με την αυτόφωρη

διαδικασία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του ελλη-

νικού ποινικού νόμου, όπως είναι η εκβίαση, η συγ-

κεκαλυμμένη προώθηση κατάργησης ή συρρίκνωσης

του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και της εθνικής

κυριαρχίας, η προσβολή άλλων ουσιωδών εννόμων

αγαθών του ελληνικού λαού κλπ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φωτόπουλος Χρήστος Λάζος Παναγώτης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

“Να συλληφθούν και να δικαστούν 
στο Αυτόφωρο οι εκπρόσωποι της τρόικα”!

«...Χτυπήστε τις ελληνικές Σημαίες»

Αδιανόητη εντολή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου “Προστασίας” του Πολίτη, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες, αλλά βάσιμες πληροφορίες μας, έχει δοθεί,

προς τους Αστυνομικούς που βρίσκονται σ’ επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα, «να είναι ιδιαίτερα βίαιοι όταν αντιλαμβάνονται ότι επικεφαλής κάποιας ομά-

δας που κινείται προς τη Βουλή, βρίσκεται ελληνική Σημαία»!!!
Ο λόγος: Οπως έχουν διαπιστώσει, οι εξοργισμένοι πολίτες αντιδρούν πιο αποφασιστικά όταν έχουν μπροστά τους μιαν ελληνική σημαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

είναι ό,τι συνέβη την περασμένη Τρίτη όταν διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το πρώτο σκαλί στη σκάλα του Άγνωστου Στρατιώτη προς τη Βουλή, κρατώντας

μια μεγάλη ελληνική σημαία αιφνιδιάζοντας τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο.

Ευεξήγητο, αλλά ακατανόητο. Κώστας Βενετσάνος

Με επιστολή τους, προς τους εκπροσώπους της τρόκα - Ε.Ε. - ΔΝΤ και ΚΕΤ - μετά

από απόφαση του διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου τ.έ., η Εκτελεστική

Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τους προειδοποιεί ότι «θα απαιτήσουν να εκδοθούν

άμεσα» εντάλματα σύλληψής τους και παραπομπής τους με τη διαδικασία του

αυτόφορου, για σωρεία παραβάσεων του Ελληνικού Ποινικού Νόμου.

Η επιστολή εστάλη στις 9 Φεβρουαρίου προς τους Τόμσεν, Ντερόουζ και Μαζούχ.

Μεταξύ των αδικημάτων που θεωρεί η ΠΟΑΣΥ ότι διέπραξαν - και διαπράττουν

κατ’ εξακολούθηση - είναι ο εκβιασμός και η “συγκεκαλυμμένη προώθηση κα-

τάργησης ή συρρίκνωσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και της εθνικής
κυριαρχίας, η προσβολή άλλων ουσιωδών έννομων αγαθών του ελληνικού λαού”
κλπ.

Στην προειδοποιητική επιστολή της η ΠΟΑΣΥ τονίζει μεταξύ άλλων: 

«Θέλουμε να σας δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι σε καμμιά περιπτωση δεν θα

δεχθούμε να μας βάλετε να σκοτωθούμε με τ’ αδέρφια μας»

Μ’ αυτούς τους Αστυνομικούς που είναι μαζί μας, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ.

Ακολουθεί η επιστολή:
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ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΛ6-0Ρ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κορωπί  07 Φεβρουαρίου 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑριθμ. Πρωτ. : 2352

Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί

FAX: 6624963  Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά σε

Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση

που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια γά-

λακτος 2012».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 56.925,00 Ευρώ πλέον

ΦΠΑ 13%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την

Παρασκευή 17  Φεβρουαρίου 2012 και  ώρα 09:00 π.μ. έως και 09:30 π.μ. στα

γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294 εσωτ. 163.   

Ο Δήμαρχος Δημήτριος   Ν.  Κιούσης 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ–ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 134   

e-mail: agmarinakoropi@yahoo.gr

(FAX-ΤΗΛ) 2291090356 

Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙ-

ΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ    προσκαλεί τους συμπολίτες μας

σε ανοικτή Συγκέντρωση – Συζήτηση  την 12-02 και ώρα 11

π.μ. στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ με θέμα:

Αστυνόμευση - Ασφάλεια Κατοίκων και Περιουσιών στην
περιοχή μας.   
Η Συνάντηση αυτή κρίθηκε αναγκαία στο βαθμό που τα

γεγονότα επιθέσεων από διαρρήκτες σε οικίες και πρό-

σωπα, έχουν πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα το τελευταίο

διάστημα. 

Ως εκ του θέματος παρακαλούμε για την παρουσία όλων

των συμπολιτών μας προκειμένου να συζητήσουμε τρό-

πους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, με τους Αρ-

μόδιους φορείς, Δήμο, Ασφάλεια Κορωπίου, Αστυνομικό

Τμήμα Κορωπίου. 

Έχουν προσκληθεί να τοποθετηθούν επί του θέματος ο κ.

Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κ.

Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου, ο κ. Διοι-

κητής του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου και μέλη των

Τοπικών Συλλόγων της Περιοχής μας.                           

Για ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2291090356, 6983511345

Το πόρισμα – καταπέλτης, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεω-

ρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ επιβεβαιώνει τις ανησυ-

χίες των κατοίκων και τις σοβαρές ενστάσεις της

επιστημονικής κοινότητας για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, το

οποίο αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ο Ν. Χουν-

τής ζητώντας την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης του

ΧΥΤΑ Γραμματικού, αλλά και την παρέμβαση της Επιτρο-

πής προς την κυβέρνηση, για να διακοπούν άμεσα οι εργα-

σίες του έργου. 

Ο  ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με επανειλημμένες  παρεμ-

βάσεις του, έχει καταγγείλει την ύπαρξη πρόδηλων σφαλμά-

των στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του

ΧΥΤΑ Γραμματικού και έχει υπερασπιστεί την Αναφορά που

υπέβαλλαν περίπου 2.500 κάτοικοι του Γραμματικού και της

ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα, στην Επιτροπή Αναφο-

ρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη νέα ερώτηση που κατέθεσε ο Ν. Χουντής, αναφέρεται στα

συμπεράσματα του πορίσματος, που επιβεβαιώνουν ότι: α) δεν

έγιναν γεωτρήσεις και μετρήσεις πεδίου στην Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία ήταν απαραίτητα για να

αποτυπωθούν με ακρίβεια και ασφάλεια τα γεωλογικά και

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, β)

ότι εντός των ορίων κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού υπάρ-

χουν ρέματα που καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο με συνέ-

πεια το έργο να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον,

γ) ο υδροφόρος ορίζοντας, σύμφωνα με την ΜΠΕ προσδιορί-

ζεται στα 90 μέτρα βάθος, (χωρίς να έχει γίνει καμία γεώ-

τρηση), ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι βρίσκεται λίγα

μόλις μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους δ) ότι το έργο

έχει χωροθετηθεί πάνω σε σεισμικά ρήγματα χωρίς να αξιο-

λογηθεί και να αναλυθεί το γεγονός, κ.α.  Στη συνέχεια της

ερώτησής του ο Ν. Χουντής, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να σταματήσει άμεσα την χρηματοδότηση αλλά και να

παρέμβει στις ελληνικές αρχές για να σταματήσουν οι εργα-

σίες του “άχρηστου αλλά και επικίνδυνου έργου”. 

Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της Μελέτης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής  που παρουσίασε ο Επίτροπος Περιβάλ-

λοντος Poto nik και ο οποίος χαρακτηρίζει ξανά την

πολιτική της υγειονομικής ταφής ως “κοντόφθαλμη”, “δα-

πανηρή” και “μη βιώσιμη”, το Πόρισμα των Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος έρχεται να προσθέσει ότι η πολιτική του

Περιφερικού Σχεδιασμού της Αττικής με την κατασκευή

του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό είναι και  επικίνδυνη. 

Σημαντική η απόφαση του ΣτΕ  που ενώ απορρίπτει τις προ-

σφυγές ενάντια στο έργο του ΧΥΤΑ αναφέρει ότι οφείλει

να λάβει  υπόψη του  το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περι-

βάλλοντος, και ή να αλλάξει τοποθεσία ή να εκδώσει νέες

μελέτες και  να  εγκρίνει νέους περιβαλλοντικούς όρους

που να καλύπτονται  τα προβλήματα"!!!

Σύσκεψη στο Δημαρχείο
Μετά τα νέα δεδομένα, ο Δήμαρχος Μαραθώνα  έχει κα-

λέσει για σήμερα 10/2, σε κλειστή σύναξη, τους επικεφα-

λής των  παρατάξεων στο Δ.Σ., το Συντονιστικό Όργανο

Αιρετών Δήμου για το ΧΥΤΑ  και τους  Ν. Κούκη και Γ. Κόλ-

λια, στο Δημοτικό Κατάστημα του Γραμματικού  προκειμέ-

νου να επαναπροσδιορίσουν και να συντονίσουν τις

ενέργειες για το ΧΥΤΑ

Η Επιτροπή κατά των ΧΥΤΑ καταγγέλει
Η Επιτροπής Γραμματικού – Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ με

ανακοίνωσή της καταγγέλει την ενέργεια αυτή του Δημάρ-

χου  τονίζοντας ότι: «Θεωρούμε απαράδεκτο να υποβαθμί-
ζεται και να απομονώνεται από την κοινωνία η υπόθεση του
αγώνα ενάντια στο ΧΥΤΑ στα πλαίσια μιας τέτοιας σύνα-
ξης.
...Στις σοβαρές αυτές εξελίξεις πρέπει να επιληφθεί το Δη-
μοτικό Συμβούλιο σε συμπαράταξη με τους πολίτες και
τους συλλογικούς φορείς».ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Κ. ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας

της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, καλεί τα μέλη της σε

Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

2012, στις 7 μ.μ., στο Πυροφυλάκειο της Ομάδας, στο πα-

λαιό γήπεδο ποδοσφαίρου, στη παραλία Βάρκιζας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει

το Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012, στις 5 μ.μ., στο Θέα-

τρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης,  με θέματα ημερή-

σιας διάταξης :

― Απολογισμός

― Προγραμματισμός Δράσης

― Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 17/01/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1504/12

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Καλύβια Τ.Κ.19010

Τηλ.: 2299320300 fax: 2299048289

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2013, με ενδεικτικό προϋπολογισμό

479.674,80€ χωρίς ΦΠΑ (590.000,00€ με ΦΠΑ 23%) για κάθε έτος. Το σύ-

στημα υποβολής προσφορών θα είναι με επί μέρους ποσοστά έκτωσης επί τις

εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε

φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμ-

φωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν.2286/96, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ. 60/70, του Ν.3463/06 «Δημο-

τικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών

Δημοσίου) του Ν.3852/10 «Νέα ΑΡχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τον υπό έγ-

κριση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 όπου η Οικονομική Επιτροπή θα

κάνει ανάλογη ψήφιση πίστωσης στους Κ.Α. 10-6641.001, 25-6641.001, 20-

6641.001, 10-6643.001 για το έτος 2012 μετά την έγκρισή του και προκειμέ-

νου να συνεχιστεί κατά το έτος 2012 θα γίνει νέα ανάληψη υποχρέωσης

στους αντίστοιχους κωδικούς κατά το οικονομικό έτος 2013.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο

που αναφέρεται στην διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή από

ώρα 11:00π.μ. έως ώρα 11:30π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα

γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών &

Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην

οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους. 

Η δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων, με ημερομηνία αποστολής 26/01/2012 έγινε στις 27/01/2012.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορί-

ζεται σε πέντε τοις εκατό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την

υπηρεσία δαπάνης (με το ΦΠΑ). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ συνεταιρισμούς, ενώ-

σεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθηνών &

Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

χωροθετημένος και σε λάθος σημείο και εγκυμονεί τεράστιους

κινδύνους για το περιβάλλον ο ΧΥΤΑ Γραμματικού

Πόρισμα καταπέλτης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθηγητής Μουσικής, αριστούχος, απόφοιτος του

Εθνικού Ωδείου, με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μα-

θήματα Πιάνου, Αρμονίου, Μουσικής θεωρίας.

Τηλ. 6938 422 692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

To Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ζητά

φοιτητές γεωπονικής σχολής για συνεργασία.

Όσοι ενδιαφέρονται ας επικοινωνήσουν με τη

Βάσω Κιούση στα τηλ. 210602026 -6974380541 ή

στο email vakiousi@otenet.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.
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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  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) 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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

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

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 Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Το αλάτι έχει βαθιές ρίζες στο ελληνικό τραπέζι από τις

εποχές που το ελληνικό νοικοκυριό είχε περιορισμένους

τρόπους στη διάθεσή του να συντηρεί και να νοστιμεύει τις

τροφές. Η ψύξη και η κατάψυξη έχουν μειώσει την ανάγκη

χρήσης του αλατιού. Ομως όσον αφορά στη συντήρηση

των τροφίμων, η επίκτητη συνήθεια του ιδιαίτερα αλατι-

σμένου φαγητού έχει παραμείνει στους Έλληνες.

Κίνδυνοι από την υπερβολική κατανάλωση αλατιού: 

Η αυξημένη πρόσληψη αλατιού συμβάλλει στην ανάπτυξη

υπέρτασης σε άτομα με σχετική προδιάθεση. Άτομα με αυ-

ξημένη αρτηριακή πίεση έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ανα-

πτύξουν στεφανιαία νόσο, και κυρίως εγκεφαλικό

επεισόδιο, σε σύγκριση με αυτούς που έχουν φυσιολογική

πίεση. Το μαγειρικό αλάτι είναι μια χημική ένωση που απο-

τελείται κατά 40%

από νάτριο (Na) και κατά 60% από χλώριο (Cl). Δηλαδή 1g

αλατιού ισοδυναμεί με 0,4g νατρίου. Το νάτριο είναι το

στοιχείο εκείνο που ενοχοποιείται για την υπέρταση. Επι-

πλέον ενώ το νάτριο δεν είναι καρκινογόνο αυτό καθ’ αυτό,

η υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

εμφάνισης καρκίνου στο στομάχι σε συνδυασμό με άλλους

παράγοντες όπως π.χ. λοίμωξη με το Ελικοβακτηρίδιο του

πυλωρού.

Πολλοί πιστεύουν ότι πετυχαίνουν χαμηλή πρόσληψη αλα-

τιού/νατρίου, επειδή δεν προσθέτουν επιπλέον αλάτι στο

πιάτο τους. Όμως εκτός από το επιτραπέζιο αλάτι, υπάρ-

χουν πολλές τροφές που περιέχουν κρυμμένο προστιθέ-

μενο αλάτι ή νάτριο. Έρευνες σε Ευρωπαϊκά κράτη έχουν

δείξει ότι το 70-75% του προσλαμβανόμενου νατρίου προ-

έρχεται από επεξεργασμένες τροφές και από τα γεύματα

εκτός σπιτιού (ενώ ένα 10-15% από φυσικές μη επεξεργα-

σμένες τροφές και ένα 10-15% από την προσθήκη αλατιού

κατά τη διάρκεια μαγειρέματος και στο τραπέζι).

Πόσο αλάτι την ημέρα συστήνουν οι ειδικοί;

Η ελάχιστη ποσότητα νατρίου που χρειάζεται ένας υγιής

ενήλικας εκτιμάται ότι είναι 0,18-0,23 g ημερησίως (υπό την

προϋπόθεση ότι δεν ιδρώνει). Μια δίαιτα που παρέχει αυτή

τη ποσότητα νατρίου είναι πιθανό να μη μπορεί να καλύψει

τις ανάγκες σε άλλα θρεπτικά συστατικά. Επομένως προ-

κειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια σε άλλες θρεπτικές

ουσίες και να αναπληρωθούν οι απώλειες νατρίου μέσω του

ιδρώτα, οι υγιείς ενήλικες χρειάζονται περίπου 1,5 g νάτριο

την ημέρα που αντιστοιχεί σε 3,8 g αλατιού ημερησίως.

Επειδή όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια τέτοια πρόσ-

ληψη — δεδομένου ότι μέση κατανάλωση αλατιού στα πε-

ρισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη κυμαίνεται στα 8-11 g

ημερησίως — μια πιο ρεαλιστική σύσταση από παγκόσμι-

ους οργανισμούς και εθνικές αρχές είναι τα 5-6g αλατιού

την ημέρα.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) συγκε-

κριμένα προτείνει τιμή αναφοράς πρόσληψης για τις ανάγ-

κες επισήμανσης των τροφίμων τα 6g αλατιού για τον

γενικό πληθυσμό.

Παιδιά μικρότερα των 11 ετών θα πρέπει να προσλαμβά-

νουν ακόμη λιγότερο από 6g αλατιού ημερησίως.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει λιγότερο από

5g αλατιού ημερησίως. Ίδιες συστάσεις με αυτές του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Υγείας ισχύουν και για την Ελλάδα.

Η ποσότητα 5 g ισοδυναμεί με ένα κουταλάκι του γλυκού.

Το αλάτι στη ζωή μας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής

Ελλάδας του ΕΦΕΤ, σε συνέχεια

του ελέγχου υλικών και αντικειμέ-

νων που προορίζονται να έρθουν σε

επαφή με τρόφιμα και σε συνεργα-

σία με το Γενικό Χημείο του Κρά-

τους, διαπίστωσε ολική

μετανάστευση οξικού οξέος σε πλα-

στικά πιάτα, σε επίπεδο μεγαλύτερο

από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμ-

πορική επωνυμία «20 Πιάτα πλα-

στικά SPAR – από υλικό 100%

ανακυκλώσιμο» (με αναγραφόμενο

κωδικό 916 χαραγμένο και στις δύο

πλευρές κάθε πιάτου), το οποίο πα-

ρασκευάζεται από την επιχείρηση

«ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.», 7ο χλμ. Θήβας –

Χαλκίδας, για λογαριασμό της εται-

ρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ

Α.Ε.Β.Ε.», 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λα-

μίας, Μεταμόρφωση Αττικής.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανά-

κληση – απόσυρση του συνόλου του

προϊόντος από την εταιρεία και ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που

έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν

να μην το χρησιμοποιήσουν.

Ανακλήθηκαν από την αγορά, ως επικίνδυνα, πλαστικά πιάτα  

ΚΑΝΕ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί Εθνικό Πρόγραμμα

Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τρα-

χήλου της μήτρας, με συμμετοχή  των Κέντρων

Υγείας και των Δήμων των περιοχών.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτε-

ρος σε συχνότητα καρκίνος στο γυναικείο πληθυσμό

και μπορεί να προσβάλει γυναίκες οποιασδήποτε ηλι-

κίας. Κάνοντας τακτικά Τέστ Παπανικολάου, μπορεί

να μειωθεί ο κίνδυνος κατά 70%.

Το Τέστ Παπανικολάου είναι μια απλή ανώδυνη εξέ-

ταση, που διαρκεί  10΄ λεπτά.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις

Μαίες του Κέντρου Υγείας Βάρης καθημερινά 9-1 π.μ.

στο τηλέφωνο : 213-2030311

"Εξελίξεις στη Γαστρεντε-

ρολογία και Ηπατολογία"
7η Εκπαιδευτική Διημερίδα 

Πόσο επηρεάζει η διατροφή το μεταβολικό σύν-

δρομο, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τις

ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου; 

Τι φέρνει η επιστημονική έρευνα στη διάγνωση, πα-

ρακολούθηση και αντιμετώπιση στον καρκίνο του

στομάχου; 

Όλες οι απαντήσεις στην 7η εκπαιδευτική διημερίδα

του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και

Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ). 

Το medNutrition προσφέρει στους ενδιαφερόμενους

30 δωρεάν εγγραφές.

http://www.mednutrition.gr/user/register

Ζωηροί με ...πράσινο τσάι
Το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθήσει τους συνταξιούχους

να παραμείνουν δραστήριοι και να αποφύγουν τους σω-

ματικούς περιορισμούς της ηλικίας, αναφέρουν Ιάπωνες

ερευνητές.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν με σχεδόν 14.000 άν-

δρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών, κατέληξαν

στο συμπέρασμα πως όσοι έπιναν καθημερινά πολύ πρά-

σινο τσάι (πάνω από τρία φλιτζάνια) ήταν πολύ πιο δρα-

στήριοι και αυτάρκεις απ’ ό,τι οι συνομήλικοί τους που δεν

έπιναν το ρόφημα.

Οσοι έπιναν 3 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα, η μείωση του

κινδύνου να εκδηλώσουν κάποια «λειτουργική αναπηρία»

ή προβλήματα με την διεκπεραίωση των καθημερινών

δραστηριοτήτων και την κάλυψη των αναγκών τους (όπως

το ντύσιμο και το μπάνιο), ήταν 25%, γράφουν οι ερευνη-

τές στην «Αμερικανική Επιθεώρηση Κλινικής Διατροφής»

(AJCN).

Αλλά ρωτήστε πρώτα το γιατρό, γιατί αν παίρνετε φάρ-

μακα πιθανόν να μην επιτρέπεται.
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Άγριες συμπλοκές σημειώθηκαν 8/2, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα βόλεϊ γυναικών

ΑΕΚ-Γαλατάσαράι, στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας.  Τέσσερις τραυματίες -τρεις αστυ-

νομικοί και ένας οπαδός με τραύμα από μαχαίρι- 25 προσαγωγές, ζημιές στο κλειστό γή-

πεδο της Γλυφάδας, σε περιπολικά και σε καταστήματα, είναι ο απολογισμός των

εκτεταμένων επεισοδίων.

Στο γήπεδο βρίσκονταν ήδη τα ΜΑΤ, που οπισθοχώρησαν από την εισβολή, 100-150 ατό-

μων, που προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο, αλλά παράλληλα οι αστυνομικοί δέχ-

θηκαν πίεση από τους υπόλοιπους οπαδούς που είχαν μπει κανονικά στο κλειστό.

Αποτέλεσμα ήταν...να γενικευτούν τα επεισόδια.

Δυστυχώς ο χουλιγκανισμός του ποδοσφαίρου έχει περάσει σιγά σιγά και στα αθλήματα
του μπάσκετ και του βόλεϊ. Σιγά σιγα θα διώξουν και τις οικογένειες που παρακολουθούν
αυτά τα αθλήματα, όπως έγινε με το ποδόσφαιρο.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε

την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, ο Όμιλος

Αντισφαίρισης Κορωπίου. Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στο KOROPI TEN-

NIS CLUB, όπου από νωρίς το πρωί

συγκεντρώθηκε πλήθος από μικρούς

και μεγάλους αθλητές, και φίλους του

αθλήματος. 

Ο υπεύθυνος της ομάδας, Κώστας Κα-

ραπαναγιώτης, στη σύντομη ομιλία του

παρουσίασε τον απολογισμό του 2011

και κοινοποίησε το πρόγραμμα αθλητι-

κών εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων

για το 2012. 

Με ιδιαίτερη θέρμη ευχαρίστησε τους

χορηγούς και τους δωροθέτες, που

στηρίζουν το έργο του Ομίλου και τό-

νισε ιδιαίτερα την ανάγκη δραστηριο-

ποίησης περισσότερων ανθρώπων,

προκειμένου να υλοποιηθεί πλήθος

άλλων πρωτοβουλιών αθλητικού, πολι-

τιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ανακοινώθηκε επίσης η έναρξη του

τμήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης

με υπεύθυνο τον Διονύση Βασιλείου

και παρουσιάστηκε η καινούρια φόρμα

της ομάδας.

Την πίτα, έκοψε η γραμματέας του Ομί-

λου, Πόπη Καρναμπάκου, και στους τυ-

χερούς μοιράστηκαν δώρα που

συνόδευαν τα φλουριά. Ακολούθησε

καφές για τους μεγάλους και παιγνίδι

για τα παιδιά στους χώρους του TEN-

NIS CLUB.

Το κύριο μήνυμα που προβλήθηκε στην

εκδήλωση ήταν πως μέσα από τον

αθλητισμό μπορούν οι άνθρωποι να

ενώσουν τις δυνάμεις τους, κάτι που

αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώ-

πιση των εξαιρετικά δύσκολων συνθη-

κών που βιώνει η χώρα αλλά και ο

καθένας από μας.

Στην κοπή παρευρέθηκαν ο δήμαρχος

Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος

απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό δηλώ-

νοντας την αμέριστη συμπαράστασή

του προς τον Ομιλο,  η περιφερειακή

σύμβουλος Αν. Αττικής Δ. Αφεντούλη,

ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου, Γ. Σπέλλας, και οι αντιδήμαρχοι,

Θ. Γρίβας και Αθ. Πουλάκης.

Εκδήλωση του Ομίλου αντισφαίρισης Κορωπίου

Ξυλοδαρμοί σε αγώνα βόλεϊ στη ΓλυφάδαΝίκη με πλήρη την ομάδα των νεανίδων ο Πρωτέας

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 75-40
Με βασικές ελλείψεις η ομάδα του Κρόνου δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον ρυθμό και την

διάθεση των νεανίδων παικτριών του Πρωτέα (8.2). Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά,

μετά από αρκετές εβδομάδες με προβλήματα, η ομάδα των Νεανίδων ήταν πλήρης.

Τα δεκάλεπτα : 29-04, 39-19, 56-30, 75-40.  Διαιτητές: Γαρδέλης, Μαυρέλης

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  (Τασιόπουλος):  Κλιάεβιτς 8, Στυλιαρά 23(2), Μελά 4, Δημέλη 10,

Ασκιανάκη 6, Φωκιανού 7(1), Κύρου 5, Καλογεροπούλου, Σιδηροπούλου 12, Μαράκη, Μι-

χαλοπούλου, Βουδούρη, Αποστολοπούλου.

Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΧΟΡΕΥΕΙ
Στο χορό του καλεί ο Πρωτέας Βούλας μέλη και φίλους, την Κυριακή 19/2 στο

BAR RESTAURANT  " CASA D' ETALIA", (Βασ. Παύλου 99, Βούλα), από τις 2

έως τις 8 το βράδυ. Χορός, φαγητό, κέφι. Για προσκλήσεις στη Γραμματεία του.



ΕΒΔΟΜΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

«Στον παραμυθένιο κόσμο του Internet…
θέλουμε να λείπει ο κακός»

Μια νέα, ενημερωτική εκστρατεία ξεκινούν ο ΟΤΕ και η Cosmote, στο πλαίσιο της

Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2012 και των δράσεων που υλοποιούν για τον σκοπό

αυτό.

Η εκστρατεία φέρει το μήνυμα «Στον παραμυθένιο κόσμο του Internet… θέλουμε να
λείπει ο κακός», μέσω του οποίου οι δύο εταιρείες ενημερώνουν, τόσο το ευρύ κοινό,

όσο και τους εργαζόμενους του Ομίλου. 

Μάλιστα, σε ειδική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

στο The Mall Athens, ο ΟΤΕ και η Cosmote καλούν όλες τις ηλικιακές ομάδες παιδιά,

εφήβους, ενήλικες, γονείς, να ενημερωθούν για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου,

τους πιθανούς κινδύνους, αλλά και τον εθισμό των νέων. Η δράση αυτή γίνεται σε συ-

νεργασία με φορείς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που τελεί υπό την

Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinter-

net.gr» και  Γραμμή Βοηθείας «ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15» που διαχειρίζεται η Μονάδα

Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκο-

μείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», εκπρόσωποι των οποίων θα είναι εκεί για να απαντή-

σουν σε ερωτήσεις του κοινού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 /2/2012 και ΩΡΑ 14.30

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

1 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2 ΒΑΡΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ -ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Αλλαγές αγώνων: Ημερομηνία : Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 11:00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΝΕΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ & Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Το Σαββατοκύριακο 25-26/2/2012 (τριήμερο Καθαράς Δευτέρας) θα διεξαχθούν μόνο

τα πρωταθλήματα της Α΄ και Γ΄κατηγορίας. Στις ως άνω ημερομηνίες δεν θα διε-

ξαχθεί το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας 

Το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου, στο ΣΕΦ κρίνεται η ομάδα που θα κατακτήσει το

πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών. 

Ο ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  που το περασμένο Σαββατοκύριακο πέτυχε άλλες δυο νίκες

(4-1 τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και με το ίδιο σκορ τον ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) θα αντιμετωπίσει

τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ με τον οποίο συγκατοικούν στην 1η θέση του

βαθμολογικού πίνακα.   Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον πρώτο γύρο η ομάδα

του ΑΡΗ είχε επιβληθεί με 4-0 και παρά την κρισιμότητα του αγώνα, υπάρχει αι-

σιοδοξία για το αποτέλεσμα.

Για την Β Εθνική Κατηγορία Ανδρών η ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣ κέρδισε με

4-2 το ΡΟΥΦ 80 και έχασε με 4-1 από τον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ.

Για την ίδια κατηγορία στις γυναίκες η  ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με

4-1 τον ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και έχασε με 4-2 από το ΡΟΥΦ 80 και η  ομάδα του ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΤΗ έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ.

Για την Γ Κατηγορία Αττικής η αντρική ομάδα του ΑΡΗ 2006 έχασε με 4-2 από

τον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και 4-3 από τον ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ. Η ομάδα του ΑΡΗ

2006 δεν είχε στη δύναμή της τα δυο τελευταία Σαββατοκύριακα  τον αθλητή Γε-

νεράλη ( λόγω τραυματισμού) και έτσι έχασε το προβάδισμα που είχε στην κα-

τηγορία αυτή.

Την τρίτη συνεχόμενη ήττα γνώρισε ο

ΓΣ Κορώπιου καθώς ηττήθηκε εντός

έδρας με σκορ 23-22 από την Αναγέν-

νηση Βύρωνα.

Αυτή η ήττα θεωρείται αυτοκτονία

καθώς σε ολη τη διάρκεια του αγώνα οι

παίκτες του Dragan Janca ήταν μπρο-

στά στο σκορ με 3-4 γκολ και έχασαν

την πρωτοπορία στο σκορ  λεπτό πριν

την λήξη με αποτέλεσμα να γνώρισει

την ήττα.

Γ.Σ. Κορωπιου- Μπεκρης, Αλεξανδρης,

Τσορδας 1, Κωνστας 2, Γιαντσα, Περ-

ρος 4, Σουρλαντζης, Χρηστου, Σκουρ-

λης, Ντουνης 5, Τσιλιακος 2,

Αναγνωστου 1, Κατσικης 7.

Α.Σ. Αναγεννηση Βυρωνα- Αναγνω-

στοπουλος, Μανθος, Στουμπης Π. 5,

Βασιλοπουλος 3, Μιχος, Μηλιος, Κα-

τσαρος 2, Ζεκιος, Φαμπατς 2, Σικιαρης,

Αγγελης, Ερμιδης 4, Στουμπης Δ. 7,

Κρεμονας.

Δεκαλεπτα- 3:4, 8:6, 13:9, 15:15, 20:17,

22:23.

διλεπτα- 3/2  πεναλτυ- 1/3 , 5/6

διαιτητες- Γουσιας, Κουτσος,

Α2 Εθνική Ανδρών

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 22- 23    

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ.-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 36-24                                       

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 2-30                                              

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.27- 31                                

Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 18-18

Βαθμολογία :

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 6 12 182-135

2 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 6 9 146-128

3. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 6 7 148-138

4. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 6 7 144-150

5. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6 6 146-128

6. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. 6 5 163-138 *

7. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 6 5 126-129

8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡ. 6 4 151-157

9. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 6 2 144-172

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 6 0 97-172

* Ο Παράδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το

πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

Και τρίτη ήττα ο Γ.Σ. Κορωπίου

(handball) εντός έδρας!

Κρίνεται το πρωτάθλημα επιτραπέζιας

αντισφαίρισης για τον Αρη Βούλας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποι-

ήθηκε στο Κέντρο Υγείας η προγραμματι-

σμένη  εκδήλωση του Δήμου Κρωπίας και

του Σφηττού με θέμα «Το απώτερο παρελ-

θόν ενός σύγχρονου δήμου: Πρώιμη εποχή

του χαλκού στο Κορωπί» 

Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια της

σειράς “Περίπατοι Πολιτισμού” και  περιε-

λάμβανε ομιλία και ξενάγηση στον αρχαι-

ολογικό χώρο της ευρύτερης περιοχής από

την  αρχαιολόγο Κερασία Ντούνη, της Β΄

Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρ-

χαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η μεγάλη συμμετοχή, παρά τις δύσκολες

καιρικές συνθήκες, δείχνει το ενδιαφέρον

των πολιτών για την ιστορία του τόπου που

κατοικούν.

Ο  Νίκος Παυλίδης, (μέλος της Επιτροπής

Πολιτιστικών Θεμάτων του Σφηττού), υπεν-

θύμισε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύ-

τερη, μετά την εκδήλωση για τη Σφηττία

Οδό, στη σειρά Περίπατοι Πολιτισμού.  Εξή-

γησε ότι η σειρά περιλαμβάνει  ξεναγήσεις,

με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, σε χώ-

ρους και μνημεία της περιοχής με ιστορικό

ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον: «Σκοπός της
σειράς είναι  να γνωρίσουμε καλύτερα,
αλλά και να προβάλουμε τους πολιτισμούς
των κοινωνιών που έζησαν στην περιοχή»,

είπε και ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσουν

ανάλογες εκδηλώσεις,  όπως, στην Πανα-

γία τη Μεσοσπορίτισσα, το Κόντρα Γκλιάτε,

το Νησί του Ντούνη, τον Προφήτη Ηλία, το

Λιοτρίβι· περιοχές ιστορικού ενδιαφέρον-

τος. 

Στη συνέχεια η Κερασία Ντούνη περιέ-

γραψε, με τη βοήθεια πλούσιου φωτογρα-

φικού υλικού, την οργάνωση του οικισμού,

τους δρόμους και τις κατοικίες.  Την παρα-

γωγή προϊόντων και εργαλείων, την πλού-

σια οικοσκευή και ιδιαίτερα τα κεραμικά

αγγεία και τέλος, την οικονομία και το εμ-

πόριο του οικισμού.

Στην συνέχεια μετέβησαν στον αρχαιολο-

γικό χώρο, δίπλα στο ΚΥ, σε έναν από τους

πέντε θαλάμους που βρέθηκε πλούσιο

υλικό εργαλείων, αγγείων κλπ, στο υπόγειο

του Κέντρου Υγείας.

Ακολούθως η εκδήλωση συνεχίστηκε με μια

σύντομη ξενάγηση στις στεγασμένες αρ-

χαιότητες της οδού Ηρας, όπου καθηγητής

Σπύρος Λέκκας με σύντομη παρέμβαση εξή-

γησε ότι η λίμνη (Λιούτσα),  που υπήρχε

προπολεμικά στην περιοχή ήταν  μεταγενέ-

στερη του οικισμού, δικαιολογώντας έτσι

την ύπαρξη πηγαδιών στον οικισμό. Ανέ-

πτυξε ενδιαφέρουσα  θεωρία  για τη δημι-

ουργία της λίμνης. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής

Απ. Σταύρου, η περιφερειακή σύμβουλος

Δέσποινα Αφεντούλη, ο Δήμαρχος  Δημή-

τρης Κιούσης και η σύζυγός του Πόλυ

Κιούση, οι αντιδήμαρχοι Α. Ντούνης, Α. Πο-

λυλάκης, Θ. Γκίκας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γ.

Σπέλας, δημοτικοί σύμβουλοι, ο τέως Δή-

μαρχος Κ. Γκίκας.

Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης στην περιοχή του Κορωπίου

χρονολογούνται στα τέλη της 4ης χιλιετίας (3200 π.Χ.), δηλαδή

στην αρχή της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Οι κάτοικοι επιλέ-

γουν να εγκατασταθούν κυρίως σε πεδινές εκτάσεις κοντά σε

ρέματα ή περάσματα όπως στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου και στα

Λαμπρικά, σε ακτές όπως στην Αγ. Μαρίνα Κορωπίου, ή ακόμα

και σε λόφους όπως στο Κάστρο του Χριστού ή στο Κόντρα

Γκλιάτε (Κίτσι). Σε αυτές τις θέσεις αναπτύσσονται οικισμοί που

ακμάζουν κυρίως κατά την 3η χιλιετία (2800 – 2300 π.Χ). Είναι

χαρακτηριστικό σε αυτές τις θέσεις αναπτύχθηκαν αργότερα οι

αρχαίοι δήμοι όπως για παράδειγμα ο αρχαίος δήμος της Όης

στο Βόρειο τμήμα του Κορωπίου, στην περιοχή δηλαδή του οι-

κισμού του Κέντρου Υγείας. 

Ο πρωτοελλαδικός αυτός οικισμός αποτελεί σημαντικό πολιτι-

στικό και οικονομικό κέντρο όχι μόνο της περιοχής του Κορω-

πίου αλλά και ευρύτερα των Μεσογείων, όπως αποδεικνύουν

τόσο η έκταση του όσο και το πλήθος και η ποικιλία των ευρη-

μάτων του. 

Οργάνωση του οικισμού και κατοικίες 

Ο οικισμός καταλάμβανε μια έκταση περίπου 20.000 τμ2. και

αναπτύχθηκε σε χαμηλό λόφο που οριζόταν προς βορρά, από

το φυσικό ρέμα που κατέβαινε από την περιοχή της Ζωοδόχου

Πηγής. Τόσο στο βορειοδυτικό όσο και στο νότιο όριο του υπήρ-

χαν τάφροι λαξευμένοι στο μαλακό βράχο πιθανώς για τη διευ-

θέτηση ρεμάτων ή τη συλλογή ομβρίων υδάτων. 

Ήταν οργανωμένος σε οικιστικούς πυρήνες με κάποια απόσταση

μεταξύ τους οι οποίοι πιθανώς συνδέονταν με δρόμους από οδό-

στρωμα με χαλίκι. Οι κατοικίες κτίζονταν εκατέρωθεν των δρό-

μων και ανάμεσα τους υπήρχαν κοινόχρηστοι χώροι ή αυλές. Η

ύδρευση των κατοίκων εξασφαλιζόταν από πηγάδια λαξευμένα

στο φυσικό βράχο. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού 5 μεγάλοι

υπόγειοι λαξευμένοι λάκκοι είχαν χρησιμοποιηθεί ως αποθη-

κευτικοί χώροι λόγω των ιδανικών συνθηκών θερμοκρασίας και

υγρασίας που εξασφάλιζαν, καλύπτοντας πιθανώς τις ανάγκες

όλου του οικισμού. Οι χώροι αυτοί αργότερα μετατράπηκαν σε

λάκκους απορριμματικούς. 

Οι κατοικίες ήταν ορθογώνιες με κύριους τετράπλευρους χώ-

ρους και αρκετούς βοηθητικούς διαφόρων διαστάσεων. Τα θε-

μέλια τους ήταν λίθινα, κατασκευασμένα συχνά με την τεχνική

της ιχθυάκανθας (ψαροκόκαλο), ενώ στο πάνω τμήμα τους είχαν

ωμές πλίνθους. Η στέγη τους ήταν πιθανώς ξύλινη με πήλινα κε-

ραμίδια. Αντίστοιχα πάνω στα δάπεδα τους που ήταν από πατη-

μένο χώμα, πηλό ή πλάκες, υπήρχαν συχνά πήλινες εστίες,

φορητές ή μόνιμες για την προετοιμασία της τροφής τους.

Οικονομία, τεχνικές και προϊόντα

Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνο-

τροφία. Το πλήθος των αποθηκευτικών αγγείων και των εργα-

λείων όπως οι μυλόλιθοι, που σχετίζονταν με την παραγωγή και

την επεξεργασία δημητριακών και άλλων καρπών, αποδεικνύουν

την οργανωμένη καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. Παράλ-

ληλα, αρκετές

είναι οι ενδεί-

ξεις για την ορ-

γ α ν ω μ έ ν η

άσκηση της

κτηνοτροφίας

που βασιζόταν

κυρίως στην

κατανάλωση

του κρέατος

των αιγοπρο-

βάτων και των

βοοειδών όπως

μαρτυρούν τα πολυάριθμα οστά μικρών και μεγάλων ζώων. 

Επιπλέον τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια πλούσια οικοσκευή

που περιλάμβανε ποικίλα κεραμικά αγγεία, εργαλεία λίθινα και

μετάλλινα καθώς και διάφορα σκεύη που σχετίζονταν με την κα-

θημερινή ζωή των κατοίκων. 

Οι κάτοικοι κατασκεύαζαν αγγεία από πηλό τον οποίο συνέλε-

γαν συχνά στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού. Τα αγγεία αυτά

χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία της τροφής τους, όπως

μαγειρικά σκεύη και τηγάνια, για την αποθήκευση όπως πίθοι και

αμφορείς, καθώς και για την προσφορά και κατανάλωση της τρο-

φής, όπως φιάλες, κύπελλα, πρόχοι και φιάλες με προχοή, οι

«σαλτσιέρες» που αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό σχήμα της

περιόδου. Τόσο ο μεγάλος αριθμός των λεπτών αγγείων όσο και

η ποικιλία που εμφανίζουν ως προς το σχήμα, τους τρόπους κα-

τασκευής και τη διακόσμηση τους, μαρτυρούν μια πλούσια κοι-

νωνία με εκλεπτυσμένες συνήθειες. 

Τον πλούσιο οικιακό εξοπλισμό συμπλήρωναν τα πολυάριθμα λί-

θινα εργαλεία που βρέθηκαν σε όλο τον οικισμό και στην περι-

φέρεια του. Οι πρώτες ύλες που είχαν χρησιμοποιηθεί

προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου. Οι μυλό-

λιθοι που χρησίμευαν κυρίως για το άλεσμα των δημητριακών

είχαν κατασκευαστεί από ηφαιστειογενή πετρώματα (ανδεσίτη)

πιθανώς από την Αίγινα ενώ για τα διάφορα εξειδικευμένα ερ-

γαλεία όπως τα μαχαίρια και οι πελέκεις είχε χρησιμοποιηθεί ο

οψιδιανός από τη Μήλο ή σπανιότερα ο πυριτόλιθος από τη Θεσ-

σαλία ή τη Βόρεια Ελλάδα. 

Τέλος, σημαντικά ευρήματα αποτελούν οι διάφορες μήτρες και

οι σκωρίες χαλκού που μαρτυρούν την κατασκευή χάλκινων ερ-

γαλείων και αντικειμένων. Η ανακάλυψη λιθάργυρων, δηλαδή

των υποπροϊόντων του διαχωρισμού του αργύρου από το αργυ-

ρούχο μετάλλευμα, αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για την πρακτική

της μεταλλουργίας αργύρου στην περιοχή, με κέντρο το μεταλ-

λουργικό εργαστήριο στο γειτονικό οικισμό των Λαμπρικών. 

Η έκταση και η καλή οργάνωση του οικισμού, τα σημαντικά τε-

χνικά έργα όπως τα πηγάδια και οι υπόγειοι θάλαμοι, το ευρύ

φάσμα των δραστηριοτήτων των κατοίκων που συμμετέχουν

ενεργά στο δίκτυο ανταλλαγών που χαρακτηρίζει το Αιγαίο την

περίοδο αυτή, όπως αποδεικνύει ο μεγάλος αριθμός εισηγμένων

αντικειμένων από τις Κυκλάδες (μαρμάρινα ειδώλια και τηγανό-

σχημα σκεύη) και από την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα

(σαλτσιέρες Urfirnis) αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες μιας

προηγμένης τεχνολογικά και μιας ανεπτυγμένης οικονομικά κοι-

νωνίας. 

«Το απώτερο παρελθόν ενός σύγχρονου Δήμου:

Πρώιμη εποχή του χαλκού στο Κορωπί» 

Η ομιλία της αρχαιολόγου Κερασίας Ντούνη, της Β΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού


