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ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Να ορίσουμε πρώτα το περιεχόμενο του όρου «τρο-

μοκρατία». «Πολιτική κατάσταση κατά την οποία οι
κυβερνώντες επιβάλλονται εις τους πολλούς (τον

λαό) εμβάλλοντες εις αυτούς φόβον αμέσου κινδύ-
νου. Διακυβέρνηση λαού δια χρήσεως μέσων βί-
αιων»1. 

Αυτή είναι η κρατική τρομοκρατία· η “νόμιμη”! Είναι «η
τρομοκρατία η ασκούμενη υπό της κρατούσης τάξεως»1

και καταστάσεως, η ονομαζόμενη και «λευκή τρομο-
κρατία». Όχι βέβαια λόγω του νέφους των χημικών ου-

σιών με τις οποίες ασυστόλως ψεκάζουν τα ΜΑΤ τους

διαμαρτυρόμενους πολίτες, που συνέρχονται «ήσυχα
και χωρίς όπλα» (Σ. Άρθρο 11§1) και φοβίζουν αυτούς

με χρήση βίαιων μέσων, όπως ξυλο-

δαρμοί με γκλομπς κλπ. Αυτά γίνονται

έξω απ’ το Κοινοβούλιο. 

Τρομοκρατία όμως ασκείται και μέσα

στο ναό της Δημοκρατίας. Κι εκεί η

βία (διαγραφή) και ο εκφοβισμός,

ασκείται και έμμεσα και άμεσα. Με

την απειλή διαγραφής των βουλευτών

που πιθανόν να διαφωνούν με τις επι-

λογές του αρχηγού· επιλογές που

έχουν αποφασισθεί κατ’ εντολήν του

διευθυντηρίου των Βρυξελλών. Απειλές που, ιδιαίτερα

τελευταία, γίνονται πράξη. 

Η άσκηση ψυχολογικής βίας προς τους Βουλευτές τα

δύο τελευταία χρόνια είναι άνευ προηγουμένου. 

Και με την άσκηση αυτής της βίας προς τους Βουλευ-

τές αποσκοπείται να τρομοκρατηθεί και ο Λαός. 

Ολόκληρη επιστήμη! Δεν μ’ ενδιαφέρει στο παρόν η

βία που ασκείται προς τους βουλευτές και δεν διερω-

τώμαι γιατί αυτοί την αποδέχονται. Μ’ ενδιαφέρει

όμως το αποτέλεσμα που αυτή φέρει για το μέλλον

της χώρας και του λαού της. Για το μέλλον το δικό

μου και των παιδιών μου.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 3

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ 
Κρωπίας - Μassa  Ιταλίας

“Δεν μας φοβίζουν των Γερμανών τα βόλια”

Εκ βαθέων συνέντευξη 

με τον Γιώργο Πάντζα

Σελίδες 15, 24

Κάποια ΚΑΝΑΛΙΑ 

λένε ΨΕΜΜΑΤΑ

Οταν βλέπω - ακούω, ιδιαίτερα κάποια

μεγάλα κανάλια τηλεοπτικών σταθ-

μών, μου ‘ρχεται άθελά μου στη

μνήμη, η τελευταία εκφώνηση του Ρα-

διοφωνικού Σταθμού Αθηνων (ΡΣΑ),

προ της καταλήψεώς του, από τα γερ-

μανικά στρατεύματα κατοχής, την 27η

Απριλίου 1941*. Αναμεταδίδουμε από-

σπασμα:

ΕΔΩ, ΕΛΕΥΘΑΡΑΙ ακόμη ΑΘΗΝΑΙ
Ελληνες, οι Γερμανοί εισβολείς βρί-
σκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνων
[...]
Ελληνες ψηλά τις καρδιές!
Προσοχή, ο Ρ.Σ.Α., ύστερα από λίγο,
ΔΕΝ θα είναι ελληνικός· θα είναι γερ-
μανικός και θα μεταδίδει ψέμματα.
Ελληνες, μην τον ακούτε.
Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συ-
νεχισθεί μέχρι της τελικής νίκης. 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται

ήδη εδώ.  Ο τοποτηρητής τους, ο βι-

κάριος, ο υπόβλητος και οι προσκυνη-

μένοι είναι εδώ.

Οι ανιχνευτές τους, οι ακροβολιστές

τους, οι προσκοποί τους και προπομ-

ποί τους είναι εδώ.

Οι οικονομικοί εισβολείς ευρίσκονται

ήδη εντός των τειχών. Η αντίσταση

συνεχίζεται και θα συνεχισθεί μέχρι

της τελικής νίκης. 

Ελληνες, ψηλά το κεφάλι!

Ανοιχτό το μυαλό. Μην ακούτε αυ-

τούς που λένε ΨΕΜΜΑΤΑ.

Ακούτε μόνον τα ΜΜΕ που κάνουν

ακόμα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

* Αν θέλετε να ακούσετε τον εκφωνητή

Κώστα Σταυρόπουλο και τον παλμό του

μηνύματος, μπείτε στο www.ebdomi.com,

στο αντίστοιχο κείμενο.

Μας δουλεύουν...
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η μηδαμηνότητα των βουλευτών που αποδέχονται την τρο-

μοκρατία που τους ασκείται, ΔΕΝ με απασχολεί. 

Ιδού τελευταία δείγματα της τρομοκρατίας που ασκήθηκε

και υλοποιήθηκε. 

Ο θλιβερός και μοιραίος γόνος της δυναστείας Παπαν-

δρέου, ο Γ.Α.Π., διέγραψε προ διετίας τρεις βουλευτές του

«λόχου», επειδή είπαν «παρών» (ούσα) κατά την ψηφοφο-

ρία του πρώτου μνημονίου (Οικονόμου, Σακοράφα, Δημα-

ράς). Δεν υστέρησε σε αποφασιστικότητα άσκησης βίας και

ο Α. Σαμαράς διαγράφοντας, ευκαιρίας δοθείσης, την

Ντόρα Μπακογιάννη. Ακολούθησε το Μεσοπρόθεσμο και

μετέπειτα η «συμφωνία» της 26ης Οκτωβρίου και ο διορι-

σμός του δοτού και παράνομου Πρωθυπουργού Λ. Παπα-

δήμου. Ακολούθησε διαγραφή του Πάνου Καμμένου από

τον Σαμαρά και πάει λέγοντας. 

Μετά την ψήφιση με αυστηρή πειθαρχία, προειδοποιήσεις,

απειλές και του δεύτερου μνημονίου, μετά το μεσονύκτιο

της 12ης Φεβρουαρίου, ακολούθησε η «νύχτα του Αγίου
Βαρθολομαίου» με ομαδικές καρατομήσεις εικοσάδων βου-

λευτών ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. αντιστοίχως, μεταξύ των οποίων

και του βουλευτή της Περιφερείας μας Γ. Βλάχου. 

Κατά τις βίαιες αυτές διαγραφές – προγραφές που διέ-

πραξαν ο Γ.Α.Π. και ο Σαμαράς, παραβιάστηκαν παράφορα

τα άρθρα 60 και 61 του Συντάγματος, σύμφωνα με τα οποία

«οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης
και ψήφου κατά συνείδηση» (Σ. Άρθρο 60 §1) και «ο βου-
λευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε
τρόπο, για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των
βουλευτικών καθηκόντων» (Σ. Αρ. 61§1).

Συνυπεύθυνοι με το Σαμαρά και τον Γ.Α.Π. για την κατά-

φορη παραβίαση του Συντάγματος είναι ο Πρόεδρος της

Βουλής, που έπρεπε να προστατεύει το σώμα για την

απρόσκοπτη εκτέλεση των βουλευτικών τους καθηκόντων,

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που όφειλε να παρεμβαίνει,

διότι κατά το άρθρο 33 έχει ορισθεί θεματοφύλακας του

Συντάγματος και των νόμων με όρκο θρησκευτικό(!).

«Ορκίζομαι […] να φυλάσσω το Σύνταγμα…» (Σ. 33 §2)

Εξίσου συνυπεύθυνοι ως παθητικοί αποδέκτες της παρα-

βιάσεως του Συντάγματος είναι ΟΛΟΙ οι βουλευτές που δεν

αντιδρούν και δεν εγείρουν θέμα συνταγματικότητας για

το βιασμό της ελευθερίας λόγου και ψήφου των συναδέλ-

φων τους βουλευτών και για την ίδια την αυτοπροστασία

τους δευτερευόντως. 

Το καθεστώς αυτό πλέον ΔΕΝ είναι κοινοβουλευτική Δη-

μοκρατία. Είναι ολιγαρχεία. 

Ανθολόγιο Εκφοβισμού Λαού και Βουλευτών

Ας κλείσουμε με μια ανθολόγηση λεκτικού εκφοβισμού –

ψυχολογικού καταναγκασμού βουλευτών και λαού των τε-

λευταίων ημερών. 

Ανθολόγηση από τα άνθη του κακού:

Παπαδήμος: «Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα
μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Θα δημιουργούσε
συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής
έκρηξης.
Οι αποταμιεύσεις των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτος
θα αδυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις· να καλύ-
ψει στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως τα νοσοκομεία και τα
σχολεία, καθώς έχει ακόμα πρωτογενές έλλειμμα πάνω
από 5 δις ευρώ. [...]
Η εισαγωγή βασικών αγαθών – όπως φάρμακα, πετρέλαιο
και μηχανήματα – θα γινόταν προβληματική.[...]
Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά, αδυνατώντας να αντλή-
σουν χρηματοδότηση. Η ανεργία, η οποία είναι ήδη απα-
ράδεκτα υψηλή θα αυξανόταν περισσότερο. 
Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγούσαν, αργά ή γρήγορα, στην
έξοδο από το ευρώ».
Κατά την ομιλία του θυμήθηκε ότι «η χώρα τα τελευταία 65
χρόνια βίωσε έναν εμφύλιο και μια δικτατορία»2, αλλά πα-

ραδόξως “ξέχασε” ότι τα προηγούμενα 5 βίωσε έναν πό-

λεμο και μια Γερμανική κατοχή. Ίσως για να μη

στεναχωρήσει τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε.  

Και σε συγχορδία συμπλήρωσε ο Γ.Α.Παπανδρέου:

«…Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο χρόνια τώρα δίνουμε έναν
αγώνα απέναντι στις άγριες ορέξεις των αγορών και των
κερδοσκόπων... (ομολογία και σοσιαλιστική φρασεολογία

σαν εισαγωγή για ν’ αρχίσει η τρομολαγνεία) συνεχίζει:

«...Τι σημαίνει χρεοκοπία» […] «Μιλάμε για χάος. Μιλάμε
για καταστροφή με συνέπειες εντελώς, μα εντελώς ανε-
ξέλεγκτες». […] «με την Ελλάδα αργά ή γρήγορα εκτός
ευρώ, απομονωμένη, ταπεινωμένη, ανίκανη να βρει συμ-
μάχους», (τσ, τσ, τσ) κι αμέσως η ξεκάθαρη απειλή που

πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ:

Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε για εθνική υπόθεση, μιλάμε
για ψήφο εθνικής σημασίας, που είναι πάνω από την κομ-
ματική πειθαρχία. Καταψήφιση ή και φυγή δεν νοείται και
δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες. 
…Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά ο άλλος, είναι απλά
εφιαλτικός»3

Είχε προηγηθεί η ομοβροντία Αντώνη Σαμαρά:

Αφού έβαλε πρώτα το “τυρί” των άμεσων εκλογών, μετά το

PSI, μέσα στον Απρίλιο, για όσους προσδοκούν να γίνει κυ-

βέρνηση η Ν.Δ. με τις παλιές νοοτροπίες των λαφύρων της

εξουσίας κλπ., κλπ., υπενθύμισε την απειλή της προηγού-

μενης ημέρας, για να τους τρομοκρατήσει και την τελευ-

ταία στιγμή: 

«ο καθένας σας γνωρίζει (απευθύνεται προς τους βουλευ-

τές της Ν.Δ.) την προσωπική εκτίμηση που του τρέφω. Εκτί-
μηση αλλά και αγάπη. Όμως η Ελλάδα έχει πάρει όλα τα
λάθος μονοπάτια και τώρα είμαστε στο τελευταίο. 
Δεν έβαλα χθες θέμα κομματικής πειθαρχίας για να χωρί-
σουν οι δρόμοι μας. Δεν το θέλω. Όμως αυτό που λέω για
κάποιους που θα επιμείνουν, να ξέρετε ότι το εννοώ. Θα
χωρίσουν οι δρόμοι μας»4. (σ.Σ. και το ‘κανε άμεσα αυτή

τη “νύχτα της μεγάλης σφαγής”. Έκοψε το ένα πόδι της

Ν.Δ. και την οδηγεί “κουτσή” στις εκλογές και την Ελλάδα

να παίρνει αναστολή εκτελέσεως (κερδίζουμε χρόνο, είπε),

αλλά να αποδέχεται να γίνει βορά στις άπληστες και απάν-

θρωπες και απολίτιστες ορέξεις των αγορών, που παρα-

δέχθηκε στην ρητορική του και ο Γιωργάκης.

Η τρομοκρατία των αγορών πέρασε. 

Η τρομοκρατία των αρχηγών και του «δοτού» πέρασε. 

Ελπίζουμε να μην περάσουμε κι από την απαράδεκτη

«λευκή» τρομοκρατία στην «κόκκινη»5, που μας οδηγούν

με μαθηματική ακρίβεια. 

―――――――――

1. Εγκ. “ΠΥΡΣΟΣ”, τόμος ΚΓ σελ. 363.

2. Βουλή 12/2/12.

3. Πρακτικά Βουλής της 12/2/12, σελ. 325 κ.ε.

4.          »          »                    »     σελ. 312.

5. “Κόκκινη” είναι η επαναστατική τρομοκρατία του αγανακτισμέ-

νου και εξαγριωμένου λαού. Μην πάει το μυαλό σας στο ΚΚΕ.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Π. Μερτύρης νέος επικεφαλής
στην αξιωματική αντιπολίτευση
Παλλήνης Σελ. 6

Βελτίωση  Κόμβου ιππικού κέντρου Κα-
λύβια - Λαγονήσι - Ανάβυσσος Σελ. 6

Αποφάσεις Δ.Σ. Κρωπίας Σελ. 6

Καταναλωτικό κίνημα: Διάθεση πα-
τάτας στην Παλλήνη Σελ. 7

Κίμων ο Μλτιάδου (2)
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το παράδειγμα Σελ. 8

Στρατεύματα κατοχής στην

Αθήνα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Το καμηλό παλτό Νίκος Δήμου Σελ. 9

Ολη η ζωή σε 3 ρόδες...
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές και σχόλια Σελ. 11

Φιμώνεται η διακίνηση
ιδεών στα 3Β Σελ. 14

Εν όψει εκλογών... Δ. Ράπτη Σελ. 14

Πόσο αξίζω  Γ. Γκολφινόπουλου Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης καλεί στην

4η/2012 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική - Ειδική Συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου,  στις 7 Mαρτίου

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με μοναδικό θέμα:

«Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

ΟΓενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη-

σης, έχει ανοίξει τα βιβλία της Δημοτικής

Επιχείρησης του πρ. Δήμου Βούλας και κατά

πως ακούγεται θα βγάλει ...φίδια. Αναμονή!
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Αδελφοποίηση της πόλης του Κορωπίου με την ιτα-

λική πόλη Μάσσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Κορωπίου (21/2). 

Και οι δύο πόλεις έχουν ένα κοινό στοιχείο, που ανα-

ζητήθηκε από τις αρχές της πόλης Massa. Συγκεκρι-

μένα στις 16/9/1944 Γερμανοί ΕΣ-ΕΣ σκότωσαν 147

αιχμαλώτους που βρίσκονται θαμένοι στη Μάσσα.

Ανάμεσά τους ο Κορωπιώτης  Θωμάς Σκουρλής., πε-

θερός της Μαρίας Φαραζή-Σκουρλή, η οποία παρευ-

ρισκόταν στο δημοτικό συμβούλιο της 21/2.

Η οικογένεια του Θωμά Σκουρλή μέχρι πρόσφατα

(2002) τον θεωρούσε αγνοούμενο, αφού δεν είχε

στοιχεία για το πού τον πήγαν όταν συνελήφθη, μετά

απο καταγγελίες δωσίλογων την Ανοιξη του ‘44 στο

Κορωπί και παραδόθηκε στις ιταλικές αρχές Κατοχής.

Οπως έχουμε διαβάσει κείμενα του Θωμά Πρόφη (εκ- δότη της Κεκροπίας) από το mesogia.news.gr, οι κρα-

τούμενοι μεταφέρθηκαν από την Massa από Γερμα-

νούς κατά την αποχώρησή τους, μερικά χιλιόμετρα

έξω από την πόλη στην περιοχή Fosse του ποταμού

Frigido, όπου και τους εκτέλεσαν όλους. Το ημερο-

λόγιο έγραφε 16 Σεπτεμβρίου 1944. Οι Γερμανοί κα-

τέστρεψαν πολλά χωριά κατά την αποχώρησή τους

και προέβησαν σε ομαδικές εκετελέσεις.

Την εκτέλεση στην περιοχή αυτή δεν την αντελή-

φθησαν άμεσα. Μετά από 3 χρόνια η έντονη δυσο-

σμία οδήγησε στην εκσκαφή (1947) και

αποκαλύφθηκε η τραγωδία.

Αναζητώντας τα ονόματα των εκτελεσθέντων στα

αρχεία  και έγγραφα των φυλακών της Massa, σε

έρευνα που διεξήγαγε, η Alina Gjika, με τη συνδρομή

των Luigi Cairola και Raffaele Coluccia, βρήκε και το

όνομα του Θωμά Σκουρλή.

Οι ιταλικές αρχές τιμούν

Οι ιταλικές αρχές της Massa,  ανήγειραν μνημείο των

εκτελεσθένων και κάθε χρόνο πραγματοποιούν τε-

λετές ΜΝΗΜΗΣ στην πόλη.

Η οικογένεια του Θωμά Σκουρλή μέχρι το 2002 τον

θεωρούσε αγνοούμενο, όταν ειδοποιήθηκε από τις

ιταλικές αρχές.

Ακόμη, όσων εκτελεσθέντων βρέθηκαν οι οικογέ-

νειές τους, εκλήθησαν από τις ιταλικές αρχές και πα-

ρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις μνήμης και μάλιστα με

πληρωμένα τα έξοδα.

«Το να θυμόμαστε είναι χρέος μας, γιατί υπάρχει ο

κίνδυνος να ακυρωθούν από την Ιστορία εκείνα τα γε-

γονότα που λίγοι μπορούν να διηγηθούν και σπάνιοι

είναι οι μάρτυρες της πραγματικότητας […] που αν

δεν παρουσιαστούν (σ.σ. τα γεγονότα) […] θα εξα-

φανιστούν μέσα στον χρόνο». […]  «έχουμε ηθική

υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανό στη μνήμη μας

όλον εκείνον τον πόνο και να τον μετατρέψουμε σε

αγανάκτηση για τις βιαιότητες του παρελθόντος»,

γράφει στον πρόλογο του βιβλίου της η  Alina Gjika.

“Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν”
Μια ιστορία μνήμης και φόρου τιμής: στο Κορωπί και στην Μάσσα Ιταλίας

Μνημείο στην πόλη Massa 

H Μαρία Φαραζή-Σκουρλή, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γενική Συνέλευση απολογισμού, κό-

ψιμο της βασιλόπιτας και καταστατική

συνέλευση τροποποίησης πραγματο-

ποίησε ο Εξωραϊστικός - πολιτιστικός

σύλλογος “Κάτω Βούλα”, που μετά την

τροποποίηση του καταστατικού του λέ-

γεται Ευρυάλη.

Για όσους δεν γνωρίζουν η Κάτω

Βούλα είναι η περιοχή που καλύπτει τα

όρια της Βούλας προς Γλυφάδα, πίσω

από το Νοσοκομείο και πάνω μέχρι τη

Λεωφ. Βουλιαγμένης, που είναι και μία

από τις 5 συνοικίες του τέως Δήμου

Βούλας. Ευρυάλη, Πολιτεία, Δικηγο-

ρικά, Πανόραμα, Εξοχή, Πηγαδάκια.

Πλούσια η δράση του Συλλόγου με εκ-

δηλώσεις πολιτισμού (εκδρομές, δια-

λέξεις), αλλά και αγωνιστικές

παρουσίες για ελεύθερες παραλίες, κα-

θαριότητα και άλλα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε εκφρά-

στηκαν παράπονα από

μέλη για την «καθαριό-

τητα στην περιοχή, που

μόνιμα είναι εγκαταλε-

λειμένη από τις δημοτι-

κές αρχές».

Ακόμη συζητήθηκε η απο-

στέρηση της παραλίας

από τους κατοίκους, τα

μνημόνια που έρχονται

και ορέγονται την παρα-

λία για άλλη μια φορά και

την ακτή του κάμπινγκ

που, ενώ είχε ανοίξει με την παρέμβαση

δημοτικών συμβούλων και κατοίκων, την

ξανάκλεισαν αποστερώντας έτσι το κα-

λύτερο κομμάτι της ελεύθερης παραλίας

της Βούλας από τους κατοίκους.

Η Γενική Συνέλευση εξέδωσε ψήφισμα

που απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή

και ζητάει ελεύθερες παραλίες για κο-

λύμπι και αναψυχή και όχι διασκεδασά-

δικα.

Η “Κάτω Βούλα” γίνεται “Ευρυάλη”

Γενική Καταστατική συνέλευση με πίτα στην Κάτω Βούλα

Τα μέλη του Δ.Σ. αποτελούν: Γωγώ Βικελή (πρόεδρς), Δημ. Ζησιμόπουλος (Αντιπρόεδρος),
Εφη Γαβριλάκη Γεν. Γραμμ., Θαν. Αυγερινός ταμίας και μέλη Αννα Μπουζιάνη, Κ. Τσιριγώτης,
Στ. Σαλούστρος.
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H Art Gallery Café (Ιπποκρά-

τους & Γαληνού, Βούλα, 210

8958866) συνεχίζει, για 7η

χρονιά, τις καλλιτεχνικές της

δραστηριότητες και στα πλαί-

σια του Θεάτρου της Δευτέ-

ρας, παρουσιάζει το έργο του

Ρομπέρτο Ατάϋ «ΚΥΡΙΑ ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΑ». Πρεμιέρα κάνει τη

Δευτέρα 19 Μαρτίου στις

9.00μμ 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το έργο γράφτηκε το 1970, κι

όμως μιλάει για το σήμερα όσο

λίγα θεατρικά έργα. «….Δεν

γεννηθήκατε έτσι για το τί-

ποτα….γεννηθήκατε για

να….υπακούτε!»

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθε-

σία του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΟΡΑ και

πρωταγωνιστούν:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΣΗ, ΧΡΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας, το νομικό

του πρόσωπο και η Δημοτική

βιβλιοθήκη, σε εκδήλωση που

θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 3 Μαρτίου, ώρα 11.00

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Πε-

ζόδρομος, Γ. Παπασιδέρη 13)

θα γίνει παρουσίαση του παιδι-

κού βιβλίου  «Το μυστικό της

μαγικής τσαγιέρας» της συγ-

γραφέως Ελένης Γκίκα.

Είναι ενα παραμύθι για παιδιά

4 έως 8 ετών  ( Νηπιαγωγείου

και Α΄-Β τάξεων Δημοτικού)

Τα παιδιά του Κορωπίου θα

γνωρίσουν τη Νεφέλη … που

λατρεύει τις  τσαγιέρες! Δεν

έχει μία, ούτε δυο αλλά δεκαε-

φτά διαφορετικές, πανέμορ-

φες, μαγικές τσαγιέρες!...  

Θεατρική παράσταση

“Κατάδικός μου”

Το Δίκτυο Σαρωνικού οργανώ-

νει την παρακολούθηση της θε-

ατρικής, σπαρταριστής

κωμωδίας,  "Κατάδικός μου" με

την Ε. Ράντου, στο θέατρο

“ΔΙΑΝΑ”, την Κυριακή  11 Μαρ-

τίου,  στις 7.30μμ

Η μετάβαση και η επιστροφή θα

πραγματοποιηθεί με πούλμαν.

Τιμή συμμετοχής 19 € (εισιτή-

ριο και μεταφορά).

Δηλώστε  άμεσα συμμετοχή!

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-

τας)

6946-268384, 6934-959181

saronikosnet-info@yahoo.gr

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, σε συνερ-

γασία με το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μέσα στα

πλαίσια της συμβολής του στην προστασία του Περιβάλ-

λοντος, διοργανώνει αναδασωτική προσπάθεια στον Δήμο

Βουλιαγμένης Αττικής, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012. 

Τα μέλη και όποιος επιθυμεί να συμβάλλει στην πρωτο-

βουλία αυτή, θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στον Χώρο

της Παναγιάς Βουλιαγμένης, για να κινηθούν από εκεί

προς τον χώρο της αναδάσωσης.

"Η 
ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ

ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΕΡΑΣ"

στην Παλλήνη

Με την καινούργια παρα-

γωγή "Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ", το παιδικό

θέατρο Γιάννη Χριστόπου-

λου, θα επισκεφθούν το ΓΕ-

ΡΑΚΑ και την ΠΑΛΗΝΗ.

Το Σάββατο 3 Μαρτίου στις

5.30μ.μ. στο "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ" (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου) και

την Κυριακή 4 Μαρτίου στις

11.30 και στις 5.30μ.μ. η πα-

ράσταση θα ανέβει στην "Αί-

θουσα συνιδιοκτησίας” (Πλ.

Παιανίας).   
5 κορυφαίοι συντελεστές

υπογράφουν την παραγωγή.

Ο ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ σκηνοθέ-

τησε την παράσταση ενώ έχει

υπογράψει και τους στίχους

των τραγουδιών. Ο Μ. ΑΣΛΑ-

ΝΗΣ τα κοστούμια. Γ. ΖΟΥΓΑ-

ΝΕΛΛΗΣ έχει επιμεληθεί τη

μουσική, χορευτικά το θίασο

έχει καθοδηγήσει ο Φ. ΜΕΤΑ-

ΞΟΠΟΥΛΟΣ, τη θεατρική δια-

σκευή έχει κάνει ο Μ.

ΒΕΝΙΕΡΗΣ. 

"Πότε έχει μεγαλύτερη αξία
η ομορφιά; Όταν βρίσκεται
στην ψυχή και το σώμα ή
στην ψυχή και την καρδιά;
Τι είναι όμορφο και τι
άσχημο; Τις απαντήσεις θα
ανακαλύψουν τα παιδιά...”.    

Περισσότερες πληροφορίες.

6973.056635

Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Μαρτίου, θα

παρουσιαστεί ο θεατρικός μονόλογος της

Ελένα Τορνέρο «ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
με την Νικολέττα Βλαβιανού στην  αίθουσα

Πολύτροπο στις 21:00. 

Μια γυναίκα ανακαλεί με πολύ χιούμορ και
σαρκασμό όλη την ερωτική της διαδρομή με

συνοδοιπόρο πάντα ένα ροκ τραγούδι, που
ολοκληρώνει με καταλυτικό τρόπο την ανά-
μνηση.

Η ταινία «ΛΙΒΑΝΟΣ» σε σκηνοθεσία Σάμι-

ουελ Μαόζ, την Τετάρτη 7 Μαρτίου 21:15  

Πρώτος πόλεμος στο Λίβανο, Ιούνιος, 1982. Ένα
ισραηλινό τανκ συνοδευόμενο από μία διμοιρία
αλεξιπτωτιστών αναλαμβάνουν να ερευνήσουν
μία εχθρική πόλη η οποία βομβαρδίστηκε από
την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Η αποστολή
όμως ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και καταλήγει
σε παγίδα θανάτου. 
Η νύχτα πέφτει, καθώς τραυματισμένοι στρα-
τιώτες παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια
του κέντρου της πόλης, αδυνατώντας να επι-
κοινωνήσουν με την κεντρική διοίκηση, ενώ πε-

ρικυκλώνονται από Σύριους κομάντος. 

«ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στην Art Gallery Café

ΠΑΖΑΡΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί τους δημότες, στο με-

γάλο Bazaar, που διοργανώνουν οι εταιρείες FINE ARTS,

J & N. BOTSIS και ARTE MODERNA CONTEMPORANEA,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (οδός Γ. Παπαβασι-

λείου 34, Μαρκόπουλο), το διάστημα 25 Φεβρουαρίου -

11 Μαρτίου 2012, τις καθημερινές 10 το πρωί με 10 το

βράδυ.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε

μια σπάνια συλλογή από βιβλία, έγγραφα, έργα τέχνης, φωτο-

γραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα, συλλεκτικά αντικείμενα, γκρα-

βούρες, λιθογραφίες και γραμματόσημα.

Η εκδήλωση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού μέρος των

εσόδων, θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς

ή πολύ αργά για τη γνώση!
Για παιδιά 4-6 ετών

Περιπλάνηση στη φύση και την τέχνη

Μία ξέφρενη ξενάγηση-περιήγηση στη φύση μέσα από ανατρε-

πτικές ιστορίες με την εικαστικό Γεωργία Χατζηβασιλειάδη. Τα

παιδιά πρωταγωνιστούν σε ένα ταξίδι μυθοπλασίας στον κόσμο

των ορατών -από τον κρυμμένο μικρόκοσμο έως τον μυστήριο

μακρόκοσμο- με σκοπό να αντιληφθούν την ανθρώπινη  κλίμακα

σε σχέση με το σύμπαν. Αναλύονται οι βασικές αρχές των πλα-

στικών τεχνών (σχέδιο, χρώμα,

γλυπτική, χαρακτική) μέσα από

ένα ανέμελο παιχνίδι με ζουλίγ-

ματα, τυπώματα, αγγίγματα, σφη-

νώματα, σταξίματα και ζυμώματα.

Ημερομηνίες: 15 Μαρτίου, 22, 29

Μαρτίου, 5 Απριλίου,  18:00-19:30

Ιδρυμα Θεοχαράκης 

Λ. Β. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1 Αθήνα  

Τ: 210-3611206
E: info@theocharakis-foundation.gr

www.thf.gr

«Το μυστικό της μαγικής τσαγιέρας» της Ελένης Γκίκα

Ένα παραμύθι για το θαύμα της Τέχνης και το μυστήριο του Χρόνου

Κινηματογράφος στις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940 98500

Κυριακή 11/3, εκδρομή και

ξενάγηση στον αρχαιολο-

γικό χώρο και τον Λέοντα

της Χαιρωνείας, στην πε-

ριοχή που η μάχη ανάμεσα

στους Αθηναίους  και τους

Μακεδόνες στα 338 πΧ δε

σήμανε μόνο την κυριαρχία

των Μακεδόνων στην Ελ-

λάδα, αλλά και την κατάρ-

γηση της πόλης κράτους. 

Πεζοπορία στον Παρ-

νασσό, από τη Βελίτσα. Η

διαδρομή είναι εύκολη (Α)

μέσα σε ελατοδάσος και

νερά και διαρκεί συνολικά 4

ώρες.

Ξενάγηση στην Αρχαία Τι-

θορέα, τη γραφική Βελίτσα,

την πόλη που οχύρωσαν οι

Φωκείς μετά από τη μάχη

των Θερμοπυλών. 

Φαγητό στον πλάτανο του

χωριού Βελίτσα

Για Συμμετοχή Μαριλένα

Λομάγιν  2109659398

& 6937074087

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΔΙΠΟΤΑΜΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑ 



ΕΒΔΟΜΗ  3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Εκδήλωση από το Δήμο 3Β

«Υμνούμε τη Γυναίκα»

Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας – Γραφείο

ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα

της Γυναίκας με τίτλο «Υμνούμε τη Γυναίκα» την

Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 18:00 στο Πολιτιστικό κέν-

τρο «ΙΩΝΙΑ»  δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας.

"Η Τελετή" 
θεατρική παράσταση

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ οργα-

νώνει αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:

1) ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Μαρτίου, ώρα 8:00 στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

(Βούλα, δίπλα στο Δημαρχείο), η Θεατρική ομάδα του

Συλλόγου -στην πρώτη της εμφάνιση- παρουσιάζει το

έργο "Η Τελετή" του Παύλου Μάτεσι. Σκηνοθεσία Με-

νέλαου Ντάφλου - Σκηνικά και κοστούμια Στέφανος Χα-

τζηστεφάνου.

Μουσική Βραδιά
2) ΠΕΜΠΤΗ 8 Μαρτίου, στο χώρο "Πεζόδρομος", η Λο-

γοτεχνική ομάδα του Συλλόγου αφιερώνει μια Λογοτε-

χνική και Μουσική βραδιά στις «Γυναίκες των αιώνων».

“Δωρεάν Αξιολογήσεις 

λογοθεραπείας (screening test)”

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  σε συνεργασία

με τον Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογο-

θεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), διοργανώνει εκδήλωση

την  Κυριακή 11 Μαρτίου από 09:00 έως 18:00 στο Πο-

λιτιστικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ» Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18 δίπλα

στο Δημαρχείο Βούλας εν’ όψει της Πανευρωπαϊκής

Ημέρας Λογοθεραπείας.

Μέλος του ΣΕΛΛΕ.  θα πραγματοποιήσει  δωρεάν   αξιο-

λογήσεις λογοθεραπείαςγια τον έλεγχο τυχόν δυσκο-

λιών ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας σε  κατοίκους του

Δήμου ανεξαρτήτου ηλικίας.

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 213

2019930 προκειμένου να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Παρασκευή 9 Μαρ-

τίου οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουν

τη βραδινή ποδηλατο-

βόλτα στο Στέκι  των

Φίλων του Ποδηλάτου στο

Θησείο (Επταχάλκου 7)

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει

από τη Βούλα  (Αφετηρία

Τραμ) και θα  ακολουθή-

σουμε τη διαδρομή Παρα-

λιακή Λεωφόρος - Πρίγκ.

Πέτρου - Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης -Βούρβαχη - Ακρό-

πολη Θησείο-Επταχάλκου-

Στέκι Φίλων του Ποδηλά-

του, Εδώ θα συναντη-

θούμε με τους Φίλους του

Ποδηλάτου και  θα έχουμε

την ευκαιρία  να πιούμε το

ποτάκι μας και να συζητή-

σουμε. Θα κάνουμε

στάση για μία ώρα  και στη

συνέχεια θα  επιστρέ-

ψουμε στην αφετηρία του

Τραμ Βούλας από την ίδια

διαδρομή.

Το σύνολο της ποδηλασίας

υπολογίζεται σε 3 ώρες

με την επιστροφή. χωρίς

τη στάση

art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα, τηλ. 210 8958866

Οι μπαλάντες του κόσμου

Ο συνθέτης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ & οι φίλοι του πα-

ρουσιάζουν μια επιλεγμένη ανθολογία από μπαλάντες

και τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου. το ΣΑΒ-

ΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ, 9μ.μ. 
Η  ανθολογία περιλαμβάνει τραγούδια των Beatles, Bob Dylan,

παραδοσιακά από την Λατινική Αμερική, Ιταλία, Αρμενία, Νέ-

γρικα (spirituals), διανθισμένα με τραγούδια Ελλήνων συνθετών

όπως Μ. Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σαββόπουλου κ.ά., καθώς και

προσωπικές συνθέσεις του Σ. Δεκεριάν, Έλσα Αφεντάκη τρα-

γούδι, Μπρουνίλντα Ευγενεία Μάλο βιολί, Άκης Πετρινιώτης

κοντραμπάσο

Maria Missirli - Toutes les femmes en moi

Μια φωνή για τις γυναίκες

Η Μαρία Μισιρλή, �ε την μοναδική φωνή της σε �ία παν-

δαισία από τραγούδια μεγάλων γυναικών, που άφησαν

το στίγμα τους στο μουσικό παγκόσμιο στερέωμα, θα

βρίσκεται την Ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου), 9μ.μ.

στην Art Gallery Cafe
Τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλους κι έκαναν τεράστια επι-

τυχία, ερμηνευμένα από μεγάλες ντίβες όπως η Μαρία Κάλλας,

Barbra Streisand, Shirley

Bassey, Sarah Brightman, Edith

Piaff, Celine Dion, Lara Fabian,

Whitney Houston, Marriah Car-

reyh, Νανά Μούσχουρη, Βίκυ

Λέανδρος, Χαρούλα Αλεξίου,

Τζένη Βάνου, Μαρινέλλα,

Άννα Βίσση και άλλες. Μια

βραδιά γεμάτη γαλλικές, αγ-

γλικές, ελληνικές και ιταλικές

μελωδίες που θα μείνει χαραγ-

μένη στην μνήμη σας.

Πριν την μουσική παράσταση, στις 8�.�., θα πραγμα-
τοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας του διακεκριμένου φω-
τογράφου Γιάννη Κανελλόπουλου �ε θέ�α «η γυναίκα
στον Χορό».

ΑΛΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ

Γράφει η Διονυσία Ρώντα  

Ο Θοδωρής Αθερίδης παίζει χωρίς να παίζει. Η Βάσια

Παναγοπούλου είναι παντρεμένη μ’ έναν αποτυχημένο

ηθοποιό (Αλέκος Συσσοβίτης), τον οποίο ο Τάκης Χρυσι-

κάκος κατηγορεί ότι δεν παίζει καλά την αδελφή. Με μια

κουβέντα: ΑΛΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ στο Θέατρο Άνεσις! 

Δεν το λένε τυχαία «ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ»: Πολύ άνετο φουα-

γιέ με ποπ κορν και όλα τα σχετικά και μέσα, πολυθρόνες

για να βουλιάξεις άνετα και να ξεχαστείς στη θεατρική πα-

ράσταση. Μέχρι να φας την πρώτη πιστολιά και ν’ αρχίσει να

χτυπά η καρδιά σου. Αλλά, δεν μπορώ να πω, σε προειδο-

ποιούν:

«Στην παράσταση ακούγονται πυροβολισμοί.»

Αυτό που δεν είναι δυνατόν να περιμένεις, αν δεν το ζήσεις,

είναι πόσο δυνατά ακούγεται μέσα σ’ έναν κλειστό χώρο ένας

πραγματικός πυροβολισμός. Πόσο μάλλον όταν έχεις αφεθεί

στις πολύ καλές μουσικές επιλογές του Θοδωρή Αθερίδη � από

το “Si tu t'apelles Mélancolie” μέχρι τη “Madame Butterfly” του

Πουτσίνι και το θέμα απ’ το “Παρίσι-Τέξας” του Βέντερς. Εύ-

στοχοι μουσικοί συνειρμοί για τη ζωή που χάνεται όταν δεν

μπορείς να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με αυτόν που υποτίθε-

ται ότι αγαπάς. 

Κανένας χωρισμός δεν είναι ευχάριστος. Όμως κι εδώ ακόμα

υπάρχουν πολλά δυνητικά επίπεδα ψυχικής κατάπτωσης.

Όταν χωρίζει η ηθοποιός Άννα Ο’Νιλ (Βάσια Παναγοπούλου)

τον ηθοποιό σύζυγό της Ρόμπερτ Σάιμον (Αλέκος Συσσοβί-

της), εκείνη του επιτρέπει να πάρει όλα τα προσωπικά του αν-

τικείμενα, «αλλά όχι και το ipad»! Κι εκείνος αξιολογεί

ισοπεδωτικά αυτά που χάνει: τη γυναίκα του, τα λεφτά της, το

στρώμα του με νερό!

Δεν είναι τυχαίο που ο Χάρολντ Πίντερ έχει πει ότι η ζωή του

στο θέατρο δεν του προσέφερε τίποτα πιο απολαυστικό απ’ το

να σκηνοθετεί έργα του Σάιμον Γκρέι. Η Βάσια Παναγοπούλου

έχει επιλέξει ένα έργο που θα σε αφήσει κερδισμένο όταν το

δεις. 

Προσεγμένα σκηνικά (Μυρτώ Αναστασοπούλου) και φωτι-

σμοί (Κατερίνα Μαραγκουδάκη). Σκηνοθετικές επιλογές (Θο-

δωρής Αθερίδης), που μπορείς να δικαιώσεις μόνο στο

τέλος, όταν έχεις χωνέψει το «Αλήτες Θεατρίνοι» συνολικά.

Τότε κατανοείς την απότομη κινησιολογική συμπεριφορά του

Συσσοβίτη: Πώς αλλιώς θα φερόταν κάποιος που είναι κλει-

σμένος σ’ ένα κλουβί, όταν μάλιστα νιώθει υπεύθυνος που

“ζει” σαν ευνούχος γάτος; 

Η παράσταση «Αλήτες Θεατρίνοι» στο Θέατρο Άνεσις δεν

υποκρίνεται ότι είναι κωμωδία, αλλά ούτε και δράμα. Δεν

επαιτεί ούτε το γέλιο σου ούτε και το δάκρυ σου. Αλλά σε

προειδοποιώ ότι θα τα δώσεις και τα δύο. Θα ξαφνιαστείς

έντονα στη σκηνή πριν από το διάλειμμα (στο μέσο ακριβώς

της παράστασης).

Και μετά θ’ αρχίσει η ρώσικη ρουλέτα. Ρεσιτάλ άνεσης ο

Τάκης Χρυσικάκος και σκηνικού δοσίματος ο Αλέκος Συσ-

σοβίτης. Σε παρασύρουν και οι δύο σε μια τραμπάλα από τη

θέση εξουσίας στη θέση του να εκλιπαρείς για τα πραγμα-

τικά ουσιώδη στη ζωή σου. Μέχρι να φτάσεις να πεις:

«Σε κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν θα προκαλέσω να το βιώ-

σει αυτό». 

Η Βάσια Παναγοπούλου καταφέρνει να σε ταράξει ως πέτρα

του σκανδάλου, αποδίδοντας μια πέτρινη καρδιά πίσω από

ένα κοριτσίστικο προσωπάκι. Θύτης και θύμα περισσότερο

απ’ όλους. Χωρίς κραυγές, χωρίς περιττές κινήσεις. Όπως ο

πιο δυνατός πόνος μιας αλλοτριωμένης ψυχής. 

Πειστικός στην υποκριτική μεταμόρφωσή του και ο Λαέρτης

Βασιλείου. 

Ας μην ξεχνιόμαστε: Το «Αλήτες Θεατρίνοι» δεν γράφτηκε

σαν ένας ύμνος στην υποκριτική, αλλά σαν αντι-ύμνος στην

υποκρισία. Πας να δεις αυτό που λέει ο Θοδωρής Αθερίδης

για την υποκριτική υπεροχή μας απέναντι στους χαμαιλέον-

τες, μια και σ’ εμάς τους ανθρώπους «δεν αλλάζει μόνο η

όψη μας. Αλλάζει ο ήχος μας, αλλάζει και η ψυχή μας»… 
«Σας ομιλεί ο ίδιος ο εκλιπών» Simon Gray. 

Τηλ. Θεάτρου “Ανεσις”: 210 7488881-2

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ
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«Ουσιο-Εξάρτηση, Πρόληψη και

Έγκαιρη Παρέμβαση»

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

ενημέρωσης των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο:

«Ουσιο-Εξάρτηση, Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέμβαση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Παλλή-

νης, (16ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώνος),  στις  13 Μαρτίου και

ώρα: 11.30 – 14.00. Εισηγήτρια η Υπεύθυνη του Δικτύου

Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, Κυρίτση Ιωάννα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη, 06/03/2012, στα

Τηλέφωνα, 210-3576045  - Κιν. : 6944831880

Και νέα αλλαγή στην δημοτική

παράταξη της Παλλήνης 
"ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ"

Επικεφαλής 

ο Παναγιώτης Μερτύρης 

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στον καλλικρατικό

Δήμο Παλλήνης, ο τέως δήμαρχος του τέως δήμου Παλ-

λήνης, Σπύρος Κωνσταντάς είχε ηγηθεί ψηφοδελτίου με

την παράταξη “Δήμος ισχυρός - πόλη με Οραμα”. Χάνον-

τας το Δήμο βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Στην πορεία του πρώτου χρόνου ο Σπύρος Κωνσταντάς

παραιτήθηκε από την ηγετική θέση της παράταξης και τη

θέση του κατέλαβε ο Τριαντάφυλλος Κουτσικούρης, τέως

Κοινοτάρχης της Κοινότητας Ανθούσας.

Αυτό για λίγους μήνες, γιατί, και ο Τρ. Κουτσικούρης πα-

ραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της παράταξης και

στη θέση του εξελέγη μέσα από την παράταξη, (23.2) ο

Παναγιώτης Μερτύρης.

Ο Παναγιώτης Μερτύρης

ευχαρίστησε τα μέλη του

συνδυασμού για την εμπι-

στοσύνη που έδειξαν στο

πρόσωπό του και κάλεσε

σε συστράτευση και ενό-

τητα, για μια εποικοδομη-

τική και ουσιώδη

αντιπολίτευση στον Δήμο

Παλλήνης. Επεσήμανε πως επιβάλλεται να υπάρξουν δυνα-

μικές παρεμβάσεις όταν οι καταστάσεις το απαιτούν καθώς

η μαχητικότητα της μείζονος αντιπολίτευσης, μπορεί να λει-

τουργήσει ευεργετικά για την διοίκηση του Δήμου. Να την

κάνει πιο αποδοτική και να την αποτρέψει από πιθανές λαν-

θασμένες αποφάσεις. Αναγνώρισε τη βαριά ευθύνη που ανα-

λαμβάνει και ξεκαθάρισε πως θα δρα αποκλειστικά με

γνώμονα το καλό και το συμφέρον των Δημοτών.

«Ο  Ρόλος  του  ΕΟΠΠΕΠ  και  

EUROPASS, στη διαφάνεια 

των Προσόντων και την προώθηση

στην Απασχόληση»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, στα πλαίσια ενημέρω-

σης  των  Εκπαιδευτικών,  διοργανώνει Ημερίδα,  με  τίτλο:

«Ο  Ρόλος  του  ΕΟΠΠΕΠ  και  του  Εθνικού  Κέντρου   EU-
ROPASS, στη διαφάνεια των Προσόντων, την ενίσχυση της
Κινητικότητας  και την προώθηση στην Απασχόληση».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πειραματικό Μουσικό

Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλήνης, (17ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώ-

νος), στις 9  Μαρτίου και ώρα: 11.00 – 13.30.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Τρίτη, 06/03, στα ανα-

γραφόμενα Τηλέφωνα, 210-3576045  - Κιν. : 6944831880

Με ομόφωνη απόφαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου Αττικής,

ψηφίστηκε η «Βελτίωση του Οδι-

κού Τμήματος: Κόμβος Ιππικού

Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι –

Ανάβυσσος», την περασμένη Τρίτη

21/2.

Το έργο εντάσεται στο Π.Ε.Π. Ατ-

τικής και την εκτέλεση του ανα-

λαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής. Το

κόστος του έργου ανέρχεται στα

18.895.463,74€ (με Φ.Π.Α.). 

Πρόκειται για ένα μεγάλο αναπτυ-

ξιακό έργο, απαραίτητο για την πε-

ριοχή, το οποίο αναμένεται να

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη

βελτίωση της καθημερινότητας

των κατοίκων και στη διευκόλυνση

της διέλευσης των οχημάτων.

Ήδη έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημ-

μυρικά έργα στην περιοχή και ο

Δήμος Σαρωνικού περιμένει τους

Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

(ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ) να μετακι-

νήσουν τα δίκτυά τους προκειμέ-

νου να προχωρήσει η επόμενη

φάση του έργου. 

Με παρέμβασή του στη συνε-

δρίαση του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου ζήτησε την επι-

πλέον χρηματοδότηση του εν

λόγω έργου με 600.000€ για την

κατασκευή του αγωγού της απο-

χέτευσης, που κρίνεται σκόπιμο να

προηγηθεί  της κατασκευής των

αγωγών ύδρευσης και όμβριων

υδάτων, ώστε να μη χρειαστεί να

υπάρξουν εκ νέου παρεμβάσεις

(ξήλωμα δρόμων, ανακατασκευή

κτλ) που θα επιφέρουν μεγάλες

καθυστερήσεις και επιπλοκές στην

υλοποίηση των δύο μείζονος ση-

μασίας για το δήμο μας έργων. 

Το αίτημα του Δημάρχου Σαρωνι-

κού έγινε αποδεκτό και υπήρξε η

δέσμευση ότι θα αναζητηθεί ο τρό-

πος προκειμένου η παραπάνω ανα-

γκαία παρέμβαση να ενταχθεί στο

σύνολο του έργου. 

«Βελτίωση του Οδικού Τμήματος: Κόμβος Ιππικού

Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος»

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους

Ιταλούς Δημάρχους πρότεινε να

σταλεί, ο Αρ. Γκίκας (επικεφαλής

της αξιωματικής αντιπολίτευσης)

στη συνεδρίαση της 21/2. Την πρό-

ταση απεδέχθη το Δημοτικό Συμ-

βούλιο· ο δε δημ. σύμβουλος της

πλειψοηφίας Σπ. Κόλλιας έδωσε

συγχαρητήρια τονίζοντας ότι:

«είναι ένα βήμα πολιτισμού

η κίνηση των Ιταλών και

οφείλω να δώσω συγχαρη-

τήρια στην αντιπολίτευση

που σκέφθηκε να τους τιμή-

σουμε».

― 8.000 ευρώ θα στοιχίσουν

στο Δήμο Κρωπίας τα καπά-

κια των φρεατίων, που πρέ-

πει να αντικατασταθούν, αφού

κάποιοι ανεγκέφαλοι τα έκλεψαν

με κίνδυνο να σκοτωθεί κόσμος

πέφτοντας μέσα!

― Σε καλό δρόμο οι οικονομικές

υποχρεώσεις του Δήμου, αφού

όπως αναφέρθηκε από τον αντιδή-

μαρχο στο Δ.Σ. (21/2) έχουν πλη-

ρωθεί όλα τα παλιά τιμολόγια από

το 2009 και 2010 και στο Α’ εξά-

μηνο του ‘12 δεν θα χρωστάει κα-

θόλου, παρά το ότι όπως είπε ο

προϋπολογισμός του ‘12 είναι μει-

ωμένος κατά 15% έναντι του

2011.

― Απέρριψε την αίτημα κινητής

τηλεφωνίας για εγκατάσταση κε-

ραίας επί της οδού Σκοπευτηρίου

(Βάρης-Κορωπίου) πάνω στο κτί-

ριο Κολομβούνη.

«Πάγια θέση του Δήμου μας είναι
να μη δεχόμαστε τέτοιες εγκατα-
στάσεις κεραιών. Αλλωστε είναι
δίπλα στο ογκολογικό νοσοκομείο

και σε σχολεία», δήλωσε ο Δή-

μαρχος Δημ. Κιούσης.

― Την πρόταση συγχώνευσης των

δύο σχολείων ΕΠΑ και ΤΕΛ Κορω-

πίου αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο. Συμφώνησε και η

Επιτροπή Παιδείας, αλλά και οι δι-

ευθυντές ων σχολείων, με την

προϋπόθεση ότι θα ψηφιστεί

ο νέος νόμος που έχει ανα-

κοινωθεί για το ΤΕΛ.

― Αδελφοποίηση της πόλης

του Κορωπίου με την ιταλική

πόλη Μάσσα αποφάσισε το

Δημοτικό Συμβύλιο (21/2).

Και οι δύο πόλεις έχουν ένα

κοινό στοιχείο. Στις

16/9/1944 Γερμανοί ΕΣ ΕΣ σκότω-

σαν 147 αιχμαλώτους Ελληνες

που βρίσκονται θαμένοι στη

Μάσσα. Ανάμεσά τους ο Κορωπιώ-

της  Θωμάς Σκουρλής.

Περισσότερα για τον Θωμά
Σκουρλή στη σελίδα 3

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
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Καταναλωτικό Κίνημα 

Διάθεση πατάτας 

στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης, στοχεύοντας στην στήριξη των

νοικοκυριών, παρεμβαίνει καθημερινά με νέες δρά-

σεις.

Το νέο κίνημα που ξεκίνησε με πώληση προϊόντων

κατευθείαν από ον παραγωγό, καταργώντας τον με-

σάζοντα που ανεβάζει δυσανάλογα τις τιμές, κατέ-

βηκε από τη Βόρεια Ελλάδα στην Παλλήνη.

Ετσι ξεκινούν με παρέμβαση και στο καταναλωτικό

κίνημα. Σε συνεργασία με τους πατατοπαραγωγούς

του Νευροκοπίου θα διατεθούν πατάτες στον Δήμο,

στην πολύ χαμηλή τιμή των 28 λεπτών ανά κιλό.

Ο Δήμος καλεί τους δημότες και τους κατοίκους του

Δήμου, που επιθυμούν να προμηθευτούν πατάτες

να συμπληρώσουν τα έντυπα παραγγελίας που δια-

τίθενται ηλεκτρονικά στο www.palini.gr  η σε έντυπη

μορφή στο Δημαρχείο Παλλήνης, (Ιθάκης 12, Γέρα-

κας ), Γραφείο Αντιδημάρχων,  τηλ.210-6604638,

μέχρι 8 Μαρτίου.

Μετά την συγκέντρωση των εντύπων παραγγελίας,

εντος 10 ημερών και σε συγκεκριμένη ημέρα και

ώρα θα γίνει η διάθεση από τους ίδιους τους πατα-

τοπαραγωγούς, αυστηρά, σύμφωνα με τα δελτία

παραγγελίας.

Οι Ελληνες απειλούν και 

οι Γερμανοί εφοριακοί 

δηλώνουν ότι δεν έρχονται 

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο λαϊκό αίσθημα

η είδηση ότι 160 Γερμανοί εφοριακοί θα έρθουν στην Ελ-

λάδα για να μας βάλουν σε τάξη. 

Εξοργισμένοι πολίτες καταγγέλουν σε μεταξύ τους συ-

ζητήσεις: “ας τολμήσουν να έρθουν να μου κάνουν
έλεγχο”.
Στο μεταξύ η επιθυμία του Γερμανού Υπουργού Οικονο-

μικών Β. Σόιμπλε, βρίσκει αρνητικό πεδίο και στους Γερ-

μανούς εφοριακούς.

Ετσι στις 26 Φεβρουαρίου το συνδικάτο των Γερμανών

εφοριακών (DSTG) εξέδωσε ανακοίνωση, όπου δηλώνουν

ότι δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για διάφορους λόγους. 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων:

― η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα έλλειψης τεχνογνωσίας

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά έλ-

λειψη πολιτικής βούλησης για τον περιορισμό της.

― οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν πρόβλημα έλ-

λειψης υποδομών για την καταπολέμηση της φορο-

διαφυγής.

― ο πρόεδρος της DSTG Τόμας Εϊγκεντάλερ  δηλώνει ότι

το κλίμα εναντίον της Γερμανίας στην Ελλάδα είναι

πολύ "θερμό" και ότι φοβάται για την σωματική ακε-

ραιότητα των συναδέλφων του που θα σταλούν στη

χώρα μας.

― αντιπροτείνει την επίσκεψη Ελλήνων εφοριακών στη

Γερμανία προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο

λειτουργίας των γερμανικών φορολογικών αρχών και

να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην Ελλάδα.
www.eforiakoi.org

ΑΣΚΙ εφοριακών

Μια ομόφωνη απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου, έφτασε μέσα σε ένα

μήνα να γίνει μειοψηφία ένθεν και

ένθεν και από τους συμβούλους της

μειοψηφίας και από της πλειοψηφίας

στην προχθεσινή συνεδρίαση (29/2).

Το θέμα είναι η γνωστή ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρ-

κοπούλου για τη δημιουργία

αποτεφρωτήρα. Μια απόφαση που

χαιρετίστηκε από μεγάλη μερίδα πολι-

τών σε όλη την επικράτεια, αφού δεν

υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα

μέχρι σήμερα.

Το πρώτο “ράγισμα” της απόφασης

προκάλεσε επιστολή συμβούλων της

αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζη-

τούσε επανεξέταση του θέματος γιατί

υπάρχουν διαφωνίες από την τοπική

κοινωνία. Ηταν ο λόγος που ο επικε-

φαλής της αξιωματικής Αντιπολίτευ-

σης Γιάννης Πολίτης δήλωσε την

αποχώρησή του και από επικεφαλής

και από την παράταξη, τονίζοντας ότι:

«...Δεν με καλύπτει καμμία επιστολή,
για το θέμα της αποτέφρωσης που
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Κατα-
λύεται η Δημοκρατική λειτουργία και
οι θεσμοί του Δήμου. Δεν μπορεί καμ-
μία ανακοίνωση να ανατρέπει ομόφω-
νες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου».
Απ’ τη μια λοιπόν ο Μητροπολίτης Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής, που εξέ-

δωσε λαύρα επιστολή κατά του Δήμου

και των πιστών που θα τολμήσουν να

ζητήσουν αποτέφρωση, απ’ την άλλη

η επιστολή της “Ανθρώπινης πόλης”

για άρση της απόφασης(!) και τέλος η

νέα επιστολή συμβούλων της πλει-

οψηφίας, οδήγησαν στη συνεδρίαση

της Τετάρτης 29/2, όπου με συντρι-

πτική πλειοψηφία (δεκαεννέα συμβού-

λοι εκ των οποίων οι  έντεκα της

πλειοψηφίας) ακύρωσαν ομόφωνη(!)

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Σωτηρης Μεθενίτης, προ-

σπάθησε να δώσει λύση, μεταφέρον-

τας το χώρο δημιουργίας του αρκετά

έξω από την πόλη, αλλά οι άναρθρες

κραυγές μιας φανατισμένης μάζας,

“τρόμαξαν” και το Δήμαρχο και τους

συμβούλους. Προς τιμήν του ότι

άφησε τους συμβούλους του να απο-

φασίσουν κατά συνείδηση και όχι ως

πρόβατα σε μαντρί.

Οπως σημείωνε ο δήμαρχος στην προ-

ηγούμενη  συνεδρίαση του σώματος,

έκανε αποδεκτή την  πρόταση της μει-

οψηφίας παρά το ότι δεν συμπλήρωνε

τον αριθμό των συμβούλων που ορίζει,

προκειμένου να προκαλέσουν τη σύγ-

κληση δημοτικού συμβουλίου, για να

μπορέσει να αναπτυχθεί ένας εποικο-

δομητικός διάλογος που θα αναδείξει

τα καλά και τα κακά ενός τέτοιου

έργου.

Βέβαια το φανατισμένο πλήθος που

ξεχείλισε την αίθουσα προχθές δεν

άφησε τέτοια περιθώρια. Οι άνθρωποι

δεν είχαν έρθει για να ακούσουν, αλλά

για να επιβάλουν!

Ο δήμαρχος, Σωτήρης Μεθενίτης,

επανέλαβε την αρχική πρόταση, με τη

χωροθέτηση κοντά στο Βιομηχανικό

Πάρκο (ΒΙΠΑ) Μαρκοπούλου, στα σύ-

νορα με τα Καλύβια.  Υποστήριξε την

ορθότητα της πρότασής του, την

οποία συνέδεσε  και με τη δεινή οικο-

νομική κατάσταση που βρίσκεται σή-

μερα ο Δήμος. «Το έργο θα γινόταν
με αυτοχρηματοδότηση από ιδιώτη
επενδυτή, χωρίς να επιβαρυνθεί ο
δήμος ούτε με ένα ευρώ, και θα είχε
καθαρά ετήσια έσοδα, της τάξης των
300 - 500.000 ευρώ», εξήγησε.

Επανέλαβε ότι σε θέματα που άπτον-

ται  ατομικών δικαιωμάτων των πολι-

τών, δεν γίνονται εκπτώσεις,

κρίνοντας ταυτόχρονα τις αιτιάσεις

για σοβαρή περιβαλλοντική επιβά-

ρυνση από την λειτουργία του Αποτε-

φρωτηρίου ως αστήρικτες, εφ’όσον

βεβαίως ληφθούν τα αναγκαία μέτρα

περιβαλλοντικής προφύλαξης!

Την πρότασή του αυτή, υπερψήφισαν

πέντε σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ο

Ανδρέας Συλλελόγλου από τη Λαϊκή

Συσπείρωση και ο ανεξάρτητος πλέον

Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Πολί-

της, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα καυστικοί,

για το ποιοι τελικά υποκινούν την ακύ-

ρωση του έργου, αλλά και για το ποιος

λόγος,  οδήγησε αρκετά μέλη του Σώ-

ματος σε αλλαγή της στάσης τους.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος

Αλλαγιάννης, επικαλούμενος την

«απουσία της αναγκαίας ευρύτερης

κοινωνικής συναίνεσης», ζήτησε την

απόρριψη της ομόφωνης απόφασης. 

Οι αντιρρήσεις - πέραν του θρησκευτι-

κού δόγματος - που είναι αναφαίρετο δι-

καίωμα του καθενός να επιλέξει,

αφορούν “ρύπανση του περιβάλλοντος

από τις διοξίνες που θα εκλύονται στην

ατμόσφαιρα”.

Αλήθεια, έχει σκεφθεί κανείς τι “ξε-

ζουμίζει” από τα κοιμητήρια στον

υδροφόρο ορίζοντα, ιδιαίτερα με την

πολυφαρμακία που χρησιμοποιείται

από τον άνθρωπο!

Και έχουν ανατρέξει σε άλλες χώρες,

οι διαφωνούντες, να δουν ότι τέτοιες

μορφές εγκατάστασης λειτουργούν

εδώ και εκατό και πλέον χρόνια. Πόσο

λιγότερο “πρωτοπόρους” μας θέλουν

τελικά οι κοινωνίες. 

Μήπως γι’ αυτό βρίσκονται τα Μεσό-

γεια ακόμα με βόθρους και βοθρολύ-

ματα να ξεχειλίζουν στους δρόμους

και στα σοκάκια;
Αννα Μπουζιάνη

Παγώνει για όλους

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου, από το πρωί της Πέμπτης, 1

Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την αρνη-

τική απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, πλήθος τηλεφωνημάτων,  από

δημότες, εκπρόσωποι της επιστημονι-

κής κοινότητας και οργανώσεις για τα

ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσαν την

αμέριστη συμπαράστασή τους για την

συνεπή στάση του, στον Δήμαρχο

Μαρκοπούλου.

Τέλος ξεκαθαρίζει τη θεσμική δέσμευσή

του, για την εφαρμογή της ετυμηγορίας

του Δημοτικού Συμβουλίου και την υλο-

ποίηση της απόφασης, που ουσιαστικά

σημαίνει και την απομάκρυνση κάθε πι-

θανότητας κατασκευής Αποτεφρωτη-

ρίου, από οποιονδήποτε τρίτο, στον

Δήμο Μαρκοπούλου!

Αποτεφρωτήρας τέλος 

οριστικά στο Μαρκόπουλο
Αναμενόμενη η νέα απόφαση της άρσης. 

Ο φανατισμός είναι κακός σύμβουλος.

Η κατάλυση της δημοκρατίας είναι σημείο των καιρών.
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Το παράδειγμα!

Η Πηνελόπη Παπαϊωάννου από αεροσυνοδός στην Ολυμ-

πιακή Αεροπορία (που κι εκεί μπήκε με τη γνωστή συνταγή)

φεύγοντας πήρε μια καλή σύνταξη. Στη συνέχεια με την

εφαρμογή, του νόμου 3717/2008 του Μιχ. Καρχιμάκη, περί

μεταφοράς υπαλλήλων της Ο.Α. στον ευρύτερο δημόσιο

τομέα), «βολεύτηκε» σε μια «νύχτα» στο “υπερτροφικό

κράτος”, όπως καταγγέλλει Ανδρέας Λοβέρδος.

Ετσι με την κοινή υπουργική απόφαση 22080/510-2010 του

υφυπουργού Εσωτερικών, του υφυπουργού Οικονομικών,

καθώς και του υπουργού Υποδομών- Μεταφορών και Δι-

κτύων, βρίσκει δουλειά στο υπουργείο Εσωτερικών και,

συγκεκριμένα, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Η απασχόληση αφορά σύμβαση αορίστου χρόνου σε συνι-

στώμενη προσωποπαγή θέση.

Η Π. Παπαϊωάννου όταν έφυγε από την Ο.Α πήρε εφ' άπαξ

50.000 ευρώ και τώρα θα έχει το δικαίωμα να πάρει ένα

δεύτερο και βέβαια να απολαμβάνει τον μισθό της και μια

καλή σύνταξη για τα γηρατειά.

Η πρόσληψη της κυρίας Παπαϊωάννου δημοσιεύτηκε στο

φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αριθμός 1782,

με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2010, σε ειδική λίστα με άλλα

οκτώ ονόματα ενώ είναι προφανές πως έχει προσληφθεί

νομότυπα εκμεταλλευόμενη ευνοϊκό «παράθυρο» του

νόμου για εργασιακή τακτοποίηση.

Ο σημερινός Υπουργός Υγείας ο οποίος διατέλεσε επίσης

Υπουργός Εργασίας, έχει κάνει πολλές βαρύγδουπες δη-

λώσεις, ενώ εσχάτως στράφηκε και εναντίον τριμελών και

τετραμελών οικογενειών που ζουν με έναν μόνο μισθό!

Πριν λίγες ημέρες, ως «εισαγγελέας» των πάντων  είπε

πως «Ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι ταλαιπωρούν
εννέα εκατομμύρια Έλληνες».

Αλήθεια, ποιος όμως, διορίζει ποιους στο δημόσιο;

Ο Α. Λοβέρδος, έχει αποκρύψει επιμελώς εδώ και ενάμιση

χρόνο να αναφέρει ότι ανάμεσα στους οκνηρούς και τεμ-

πέληδες, όπως υπονόησε, διορισμένους δημοσίους υπαλ-

λήλους που «παρασιτούν» στην «καμπούρα» του

ελληνικού λαού βρίσκεται και η γυναίκα του Καίσαρα, η

αγαπημένη του σύζυγος!

Γιατι η Π. Παπαϊωάννου, εκτός από το δικαίωμα που έχει

στην εργασία ως Ελληνίδα πολίτης, τυγχάνει να είναι η σύ-

ζυγος του Α. Λοβέρδου!

Το “παράδειγμα” καλά κρατεί...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Αρκετά χρόνια μετά τη νικηφόρο ναυμαχία της
Σαλαμίνας, που έγινε τον Σεπτέμβριο του 480
π.Χ. ο Κίμων σαν στρατηγός, εστάλη στη Μικρά
Ασία μαζί με τον Αριστείδη και  με γενικό αρχηγό
τον βασιλιά της Σπάρτης τον Παυσανία, με
σκοπό  να απελευθερώσουν τους εκεί  Έλληνες
από τους Πέρσες. 
Η συμπεριφορά όμως του Παυσανία στο ελλη-
νικό στρατόπεδο, ό οποίος σημειωθήτω, ήταν
γιος του Κλεομβρότου, του αδελφού του Λεω-
νίδα και νικητή στις Θερμοπύλες, υπήρξε  απα-
ράδεκτη απέναντι των συμμαχικών δυνάμεων.
Ο Παυσανίας  επιδείκνυε σκανδαλώδη φιλική
προσέγγιση προς τους Πέρσες αιχμαλώτους,
των οποίων την  μαλθακή ζωή είχε αρχίσει να μι-
μείται. Όταν μάλιστα έφτασε στο σημείο, να ζη-
τήσει την κόρη του  βασιλιά Ξέρξη για γυναίκα
του, αλλά και την συμπαράστασή του για να απο-
στασιοποιηθεί από τη Σπάρτη και να επικυριαρ-
χήσει  επάνω στους  λοιπούς Ελληνες,  η
λακεδαιμονική αρχή των  Εφόρων τον ανεκά-
λεσε  πίσω με την κατηγορία του “μηδισμού”. 
Μετά την ανάκληση του Παυσανία, ο Κίμων ανα-
λαμβάνει την αρχιστρατηγία. Αμέσως προχωρεί
σε εκκαθάριση των παραλιακών περιοχών της
Θράκης από τις περσικές φρουρές. Τώρα ο πλού-
τος της περιοχής σε πρώτες ύλες χρυσό, άρ-
γυρο, ξύλα έρχεται στην έξουσία του εν ονόματι
των Αθηνών. 
Το 476 π.Χ. πληροφορείται,  ότι οι Πέρσες από
την πόλη Ηιόνα με ηγέτη  τον Βόγη η Βούτη,  κα-
ταπιέζουν τον πέριξ ελληνικό πληθυσμό. Αυτή  η
πόλη τροφοδοτείται σε σιτηρά από τους εγγύς
Θράκες. Ο Κίμων εκδιώκει τους Θράκες, πολιορ-
κεί την πόλη, και  τότε η πόλη εγκλωβισμένη   λι-
μοκτονεί. Διαβρώνει τα πλίνθινα τείχη της,
αλλάζοντας τον ρούν του  Στρυμόνα και τα κάνει
ευάλωτα. Μπροστά σε αυτήν τη κατάσταση,   ο
Βόγης   εγκαταλείπει την πόλη αφού προηγου-
μένως την έχει παραδώσει στις  φλόγες. Ο
Κίμων νικητής μπαίνει  στην  ερειπωμένη Ηιόνα,

τη χρησιμοποιεί ως επίνειο μιας νέας πόλης, της
Αμφίπολης, μιας καινούριας πόλης  που εκεί σιμά
τώρα  χτίζει ιδρύοντας μια νέα αθηναϊκή αποι-
κία.
Νικητής γυρίζει στην Αθήνα.  Στην Αγορά  τιμά-
ται, όσο δεν έχει τιμηθεί ποτέ κανένας  άλλος.
Ούτε  ο Μιλτιάδης, ούτε ο Θεμιστοκλής. Σε Τρίε-
δρη  λίθινη Στήλη ή Τρεις Ερμάς  όπως ελέγετο,
αναγράφει τις νίκες του στρατού του, παραλεί-
ποντας την αναφορά στο δικό του όνομα.                                                                                                                                                                                             
Μετά κατευθύνεται προς τον Δορίσκο, τελευταίο
περσικό οχυρό στη θρακική χερσόνησο, αλλά και
πλούσιο.   Το καταλαμβάνει και  ακολούθως  έρ-
χεται στη Σκύρο. Η Σκύρος  κατέχεται από  τους
Δόλοπες, -θεσσαλικό λαό, συμμαχικό προς τον
Ξέρξη-  που λυμαίνονται τα παράλια και παρεμ-
ποδίζουν το δια θαλάσσης εμπόριο των Αθη-
ναίων. Τους εκδιώκει και εγκαθιστά στο νησί
αποίκους κληρούχους, για να ελέγχουν την κί-
νηση των πλοίων στο Αιγαίο. Στην Σκύρο βρίσκει
ακόμα τον χαμένο τάφο με τα οστά του Θησέα
και τα φέρνει στην Αθήνα (475 π.Χ.).  Ο Θησέας,
τετρακόσια χρόνια μπροστά, είχε φτάσει στη
Σκύρο. Εκεί ο βασιλιάς Λυκομήδης τον φθόνησε
και τον σκότωσε ύπουλα. Από τότε  το μαντείο
των Δελφών είχε χρησμοδοτήσει  ότι «όποιος
καταφέρει να βρεί τον τάφο και να φέρει το λεί-
ψανο του Θησέα στην Αθήνα, αυτός θα τιμάται
από τους συμπολίτες του αιώνια σαν ήρωας.»
Την εποχή αυτή, όπως και σήμερα από μεγάλα
κράτη, η ανεργία αντιμετωπιζόταν με συνεχείς
εκστρατείες και επιδρομές. Αυτές έφερναν, πάλι
όπως και σήμερα,  στη μητρόπολη λάφυρα και
χρυσό,  φτηνά εργατικά χέρια δούλων, φόρους
υποτελείας και  διεύρυνση του  εμπορίου.
Γι΄αυτό μη μας ξενίζει, πως το επάγγελμα του
στρατιωτικού ήταν  πάντοτε εν τοις πράξεσι  συ-
νάμα προσποριστικό για το κράτος  εργαλείο  και
όχι  μόνο θεσμός για την άμυνα και προστασία
της ακεραιότητας της πατρίδας. 
Έτσι ο Κίμων ακολουθώντας την πεπατημένη

οδό, καταλαμβάνει την Κάρυστο, (472 π.Χ.) και
σε συνέχεια τη Νάξο ή οποία  είχε αποστατήσει
από τους Αθηναίους και την επαναφέρει στους
κόλπους της συμμαχίας και στον εναγκαλισμό
του φόρου υποτελείας. (475π.Χ.) 
Τα 468 π.Χ. οι Πέρσες είχαν αρχίσει να συγκεν-
τρώνονται στην Παμφυλία, με σκοπό να επιτε-
θούν στους Έλληνες στα μικρασιατικά παράλια.
Ο Κίμων από το 478 π.Χ. έχει συγκροτήσει ναυ-
τικό στόλο εκ  200 τριήρων επανδρωμένων μόνο
με Αθηναίους ναύτες. Αυτό ήταν το χαρακτηρι-
στικό του Αθηναϊκού στόλου. Δεν είχαν δούλους
ή αιχμαλώτους στα κουπιά, μόνο ελεύθερους
Αθηναίους  πολίτες, γι΄ αυτό και η πολεμική υπε-
ροχή τους ήταν και ψυχικά ανώτερη. Ο στόλος
είχε φτιαχτεί με συμμαχικά χρήματα, όταν οι
εταίροι σύμμαχοι  αυτό το είχαν επιλέξει από το
να παρέχουν  άνδρες, αλλά αυτό στη συνέχεια
τους είχε υποβιβάσει σε υποτελείς.
Ο Κίμων λοιπόν με 200 πλοία δικά του,  μετα-

σκευασμένα για να έχουν και την δυνατότητα
μεταγωγής πεζικαρίων,  μαζί με τα  100 των συμ-
μάχων, κατατροπώνει τους Πέρσες  και αιχμα-
λωτίζει 200 πλοία τους. Καταστρέφει άλλα 80
περσικά που έρχονταν σε επικουρία από την
Κύπρο και επιβάλλει την περίφημη “Κιμώνειο Ει-
ρήνη”. Με αυτή οι Πέρσες υποχρεώνονται  να
μην πλησιάζουν τα μικρασιατικά παράλια, σε
απόσταση  μικρότερης μιας ημέρας δρόμου με
άλογο και να τηρούν απαγορευτικό πλουν πέραν
από τις νήσους Κυανέες  και  Χελιδόνία.
Ο Κίμων με λάφυρα πλούσια τώρα γυρίζει στην

Αθήνα. Θεμελιώνει “τα Μακρά Τείχη”,  επάνω σε
βαλτώδες και ελώδες έδαφος ( 465. π.Χ.). Κατα-
σκευάζει “το Θησείο”, όπου τοποθετεί τα οστά
του Θησέα. Οικοδομεί “τον Θόλο” για στέγη του
Πρυτανείου, χτίζει  και την “Ποικίλη Στοά” στον
Κεραμεικό με τη συνδρομη του Πεισιάνακτα (460
π.Χ.). Στην Ελευσίνα αναθέτει στον αρχιτέκτονα
Κόροιβο  την ανοικοδόμηση του “Τελεστηρίου”,
το οποίο περατούται από τον Περικλή. 
Εκστρατεύει πάλι το 465 π.Χ.  εναντίον της
Θάσου, η οποία είχε αποστατήσει από την Αθη-
ναϊκή Συμμαχία.  Γκρεμίζει τα τείχη της και αιχ-
μαλωτίζει το στόλο της επιβάλλοντας σκληρούς
όρους υποτέλειας με πολεμική αποζημίωση και
ετήσιο φόρο.  Έρχεται η σειρά της Μακεδονίας,
αλλά δεν   προχωρεί εναντίον της. 
Αυτό όμως δεν αρέσει στην Αθήνα, η οποία τον
ανακαλεί  με την κατηγορία, ότι δεν προχώρησε
εναντίον της Μακεδονίας, γιατί δωροδοκήθηκε
από το βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαο. Με-
ταξύ των κατηγόρων του ήταν  και ο πρωτοεμ-
φανιζόμενος  Περικλής.
Στην απολογία του προβάλλει. ότι: «Ναι,  δεν

εξεστράτευσα κατά της Μακεδονίας, γιατί εγώ
μόνο από εχθρούς έχω μάθει να πλουτίζω».
Αθωώνεται  και τον ανακαλούν στην ενεργό
δράση. 
Το 464 π.Χ. οι Σπαρτιάτες που γνώριζαν τα φι-
λικά του αισθήματα και τον θαυμασμό που
έτρεφε προς αυτούς, του ζητούν τη βοήθειά του.
Με τον σεισμό που τους είχε πλήξει,  οι Μεσσή-
νιοι  και οι είλωτες είχαν βρει την ευκαιρία να
επαναστατήσουν εναντίον τους. Επιμένει και
ζητά από την Αθήνα να του επιτραπεί να σπεύσει
σε βοήθειά τους.
Όταν  ο Κίμων κατέφθασε στην Ιθώμη  με ένα

μεγάλο στρατό από 4000 άνδρες,  οι Σπαρτιάτες
κατατρόμαξαν.  Φοβήθηκαν για την ακεραιότητα
της ανεξαρτησίας τους και τον έδιωξαν πίσω. 
Ο Κίμων γυρίζει στην Αθήνα και για την αποτυχία
της εκστρατείας του, μετά από  εξοστρακισμό
εξορίζεται για δέκα χρόνια. 
Το 457 π.Χ,  οι Σπαρτιάτες για πρώτη φορά έρ-
χονται βόρεια επιθετικά.  Φτάνουν  στην Τανά-
γρα και κατατροπώνουν τους Αθηναίους.  Οι
Αθηναίοι τότε ανακαλούν τον Κίμωνα, ο οποίος
καταφέρνει να συνάψει ειρήνη συμφιλίωσης.
Το 450 π.Χ.  τον βρίσκομε με τον στόλο του να
πλέει  προς την Κύπρο, την οποίαν κατείχαν οι
Πέρσες. Πολεμώντας στην πολιορκία του Κιτίου,
τραυματίζεται και πεθαίνει. (κατ΄άλλους πεθαί-
νει όχι από το τραύμα, αλλά  από κάποια αρρώ-
στια).

Στην πορεία της εξιστόρησης αναζητήσαμε   την
“ίσων” και ελεύθερου λόγου  εταίρων Αθηναϊκή
Συμμαχία, αλλά δεν την βρήκαμε.  Βρήκαμε τους
νόμους της Σπάρτης και της Αθήνας να στέκον-
ται υπεράνω των προσωπικών συμφερόντων των
πολιτών τους, οσοδήποτε υψηλά   και αν   στέ-
κονται αυτοί. Από την άλλη μεριά  και τους πολί-
τες- ηγέτες  να υπακούουν σεβόμενοι τα
κελεύσματα της πολιτείας τους. Βρήκαμε  ακόμα
την Πόλη Κράτος, να μη διστάζει   να τιμωρεί
ακόμα και ηγέτες της όταν ατακτούν. 
Αυτό το τελευταίο, της τιμωρίας των ενόχων,
υπευθύνων δημοσίων ανδρών, αν είχε έρθει και
σε εμάς κληρονομημένο,  τα πράγματα ασφαλώς
θα ήταν καλύτερα σήμερα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Αισχύλου ‘’Περι Κτησιφώντος “
2) Πλουτάρχου “Κίμων” - Λούκουλος, Εκδ Ζήτρος
3) Ηροδότου ‘’Ιστορίαι’’ 
4) Παυσανίου Περιηγήσεις Εκδ. Εκδοτική Αθηνών.
5) “Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου”, Εκδ. Δομή 
6) “Ιστορία Ελληνικού Εθνους”,  Εκδ. Εκδοτική Αθηνών
7)  Εγκυκλ. Π¨άπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

Κίμων ο Μιλτιάδου (2)
Ο Αθηναίος στρατηγός
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Είναι εδώ από τον Αύγουστο. Πατούν τα άρβυλά τους γη ελ-

ληνική, ωσάν να αποπατούν στους τάφους των πεσόντων για

λευτεριά Ελλήνων. Είναι στρατεύματα κατοχής, απροκάλυπτα,

ξεκάθαρα, ξεδιάντροπα. Γερμανοί και Ολλανδοί κρανοκέφαλοι

έχουν ήδη καταστήσει εμφανή την προσβλητική για τους Έλ-

ληνες παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας, στη διάρκεια

των τελευταίων αντιμνημονιακών διαδηλώσεων.

Οι δανειστές-κατακτητές μας αγωνιούν να εξασφαλίσουν την

απρόσκοπτη ενθυλάκωση του συνόλου της ελληνικής δημό-

σιας περιουσίας. Γνωρίζουν ότι οι μέχρι τώρα αντιδράσεις των

Ελλήνων στη νέα Κατοχή, είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου

έξω απ’ το νερό, μπροστά σε ότι θα ακολουθήσει στο άμεσο

μέλλον. Κρίνουν ανεπαρκείς και αναξιόπιστες τις κατασταλτι-

κές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., όχι βέβαια λόγω μειωμένων επιχει-

ρησιακών δυνατοτήτων, αλλά λόγω των σταδιακώς

αυξανομένων πιθανοτήτων παθητικής ή και ενεργητικής συμ-

πράξεώς τους με τα πλήθη των εξεγερμένων Ελλήνων. Διότι

ούτε και η πλέον προωθημένη πλύση εγκεφάλου, όπως αυτή

που υφίστανται οι υπηρετούντες στα Μ.Α.Τ, ούτε και ο αι-

σχρός ψυχικός πειθαναγκασμός που τους ασκείται, μπορούν

να τους αποστασιοποιήσουν από την οδυνηρή επίγνωση ότι

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μισθολογικής κακομοιριάς, επι-

φορτισμένοι επί πλέον να σπάνε τα κεφάλια των ομοεθνών

τους κακομοίρηδων που διαμαρτύρονται.

Σ’ ένα καλά οργανωμένο, μαζικό και ψυχωμένο «ντου» κατά της

Βουλής των επιόρκων και των δια παρουσίας νομιμοποιητών

τους, δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιος ιδιαίτερα υψηλό δεί-

κτη νοημοσύνης για να αντιληφθεί ότι οι διμοιρίες των Μ.Α.Τ θα

λακίσουν ατάκτως. Όχι μόνο λόγω του «ωστικού κύματος», αλλά

κι επειδή θα πρέπει κάποιος να είναι ακραία μαλθάκας για να θυ-

σιάσει την ζωή του γι’ αυτούς που πηδ..ε την ζωή του. Και δεν

αντιλέγω ότι είναι ντροπιαστικά υψηλό το ποσοστό των εχόν-

των «άϊ κιού» ραδικιού και ψυχή κολοκυθιού στις διμοιρίες των

Μ.Α.Τ, αλλά θα βαίνει μειούμενο από δω και πέρα, όσο θα γρα-

τσουνάει το στομάχι τους η αμείλικτη τσουκνίδα των «τρία και

ξύστα» που παίρνουν για μισθό.

Ειρήσθω εν παρόδω, όταν ομιλώ για Βουλή επιόρκων και νο-

μιμοποιητών τους, αναφέρομαι και στους τριακοσίους, από την

επομένη –τουλάχιστον- της ορκομωσίας της κατοχικής κυ-

βέρνησης Παπαδήμου. Περιλαμβάνω και τους αντιμνημονια-

κούς, διότι όφειλαν άπαντες να είχαν ομαδικά παραιτηθεί,

ώστε να μη νομιμοποιούν με την παρουσία τους εντός του

υποτιθέμενου «Ναού της Δημοκρατίας» -μεταβληθέντος σε

επαρχιακό πρακτορείο- την εξώφθαλμη συνταγματική

εκτροπή, διά ενός ψευδοπρωθυπουργού, υπαλλήλου των δα-

νειστών μας, που δεν εξέλεξε ο ελληνικός λαός, αλλά η Γερ-

μανίδα καγκελάριος. Και ο Παπαδόπουλος διέθετε παρωδία

Βουλής, την «Συμβουλευτική» του, αλλά δεν έπαυε να είναι

πραξικοπηματίας και δικτάτορας, όπως η συνέχιση της σημε-

ρινής, κατάφωρα αναντίστοιχης με την λαϊκή βούληση Βου-

λής, δεν νομιμοποιεί το γεγονός ότι εκλεγμένοι από τον

ελληνικό λαό δωσίλογοι, παρέδωσαν ελαφρά τη συνειδήσει

και καρδία την Πατρίδα στην κατοχή ξένων δυνάμεων.

Είναι γελοίο, απογοητευτικό και τελικά εξοργιστικό το θέαμα

των αντιμνημονιακών «εθνοπατέρων» και «εθνομητέρων» να

καλούν τους εξαθλιωμένους Έλληνες σε εξέγερση, καθήμε-

νοι οι ίδιοι επί των χρυσοτόκων εδράνων μιάς καρικατούρας

εθνικής αντιπροσωπείας. Ή διαθέτουμε κυρίαρχο κράτος και

ανεξάρτητο, εθνικό κοινοβούλιο, ή αν δεν τα διαθέτουμε, οφεί-

λουν όσοι κοινοβουλευτικοί αντιτίθενται  στην κατοχή της πα-

τρίδας μας, να εγκαταλείψουν το επικυρωτικό φωτοτυπείο

αποφάσεων των κατακτητών μας και να ηγηθούν μιάς, επιβε-

βλημένης σε Έλληνες πατριώτες, πανελλήνιας εξέγερσης για

την σωτηρία της Ελλάδας.

Αν και για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, χωρίς «ήξεις

αφήξεις», όφειλαν όσοι δήλωναν αντιμνημονιακοί να είχαν πα-

ραιτηθεί από την επομένη της υπερψηφίσεως του πρώτου

Μνημονίου, για ν’ αφήσουν τον Γιωργάκη και τους κλώνους

του στην ατιμωτική μοναξιά ενός έξωθεν εντεταλμένου πολι-

τικού, που εξαπάτησε με εν γνώσει του ψευδείς, προεκλογικές

υποσχέσεις τον ελληνικό λαό, για να τον παραδώσει στα νύχια

και τα δόντια των θηρευτών του, βάσει προμελετημένου και

μεθοδευμένου σχεδίου.

Επανέρχομαι στους αλλοεθνείς κρανοκέφαλους στο κέντρο της

Αθήνας, έτσι όπως τους «απολαύσαμε» πρόσφατα στην Πανε-

πιστημίου, να τους ρωτάμε «τι είσαστε εσείς ρε μ.....ς» και να

μας απαντάνε «ιχ βάις νιχτ». Θα τους βλέπουμε συχνότερα

μπροστά μας στο κέντρο της Αθήνας, όσο η απόγνωση και η

οργή θα βγάζουν όλο και περισσότερους Έλληνες να διαδηλώ-

νουν στους δρόμους. Πρέπει να τους δούμε και να τους αντιμε-

τωπίσουμε όπως πράγματι είναι. Δηλαδή, στρατεύματα κατοχής

στην κατεχόμενη πατρίδα μας. Το δικαίωμα της άμυνας και επί-

θεσης του κατακτημένου κατά του κατακτητή είναι πανάρχαιο,

σύμφυτο του ανθρώπου και ισχυρότερο κάθε νόμου και υπουρ-

γικής αποφάσεως επίορκων δωσιλόγων.

Οι κατακτητές μας και οι ντόπιοι συνεργάτες τους βάζουν απέ-

ναντί μας ξένες δυνάμεις επιβολής της κυριαρχίας τους,

επειδή δεν εμπιστεύονται τις εγχώριες. Κανείς μας δεν πρέπει

να έχει το παραμικρό δίλημμα. Είναι ιερό δικαίωμα και υπο-

χρέωσή μας, όχι μόνο ν’ αμυνθούμε, αλλά και ν’ αντεπιτεθούμε

με κάθε τρόπο και μέσο στην επίθεση που δεχόμαστε. Είναι

ένοπλοι εισβολείς σε ελληνικό έδαφος, προσβάλουν βάναυσα

την εθνική μας κυριαρχία, άρα δικαιούμεθα και οφείλουμε να

τους ρημάξουμε, όπου τους βρούμε μπροστά μας.

«Η τήρηση του παρόντος επαφίεται στον πατριωτισμό των
Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται
με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το κατα-
λύσει με τη βία» (Σύνταγμα της Ελλάδος, ακροτελεύτια διά-

ταξη, άρθρο 120 παρ. 4).

Επομένως, όσοι κρανοκέφαλοι μας απαντούν «ιχ βάις νιχτ»

(δεν καταλαβαίνω), δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα, ένεκα του

ελληνικού Συντάγματος και του αναφαίρετου δικαιώματος της

φιλοπατρίας μας, να τους δώσουμε να καταλάβουν, όπως ακρι-

βώς έδιναν να καταλάβει σε κάθε εισβολέα και κατακτητή οι

πρόγονοί μας, από αρχής ελληνικού Γένους.

Φερστέν; Καταλάβατε; κύριε Παπαδήμο μας, κύριε Παπουτσή

μας, εσείς, οι όμοιοί σας και οι κύριοί σας; Αν όχι, θα καταλά-

βετε λίαν συντόμως. Οι Γερμανοί, Ολλανδοί, ή όποιοι άλλοι

αλλοεθνείς, κρανοκέφαλοι ....., δεν είναι Έλληνες αστυνομι-

κοί. Είναι εισβολείς. Όθεν, δικαιούμαι και υποχρεούμαι όπου

τους βρω μπροστά μου επί ελληνικού εδάφους, να τους τσα-

κίσω κατά βούλησιν. Με κάθε μέσο. Το επιτάσσει το Σύνταγμα

της Πατρίδας μου, που το καταντήσατε κουρελόχαρτο, εσείς

οι εκλεγμένες –και μη- ντροπές των Ελλήνων. 

Στρατεύματα κατοχής στην Αθήνα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η κυρία στεκόταν όρθια έξω από έναν μεγάλο

φούρνο στην Κηφισιά. Ήταν ντυμένη απλά

αλλά καλόγουστα και φαινόταν σαν να περί-

μενε κάποιον. Προσπερνώντας, την άκουσα

να μου ψιθυρίζει: «Συγγνώμη, πεινάμε».

Σταμάτησα κατάπληκτος, βέβαιος πως δεν

είχα ακούσει καλά. Όμως η κυρία, με χαμη-

λωμένο βλέμμα, επανέλαβε τη φράση.

Μπήκα βιαστικός στον φούρνο, αγόρασα,

έκανα ψιλά και, φεύγοντας, της έβαλα στο

χέρι ένα μικρό χαρτονόμισμα. Δεν μου πήγε

να δώσω κέρμα. Πρόσεξα το χέρι. Ήταν περι-

ποιημένο. Το ψιθυριστό «ευχαριστώ» σχεδόν

δεν ακούστηκε.

Το συναπάντημα αυτό με συγκλόνισε σαν

γροθιά στο στομάχι. Σίγουρα κάθε φτώχεια

είναι οδυνηρή, αλλά η φτώχεια του νεόπτω-

χου αξιοπρεπούς αστού είναι πιο σκληρή. Δεν

έχει μάθει την ένδεια, ζούσε μια καλή ζωή,

και ξαφνικά τα χάνει όλα. Ο άλλος, που ζει

χρόνια στη φτώχεια, έχει ξεδιπλώσει στρα-

τηγικές και άμυνες τις οποίες ο νεόπτωχος

δεν υποψιάζεται καν.

Και ξαφνικά ο νους μου πήγε πολλά χρόνια

πίσω. Στο τέλος της φοιτητικής μου ζωής στη

Γερμανία συνεργάστηκα σε μια ταινία και είχα

κερδίσει αρκετά. Από τα κέρδη μου είχα αγο-

ράσει ένα μεγαλοπρεπές καμηλό παλτό.

Γύρισα στην Ελλάδα, βρέθηκα μέσα σε μία οι-

κογενειακή θύελλα - με αποτέλεσμα, ενώ

υπηρετώ τη θητεία μου, να πρέπει ταυτό-

χρονα να κερδίσω τα προς το ζην. Όχι μόνο

για μένα αλλά και για τη μητέρα μου.

Πέρασα δύσκολα εκείνο τον χειμώνα και

συχνά κοιμήθηκα νηστικός. Όταν δεν ήμουν

υπηρεσία, φορούσα πολιτικά και χτυπούσα

πόρτες για δουλειά. Έκανα τα πάντα: μετα-

φράσεις, μαθήματα, κείμενα, αλληλογραφία.

Θυμάμαι τι ζημιά μου είχε κάνει το καμηλό

παλτό. «Μα, τι ανάγκη έχεις εσύ;» ο ένας, «Α,

θα παίρνεις ακριβά!» ο άλλος. Μέχρι που

βρήκα να το πουλήσω και ησύχασα. Μαζί με

όσα ξεπουλήσαμε τότε -χαλιά, σερβίτσια, κο-

σμήματα- έφυγε κι αυτό.

Προσέξτε λοιπόν: η νέα φτώχεια φοράει

συχνά καμηλό παλτό. Και ξεγελάει. Αφήστε

που κρύβεται διότι ντρέπεται. Δεν έχει το

θάρρος της ανάγκης της.

Αναζητήστε την εκεί που δεν την περιμένετε.

Δεν ζητιανεύει στις γωνίες, ούτε επαιτεί φα-

νερά. Αλλά, ψάχνοντας, θα μάθετε για την οι-

κογένεια του απολυμένου πενηντάρη

στελέχους που στερείται, που κρυώνει γιατί

δεν μπορεί να πληρώσει θέρμανση, που δεν

έχει για το χαράτσι και κινδυνεύει να μείνει

χωρίς ρεύμα. Κι αν μπορείτε, βοηθείστε. Δια-

κριτικά. 
Νίκος Δήμου

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ

www.lifo.gr

Το καμηλό παλτό

Γερμανοί «Ρόμποκοπ» στα Εξάρχεια, 6 Δεκ. 2011.
Το ματσούκι που κρατάνε - βοήθειά τους - ενεργοποιεί ένα 
εκτυφλωτικό φως που παραλύει τα νεύρα και ακινητοποιεί.
Οι πέντε που βλέπετε διέλυσαν με το hi-tech παιχνιδάκι τους
2.500 διαδηλωτές.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επειδή με τα νέα μέτρα του Μνημονίου Νο2, όχι αυ-

τοκίνητο δεν θα μπορεί να αγοράσει ένας νέος με το

βασικό μισθό, όχι ενοίκιο να πληρώνει, αλλά ούτε

καλά καλά να φάει, σας παρουσιάζω μια νέα ανακά-

λυψη που σας εξασφαλίζει διαμονή και φτηνή μετα-

κίνηση...

Το εν λόγω τρίκυκλο, διαθέτει, κρεβάτι, κουζίνα,

χώρο για να απλώνεις τα ρούχα κι ότι άλλο μπορείς

να φανταστείς. 

Στην πραγματικότητα όμως το κινούμενο αυτό, είναι

σχεδιασμένο από τον Γερμανό βιομηχανικό designer

Cornelius Comanns και πρόκειται για ένα μικρό τρο-

χόσπιτο, που καλείται να ικανοποιήσει τις βασικές –

εκδρομικές – ανάγκες ενός ατόμου.

Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι και η αγανάκτηση ξεχειλίζει λέγονται και γράφονται ίσως, λόγια σκληρά.

Όπως το παρακάτω σχόλιο που έκανε κάποιος βλέποντας τα όνειρά του να χάνονται κάτω απ’ τις υπο-

γραφές αυτών που ψήφισε για να τον υπηρετούν κι εκείνοι υπηρετούν συμφέροντα ξένων...

Αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα, γίνεται επικίνδυνος. 

Από εδώ και πέρα, μην ψάχνουν για τίποτα “κωλόπαιδα” χωρίς ανατροφή πίσω απ’ τις τρομοκρατικές

πράξεις και τους βανδαλισμούς. Μορφωμένοι αλλά εξαθλιωμένοι άνθρωποι θα είναι. 

Απόφοιτος ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

“Διαδωστε παντου τη λιστα με τα ονοματα των πολιτικων που ψηφισαν τα μνημονια.. Να ξερουν οι Ελ-
ληνες ποιοι ψηφισαν τον θανατο της Ελλαδος και των Ελληνων, ποιοι ειναι οι προδοτες. Και οπου τους
συναντησουμε ξερετε... Εγω προσωπικα είμαι έτοιμος. Ας μπω φυλακη δεν_ με νοιαζει, ετσι κι αλλιως
δεν εχω που να_ μεινω, δεν εχω δουλεια, δεν εχω_ λεφτα, δεν εχω να φαω”

Επιστήμονες έχουνε κάνει σημαντικά βήματα στην ανακά-

λυψη ενός εμβολίου που θα κάνει το σώμα λιγότερο επιρ-

ρεπές στην απόλαυση που προκαλεί το ναρκωτικό.

Ήδη δοκιμάζεται με επιτυχία στα πειραματόζωα ενώ οι επι-

στήμονες δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τα μέχρι στιγμής

αποτελέσματα και το εμβόλιο ετοιμάζεται για δοκιμή σε αν-

θρώπους.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν» οι ερευνητές του

Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Μεξικού δήλωσαν ότι

το εμβόλιό καθιστά τον οργανισμό πιο ανθεκτικό στην επί-

δραση της ηρωίνης, με όποια μορφή και αν αυτή λαμβάνε-

ται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμβόλια κατά του εθισμού σε

ναρκωτικές ουσίες είναι ζητούμενο της επιστημονικής κοι-

νότητας εδώ και πολλά χρόνια χωρίς όμως αποτελέσματα.

Παράλληλα με την έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυ-

χιατρικής του Μεξικού για το εμβόλια κατά του εθισμού

στην ηρωίνη στην Αμερική μια επιστημονική ομάδα από το

Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Ναρκωτικών των ΗΠΑ ανα-

κοίνωσε ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με ένα εμ-

βόλιο κατά της κοκαΐνης.

Είναι οικονομικό στην κατανάλωση βενζίνης και διαθέτει
μια κουζίνα, ένα κρεβάτι, ένα νιπτήρα, αποθηκευτικό
χώρο, μια δεξαμενή νερού και ένα ψυγείο.

Ενώ αφού κάνετε την μπουγάδα σας, απλώνετε τα ρούχα
στην ειδική απλώστρα...

Η ίδια η θέση του οδηγού ξαπλώνει και ενώνεται με το
πίσω μέρος όπου γίνεται ένα ενιαίο κρεβάτι. 

Όλη η ζωή πάνω σε τρεις ρόδεςΕμβόλιο ενάντια στον

εθισμό της ηρωίνης

Σάλος έχει γίνει τις τελευταίες

μέρες με τα καινούργια δεδο-

μένα στην υγεία και συγκεκρι-

μένα με τα γενόσημα φάρμακα. 

Οι απόψεις δυίστανται για την

ποιότητά τους και για τα συμφέ-

ροντα που υπάρχουν είτε απ’

την πλευρά της κυβέρνησης (μι-

λώντας για συνεργασίες με το

Ισραήλ), είτε απ’ την πλευρά των

φαρμακοβιομηχανιών. Τι είναι

όμως τα γενόσημα; 

Τα γενόσημα φάρμακα είναι αν-

τίγραφα εγκεκριμένων φαρμά-

κων που ήδη κυκλοφορούν στην

αγορά και έχουν συγκρίσιμα

έως ίδια χαρακτηριστικά δοσο-

λογίας, αποτελεσματικότητας,

ποιότητας και τρόπου χορήγη-

σης με τα πρωτότυπα φάρμακα.

Στην πραγματικότητα, περιέ-

χουν την ίδια δραστική φαρμα-

κευτική / θεραπευτική ουσία ή

συνδυασμό δραστικών ουσιών

με τα πρωτότυπα φάρμακα και η

τιμή τους είναι συνήθως πολύ

χαμηλότερη σε σχέση με τις

τιμές των προϊόντων αναφοράς.

Σαφή θέση δεν μπορώ να πάρω,

με φοβίζει όμως η φράση “έχουν

συγκρίσιμα έως ίδια χαρακτηρι-

στικά”, όπως επίσης και ο τόπος

προέλευσής τους. 

Αυθεντικά ή γενόσημα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α

...«Οφείλουν να αναλογιστούν τις τεράστιες και ιστορι-

κές τους ευθύνες. Οφείλουν να αντιληφθούν ότι παρα-

ποιώντας και προσβάλλοντας την εντολή του ελληνικού

λαού, μπορεί να εξυπηρέτησαν στο μέγιστο βαθμό τους

δανειστές, τους τραπεζίτες και τους νέους μας δυνά-

στες αλλά πρόδωσαν με προκλητικό τρόπο έναν ολό-

κληρο λαό. Έναν υπερήφανο λαό!

»Η νέα συμφωνία υπόσχε-

ται ατελείωτη φτώχεια για

όλους τους Έλληνες, τε-

ράστια ανεργία, κατα-

στροφή κάθε

αναπτυξιακής δυνατότη-

τας και ξεπούλημα κάθε

περιουσιακού στοιχείου.

Η νέα συμφωνία μπορεί

να εξασφαλίζει ένα ση-

μαντικό κέρδος για τους

δανειστές, αλλά αποτελεί

το τελειωτικό χτύπημα για

την ελπίδα αυτή η χώρα να μπορέσει να σταθεί και πάλι

στα πόδια της.

»Η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα υπό κατοχή και μένει

μόνο η απόφαση για την ακριβή ώρα της εκτέλεσης ενός

ολόκληρου λαού».
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

Βουλευτής  ΠΑΣΟΚ 

«Ερασιτεχνικός “πολιτικός

θίασος” της χώρας!»

Ο διακεκριμένος Ελληνας φιλό-

σοφος καθηγητής κ. Χρ. Γιαννα-

ράς στην επιφυλλίδα του της

22ας Ιανουαρίου 2012, στην “Κα-

θημερινή” με τίτλο: “Ορος επιβίω-

σης η συλλογική αξιοπρέπεια”

καταλήγει: «Δεν θα επιβιώσουμε

αν δεν αποβάλλουμε από τον δη-

μόσιο βίο αμετάκλητα, όχι μόνο

όσους συνέπραξαν με τον Γ.Α.Π.

στην εκχώρηση εθνικής κυριαρ-

χίας, αλλά και σε όσους ανέχθη-

καν να συνυπάρχουν στο ίδιο

κόμμα με τους αυτουργούς της

εξευτελιστικής μας ατίμωσης».

Επιτρέψτε μου να ξεσπάσω από

αυτό το άγος, με δυο-τρεις συνα-

φείς κρίσεις. Είναι πελώρια η

“φωνή” του κ. Γιανναρά: να απο-

βληθούν από τα δημόσια πράγ-

ματα οι οιονεί ανθέλληνες

ηγετίσκοι, που βγάλανε στο σφυρί

την εθνική μας κυριαρχία. 

Ολοι τους, είναι κενοκέφαλοι και

αδιάβαστοι, εν λευκώ αποδέκτες

του αρχικού τρισκατάρατου Μνη-

μονίου, που έβαλε δια βίου τη

θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων.

Ατάλαντοι απολαυσίες παχυλών

προνομίων, άφρονες λεηλάτες και

προδότες της εντολής του λαού,

μολυσμένα, ανίατα υλικά κατεδά-

φισης, επικίνδυνα για νέα χρήση.

Ολοι τους, σοσια-λη-στές μετα-

μοντέρνοι τα έκαναν όλα, και το

κόμμα τους, γης μαδιάμ. Προσκυ-

νημένοι οσφυοκάμπτες του ξένου

παρδαλού ιερατείου, μόνιμοι yes

man στις στυγνές εντολές του.

Ολοι τους ήσαν δειλοί και άλαλοι

μπροστά στο ανελέητο κνούτο

των αλλοτινών πέτρινων χρόνων

της απαίσιας σβάστικας, που βρυ-

κολακιάζει σήμερα στο πρόσωπο

της Μέρκελ, βέβηλοι και αποδιο-

πομπαίοι, με τα φάσκελα και τα γι-

αουρτώματα του λαού, εύσημα

της αναξιότητάς τους.

Τάσος Αλεξόπουλος

Σε διάλυση ο Δήμος 3Β

Διάλυση εμφανίζει η πλειοψηφία στο Δήμο των 3Β

ακόμη και για τα πιο απλά θέματα. Δεν δίνουν λύ-

σεις, όχι γιατί δεν έχουν την γνώση, αλλά γιατι

βλέπουν πίσω από κάθε θέμα, πώς μπορούν να

ωφεληθούν σαν ομάδες για να έχουν το πάνω χέρι

στις εξελίξεις που τρέχουν με αφορμή την ασθέ-

νεια του Δημάρχου και την απάντηση του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους.

Οσο ασθενεί ο δήμαρχος, άλλο τόσο ασθενεί και η

κατάσταση στο Δήμο. Και όσο δεν ξεκαθαρίζει η

αντικατάσταση του δημάρχου, όπως ο νόμος ορί-

ζει, τόσο θα σέρνεται και ο Δήμος.

Εχουν φτάσει σε ανεπιθύμητες τακτικές που μόνο

πολιτικάντηδες θα μπορούσαν να κάνουν. 

Αφησαν πολλά σχολεία της Βούλας  χωρίς θέρ-

μανση και τους μαθητές να παγώνουν γιατί δεν

συμφωνούσαν μεταξύ τους τόσο καιρό τώρα για τα

πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ενιαία σχολική

επιτροπή. Η επιτροπή που έχει επαφή με τους γο-

νείς και διαχειρίζεται τα κονδύλια που αφορούν τα

σχολεία.

Σωτήρης Ελευθερίου

πρώην δημοτικός σύμβουλος 

Βουλιαγμένης

“...Μολυσμένα ανίατα υλικά κατεδάφισης,

επικίνδυνα για νέα χρήση”

Ο αναγνώστης μας Τάσος Αλεξόπουλος, φορτισμένος από το άγος της πτώσης των
αξιών και της ίδιας της χώρας μας, με την εισβολή του 4ου ράιχ, με την “βούλα” των πο-
λιτικών μας, περιγράφει την δική του αλγεινή εικόνα. 

Ανακύκλωση· άγνωστη λέξη 

στη Βουλιαγμένη!

Η ανακύκλωση στα 3Β πάσχει· και πάσχει πολλαπλά.

Γιατί όταν εγκαταστάθηκε στη Βούλα και στη Βάρη δεν

προωθήθηκε παραπέρα για να “αφυπνίσει” περισσότε-

ρους πολίτες, αλλά και να αυξήσει τους κάδους για να

μην τους αναζητούν χιλιόμετρα.

Ξεχασμένη λέξη βέβαια για τα 3Β είναι και η κομποστο-

ποίηση, παρά το ότι έχει δυνατότητα εφαρμογής και στα

σπίτια, γιατί τα περισσότερα διαθέτουν κήπους. Αλλά το

τραγικό είναι ότι ούτε στα πάρκα δεν εφαρμόζεται. Ετσι

συγκεντρώνονται απίστευτοι όγκοι φύλλων που δυστυ-

χώς πάνε στις χωματερές!!!

Εν τω μεταξύ η Βουλιαγμένη δεν έχει ακόμη ανακύ-

κλωση! Δεν το πιστεύετε, αλλά έτσι είναι.

Αναγνώστες, από τη Βουλιαγμένη, μας έστειλαν μηνύ-

ματα και μας ζητάνε να κάνουμε μία έρευνα στην πόλη

για να δούμε ότι η ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη.

Αγαπητή «Εβδόμη»,
Μήπως θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνήσετε γιατί το
«καλό» δημοτικό διαμέρισμα της Βουλιαγμένης δεν δια-
θέτει κάδους και σύστημα αποκομιδής οικιακών ανακυ-
κλωσίμων απορριμμάτων;
Μόνον με λουλούδια και φοίνικες δεν βοηθούμε το πε-
ριβάλλον!

Φιλικά
Κων. Φιλίππου

Γιατί απορείτε άραγε, που φεύγουν οι επιχειρήσεις στη
Βουλγαρία; 45% εδώ φορολογία, 10% στη Βουλγαρία.
Και μάλιστα το πολυδιαφημίζουν εδώ στην Ελλάδα.
Ανάπτυξη δεν έρχεται με το στραγγάλισμα των μισθών
και των συντάξεων, αλλά με οργάνωση, μείωση της γρα-
φειοκρατίας, κατάργηση των ατελείωτων ωρών αναμο-
νής στις εφορίες και στα ΙΚΑ· στις τράπεζες.

Προς Υπουργό Οικονομικών
Αλλη μια διαπίστωση για την διάλυση του Δήμου
3Β από τον τέως δημοτικό σύμβουλο Βουλιαγμέ-
νης Σωτήρη Ελευθερίου
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Αποδέχθηκε τη γνωμοδότηση 

η παραταξη Κωνσταντέλλου

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, στην εισηγησή

του, αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχει

προκαλέσει η μακροχρόνια απουσία του Δη-

μάρχου, ιδιαίτερα στην Οικονομική Επί-

τροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

«Είναι σχήμα οξύμωρο, τόνισε,  οι αντιπρό-
εδροι των οργάνων που προέρχονται από
την αντιπολίτευση να είναι εισηγητές των
θεμάτων, που εκπορεύονται από την Δημο-
τική πλειοψηφία, κάτι που δεν είναι δεον-
τολογικά σωστό.
Αυτό το εξάμηνο ίσως και εμείς να έχουμε
βγεί από το ρόλο που μας έχει δώσει ο νο-
μοθέτης εδώ, και να έχουμε έρθει προς τα
εκεί για τα μάτια του Δήμου.
Το ζητούμενο είναι ο Δήμος να αποκτήσει
ξανά κεφαλή».
Αναφέρθηκε στην απόφαση του Δ.Σ. (Οκτώ-

βριο/11), όπου υιοθετηθηκε η πρόταση της

παράταξής του για γνωμοδότηση από ανώ-

τερο όργανο. Και συνεχιζει:

«Ετσι προωθήθηκαν ερωτησεις στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και με μεγάλη κα-
θυστέρηση ήρθε μια γνωμοδότηση η οποία
δεν έμεινε στο θέμα της γνωμοδότησης και
μόνο, αλλά υιοθετήθηκε και από το Υπ.
Εσωτερικών και διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. η
οποία περιέχει  διάφορα ενδιαφέροντα και
μη, ακραία και μη, εξισοροπιστικά και μη.
Παρ’ όλα αυτά αποτελεί ένα ενιαίο κείμενο
το οποίο έχει και ένα ενιαίο δια ταύτα».
Ψήφισε η παράταξή του την αναδρομική
άδεια του Δημάρχου και τη νέα άδεια μέχρι
τέλος Απριλίου, με την προϋπόθεση παράλ-

ληλα να τρεξει και η εξέταση από Υγειονο-
μική Επιτροπή της παραπέρα υγείας του Δη-
μάρχου.

Μας παραπλανήσατε 

σκόπιμα ή με δόλο, 

αντέταξε ο Παν. Καπετανέας

«Εμείς για ανθρώπινους λόγους κατανοή-
σαμε και περιμέναμε και οι οικείοι του και ο
υπεύθυνος αναληρωτής,  μας έλεγαν ότι
πάει καλά,  ότι βγαίνει και λοιπά.

Λέγαμε ας μη πιέσουμε την κατάσταση, να
τον ξηλώσουμε, αφού μπορεί να επανέλθει.
Φαίνεται όμως ότι κακώς πιστέψαμε αυτές
τις πληροφορίες.  Δεν ξέρω αν αυτές οι
πληροφορίες ήταν σκόπιμες ή είχαν δόλο, ή
κάτι γινόταν αποπίσω. 
Στην προκειμένη περίπτωση, ή αυτοί οι άν-
θρωποι για άλλους λόγους, ανεξάρτητους,
θέλοντας να κερδίσουν χρόνο ή δεν γνώρι-
ζαν την κατάσταση του δημάρχου, μας πα-
ραπλάνησαν», τόνισε ο δημ. σύμβουλος

Παν. Καπετανέας και συνέχισε:  «Δεν μπο-
ρείς να παραπληροφορείς, τον κόσμο. Οταν
ξέρεις και τον παραπληροφορείς τον έχεις
απατήσει. 
Οι ευθύνες των ανθρώπων αυτών και του
Παντελη του Κασιδόκωστα και του αναπλη-
ρωτή, είναι μεγάλες και σε λίγο θα φανεί αν
ήταν μοιραίες.
Εγώ νιώθω απατημένος. Κάποιοι μεθό-
δευαν να πάρουν τη γνωμοδότηση τον
Απρίλιο, να απαντήσει το Σεπτέμβριο και
να έχει λήξει η θητεία τους.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοτικό συμ-
βούλιο». 

Ετεροχρονισμένη άδεια στο δήμαρχο των 3Β
Είχαμε γράψει και παρουσιάσει στοιχεία της γνωμοδότησης του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σε ότι αφορα την απουσία του Δημάρχου Γρ. Κασι-

δόκωστα και την αναπλήρωσή του στο Δήμο 3Β.

Το θέμα αυτό ταλανίζει εδώ και έξη μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέσα από την

πλειοψηφια υπάρχουν δύο διαφορετικές φωνές. Η μια που ζητούσε έγκαιρα να

δοθεί άδεια στο Δημαρχο, κάτι που και η εφημερίδα μας υποστήριζε, μελετώντας

τον “Καλλικράτη”,  και η άλλη που αρνείτο μετά βδελυγμίας να ψηφίσει κάτι τέ-

τοιο!

Ετσι διαιωνίζεται μία κατάσταση που μόνο ζημιά κάνει στο Δήμο, αφού δεν υπάρ-

χει κεφαλη για να δώσει τις κατευθύνσεις με το βάρος που απαιτεί η θέση.

Στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης 28/2 συζητήθηκε η γνωμοδότηση του

ΝΣΚ και η παραπέρα πορεία του Δήμου. Η εισήγηση της πλειοψηφίας ήταν να ευ-

θυγραμμιστούν με τη γνωμοδότηση. Να δοθεί αναδρομικα η 1η άδεια, να δοθεί και

η 2η άδεια και μετά να πάνε σε Υγειονομική Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων θα

κρατήσουμε για την ...επόμενη ημέρα του Δήμου.

Με δύο λέξεις η πλειοψηφία του Δ.Σ.  συμφώνησε να δοθεί τώρα αναδρομικά,

άδεια στο Δήμαρχο για το 2011, να δοθει και νέα το 2012. Από 4 μήνες εκάστη.

Παράλληλα να προχωρήσει εντολή για εξέταση, από  υγειονομική επιτροπή,  του

ασθενούς για το πόσο θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του την 1η Μαϊου

2012.

“Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι”, δηλαδή που λέει ο σοφός λαός.

Δεν αποκλείεται, τον Δεκέμβριο του 2012 να ξαναλέμε τα ίδια...

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-

μένης (3Β) απεδέχθη, κατά πλειοψηφία, τη γνωμοδότηση

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την μη

εκλογή νέου Δημάρχου επί οκτάμηνο και πλέον, επανα-

παυόμενο στην «κατοχύρωση” που δίνει η γνωμοδότηση

αυτή. (Κοίτα αναλυτικά “7η” 18 Φεβρουαρίου τ.ε. σελ.6)

Μεγάλη ευθύνη πλην των Συμβούλων της πλειοψηφίας

που υπερψήφισαν, φέρει και η αξιωματική αντιπολίτευση

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που είχε προτείνει την

προσφυγή στο Ν.Σ.Κ.  Την απεδέχθη δε στο σύνολό της,

παρ’ ότι ο νομικός της σύμβουλος είχε πει στον Γρ. Κων-

σταντέλλο ότι η γνωμοδότηση “είναι για γέλια” (ή για

κλάματα), όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. 

Απεδέχθησαν το λογικό και νομικό έκτρωμα της αυθαί-

ρετης επιμήκυνσης της “για εξαιρετικούς λόγους” τρίμη-

νης (3μηνών) άδειας του Δημάρχου σε τέσσερις, για να

μπορούν ευχερέστερα οι επιδιώκοντες την παράταση

αυτή, να την επιμηκύνουν – τραβώντας τη απ’ τα μαλλιά

– σε οκτώ μήνες. Δηλαδή μέχρι τέλους Απριλίου και

…βλέπουμε.

Τούτο, παρά την επισήμανση και το σχολιασμό που εί-

χαμε κάνει απ’ αυτή εδώ τη στήλη στις 18 Φεβρουαρίου.

Αναδημοσιεύουμε τη σχετική παράγραφο: 

Ο νόμος 3852/10 (ο γνωστός “Καλλικράτης), στο άρθρο

61§5 ορίζει ρητά: «Ο Δήμαρχος [...] δεν επιτρέπεται να

απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνο-

λικά το χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κι αμέσως μετά: «Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνε-

ται για εξαιρετικούς λόγους, ΕΩΣ τρεις μήνες, με άδεια

του συμβουλίου». 

Και ερμήνευα στη συνέχεια, κάνοντας χρήση τεσσάρων

λεξικών ότι αυτό το “ΕΩΣ” που λέει ο νόμος ερμηνεύεται

ως “μέχρι” και σε καμμία περίπτωση ως “επιπλέον τρεις

μήνες”.

Παρανόμησαν οχυρονόμενοι πίσω από ένα λάθος ίσως,

μια παράβλεψη, μια προχειρότητα του Ν.Σ.Κ. κι όχι από

άγνοια ή αμέλεια γιατί τους είχαν επισημανθεί. Κι αν θε-

ωρούν ότι τους “συκοφαντώ”, τους καλώ να με μηνύσουν. 

Επί τέλους κάπου λειτουργεί το κράτος δικαίου.

Άλλως, καλά να πάθουμε. “Τον θέλουμε τον Γερμανό

μας”, γιατί κατά τον γνωστό Μυλωνά, “υπάρχουν και δι-

καστές στο Βερολίνο”. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κατά μεί-

ζονα λόγον υπάρχουν και στην Αθήνα. 

Δεν καταλαβαίνουν πόσο βαρύ είναι αυτό που αποφάσι-

σαν; “Νομολόγησε” το Δ.Σ. των 3Β, προτού νομολογή-

σουν τα δικαστήρια; 

Αν έτσι παραβιάζονται οι νόμοι από φορείς του Δημοσίου,

γιατί να τους σεβαστεί ο πολίτης, όταν μάλιστα έχει δύ-

ναμη και χρήμα; Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε κράτος,

με τέτοια τερτίπια. 

Ούτε θα δεχθώ αυτό που μου ειπε κάποιος φίλος, “έλα

μωρέ, εδώ ο κόσμος καίγεται κι εσύ ασχολείσαι με το

Δήμο 3Β”;

Ναι, εξ’ όνυχος τον λέοντα, του απαντώ. 

Κώστας Βενετσάνος

Το Δ.Σ. του Δήμου 3Β(!) «νομολόγησε» παρεκτροπή νόμου!
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Καταλήγοντας ο Παν. Καπετανέας είπε ότι

αν «δεχθούμε τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
νομιμοποιούμε όλη τη διαδικασία και θα
τραβήξει σε μάκρος. Αρα αν υπάρχει κάποιο
πρόβλημα στην άδεια του δημάρχου έχει
σημασία.
Μπορούσε να έχει γίνει τροπολογία και να
έχουμε νομοθετική ρύθμιση».

«Εμείς πάντα αντιμετωπίζουμε τα θέματα
πολιτικά. Είτε έτσι είτε αλλιώς η ίδια πολι-
τικό θα ασκείτο. Προτιμήσαμε να παρακο-
λουθουμε τις εξελίξεις και είδαμε το θέμα
ανθρωπιστικά», εξήγησε ο Κώστας Πασα-
κυριάκος.

«Απραξία θεωρώ αυτό που είπατε κύριε Πα-
σακυριάκο. Εμείς δεν μπορούμε να αφή-
σουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
Μεσοβέζικη λύση η γνωμοδότηση, έχει επι-
μηκύνει τους 3 σε 4 μήνες, μιλάει για κενά
νόμου», τόνισε η Λυδία Αργυροπούλου και

δήλωσε ότι αρνείται να νομιμοποιήσει εκ

των υστερων την άδεια του 2011 που δεν

έδωσαν τότε.

Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια

χωρίς προηγούμενη εξέταση

από υγειονομική επιτροπή

«Στο μέτρο που δεν είχε χορηγηθεί άδεια
για το 2011,   η ενεργοποίηση της διαδικα-
σιας που περιγράφει η γνωμοδότηση του
Ν.Σ.Κ. “εξέταση του ζητήματος από την αρμό-

δια υγειονομική επιτροπή” είναι πλέον επι-
βεβλημένη και δεν μπορεί να του χορηγηθεί
άδεια σήμερα», επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Δαβάκης.

«Για να μη φαλκιδευθεί η συνταγματικώς
προστατευομένη (αρθ. 102 Σύνταγμα) βού-
ληση των δημοτών του Δήμου, που κατέ-
ληξε σε συγκεκριμένο πρόσωπο
επιβάλλεται να μη χορηγηθεί νέα άδεια στο
Δήμαρχο έως και τις 30/4/12 αλλά να ζητη-
θεί άμεσα η εξέταση από την αρμόδια υγει-
ονομική επιτροπή, η οποια είναι η πλέον
αρμόδια  να κρίνει, για το κατά πόσον η
υγεία του Δημάρχου είναι αναστρέψιμη ή
όχι. Αν όντως ο δήμαρχος βρίσκεται σε μα-
κροχρόνια αδυναμία άσκησης των καθηκόν-
των του», κατέληξε ο Δημ. Δαβάκης.

Χωρίς νόημα η περαιτέρω

άδεια του Δημάρχου

επισημαινει η Ηλ.Τσιριγώτη

«Με έγγραφο που είχαμε υπογράψει τέσ-
σερις σύμβουλοι, πριν από μήνες, είχαμε
ζητήσει την αυτεπάγγελτη από το Δ.Σ. πα-
ραχώρηση άδειας στο δήμαρχο. Ερχόμαστε
σήμερα 6 μήνες μετά να συζητήσουμε τα
προφανή. Ο νόμος είναι σαφής. Οριζε ότι ο
δήμαρχος μπορεί να λείψει 30 ημέρες.

Μπορούσαμε να του είχαμε δώσει άλλες 60
ημέρες», εξηγησε η αντιδήμαρχος Ηλέκτρα

Τσιριγώτη και επεσήμανε ότι: «Η γνωμοδό-
τηση, δεν λέει ότι τα κάνατε όλα καλά. 
Την απόφαση πρέπει να την πάρουμε με
γνώμονα το συμφέρον της πόλης. Η πόλη
οφείλει να έχει δημοκρατικά εκλεγμένο δή-
μαρχο. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε
να λειτουργούμε έτσι, φανταζόμενοι ότι τα
πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά.
Δεν έχει κανένα νόημα η περαιτέρω άδεια
του Δημάρχου, παρ’ ότι εύχομαι να μπο-
ρούσε αύριο να ήταν κοντά μας, γιατί θα
έλυνε πολλά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι
αυτό δεν είναι εφικτό.
Γνώμη μου είναι ότι η γνωμοδότηση θα μπο-
ρούσε να έχει  μετασχηματιστεί σε νομο-
θετική ρύθμιση. Υπάρχει ένα ερώτημα για
μένα γιατί δεν έγινε».

Εγώ σας τα έλεγα, αλλά...

Ο Δ. Κοντονής, τους θύμισε ότι τα έλεγε.

«Να δοθεί τρίμηνη άδεια στο δήμαρχο και
να προχωρησει η Υγειονομική Επιτροπή»,
αλλά καταψηφίστηκε από το Δ.Σ. (πρακτικά

10/10/11).

«Ερχομαστε τώρα για να δεχθούμε αυτά
που δεν θέλαμε να διαβάσουμε», κατέληξε.

«Καταρρακώνεται η αξιοπρέπεια ανθρώπων
για λόγους ματαιοδοξίας ορισμενων. Δεν
μπορώ να καταλάβω όταν βλέπουμε το
άσπρο και το μαύρο, να πρέπει να βάλουμε
γυαλιά», τόνισε ο Κικίλιας αρνούμενος να

ψηφίσει τη 2η άδεια. 

«Να δούμε την ουσία. Να αφησουμε τα νο-
μικίστικα και να προχωρήσουμε γιατι όλα
αυτά είναι εις βάρος της κοινωνίας», επε-

σήμανε ο Γ. Γκολφινόπουλος.

«Η εισήγηση προσβάλλει τη νοημοσύνη μας
κύριε προεδρε, για μια φορά ακόμη. Ενώ θα
μπορούσατε να παίξετε αποφασιστικό ρόλο
διαλέξατε το ρόλο του κομπάρσου. Δια-
φωνώ έτσι όπως διαχειρίστηκαν την κατά-
σταση το στενό περιβάλλον του Δημάρχου.
Δεν θα κρύψω την απογοήτευσή μου και
από την αντιπολίτευση. Σας δίνεται η ευ-
καιρία να παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο,
προσπερνώντας αγκυλώσεις, αλλά...», ήταν

η διαπίστωση του  Γιάννη Νιτερόπουλου κα-

ταψηφιζοντας την πρόταση να δοθούν και

οι δύο άδειες, προτεινοντας άμεση εκλογή

δημάρχου.

Ο Σπ. Πανάς τόνισε διαπιστώνοντας ότι

«τον μόνο που αδίκησε αυτή η διαδικασία
είμαι εγώ» και δήλωσε ότι θα απέχει από τις

ψηφοφορίες, αν και ήταν δικές του προτά-

σεις.

Εν κατακλείδι τι ψηφίστηκε:

α) να δοθεί άδεια για το 2011, 

β) να δοθεί άδεια για το 2012 και 

γ) ο Γραμματέας  Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης να καλέσει αμεσα την να Υγειονομική

επιτροπή και να απαντήσει μέχρι 31/3.

Καλά είπε ο Γ. Γκολφινόπουλος «συνηθι-
σμένη έκβαση Επιτροπών να μη μπορέσει
να αποφανθεί». Κάτι γνωρίζει ως γιατρός.

Ολοι λοιπόν όσοι έσκιζαν τα ιμάτιά τους να

μη δοθει άδεια στο Δήμαρχο («τί τον πεθα-

ναμε» και άλλα τέτοια ωραία), σήμερα με

την ουρά στα σκέλια ψηφίσανε να δώσουν

άδεια για το 2011, αυτή που δεν έδωσαν

τότε που έπρεπε, άλλως ο Δήμαρχος θα

πάει για παράβαση καθήκοντος!

Δυστυχώς το θέμα δεν κλείνει· είναι πληγή

που παραμένει ανοιχτή και μολύνει και μο-

λύνεται...

Α, και το ...ανέκδοτο: συστήθηκε διακομμα-

τική επιτροπή παρακολούθησης από τους

επικεφαλείς των παρατάξεων, να συνεπι-

κουρεί τον δημαρχεύοντα για τις παραπέρα

ενέργειες... 

Π
αραμένει να συζητηθεί το σοβαρότατο

θέμα της αξιοποίησης της παραλιακής

ακτής από Βούλα μέχρι Βάρκιζα, στο

Δημοτικό Συμβούλιο, που αναβλήθηκε γιατί

δεν είχε συνεδριάσει το τοπικό της Βάρης,

και εδώ θα πρέπει όλοι μας να ενημερω-

θούμε και να γίνουμε πολύ προσεκτικοί. Ναι

μεν τα τοπικά συμβούλια απέρριψαν το

Μνημόνιο των ΕΤΑ, καθώς και ο δημαρ-

χεύων, αλλά δεν ξέρουμε τι προτείνουν ή τί

κρατάει η ΕΤΑ παραπέρα. Επιστρέφει και

ισχύει το παλιό μνημόνιο;;;

Αννα Μπουζιάνη

Η υπόθεση βαλτώνει επικίνδυνα
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Για άλλη μια φορά βρεθήκαμε παρα-

τηρητές σε ένα θέατρο παραλόγου

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β,

22/2.

Το θέμα αφορούσε τη διάθεση της

πολιτιστικής αίθουσας “Ιωνία”, της

Βούλας και είχε έρθει με την υπο-

γραφή 16 συμβούλων για παραχώ-

ρησή της σε όλους τους φορείς για

χρήση (εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ.).

Σημειωτέον ότι η διάθεση της “Ιω-

νίας” δεν αφορά το νομικό πρόσωπο

του Δήμου, αλλά την είχε κρατήσει

να τη διαχειρίζεται προσωπικά ο Δή-

μαρχος. Σήμερα τη διαχειρίζεται ο

Αντιδήμαρχος Δημ. Δαβάκης.

Ακόμη υπάρχει ήδη μία απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, να μην παρα-

χωρείται η αίθουσα σε πολιτικά κόμ-

ματα και δημοτικούς συνδυασμούς!

Ξέσπασε έκρηξη από τη συνήθως

αμίλητη Αλεξία Καμμένου, η οποία

εν μέρει είχε δίκηο γιατί στο αίτημά

τους οι υπογράφοντες είχαν ονομά-

σει λάθος την αίθουσα. Ετσι δεν

αφορούσε την Καμμένου ως αντι-

πρόεδρο του νομικού προσώπου το

κομμάτι της “Ιωνίας”.

Μετά τις εξηγήσεις ηρέμησαν τα πνεύ-

ματα και ακολούθησε μία “πρωτότυπη”

για άλλη μια φορά ψηφοφορία.

Πρώτη ψηφοφορία να δίνεται σε φο-

ρείς που υπερψηφίστηκε. Και εδώ

θέλω να επισημάνω την απαξιωτική

θεση του Αντιδημάρχου Δ. Δαβάκη

για συλλόγους σφραγίδες και ότι ο

καθένας που υπέγραψε το αίτημα,

για να ξαναεισαχθεί προς συζήτηση

το θέμα, υπέγραψε για το προσω-

πικό του όφελος!

Δεύτερη ψηφοφορία να δίνεται και

σε δημοτικούς συνδυασμούς και πο-

λιτικά κόμματα, η οποία καταψηφί-

στηκε με την διπλή ψήφο του

Προέδρου.

Δηλαδή επανήλθαν στην προηγού-

μενη απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου να μη δίνεται η αίθουσα σε

δημοτικούς συνδυασμούς, πολιτι-

κούς φορείς και κόμματα.

Και αναρωτιέται κανείς: ποιοι είναι

αυτοί που αποτελούν τους δημοτι-

κούς συνδυασμούς και τα πολιτικά

κόμματα; Δεν είναι οι ίδιοι πολίτες

που πλήρωσαν για να φτιαχτούν

αυτές οι αίθουσες; Και τι είναι πολι-

τικά κόμματα; Δεν είναι η κονίστρα

της δημοκρατίας;

Πολύ σωστά αναρωτήθηκε ο Γιάννης

Σκουμπούρης, αφού χαρακτήρισε

την απόφαση σκοταδιστική: Δηλαδή

πού θα πάνε αυτές οι κατηγορίες;

Στο καφενείο ή στον γειτονικό

Δήμο;

Στις 23-6-2011 δημοσίευσα στον “Αδέσμευτο

Τύπο” του Δημήτρη Ρίζου ένα άρθρο με τίτλο

“Η ιδεολογία της κρίσης - ένοχος ο νεοφιλε-

λευθερισμός“, εξηγώντας ότι η παγκόσμια οι-

κονομική δυσπραγία έχει ιδεολογικό

υπόβαθρο, γιατί η καπιταλιστική Δύση αφέ-

θηκε να περάσει από το λαϊκό φιλελευθερι-

σμό σε έναν αδηφάγο και αδιέξοδο

νεοφιλελευθερισμό, που έχει τα χαρακτηρι-

στικά της “φούσκας“.

Στις 12-2-2012 ο Στέφανος Μάνος, που υπο-

τίθεται ότι υπήρξε ο κατ΄ εξοχήν θεωρητικός

του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα (μαζί

με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο), έκανε την

ακόλουθη λακωνική δήλωση: «Κάθε διάταξη
νόμου, που κατοχυρώνει τον άκοπο πλουτι-
σμό, πρέπει να καταργηθεί. Αυτή είναι η
σπουδαιότερη μεταρρύθμιση». Το από-

φθεγμα αυτό ενός ευφυούς και πολύπειρου

πολιτικού (που δεν είναι αριστερός και προ-

κατειλημμένος)  περικλείει σε ελάχιστες λέ-

ξεις την ουσία του προβλήματος και τη λύση

του ταυτόχρονα!

Η κρίση δεν είναι κρίση της Ελλάδας, ούτε

της Ευρώπης’ είναι κρίση της Δύσης. Δομικό

στοιχείο της κρίσης είναι η αντιπαλότητα

χρηματιστών και παραγωγών. Οι σύγχρονοι

νεοφιλελεύθεροι θεσμοί καταπιέζουν την πα-

ραγωγική οικονομία (βιομηχανία, κατα-

σκευές, γεωργία, τουρισμό, μεταφορές κλπ.)

και ευνοούν προνομιακά την άυλη οικονομία

(χρηματιστηριακά, τράπεζες, τζόγο, αεριτζή-

δες, golden-boys, funds κλπ.). Αντί οι κυβερ-

νήσεις, που υποτίθεται πως νοιάζονται για το

συμφέρον των λαών τους (εντολέων τους),

να στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την

απασχόληση μέσω παραγωγικών δραστηριο-

τήτων, αυτές ευνοούν σκανδαλωδώς την κερ-

δοσκοπία και την τοκογλυφία του άυλου

κεφαλαίου, του οποίου έχουν καταντήσει “έμ-

μισθες υπηρέτριες”!

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, με αυτή τη

στείρα νεοφιλελεύθερη πρακτική, η οικονο-

μική μηχανή «μπούκωσε», γιατί μετά τον

κόσμο της παραγωγής, μπλόκαρε τελικά και

ο (υπαίτιος) κόσμος του χρήματος. Ενώ τα

κράτη και οι επιχειρήσεις στραγγαλίζονται

από την  έλλειψη ρευστότητας, συμβαίνει το

οξύμωρο, η παγκόσμια αγορά να κατακλύζε-

ται ταυτόχρονα από πλήθος «funds» που

αναζητούν εναγωνίως τρόπο επένδυσης και

απόδοσης των τεράστιων στάσιμων κεφα-

λαίων τους! Έτσι, η νεοφιλελεύθερη αλαζο-

νεία του τοκογλυφικού κεφαλαίου, το

οδήγησε να πριονίσει το παραγωγικό κλαδί

επάνω στο οποίο στηριζόταν. Το παγκόσμιο

«καζίνο» του νεοφιλελευθερισμού έπαθε

black-out!

Πριν λοιπόν από το επερχόμενο βέβαιο κραχ

και πριν οι λαοί πάρουν την υπόθεση στα

χέρια τους στήνοντας γκιλοτίνες για τους πο-

λιτικούς/μπάτλερ και για τους κεφαλαιοκρά-

τες/ζόμπι, πρέπει άμεσα οι «G-8» ή οι «G-20»

να εκδώσουν μια διεθνή οδηγία που να απο-

καθιστά παγκοσμίως τη φορολογική δικαιο-

σύνη, υποχρεώνοντας τα Κράτη (όχι νομικά,

αλλά με την απειλή «εμπάργκο») στη θέσπιση

τριπλάσιου συντελεστή φορολογίας επί των

κερδών της χάρτινης οικονομίας σε σχέση με

τα κέρδη της παραγωγικής πλευράς.

Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του δημι-

ουργικού και νοικοκύρη επενδυτή, που όταν

βάζει και παίρνει χρήμα, μεσολαβεί ανάμεσα

κάποια σημαντική υπηρεσία προς την κοινω-

νία, και του τυχοδιώκτη και κερδοσκόπου τζο-

γαδόρου, που βάζει και παίρνει χρήμα άκοπα,

χωρίς να εξυπηρετήσει καμιά κοινωνική

ανάγκη. Ο πρώτος είναι χρειαζούμενος στο

κοινωνικό σύστημα, ο δεύτερος του είναι

βάρος. Και είναι εξοργιστικά άδικο και απο-

τρεπτικό για τον πρώτο να έχει δυσμενέ-

στερη ή ακόμα και ίση φορολογική

μεταχείριση, σε σχέση με τον δεύτερο! Κάτι

τέτοιο ψέλλισε δειλά-δειλά, πριν λίγους

μήνες, ο κ. Σαρκοζί προς την κα Μέρκελ,

αλλά η «Ιέρεια» του νεοφιλελευθερισμού

«εκώφευσεν».

Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν οι Με-

γάλοι, τούτη τη μαύρη ώρα, η πρόταση

Μάνου για φρένο στον άκοπο πλουτισμό,

είναι μονόδρομος για τη δύσμοιρη Χώρα μας.

Είναι η κεντρική «κλειδαριά» για την πολυ-

πόθητη ανάπτυξη και  απασχόληση, που θα

αναστρέψει το ζοφερό κλίμα και θα ενθαρρύ-

νει τον κόσμο της εργασίας. Είναι ο μόνος

τρόπος ώστε να σταματήσουν οι «χρηματο-

λάγνοι» να πίνουν το αίμα των δημιουργών

και να αυγατίζουν τα αγαθά τους με πανά-

κριβο αντίτιμο την ύφεση και την ανεργία.

Είναι και το δελεαστικότερο κίνητρο, ώστε να

πάψουν οι δημιουργοί να μεταφέρουν τις πα-

ραγωγικές μονάδες τους στις γειτονικές Βαλ-

κανικές χώρες. 

Κι ας μην αντιτείνουν κάποιοι, με κροκοδείλι-

ους οδυρμούς, ότι τάχα κάτι τέτοιο θα οδη-

γήσει σε νέα δραπέτευση κεφαλαίων γιατί,

πρώτον, τώρα πια όλοι ξέρουν πως όπου και

να μεταφέρουν τα χρήματά τους, αυτά θα πε-

ριμένουν παγωμένα στην ουρά των funds (για

αποδόσεις που δεν θα έρθουν ποτέ) ή θα

επενδυθούν σε αμφίβολα ομόλογα (με κίν-

δυνο «κουρέματος» αλα Ελληνικά) και, δεύ-

τερον, μας είναι το ίδιο άχρηστα τα χρήματα

που είναι εδώ, αλλά έξω από τη διαδικασία

παραγωγής, με τα φευγάτα. 

Μ΄ αυτές λοιπόν τις σκέψεις και εν όψει

εκλογών, επιβάλλεται τα Ελληνικά Κόμματα

να συμφωνήσουν σε μία και μόνη διακομμα-

τική προγραμματική δέσμευση: στο να επιβά-

λουν άμεσα σταθερό και ενιαίο συντελεστή

φορολογίας 15% για τις κάθε είδους παρα-

γωγικές δραστηριότητες και 50% για εκείνες

του άκοπου πλουτισμού (οι αριθμοί συζη-

τούνται).

Κι αν δεν συμφωνήσουν, ας προτιμήσουμε

τον πολιτικό σχηματισμό που θα προτάξει

προγραμματικά αυτή την εξαγγελία, απερί-

φραστα και δεσμευτικά. Θα έχουμε προσφέ-

ρει ως πολίτες τη μεγαλύτερη δυνατή

υπηρεσία στη χειμαζόμενη Πατρίδα μας και,

ιδίως, στην εργατική τάξη της. 

Εν όψει εκλογών…

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ

Αφύπνιση για ορθολογική

αντιμετώπιση στο 303Α

Κάλλιο αργά…
Προ ημερησίας ο Γρ. Κωνσταντέλλος ζήτησε να εντάξει ο

πρόεδρος το θέμα της πλατείας Πηγαδακίων (303Α) σε επό-

μενη συνεδρίαση. Κι αυτό γιατί όπως είπε: «έχουμε τη θέση
μας, αλλά επειδή εμπλέκονται άνθρωποι και περιουσίες θα
υπερψηφίσουμε την πρόταση της κας Τσιριγώτη για να δοθεί
ο χρόνος στους ανθρώπους, αν και τη θεωρούμε ατελέ-
σφορη».

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας…
«Σήμερα που η κοινωνία έχει απαίτηση και φωνάζει για την
ανάγκη της κοινωνικής συνοχής, εμείς πήραμε μια απόφαση
η οποία, μόνο που δεν μας τιμά, γιατί ενδεχομένως σε μια
δεύτερη ανάγνωση, κάποιοι από σας καταλάβατε ότι ήταν
μια  παράταση χρόνου, η απόφαση που ζητήσαμε να πά-
ρουμε  την προηγούμενη φορά απέναντι σε 4 οικογένειες
της πόλης μας, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία να
χάσουν τα σπίτια τους.
Αν δεν υπάρχει ανάγκη για κοινωνική συνοχή και αν η θέση
μας εδώ πέρα δεν είναι για να λύνουμε τέτοια προβλήματα,
τότε τι να πω. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Η κατάσταση του συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης
22/2 ήταν αποκαρδιωτική. Αν υπήρχε δήμαρχος δεν θα εί-
χαμε οδηγηθεί σ’ αυτό το θέατρο», ήταν η δραματική δή-

λωση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη για την περίφημη ...πλατεία

Πηγαδακίων.

Επαληθεύει την ρήση γονιού για τη

Σχολική Επιτροπή ότι δεν είναι

επαρκής:, ο Γ. Γκολφινόπουλος.

«Εργάζομαι και δεν έχω τη δυνα-
τότητα να προσφέρω χρόνο στη
Σχολική Επιτροπή. Ακόμη δεν
μπορώ να συντονιστώ σε επίπεδο
αξιών με αυτή την επιτροπή».

Γ. Γκολφινόπουλος
ψυχίατρος και δημοτικός σύμβουλος

Φιμώνεται η διακίνηση ιδεών στα 3Β
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Κούλουμα στην Παλλήνη

Πετυχημένη κρίθηκε η επιλογή του Δήμου Παλλήνης να γιορτάσει την Καθαρή

Δευτέρα στον κλειστό χώρο του  εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Αν-

θούσα, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γιορταστεί με τον παραδο-

σιακό τρόπο στα βουνά και στους λόφους με τους χαρταετούς να ταξιδεύουν στο

...διάστημα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χορό, τραγούδι και παραδοσιακά εδέσματα για τους

δημότες καθώς και παιχνίδια για τους μικρούς.

Καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης ήταν για ακόμη μια φορά η ενεργή

συμμετοχή των τοπικών συλλόγων που σε συνεργασία με το Δήμο πρόσφεραν ένα

πλούσιο και γευστικό μενού με ποικίλες παραδοσιακές γεύσεις και καλή διάθεση

σε όλους. Ο Σύλλογος Κρητών «Η Μεγαλόνησος» φρόντισε  για την παρασκευή με-

γάλων ποσοτήτων παραδοσιακής φασολάδας, καθώς  χοχλιών κ.ά. Το παρών έδω-

σαν και οι Σύλλογοι Αιτωλοακαρνανών, Ηπειρωτών, Θεσσαλών, ο Εξωραϊστικός –

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλλήνης και ο Σύλλογος γυναικών «Η Εργάνη».

Στα Καλύβια (25/2) η Δημοτική Κοινότητα διοργάνωσε καρνα-

βάλι, στο οποίο παρέλασαν ομάδες από συλλόγους, φορείς,

σχολεία του δήμου, αλλά και κατοίκους της περιοχής. Οι θεα-

τές παρακολούθησαν την αποκριάτικη παρέλαση και ενθάρρυ-

ναν με επευφημίες και χειροκροτήματα τους καρναβαλιστές.

Μετά το τέλος της παρέλασης, οι μικροί  είχαν την ευκαιρία να

παίξουν σε παιδότοπους με φουσκωτά παιχνίδια και να χορέ-

ψουν σε αποκριάτικους ρυθμούς.

Την Κυριακή το επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν το Λαγονήσι,

όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές δράσεις από τη

Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και τον Αθλητικό Όμιλο Λαγο-

νησίου, το κυνήγι θησαυρού για μικρούς φίλους της περιοχής

και το πάρτυ γεύσεων, ένας διαγωνισμός γευσιγνωσίας από

έμπειρους σεφ. 

Στο «1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού» συμμετείχαν πολλά

παιδιά ηλικίας 9 έως 15 χρόνων, τα οποία χωρισμένα σε ομά-

δες επιδόθηκαν με κέφι σε εξερεύνηση για την ανεύρεση του

θησαυρού, κάνοντας το Λαγονήσι να μοιάζει σαν μια μεγάλη

γειτονιά.

Παράλληλα, διεξηχθη  διαγωνισμός μαγειρικής, στον οποίο οι

συμμετέχοντες είχαν κληθεί να παρουσιάσουν μια συνταγή

από τον τόπο καταγωγή τους (Κρήτη, Πελοπόννησο, Ήπειρο

κ.α.) Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο «μάγειρας» που

έφτιαξε το γαμοπίλαφο από την Κρήτη.  Σημαντική συνει-

σφορά στη διοργάνωση των δύο εκδηλώσεων είχαν οι επιχει-

ρήσεις της περιοχής του Λαγονησίου που ήταν χορηγοί,

καθώς οι εθελοντές που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για

την επιτυχία των εκδηλώσεων.

Απόκριες και στη Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου, με την αμέ-

ριστη συμμετοχή και συμπαράσταση συλλόγων και τοπικών

φορέων, καθώς και την εθελοντική ενεργοποίηση πολιτών και

υπάλληλων του Δήμου. Το γαϊτανάκι του Χορευτικού Λαο-

γραφικού Ομίλου Αναβύσσου, τα παιδικά χορευτικά, η κλόουν

Πατατούφα και ο μάγος Πλάτων έκλεψαν την παράσταση και

κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι αργά το

μεσημέρι.

Η Καθαρά Δευτέρα, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών,

γιορτάστηκε  στην αίθουσα της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων.

Στην αίθουσα πολλαπλών του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς

Φώκαιας γιορτάστηκε η Καθαρά Δευτέρα, λόγω των κακών

καιρικών συνθηκών, χωρίς να πτοήσει τους κατοίκους να πα-

ραβρεθούν και να συμμετέχουν στα διάφορα δρώμενα όπως:

1η  Έκθεση χαρταετών

1ος Διαγωνισμός Νηστίσιμης Πίτας, όπου συμμετείχαν δια-

γωνιζόμενοι  από Παλαιά Φώκαια, Ανάβυσσο και Λαγονήσι. Νι-

κήτρια αναδείχτηκε η Μαίρη Κατιφέ με τη μικρασιάτικη

χορτόπιτά της, ενώ ακολούθησαν δεύτερη η Ανθούλα Κου-

τσουρίδου με την πρασόπιτα από τον Άγιο Ευστράτιο και τρί-

τος ο Μάριος Λουδάρος με τα κρητικά πιταράκια. 

Το γαστρονομικό ταξίδι συνδυάστηκε με χορούς, του Συλλό-

γου «Η Αγία Ειρήνη» Π. Φώκαιας, του Τμήματος Ελληνικών

Χορών Δημ. Κοινότητας Καλυβίων και του Περιφερειακού Τμή-

ματος Λυκείου Ελληνίδων Π. Φώκαιας.

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο

χάρη στην προσφορά εθελοντών και χορηγών.

Στην κεντρική πλατεία της Σαρωνίδας, την τελευταία Κυριακή

της Αποκριάς, στήθηκε αποκριάτικη εκδήλωση για μικρούς και

μεγάλους με μουσική, κλόουν και ταχυδακτυλουργούς.  

Στιγμές κεφιού  πρόσφερε στους κατοίκους του Κουβαρά και

τους επισκέπτες το καρναβάλι που διοργάνωσε η Τοπική Κοι-

νότητα την Κυριακή 26/2. Την έναρξη της παρέλασης έκανε το

άρμα της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων και ακολούθησαν

ομάδες από τα σχολεία του Κουβαρά, την Ορειβατική Ομάδα

Κουβαρά, τη Χορευτική Ομάδα του Κουβαρά, το Ναυτικό

Όμιλο Λαγονησίου, καθώς και ομάδες από κατοίκους του Κου-

βαρά και γειτονικών περιοχών. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με

τη συμβολική αναπαράσταση του «Χορού της Νύφης» και το

κάψιμο του καρνάβαλου.   

Απόκριες στο Σαρωνικό
Παραδοσιακά γιόρτασε το τριήμερο 25 έως 27 Φεβρουαρίου σε όλες τις δημοτικές κοινότητες ο

Δήμος Σαρωνικού.   Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, παιδιά και γονείς, βρέθηκαν στους χώ-

ρους των εκδηλώσεων και απόλαυσαν στιγμές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης με αισιοδοξία και χα-

μόγελα, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. 

Η νεολαία χορεύει στην Ανάβυσσο.

Παραδοσιακοί χοροί στη Φώκαια, ξυπνούν μνήμες...

Και η μαγειρική, στα δρώμενα με βραβεύσεις παραδοσιακών συνταγών
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Κ.Β. Κύριε Πάντζα, θα είστε προφανώς υπο-

ψήφιος βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής

στις προσεχείς εκλογές με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Σας είχαμε παρακολουθήσει οκτώ χρόνια ως

Νομαρχιακό Σύμβουλο Ανατ. Αττικής, επικε-

φαλής παράταξης και γνωρίζουμε τη μαχητι-

κότητά σας και τις προοδευτικές σας θέσεις.

Κατέρχεστε στον εθνικό στίβο σε μια πολύ δύ-

σκολη εποχή για τη χώρα μας και το Λαό μας,

αλλά και για τους πολιτικούς γενικότερα. Απ’

την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει, όχι μόνο μια

σταθερή δημοσκοπική ανοδο, αλλά και ιδιαί-

τερα ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, μια μεγάλη

ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Θα θέ-

λαμε μια γενική εκτίμηση επ’ αυτών.

Γ.Π. Διαβάζοντας το φύλλο της Εβδόμης στις

11.2.2012 νόμισα ότι την πρώτη σας σελίδα

την γράψαμε μαζί. Το κύριο άρθρο σας κ. Βε-

νετσάνε με βρίσκει σύμφωνο για τα δεινά που

περνάει η πατρίδα μας, κάτω από το πέλμα

του Δ’ Ράιχ και της κυβέρνησης των δοσίλο-

γων που υπέγραψαν την θανατική καταδίκη

της Ελλάδας μας. Το έγκλημα είναι ΔΙΑΡΚΕΣ.

Στο ΔΝΤ και στο μνημόνιο δεν μπήκαμε από

την μια μέρα στην άλλη, αλλά με τις πολιτικές

που εφάρμοσαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τα τελευταία

χρόνια και μας οδήγησαν στην χρεωκοπία και

στην πτώχευση. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά

ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ. Αυτοί κυβέρνησαν την χώρα και

την κατέστρεψαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

– ΗΘΙΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ. 

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ υπογράφοντας την θανατική

δανειακή σύμβαση απέδειξαν στον Ελληνικό

λαό ότι εκπροσωπούν τους γκάνκστερς – το-

κογλύφους, τις τράπεζες και το μαύρο – καπι-

ταλιστικό διευθυντήριο των Βρυξελλών. Είναι

οι πράκτορες τους και οι υπάλληλοι τους.

Είναι οι νέοι Δοσίλογοι. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

Πιθανολογείτε μια συνεργασία των αριστε-

ρών δυνάμεων, προεκλογικά ή μετεκλογικά;

Κι ακόμα είναι δυνατή η συνεργασία και με

άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις, ασχέτως

κοινωνικών - ιδεολογικών αντιλήψεων, συμ-

φωνώντας σ’ ένα μίνιμουμ πρόγραμμα σύγ-

κλισης;

Πράγματι ο Ελληνικός λαός αισθάνεται δίπλα

του τον ΣΥΡΙΖΑ και ζητά μαζί του την ανα-

τροπή της νέας δανειακής θανατικής σύμβα-

σης και των μέτρων που την συνοδεύουν. Ο

λαός μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την

συγκρότηση μιας νέας λαϊκής πλειοψηφίας

και την δημιουργία ενός Αντιμνημονιακού Κοι-

νωνικού Πατριωτικού Μετώπου. Ο πρόεδρος

της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, είναι

νέος, μορφωμένος, γνώστης της πολιτικής

πραγματικότητας, μεγαλωμένος μέσα στην

αριστερά αγωνιζόμενος πάντα δίπλα στον

κάθε εργαζόμενο και τα προβλήματά του,

δίπλα στον άνεργο, τον συνταξιούχο, δίπλα

στην νεολαία μας που δεν έχει στον ήλιο

μοίρα και φεύγουν μετανάστες όπως την δε-

καετία του ’50. Γυρίζει όλη την Ελλάδα, δίπλα

σε απολυμένους, σε εργοστάσια, νοσοκομεία,

υπουργεία, σε πεινασμένους. Ο Τσίπρας είναι

δίπλα όπου υπάρχει πόνος, αδικία, εκμετάλ-

λευση φασισμός. Είναι  η άνοιξη και η ελπίδα

της Αριστεράς. 

Σαν Νομαρχιακός Σύμβουλος Αν. Αττικής όλα

αυτά τα 8 χρόνια, διαπίστωσα την εγκατά-

λειψη του νομού μας από τις κυβερνήσεις του

ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Χωρίς Νοσοκομεία, δρό-

μους, σχολεία, πρόνοια για τις πυρκαγιές. Φύ-

τεψαν στην περιοχή μας ΚΕΛ και ΧΥΤΑ

ενάντια στην θέληση των τοπικών κοινωνιών

(Κερατέα – Γραμματικό) και άλλα πολλά που

είναι εις βάρος των κατοίκων της Περιφέρειας

Αττικής και προς όφελος των γνωστών καρ-

χαριών που λυμαίνονται την επικράτεια. Άμα

έχεις κανάλι T.V. ή εφημερίδες είσαι ο εκλε-

κτός ΤΟΥΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος Αλέξη Τσίπρα, κά-

λεσε τον Ελληνικό λαό, τα κόμματα της Αρι-

στεράς δηλαδή το ΚΚΕ, (την Ε.ΛΑ.Δ.Α. που

είναι ιδέα και όχι κόμμα, του Μίκη Θεοδω-

ράκη) την ομάδα Κουβέλη την Ανταρσία, το

Μέτωπο αλληλεγγύης του Αλαβάνου, την Σα-

κοράφα, του Κουρουμπλή και όλους αυτούς

που μέσα από το ΠΑΣΟΚ πίστεψαν στην ιδρυ-

τική πράξη της 3ης του Σεπτέμβρη και σήμερα

βλέπουν που οδήγησαν οι ηγεσίες του

ΠΑΣΟΚ την πατρίδα μας. Πρέπει να συνεργα-

στούμε όλοι μαζί. 

Σήμερα μπορούμε να είμαστε το πρώτο κόμμα

με 40% και 80 βουλευτές που δίνει το καλπο-

νοθευτικό εκλογικό σύστημα, αν κατεβούμε

κατακερματισμένοι. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει την ενωτική του πρόταση

γιατί πιστεύει πως απέναντι στον μύθο του κα-

πιταλιστικού, νεοφιλελεύθερου μονοδρόμου

που μας οδήγησε στην χρεωκοπία, υπάρχει

και άλλος δρόμος. Ο δρόμος της υπεράσπισης

των λαϊκών συμφερόντων, ο δρόμος της Αρι-

στεράς. Σ΄αυτό το κάλεσμα δεν απήντησε

ακόμα η ηγεσία του ΚΚΕ, ενώ η βάση του ήταν

πάντα υπέρ της συγκρότησης ενός λαϊκού

Μετώπου, ενός νέου ΕΑΜ.

Ο Φώτη Κουβέλης πάτησε σε δύο βάρκες. Στην

βουλή ψήφιζε ενάντια στην δανειακή σύμβαση

και από την άλλη λέει ότι θα την σεβαστεί μετά

τις εκλογές. Ο Μίκης Θεοδωράκης είπε: «Δυ-

στυχώς ο Φώτης Κουβέλης πήγε αλλού». Πάν-

τως είναι κρίμα να ακολουθήσει το δρόμο της

Δαμανάκη, του Μπίστη και του Ανδρουλάκη. Με

αγωνία περιμένω την απάντηση του Αλαβάνου

και ελπίζω ότι θα είναι θετική. Η Ανταρσία με

τους ιδεολόγους της Αριστεράς που την στηρί-

ζουν θα πρέπει να συμμετέχει στην συγκρό-

τηση του Νέου ΕΑΜ. Οι σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ

που είδαν τα όνειρά τους για σοσιαλισμό να

γκρεμίζονται από την ηγεσία τους, τώρα θα

στηρίξουν μια νέα λαϊκή πλειοψηφία, ενός νέου

συνασπισμού εξουσίας. 

Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι θέσεις και τα πιστεύω του

Μίκη Θεοδωράκη είναι και δικές μας θέσεις

και συμμετέχουμε στις ομιλίες του κορυφαίου

μουσικοσυνθέτη της Ελλάδας και Αγωνιστή

της Αριστεράς. Οπωσδήποτε δεν υπάρχουν

λόγια ικανά να αποτιμήσουν τους αγώνες και

τις θυσίες του αιώνια έφηβου, που είναι σύμ-

βολο της Ελληνικής Λευτεριάς και Ανεξαρτη-

σίας του Μανώλη Γλέζου.

Μανώλη είσαι η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και η ση-

μαία της Αριστεράς.

Κυριε Πάντζα, η αριστερά γενικά, ενώ ιστο-

ρικά είναι το κατ’ εξοχήν - όχι το μοναδικό -

πατριωτικό κομμάτι του ελληνικού Λαού,

δίνει την αίσθηση ότι αποφεύγει ν’ αναφερ-

θεί στα πατριωτικά - στα εθνικά αισθήματα

του Λαού, εστιαζόμενη κυρίως και σχεδόν

αποκλειστικά στις κοινωνικές ευαισθησίες

και αντιλήψεις.

Εχω την εντύπωση ότι η υποτίμηση - και, για

ορισμένους απέχθεια προς τα εθνικά αισθή-

ματα, είναι ένα σύνδρομο ταύτισης κάθε τι

εθνικού, συμβόλων - αντιλήψεων - επιδιώ-

ξεων- που εκπηγάζει από την ταύτισή του μ’

αυτούς που τα καπηλεύτηκαν: με τους δοσί-

λογους της κατοχής και τη χούντα της

7ετίας. Το να ταυτίζεται το εθνικό με τους

εθνοκάπηλους είναι μέγιστο λάθος. Ο εθνι-

σμός δεν αποκλείει τον διεθνισμό, τη συνερ-

γασία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη μεταξύ

των κρατών.

Ο Ελληνικός λαός, όπως διατυπώνεται στην

ερωτησή σας, στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί πι-

στεύει ότι προτεραιότητα για την πατρίδα μας

είναι η κοινωνία και οι ανάγκες της, είναι οι

ανάγκες του λαού μας για επιβίωση και όχι οι

ανάγκες των Τραπεζών, και του καπιταλιστι-

κού διευθυντηρίου των Βρυξελλών, να πλου-

τίσουν σε βάρος του λαού μας. Η Ελλάδα δεν

θα γίνει ποτέ επαρχία και «ζωτικός» χώρος

του Δ’ Ράιχ. Η κυβέρνηση των δοσιλόγων που

στηρίζονται από ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. και του Γαρ-

γάρα κωλοτούμπα Καρατζαφέρη προσπαθεί

να φοβίσει τον λαό μας απειλώντας τον με

φτώχεια – ανεργία – πείνα – δυστυχία – με-

τανάστευση. Σ’ αυτή την εκστρατεία φόβου

εναντίον του λαού, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΔΗΚΚΙ

απαντούν στην κυβέρνηση των δοσίλογων,

στο Δ’ Ράιχ και στην Φράου Μέρκελ με το

γωστό τραγούδι της κατοχής και της Ελληνι-

κής Αντίστασης: ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΑ ΒΟΛΙΑ!

Αυτή τη θανατική δανειακή σύμβαση δεν την

υπέγραψε ο Ελληνικός λαός, αλλά μια χού-

φτα δοσίλογοι, φοβισμένοι, εκβιασμένοι,

χωρίς να τον ρωτήσουν. Ο λαός θα την ανα-

τρέψει. Η διαπραγμάτευση έγινε από ανθρώ-

πους που ήταν με τον δανειστή και όχι με τον

λαό.

Είμαστε ισότιμα μέλη στην Ε.Ε. και οτιδήποτε

συμβεί στην Ελλάδα θα είναι καταστροφή για

την κα Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί. Ήδη στην

Ευρώπη φυσάει άνεμος υπέρ της Ελλάδας.

Είπαν σε όλα ΝΑΙ, σε τίποτα δεν διαπραγμα-

τεύτηκαν ο Παπαδήμος και η παρέα του.

–––––––––––––––
Ο Γιώργος Πάντζας είναι μέλος της τριμελούς Δι-

οικούσας του ΔΗΚΚI (Συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ).

Υποψήφιος Βουλευτής το 2004-2009 στην Περι-

φέρεια Αττικής.

Λέει σε μια εκ βαθέων συνέντευξη ο Γιώργος Πάντζας

“Δεν μας φοβίζουν των Γερμανών τα βόλια”

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος, αρχηγός παράταξης και υποψήφιος βουλευτής το 2004 και τo 2009  Γιώργος Πάν-

τζας, μέλος της τριμελούς του ΔΗ.Κ.Κ.Ι. (Συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ), απαντά στις ερωτήσεις μας, εν όψει των

εκλογών, με το πάθος του αγωνιστή, του πολιτικού και του ηθοποιού· εκείνου που ποιεί ήθη, κατά το αρχαιο-

ελληνικό περιεχόμενο.

“Ηθοποιός σημαίνει φως”, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί. Ένας ηθοποιός, απ’ το ίδιο του το επάγγελμα που

διακονεί, είναι ευαίσθητος, διανοούμενος· πολιτική οντότητα. 

Μπαίνουμε ευθύς στη συζήτηση, χωρίς περιληπτικές εισαγωγές. Εξ’ άλλου ο τίτλος που ο ίδιος έδωσε, μέσα απ’

την συνέντευξή του στον Κ. Βενετσάνο, τα λέει ΟΛΑ.  

Αυτή τη δανειακή, θανα-

τική σύμβαση δεν την

υπέγραψε ο Ελληνικός

λαός, αλλά μια χούφτα

δοσίλογοι, φοβισμένοι,

εκβιασμένοι, χωρίς να

τον ρωτήσουν. Ο λαός

θα την ανατρέψει.
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Αναβλήθηκε για 2η φορά (29.2) η συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., που αφορούσε την υλο-

ποίηση των έργων  περιφερειακού σχεδίου, σχετικά με τη

διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕ.Σ.ΔΑ.)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ειδικού Δια-

βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)  Γιάννης

Σγουρός επέρριψε τις ευθύνες για την αναβολή της συνε-

δρίασης  στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Ο Γιάννης Σγουρός, στις παρατηρήσεις της ΠΟΕ - ΟΤΑ για

την υλοποίηση των έργων είπε μεταξύ άλλων: 

«Στις 13 Φεβρουαρίου συγκάλεσα το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΔΣΝΑ, για να συζητήσουμε το τεράστιο πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής. Δυστυχώς, δεν
υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία και η συνεδρίαση αναβλή-
θηκε.
Στις 29 Φεβρουαρίου συγκάλεσα εκ νέου το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΔΣΝΑ. Αυτή τη φορά υπήρξε απαρτία, αλλά
όχι ικανοποιητική προσέλευση εκπροσώπων των Δήμων κυ-
ρίως, και γι' αυτό αναβλήθηκε και πάλι η συζήτηση για επτά

ημέρες, προκειμένου να δοθεί και η δυνατότητα να κατα-
τεθούν προτάσεις και να γίνει διάλο-
γος.
Γιατί αυτό που απαιτείται είναι ειλικρι-
νής διάλογος και βούληση να προχω-
ρήσουμε στη λύση του προβλήματος
και όχι παρεμπόδιση των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου να προσέλθουν
στη συνεδρίαση. Η άσκηση σωματικής
ή ψυχολογικής βίας χαρακτηρίζει
όσους τη διαπράττουν και σίγουρα όχι
μόνο δεν βοηθάει, αλλά είναι καταδικαστέα.
Ας αναλογιστούν αυτοί που μέχρι σήμερα έχουν εμπλακεί
και συμμετάσχει στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες σε μελέτες, έργα, αντισταθμι-
στικά και άλλα, χωρίς να έχει επιλυθεί οριστικά το ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ας σκεφτούν ότι μόνο
για απαλλοτριώσεις καθορίστηκε το απίστευτο ποσό των
200.000 ευρώ το στρέμμα για χωράφια μέσα στη χωματερή,
ποσό το οποίο αρνούμαι να υπογράψω ως μέγα σκάνδαλο,
απειλούμενος με μηνύσεις από τους ιδιοκτήτες των εκτά-
σεων!!!

Απο την άλλη, η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ανακοίνωσή της σημει-

ώνει ότι «πραγματική αιτία της αναβολής, είναι ότι, η πλει-
οψηφία των εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτου πολιτικής-κομματικής προ-
έλευσης διαφωνούν με το σχέδιο που προωθεί, δεν συμ-
μετέχουν στη διαδικασία εκχώρησης της διαχείρισης των

απορριμμάτων σε ιδιώτες και του έχουν δηλώσει ξεκάθαρα
πώς δεν πρόκειται να στηρίξουν τις επιλογές του. Η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν εμπόδισε κανέναν να εισέλθει στην αί-
θουσα της συνεδρίασης. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που θέλησαν να παραστούν στην
ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ. βρέθηκαν αντιμέτωποι με
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πολλούς «περίεργους
τύπους», οι οποίοι περιφέρονταν στη αίθουσα. Με εντολή
ποιου άραγε βρίσκονταν εκεί και ποιος ο λόγος της παρου-
σίας τους;»   
Ο Γιάννης Σγουρός, σημειώνει ότι έχει δεσμευθεί έναντι

των κατοίκων της Αττικής και πρέπει να υλοποιήσει αυτή

τη δέσμευσή του.

«Είναι γνωστός ο τρόπος, με τον οποίο κινήθηκε η κεντρική
διοίκηση τόσα χρόνια. Μακάρι ως χώρα να είχαμε εφαρμό-
σει την τοπική ευθύνη εδώ και καιρό.
Να είχαμε φθάσει στο σημείο να ενεργούμε προνοητικά και
να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις
των καιρών υπό τον φόβο προστίμων και ελέγχων.
Πολλοί μπορεί να έχουμε αναρωτηθεί αν αξίζει τον κόπο
να αγωνιούμε, να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε. Είμα-
στε μπροστά από μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.
Δεν θα συνεχίσω αυτόν το φαύλο κύκλο. Και καλώ και την
ΠΟΕ-ΟΤΑ να πράξει το ίδιο, συμβάλλοντας στη λύση του
προβλήματος. Σκοπός μου είναι αποκλειστικά και μόνο η
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη βελτίωση ολόκληρου
του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Και αυτή είναι
η δέσμευσή μου προς τους πολίτες της Αττικής», δηλώνει

ο Γιάννης Σγουρός.

Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Πεπραγ-

μένων Περιφέρειας Αττικής 2011 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο απολογισμός των πε-

πραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για το 2011,

σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε Τρίτη 28 Φε-

βρουαρίου.

Για τρίτη φορά, δικαιώθηκε η

Δημοτική Αρχή Μαρκοπού-

λου , για την πρόσληψη των

τριάντα πέντε (35) Συμβασι-

ούχων εργαζομένων, στο

Δήμο Μαρκοπούλου, που

είχε προσφύγει η δημοτική

παράταξη της μειοψηφίας

“Δύναμη Ελπίδας”. 

Μετά τις αποφάσεις του

ΑΣΕΠ και του Γεν. Γραμμα-

τέα της Περιφέρειας Αττι-

κής, εκδόθηκε και νέα

απορριπτική απόφαση, επί

της προσφυγής της «Δύνα-

μης Ελπίδας».   

Τρεις  αποφάσεις: (ΑΣΕΠ),

Γεν. Γραμματέα περιφέρειας

Αττικής και Δευτεροβάθμια

Επιτροπή του Άρθρου 152,

του Ν.3463/2006, στην

οποία προεδρεύει ανώτατος

Δικαστικός, μέλος του

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατα-

λήγουν ότι  οι προσλήψεις

των Συμβασιούχων ήταν

απόλυτα σύννομες, καθώς

ακολουθήθηκαν αυστηρά οι

προβλεπόμενες διατάξεις.

Οι δε λόγοι που επικαλέ-

στηκε η «Δύναμη Ελπί-

δας», κρίνονται αβάσιμοι!    

Η γραφειοκρατική απασχό-

ληση και τα 2.500 ευρώ

που διέθεσε ο Δήμος για

την νομική υποστήριξη,

είναι κάτι που πρέπει να

απασχολήσει τους συμβού-

λους, που με βιασύνη προ-

σφεύγουν στη δικαιοσύνη,

χωρίς να μελετήσουν σε

βάθος ένα θέμα. Ετσι και ο

Δήμος χάνει και η δικαιο-

σύνη.

Και τα χρήματα αυτά δεν

τα καταβάλλουν - κατά

νόμο - αυτοί που χάνουν

στο δικαστήριο, όπως συμ-

βαίνει με δικαστικές υποθέ-

σεις μεταξύ ιδιωτών.

Η «Πρωτοβουλία για έναν αυτο-

διαχειριζόμενο αγρό στο Ελλη-

νικό» στηριζόμενη από τον Δήμο

Ελληνικού - Αργυρούπολης, την

«Επιτροπή Αγώνα για το Μητρο-

πολιτικό Πάρκο Ελληνικού» και

πολλούς άλλους κοινωνικούς φο-

ρείς και συλλογικότητες καλεί σε

εκδήλωση –συνάντηση στον χώρο

του πρ. αεροδρομίου Ελληνικού

για την διεκδίκηση του Μητροπο-

λιτικού Πάρκου.

Η μνημονιακή κυβέρνηση παρου-

σίασε το σχέδιο νόμου που προ-

βλέπει πλήρη εκχώρηση της γης

και της θάλασσας του Ελληνικού

αποκλειστικά για κερδοσκοπι-

κούς σκοπούς.

• Δίνεται η δυνατότητα δημιουρ-

γίας προσχώσεων στο θαλάσσιο

μέτωπο όπου θα επιτρέπεται και η

οικοδόμηση.

• Ανάβει το πράσινο φως αφενός

για να ανεγερθούν ουρανοξύστες

και άλλες φαραωνικές κτιριακές

κατασκευές, αφετέρου για να δη-

μιουργηθούν τεχνητά νησιά και λι-

μενικές εγκαταστάσεις

• Επιτρέπεται η ανάπτυξη κάθε εί-

δους χρήσεων, περιλαμβάνοντας

εκτός των άλλων τουριστικές εγ-

καταστάσεις, γήπεδα γκολφ, εμ-

πορικές χρήσεις μεγάλης

κλίμακας, λιμενικές εγκαταστά-

σεις, θεματικά πάρκα, καζίνα, κα-

τοικίες, ιδιωτικά νοσοκομεία,

ιδιωτικά πανεπιστήμια και κέντρα

διασκέδασης.

• Επιχειρείται η βίαιη έξωση και σε

χρόνο ρεκόρ όλων των υπηρεσιών

και φορέων που στεγάζονται σε

κτίρια εντός του ευρύτερου

χώρου μεταξύ των οποίων είναι ο

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης,

Σύλλογοι πολιτιστικοί, Αθλητικοί,

Νομικά Πρόσωπα με εγκαταστά-

σεις ΑΜΕΑ, ΟΚΑΝΑ κλπ

Την Κυριακή 4 Μαρτίου,  11π.μ -

4μ.μ θα πραγματοποιηθεί δεντρο-

φύτευση στον χώρο του Πρώην

Αεροδρομίου (είσοδος από την

περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο, πίσω από το

ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ) με πολλές παράλλη-

λες εκδηλώσεις: 

* Περιήγηση γνωριμίας του χώρου

του αεροδρομίου με ποδήλατα και

λεωφορεία του Δήμου Αργυρού-

πολης –Ελληνικού.

* Πικ-Νικ  και Συλλογική Κουζίνα

Αλληλεγγύης.

*  Ζωντανή Μουσική. 

* Εκθέσεις υλικών από συλλογικό-

τητες που στηρίζουν την εκδή-

λωση.

Οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ κα-

λούν φίλους του ποδηλάτου να

πάρουν μέρος στην ποδηλασία.

Ραντεβού  στις 11.00 στην είσοδο

του χώρου. 

Όσοι ξεκινήσουν από τα 3Β  συ-

νάντηση στις 10.30 το πρωί, στην

αφετηρία του Τράμ στη Βούλα.

Τρίτη δικαίωση της Δημοτικής

Αρχής Μαρκοπούλου
για την πρόσληψη 35 Συμβασιούχων 

εργαζομένων!

Φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο στο Ελληνικό!
Σε εκστρατεία δεντροφύτευσης, ενάντια στα σχέδια για τσιμεντοποίηση

του Ελληνικού, καλούν Δήμοι και οργανώσεις

Η διαχείριση των απορριμμάτων, για άλλη μια φορά, σε δύσκολο δρόμο
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Συνάντηση - διαβούλευση

με τους συλλόγους γονέων

και κηδεμόνων με θέμα την

Μεταφορά των Μαθητών

πραγματοποίησε ο Δήμος

Παλλήνης, αφού το θέμα

δεν κατάφερε να λυθεί, ενώ

εκπνέει σε λίγο η σχολική

χρονιά, σε όλη την επικρά-

τεια.

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος

ενημέρωσε για τις έγκαιρες

ενέργειες που υλοποίησε ο

Δήμος Παλλήνης, προκειμέ-

νου να συμβασιοποιηθεί η

υπηρεσία της μεταφοράς

των μαθητών. Επιπρόσθετα,

επεσήμανε  τα προβλήματα

που σχετίζονται με το θε-

σμικό πλαίσιο της μεταφο-

ράς των μαθητών, μετά την

έκδοση της Κοινής Υπουρ-

γικής Απόφασης (28-7-

2011), η οποία ουσιαστικά

δεν αντιμετώπισε και δεν

επέλυσε τα προβλήματα

που υπήρχαν στην μετα-

φορά των μαθητών. 

Ως  μέλος της τριμελούς

επιτροπής, που έχει συγ-

κροτηθεί στην ΠΕΔΑ, για

την μεταφορά των μαθητών,

ο Α. Ζούτσος αναφέρθηκε

στις ενέργειες και στα δια-

βήματα της ΠΕΔΑ για την

έγκαιρη επίλυση των θεμά-

των και πρότεινε την υιοθέ-

τηση ψηφίσματος το οποίο

θα προωθηθεί προς το αρ-

μόδιο Υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι των γονέων,

στην πλειοψηφία τους ζήτη-

σαν συμπόρευση και κινητο-

ποιήσεις από κοινού με τον

Δήμο Παλλήνης, προκειμέ-

νου να λυθούν τα προβλή-

ματα της μεταφοράς των

μαθητών.

Η συνάντηση κατέληξε σε

ψήφισμα το οποίο αιτείται

τα παρακάτω:

1. Αλλαγή της ΚΥΑ

(351415/28-7-2011) όσον

αφορά στον τρόπο υπολογι-

σμού της αποζημίωσης προ-

κειμένου οι ενδιαφερόμενοι

μεταφορείς να  συμμετέ-

χουν στους διαγωνισμούς.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις

ιδιαίτερες συνθήκες σε

έναν ημιαστικό Δήμο όπως

είναι ο Δήμος Παλλήνης,

κρίνουμε  απαραίτητη τη

μείωση  των χιλιομετρικών

περιορισμών που προβλέ-

πονται στην ΚΥΑ.

3. Η παρουσία συνοδών στα

λεωφορεία από προαιρετική

που προβλέπεται έως σή-

μερα, πρέπει  να προβλε-

φθεί  υποχρεωτική και το

κόστος να συνυπολογίζεται

στο συνολικό κόστος μετα-

φοράς των μαθητών. 

4. Η μεταφορά των μαθη-

τών στα ειδικά Σχολεία

(Καλλιτεχνικό και Μουσικό)

να μεταφερθεί ως αρμοδιό-

τητα στη Περιφέρεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50 - Τ.Κ.: 19015
Πληροφορίες: Σ. Λάτσας, Τηλέφωνα: 22953 20337
Fax:   22953 20328,  E-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.
Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδι-
κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φο-
ρέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο
κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη
βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδια-
γραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ.
1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
•Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης Υπουρ-
γού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
•Την με αριθμό 107877/02-11-2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής / Γε-
νική Δ/νση εσωτερικής λειτουργίας /δ/νση οικονομικού / τμήμα προμηθειών
περί χορήγησης εξουσιοδότησης. 
•Την υπ’ αριθμ 310/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρι-
σης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 4026 /2012) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών
Καυσίμων και Λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,
βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες λει-
τουργίας των δημοτικών οχημάτων, των μηχανημάτων και για τη θέρμανση
των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2012, με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί της μέσης τιμής πώλησης των καυσίμων, οι οποίες προσδιορί-
ζονται εβδομαδιαία από  το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης
(σχετικός σύνδεσμος μέσων τιμών εβδομάδας: http://www.ypeka.gr/De-
fault.aspx?tabid=478&language=el-GR) με τις διατάξεις των άρθρων 41-45
της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 26/03/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κα-
τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ,
θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 766.276,04€
πλέον ΦΠΑ 23% 176.243,49€, ήτοι συνολικής δαπάνης 942.519,53€ συμ-
περιλαμβανομένου το ΦΠΑ  23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου
της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή
και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσο-
στό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέ-
της αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς
προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατα-
κύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύ-
πτεται από την εγγύηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες
από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπρά-
τησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος
έναντι καταβολής του ποσού 15,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 23/03/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών (6-6-2011) και εγγρά-

φηκε στα Δημόσια Βιβλία Σωματείων,

με την υπ’ αρ. 6585/2011 Μον.Πρ.Α. η

απόφαση ίδρυσης της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛ-

ΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟ-

ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-

ΚΟΥ», με έδρα το Δήμο Σαρωνικού και

ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail) prokopiangie@gmail.com.

Το έργο της Ένωσης είναι να συμβάλ-

λει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και σε

άμεση συνεργασία με τους Συλλόγους

Γονέων που αποτελούν και τα μέλη

της, στην εύρυθμη και αρτιότερη λει-

τουργία των  Δημόσιων Σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού

Αττικής, συγκεντρώνοντας, προβάλ-

λοντας και επιλύοντας τα τυχόν προ-

βλήματα που προκύπτουν,

συντονισμένα και συλλογικά.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Προκόπη Αγγελική

Α' Αντιπρ.:  Ρεκλείτης  Δημήτριος 

Β' Αντιπρόεδρος: Φόνσος Αντώνιος

Γεν/ Γραμμ.: Κατσούλη Σταματίνα

Ταμίας: Δέδε Ελένη

Αν/τής Γραμμ.:  Παντελίδης  Νικόλαος

Αναπλ. Ταμίας: Ηλιοπούλου  Λαμπρινή

Κοσμήτορας: Μπουλαμάτση Κων/να

Μέλος: Κουκούλης Ευάγγελος 

Για την Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή

Κουμεντάκη Αλίκη

Κατσούλη Σταματίνα

Προκόπη Αγγελική

Σωτήρχος Γεώργιος

Ηλιοπούλου Λαμπρινή

Για την Β/βάθμια Σχολ. Επιτροπή

Δέδε Ελένη

Προκόπη Αγγελική

Κουκούλης Ευάγγελος

Ρεκλείτης Δημήτριος

Φόνσος Αντώνιος

Για ττην Ομοσπονδία Γονέων

Προκόπη Αγγελική

Παντελίδης Νικόλαος

Σωτήρχος Γεώργιος

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης στο Δήμο Σαρωνικού

“Αγκάθι” για τους Δήμους η μεταφορά των μαθητών

Συνάντηση - διαβούλευση και στην Παλλήνη 
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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

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνεται στην Ελλάδα και
ζητεί 5 άτομα άνω των 23 ετών, για ανεξάρτητη συνερ-
γασία (όχι πωλήσεις), σε διάφορους τομείς. Ευέλικτο
ωράρι, μισθός 800 ευρώ. 
Πληροφορίες 6989824416 - 6945839596

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

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.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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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

Ιλιγγος και ασκήσεις
Τι είναι ίλιγγος;

Οι προσβολές του ιλίγγου είναι κάτι από το οποίο υποφέ-

ρουν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν. Ως ίλιγ-

γος περιγράφεται η ψευδής αίσθηση κινήσεως, ενώ το

κεφάλι και το σώμα μας παραμένουν ακίνητα. Μπορεί να

νομίζει κάποιος ότι πέφτει ή παραπατά ή τρικλίζει ή περ-

πατά «πάνω σε σύννεφο» ή πιο συχνά ότι ο ίδιος ή το δω-

μάτιο που βρίσκεται στριφογυρίζουν. Η κατάσταση αυτή

είναι δυνατόν να συνοδεύεται από ναυτία ή και εμέτους.

Ο ίλιγγος παρά το ότι είναι σύμπτωμα ιδιαίτερα ενοχλητικό,

τις περισσότερες φορές δεν είναι επικίνδυνο και με την κα-

τάλληλη θεραπεία αλλά και με λίγη υπομονή μπορεί να αν-

τιμετωπιστεί με επιτυχία από το γιατρό σας, ο όποίος για να

σιγουρευτεί ότι δεν κρύβεται τίποτα πιο σοβαρό, μπορεί να

σας ζητήσει να κάνετε κάποιες εξετάσεις.

Τι προκαλεί τον ίλιγγο;

Στο εσωτερικό του αυτιού μας υπάρχει μικρός χώρος που

είναι γεμάτος με υγρό (ο λαβύρινθος). Περιέχει ευαίσθητο

μηχανισμό ο οποίος μας βοηθά να καταλαβαίνουμε τις κι-

νήσεις του κεφαλιού και του σώματος μας. Τα μηνύματα

από το λαβύρινθο μεταφέρονται στον εγκέφαλο ο οποίος

μας πληροφορεί αν και πώς κινούμαστε, ακόμα και όταν

έχουμε τα μάτια κλειστά.

Μία από τις συνηθισμένες αιτίες του ιλίγγου είναι να μη λει-

τουργεί αποτελεσματικά αυτός ο μηχανισμός με συνέπεια,

παρά το ότι το κεφάλι μας είναι ακίνητο, ο εγκέφαλος νο-

μίζει ότι κινούμαστε. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα μη-

νύματα που δίνουν τα μάτια και το υπόλοιπο σώμα μας.

Τελικά, το μπέρδεμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δυσά-

ρεστη κατάσταση του ιλίγγου.

Άλλη αιτία του ιλίγγου μπορεί να είναι η ανεπαρκής αιμά-

τωση του λαβυρίνθου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλές

καταστάσεις, όπως στην αρτηριοσκλήρυνση, το σπασμό

των αγγείων του λαβυρίνθου, σε προβλήματα του αυχένα

(αυτό που συχνά αναφέρεται ως άλατα), κ.α.

Ο ίλιγγος μπορεί επίσης να οφείλεται σε ιώσεις ή φλεγμο-

νές του λαβυρίνθου. Πολύ πιο σπάνια σε όγκους ή άλλες

παθήσεις του εγκεφάλου. Γι αυτό η εξέταση από τον ειδικό

είναι απαραίτητη, ώστε να αποκλείσει αυτή τη μικρή έστω

πιθανότητα.

Τι πρέπει να κάνω;

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε

ώστε να αποφεύγετε τις προσβολές του ιλίγγου ή τουλά-

χιστον να τις κάνετε λιγότερο συχνές και σοβαρές.

Αν υποφέρετε από ίλιγγους θα πρέπει να:

1. Σταματήσετε να καπνίζετε,

2. Μην πίνετε αλκοόλ,

3. Ελαττώστε το αλάτι,

4. Μην τρώτε αλόγιστα,

5.  Μην κουράζεστε υπερβολικά,

6. Το άγχος επιδεινώνει τον ίλιγγο,

7. Μην κάνετε απότομες κινήσεις του κεφαλιού,

8. Μην σηκώνεστε απότομα από το κρεβάτι.

Τα φάρμακα που θα ξεκινήσετε να παίρνετε έχουν ως κύριο

σκοπό να θεραπεύσουν την αιτία. Μην απογοητεύεστε λοι-

πόν αν δεν αρχίσετε να έχετε κάποια βελτίωση από την

πρώτη στιγμή. Πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος για να

αρχίσουν να δρουν.

Τέλος υπάρχουν ορισμένες ασκήσεις που βοηθούν όσους

υποφέρουν από ίλιγγο να αναπτύξουν ένα είδος ανοχής

και αντοχής σε αυτόν. Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να αρχί-

ζουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ακόμα και όσο είσαστε

ακόμα στο κρεβάτι. Γίνονται τρεις τουλάχιστον φορές την

ημέρα και δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από 5

λεπτά όλες μαζί. Πρέπει να εκτελούνται κατά ομάδες (Α ή

Β ή Γ ή Δ), ανάλογα με τη φάση της ανάρρωσης σας.

Ασκήσεις αντιρροπήσεως του ιλίγγου

Α. Αρχικά στο κρεβάτι

1. Κινήσεις των ματιών

Αρχικά αργά και αργότερα γρήγορα:

α) Προς τα επάνω και μετά προς τα κάτω,

β) Από τη μία πλευρά στην άλλη,

γ) Προσηλώστε το βλέμμα στο δάκτυλο που πλησιάζει το

πρόσωπο από το 1 μέτρο.

2. Κινήσεις του κεφαλιού

Αρχικά αργά και αργότερα γρήγορα.

Αρχικά με ανοικτά τα μάτια, μετά με κλειστά:

α) Κάμψη προς τα εμπρός και μετά έκταση προς τα πίσω,

β) Στροφή από τη μία πλευρά στην άλλη.

Β. Καθισμένος/η

1. Επαναλάβατε τις κινήσεις που κάνατε στο κρεβάτι,

2. Περιστροφικές κινήσεις όλου του κορμού,

3. Σκύψτε προς τα εμπρός ώστε να ακουμπήσετε τα δά-

κτυλα των ποδιών σας.

Γ. Όρθιος/α

1. Επαναλάβατε τις ασκήσεις που κάνατε στο κρεβάτι.

2. Εκτελείτε περιστροφικές κινήσεις όλου του κορμού,

3. Ξαπλώστε και σηκωθείτε με ανοικτά και μετά με κλει-

στά τα μάτια,

4. Ρίξτε μια μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο έχοντας τα

χέρια στο ύψος των ματιών και παρακολουθήστε την με τα

μάτια.

5. Κάντε το ίδιο με τη μπάλα αλλά αυτή τη φορά έχοντας

τα χέρια στο ύψος των γονάτων.

Δ. Να κινήστε:

1. Κατά μήκος του δωματίου αρχικά με ανοικτά και μετά με

κλειστά τα μάτια.

2. Πάνω και κάτω σκαλοπάτια,

3. Γύρω από ένα άτομο ανταλλάσσοντας μια μπάλα,

4. Παίζετε οποιοδήποτε παιχνίδι που σας αναγκάζει να

κάνετε διάφορες κινήσεις. Αυτή είναι η καλύτερη άσκηση

και προφύλαξη από τυχόν υποτροπές του ιλίγγου.

(Οι τελευταίες ασκήσεις γίνονται όταν είστε πια τελείως

καλά).

Σάββας Γ. Καζάνας

Ωτορινολαρυγγολόγος

www.kazanas.com.gr
To «Εργαστήρι της Χαράς» και το Art

Gallery Café διοργανώνουν ομιλία-συ-

ζήτηση με τη Σοφία Ανδρεοπούλου

και τη Μαργαρίτα Μπασακίδου με

θέμα: «Η Χαρά είναι Τέχνη – ας καλ-
λιεργήσουμε το ταλέντο μας να χαι-
ρόμαστε».
Η ομιλία θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαρ-

τίου, από 6μ.μ. έως 8μ.μ. στο Art

Gallery Cafe (Ιπποκράτους & Γαληνού,

στη Βούλα).

Οπως σημειώνουν στην πρόσκλησή

τους: 

• Η χαρά είναι απαραίτητη για την ψυ-

χική και σωματική υγεία. Δίνει νόημα

στη ζωή μας και δυναμώνει τις σχέ-

σεις μας.

• ‘Ολοι έχουν το ταλέντο και την

ανάγκη να χαίρονται - ακόμα και σε

δύσκολες συνθήκες.

• Ωστόσο, οι αρνητικές σκέψεις, οι

ενοχές, αλλά και η αγχωτική καθημε-

ρινότητα συχνά πνίγουν σαν αγριό-

χορτα το ταλέντο αυτό και μας

βουλιάζουν στη μιζέρια και την παθη-

τικότητα.

• Πρέπει και μπορούμε να αντιδρά-

σουμε στη μαζική κατάθλιψη που καλ-

λιεργείται γύρω μας.

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ

Πληροφορίες: 210-8946923, 

210-8990808, 6937827405

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ στο ART GALLERY CAFÉ
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Στο 1ο ενωσιακό πρωτάθλημα τέννις, που πραγματο-

ποιήθηκε στην Ηλιούπολη στις 20 - 22/1 με μεγάλη

συμμετοχή παιδιών και με αντίξοες  καιρικές συνθή-

κες, όλοι οι αθλητές του Ο.Α. Βουλιαγμένης  έκαναν

ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Έτσι τα αποτελέσματα των αθλητών ειναι

Αγόρια κάτω των 18

1η θέση ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ   

Κορίτσια κάτω των 18

3η θέση ΥΦΑΝΤΗ ΣΕΒΗ 

5η θέση ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΚΕΛΑ

ΒΑΛΑΣΙΔΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΒΙΤΑ

Αγόρια κάτω των 16 

2η θέση ΜΙΚΙ ΠΙΕΡΟ

3η θέση ΒΟΙΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κορίτσια κάτω των 16

3η θέση ΜΠΟΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΕΛΑ ΜΥΡΤΩ

5η θέση ΜΠΟΤΣΑ ΕΥΗ

Αγόρια κάτω των 14

1η θέση ΒΟΙΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2η θέση ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΒΕΝ

5η θέση ΠΗΛΙΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αγόρια κάτω των 12

2η θέση ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ

3η θέση ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

5η θέση ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κορίτσια κάτω των 12 

1η θέση ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

5η θέση ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΚΙΖΙΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΠΕΛΛΑ

Αγόρια κάτω των 10 

3η θέση ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Κοριτσια κάτω των 10 2η θέση        ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΥΡΤΩ

Προπονητές των αθλητών ειναι ο ΚΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ  και η ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ.

Τη δεύτερη νίκη της στο

Champions League πέ-

τυχε η Βουλιαγμένη το

Σάββατο 25/2, κερδίζον-

τας στο κολυμβητήριο

της Σχολής Ευελπίδων

τον Ολυμπιακό 12-11

στο πλαίσιο της τελευ-

ταίας αγωνιστικής του

Α΄Ομίλου.

Ωστόσο δεν κατάφερε να

προκριθεί στους “8” της

διοργάνωσης αφού η

Μπούντβα κέρδισε την Πρι-

μόριε  (11-10) και πήρε

αυτή τη 2η θέση που οδη-

γεί στην επόμενη φάση της

διοργάνωσης. 

Το γκολ της νίκης για τον

ΝΟΒ πέτυχε με πέναλτι ο

Αλέξανδρος Γούνας,

ένα λεπτό πριν το φινάλε

της αναμέτρησης φτά-

νοντας τα τρια προσω-

πικά στο παιχνίδι. 
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 6-3, 1-3, 2-1

ΝΟΒ: Βλαχόπουλος 3, Γούνας

3, Αφρουδάκης 2, Βουλγαρά-

κης 1, Ελμισιάν 1, Μυλωνάκης

1, Κουλιεράκης 1

Ολυμπιακός: Φουντούλης 4, Κο-

λόμβος 3, Δελακάς 3, Μάζης 1.

Πρωτιές και διακρίσεις σε υψηλές θέσεις, οι

Ασσοι του ΟΑ Βουλιαγμένης

Νίκες του ΝΟΒ επί του Ολυμπιακού και του Καλαμακίου

Και επί του Καλαμακίου 14/7

Κάτω από συνεχή βροχόπτωση και δυνατό αέρα, 29.2,  η

ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΒ νίκησε 14-7 το Καλαμάκι για

την 17η αγωνιστική της Α1 στο κολυμβητήριο του Λαιμού

(γηπεδούχος ο ΝΟΚ).

Πέντε γκολ πέτυχε ο Χρήστος Αφρουδάκης και τρια ο Άγ-

γελος Βλαχόπουλος.
Αναλυτικά τα οκτάλεπτα με πρώτο το Καλαμάκι: 2-3, 0-4, 3-4, 2-3

Καλαμάκι: Σαλπαδήμας 3, Μονιούδης 3, Σάντα 1

ΝΟΒ: Αφρουδάκης 5, Βλαχόπουλος 3, Μυλωνάκης 1, Ελμισιάν 1,

Κουλιεράκης 1, Γούνας 1, Τίγκας 1, Βουλγαράκης 1.

Διαιτητές: Σταυρίδης, Ποσποτίκης

Ηττα για τις γυναίκες του ΝΟΒ

Την ήττα με 14-13 απο τη Σαμπαντέλ γνώρισε η γυναικεία

ομάδα πόλο της Βουλιαγμένης στη Βαρκελώνη στον

πρώτη αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions

Cup που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (29/2).

Η ομάδα καλείται να νικήσει με δυο γκολ διαφορά στον

επαναληπτικό στις 7 Μαρτίου στη Σχολή Ευελπίδων για να

πάρει την πρόκριση σε βάρος της περσινής πρωταθλήτριας

Ευρώπης για το Φάιναλ Φορ.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΣΚΑΝΑ Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ,

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ 67-33

Καλή εμφάνιση με την συμμετοχή και των 11 παικτριών της ομά-

δας των Νεανίδων, (29/2) απέναντι στην ομάδα της Τερψιθέας η

οποία παρατάχθηκε με ελλείψεις. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η

ομάδα του Πρωτέα ανέβασε την απόδοσή της και με καλύτερη

άμυνα έφθασε στο τελικό 67 – 33. Από την ομάδα των Νεανίδων

έλειπε η Στυλιαρά  Ειρήνη η οποία συμμετείχε στο φιλικό της Γυ-

ναικείας ομάδας.  Μένει να γίνει και το τελευταίο παιχνίδι της

τελικής φάσης (με τον Κρόνο εκτός),για το οποίο όμως δεν έχει

ορισθεί ημέρα διεξαγωγής.

ΕΣΚΑΝΑ Α ΕΦΗΒΩΝ, 

ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 59-60

Η ομάδα των εφήβων (28/2) απελευθερωμένη από το άγχος για

το αποτέλεσμα, έπαιξε με πολύ κέφι δυνατό μπάσκετ και κατά-

φερε να αιφνιδιάσει και να κερδίσει την ομάδα του Εσπέρου

εκτός έδρας.  Ο Πρωτέας  που προηγήθηκε 09-22 στο πρώτο δε-

κάλεπτο έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλή άμυνα και παρότι

βρέθηκε να χάνει με 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο  δεν τα

παράτησε και πάλεψε μέχρι την λήξη για τη νίκη. Οι έφηβοι πα-

νηγύρισαν τη νίκη αυτή με ανάμικτα συναισθήματα, γιατί παρότι

δεν είχε βαθμολογική σημασία, ήταν αφιερωμένη στους τρεις

συμπαίκτες τους, που λόγω ηλικίας έπαιξαν τον τελευταίο τους

αγώνα ως μέλη του δυναμικού της ομάδας των εφήβων.   
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Ως κοινωνικός επιστήμονας και με τη νοη-

μοσύνη του απλού πολίτη, παρατηρώ, θα

τολμούσα να πω, την πλειοψηφία των αν-

θρώπων να κρίνουν και να εκτιμούν την αξία

του εαυτού τους και των συνανθρώπων τους

με κριτήρια που τίθενται σε σοβαρή αμφι-

σβήτηση.

Ακούω να λένε: Αυτός είναι επιστήμονας,

είναι πολιτικός, είναι δημοσιογράφος, έχει

μεγάλο σπίτι, μένει στο τάδε προάστιο, έχει

καλή συμπεριφορά, είναι εθελοντής, είναι

χριστιανός, ανήκει στο τάδε κόμμα, ξέρει να

ψωνίζει, ξέρει να διοικεί, έχει μεγάλη θέση,

είναι πασίγνωστος, έχει πολλά λεφτά, είναι

ταλέντο… καθώς και: είναι ασήμαντος, δεν

έχει μυαλό, είναι κακομοίρης, είναι γραφι-

κός, δεν έχει λεφτά, μένει σε ένα σπιτάκι,

δεν έχει να φάει κλπ.

Φοβάμαι ότι πολλοί κάνουν μία ανεπεξέρ-

γαστη πρώτη συσχέτιση της αξίας του εαυ-

τού τους ή του ατόμου που κρίνουν, με τη

κοινωνική, ιδεολογική, θρησκευτική, οικονο-

μική κ.λπ. ομάδα στην οποία ανήκουν. Ανά-

λογα δε με την αξία που έχει αυτή η ομάδα

μέσα τους (εννοώ τους κρίνοντες) τείνουν

να σταθμίσουν την αξία του κρινόμενου.

Εκτός όμως αυτών των συσχετίσεων, η

κρίση μας επηρεάζεται και από τα πρότυπα

διαφόρων επιπέδων και ποιοτήτων που συμ-

βαίνει να επιδρούν επάνω μας και κυρίως

όταν αυτά τα αποδεχόμαστε. Επίσης επηρε-

άζεται και από τις συναισθηματικές προ-

σκολλήσεις που έχουμε σε ιδεολογίες,

πιστεύω, κουλτούρες, συνήθειες κ.λπ.,

καθώς και σε σύμβολα ή άτομα που τα αντι-

προσωπεύουν.

Επειδή λίγο πολύ σχεδόν όλοι μας έχουμε

αναθεωρήσει και πολλές φορές έχουμε

απογοητευθεί και πικραθεί από το πώς αρ-

χικά εκτιμήσαμε έναν άνθρωπο και πώς απο-

δείχτηκε στην συνέχεια ότι ήταν, θα

προσπαθήσω να καταγράψω σε αυτό το

εξαιρετικά δύσκολο θέμα, τα ΚΡΙΤΉΡΙΑ που

μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, για να

σταθμίσει την πραγματική και ουσιαστική

αξία του εαυτού του ή του άλλου.

Αυτό θα το επιδιώξω όχι τόσο για να προσ-

διορίζεται ο καθένας πιο σωστά απέναντι

στους άλλους, αλλά κυρίως για τη συνοχή

και την πρόοδο της κοινωνίας στην οποία

ανήκουμε. Εκτιμώ ότι έτσι συμβάλουμε στη

δημιουργία της κοινωνίας των αξιών και φιλ-

τράρουμε και αποφεύγουμε την λανθα-

σμένη αξιολόγηση τουλάχιστον των ατόμων

εκείνων που σχετίζονται με κέντρα εξου-

σίας και με τη λειτουργία των δομών. Κατ’

αυτό τον τρόπο περιορίζουμε τον κίνδυνο

άτομα χωρίς σταθερό και ουσιαστικό αξιακό

σύστημα, ή άτομα που υποκρίνονται, ή που

καιροσκοπικά συμπεριφερόμενα υπηρετούν

προσχηματικά και με κρυφή ιδιοτέλεια αξίες,

να προκαλέσουν μεγάλη ανισορροπία στη

κοινωνία μας. 

Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ο καθέ-

νας ξεχωριστά με τη δική του κρίση την βα-

ρύτητα των κριτηρίων, επιτρέψτε μου κατ’

αρχήν να κάνω ένα διαχωρισμό μεταξύ των

αξιών του ΕΙΝΑΙ και των αξιών του ΕΧΕΙΝ.

Αυτές οι δύο κατηγορίες δεν διαχωρίζονται

απόλυτα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Οι αξίες του ΕΙΝΑΙ αναφέρονται σε αυτό

που είναι κάποιος «γυμνός», χωρίς χαρα-

κτηριστικά που να παραπέμπουν στην αξιο-

λόγησή του λόγω των υλικών αγαθών και

των χρημάτων που έχει. Περιλαμβάνονται

δηλαδή πρώτον οι υπαρξιακού τύπου αξίες

σε σχέση με την υγεία μας, το DNA μας, το

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που κι-

νούμεθα και τη φροντίδα μας γι’ αυτά. Σκε-

φτείτε ότι εάν δεν φροντίσουμε την υγεία

μας, το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον

που ζούμε, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε ή

ακόμα να εξαφανιστούμε σαν είδος. Οι

αξίες αυτού του τύπου με τα χρόνια δεν

προβάλλονται εύκολα στην καθημερινότητά

μας και τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως

όταν αρρωσταίνουμε βαριά, όταν έχουμε

μία επιδημία, όταν διαπιστώνεται βλάβη στο

DNA μας και όταν έχουμε μεγάλες φυσικές

καταστροφές και κοινωνικές αναταραχές

μεγάλης κλίμακας, κατανοούμε ότι παίζουν

πρωταρχικό ρόλο για το ΕΙΝΑΙ μας.

Στις αξίες του ΕΙΝΑΙ ακολουθούν ιεραρχικά

οι ηθικές αξίες που αναφέρονται στο να κά-

νουμε το καλό και το δίκαιο (όποιο είναι

αυτό για τον καθένα μας), στην έμπρακτη

φροντίδα για τη διατήρηση του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και τη συνοχή της κοινωνίας,

τον σεβασμό στον συνάνθρωπό μας, στην

αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Στις

μέρες μας θα πρόσθετα με έμφαση την τα-

πεινότητα σαν αντίποδα στην εγωιστική

στάση ζωής που μας έχει κατακλίσει καθώς

και τη προβολή της πραγματικής και γνήσιας

ταυτότητάς μας (όσο την ξέρουμε) σε αντι-

παράθεση με την προβαλλόμενη συχνά πλα-

σματική ταυτότητα για την εξυπηρέτηση

ιδιοτελούς σκοπού ή για την κάλυψη της

ανασφάλειάς μας σε κάποιο τομέα.

Η τρίτη κατά σειρά κατηγορία αξιών του

ΕΙΝΑΙ, είναι οι πνευματικές. Εδώ περιλαμ-

βάνονται η σχέση μας με την παιδεία, την

τέχνη, τις ειδικές γνώσεις (επιστήμη), την

αυτογνωσία, την καλλιέργεια του αισθήμα-

τος κοινωνικότητας και της συλλογικής συ-

νείδησης.

Αυτές οι τρεις κατηγορίες αξιών του ΕΙΝΑΙ,

δηλαδή οι υπαρξιακού τύπου, οι ηθικές και

οι πνευματικές, επηρεάζουν δραστικά και

μερικές φορές καθορίζουν το περιεχόμενο

των αξιών του ΕΧΕΙΝ.

Οι αξίες του ΕΧΕΙΝ είναι οι υλικές αξίες, δη-

λαδή τα υλικά αγαθά αλλά και τα χρήματα σαν

μέσο για την απόκτηση των αγαθών. Εξαρ-

τώνται και προκύπτουν από τις αξίες του ΕΙΝΑΙ

αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις αξίες του

ΕΧΕΙΝ μπορεί κανείς να διακρίνει και να διευ-

ρύνει το περιεχόμενο των αξιών του ΕΙΝΑΙ.

Δηλαδή ένας ο οποίος προσέχει την υγεία του,

το περιβάλλον που ζει (φυσικό και κοινωνικό),

είναι καλλιεργημένος ηθικά και πνευματικά,

είναι πιθανό να προοδεύσει στη ζωή του και να

αποκτήσει υλικά αγαθά και τα μέσα που στη

συνέχεια συμβάλλουν στη διεύρυνση των

αξιών του ΕΙΝΑΙ και άρα στην αξία του. Τονίζω

το συμβάλλουν αφ’ ενός διότι στις ημέρες μας

δυστυχώς υπάρχει η τάση προσδιορισμού της

αξίας ενός ατόμου κυρίως από τις αξίες του

ΕΧΕΙΝ. Και αφ’ ετέρου διότι κάποιοι άνθρωποι

απέκτησαν υλικά αγαθά και πλούτο με τρό-

πους που εναντιώνονται στις αξίες του ΕΙΝΑΙ.

Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μία σωστή

αξιολόγηση του εαυτού μας ή του άλλου,

(ιδιαιτέρως αυτών που εμπλέκονται με κέν-

τρα εξουσίας και ΜΜΕ), απαιτείται ιδιαίτερη

προσοχή όσον αφορά την εκτίμηση των

αξιών του ΕΧΕΙΝ και μόνο με τη βασική και

αναγκαία προϋπόθεση συνεκτίμησης των

αξιών του ΕΙΝΑΙ. 

Τίθεται έτσι το ερώτημα: Πώς προσδιορίζε-

ται η αξία του ΕΙΝΑΙ που είναι η βάση και του

ΕΧΕΙΝ στη συνέχεια, χωρίς να κινδυ-

νεύουμε να παραπλανηθούμε από το άτομο

ή το στενό του κοινωνικό-συγγενικό περι-

βάλλον, από την προβολή πλασματικών

αξιών? Ή εάν πρόκειται για δημόσια πρό-

σωπα, από τη συστηματική δράση των ΜΜΕ

και « ειδικών» συμβούλων (???) για να προ-

βληθεί η επιθυμητή εικόνα κάποιου ανεξαρ-

τήτως πραγματικής αξίας?

Στην συνέχεια παραθέτω κάποια κριτήρια

που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει,

μαζί με τα όποια δικά του έχει, για να απαν-

τήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

― Πρώτον φροντίζουμε να πληροφορη-

θούμε (όσο το δυνατόν από έγκυρες πηγές

και με διασταύρωση πληροφοριών), για τη

ΠΟΙΟΤΙΚΗ πορεία της ζωής του ατόμου

στους βασικούς τομείς της ζωής που σχετί-

ζονται με τις αξίες του ΕΙΝΑΙ. Αυτοί οι το-

μείς είναι:

Η έμπρακτη φροντίδα για την υγεία μας

και το περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό).

Η σχέση μας με την εκπαίδευση, τη μόρ-

φωση, τη παιδεία και την εργασία.

Η διαχείριση της σχέσης μας με τους άλ-

λους σε διάφορα επίπεδα και φάσεις της

ζωής.

Η σχέση μας με το άλλο φύλο και προεκτά-

σεις  (όπως εμπειρίες, δημιουργία οικογένειας,

ή κατά πόσο κάποιος χρησιμοποίησε με υπο-

κριτικό τρόπο το ερωτικό – σεξουαλικό στοι-

χείο υπό τη μορφή υπόσχεσης ή

πραγμάτωσης, για την επαγγελματική του, οι-

κονομική του ή κοινωνική του ανέλιξη)

Η συστηματική προσωπική μέριμνα για τη

διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη των παιδιών

μας.

Η εκτίμηση ειδικών δεξιοτήτων και ικανο-

τήτων (τέχνη, αθλητισμός).

― Δεύτερον εκτιμούμε εάν υπάρχει αναλο-

γική σχέση επιπέδου αξιών του ΕΙΝΑΙ με το

επίπεδο αξιών του ΕΧΕΙΝ. Με εξαίρεση

όταν κάποιος έχει  ένα επίπεδο αξιών του

ΕΙΝΑΙ, να έχει επιλέξει ή να του έχει προκύ-

ψει, να έχει μικρότερο επίπεδο αξιών του

ΕΧΕΙΝ.

― Τρίτον εκτιμούμε την κατανάλωση προ-

σωπικού ενεργητικού (οποιασδήποτε

φύσης, δηλ. σωματικού, πνευματικού, ψυχι-

κού κ.λπ.) για την επιτυχία στόχων που σχε-

τίζονται με αξίες κυρίως του ΕΧΕΙΝ. Με

αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιολογή-

σουμε δικαιότερα αυτούς που «κληρονο-

μούν» αξίες για τις οποίες δεν κοπίασαν

ανάλογα. Αλλά και εκείνους που έτυχε να

μεγαλώσουν και να ζήσουν σε περιβάλλον

(οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό) με αν-

τιξοότητες, κοπιάζοντας ιδιαίτερα για να πε-

τύχουν τους στόχους τους.

― Τέταρτον εκτιμούμε τις συμπεριφορές και

τις στάσεις ζωής που δηλώνουν σαφώς και

διαχρονικά ότι το ατομικό συμφέρον έπεται

του συλλογικού.

― Πέμπτον εκτίμηση συμπεριφορών που

καλλιεργούν σαφώς την άποψη ότι οι πρά-

ξεις μας επηρεάζουν το περιβάλλον και

τους άλλους (δηλ. λειτουργούμε ως συγκοι-

νωνούντα δοχεία). Είμαστε συνδεδεμένοι

μεταξύ μας και δεν έχουμε δικαίωμα να

αδιαφορούμε για τις επιπτώσεις των πρά-

ξεών μας στους άλλους.

― Έκτον εκτιμούμε την ΑΦΕΤΗΡΙΑ ζωής

του καθένα: Πού και υπό ποιες συνθήκες

γεννήθηκε-μεγάλωσε και έζησε ή ζει τώρα.

― Έβδομο εκτιμούμε το ψυχολογικό φορτίο

(αρνητικό ή θετικό) που φέρει ο καθένας

από τη θέση, τη λειτουργία και το ρόλο των

προγόνων του ή των συμπατριωτών του ή

μελών της οικογένειάς του στην κοινωνία

και την ιστορία.

― Όγδοο εκτιμούμε τη συμβολή του ατόμου

στην πρόοδο της επιστήμης, της τέχνης και

της κοινωνίας (ερευνητές, επιστήμονες,

εφευρέτες, καλλιτέχνες). Καθώς και τη συ-

νεπή καθημερινή πρακτική συμβολή του κα-

θένα μας στη λειτουργία της κρατικής

μηχανής, από τη θέση που κατέχει, είτε δη-

μόσια είτε ιδιωτική.

― Ένατο εκτιμούμε την οικονομική συμβολή

του ατόμου στη δόμηση και λειτουργία του

κράτους. (μέσω των φορολογικών μας υπο-

χρεώσεων, που θα έπρεπε να αισθανόμαστε

την αναγκαιότητα να τις εκπληρώνουμε, και

των δωρεών).

― Δέκατο είναι ένα κριτήριο καθαρά συναι-

σθηματικής φύσης: Δηλαδή τι εντύπωση μας

κάνει ένας άνθρωπος τις πρώτες στιγμές

που τον γνωρίζουμε. Οι πληροφορίες αυτές

(για όσους μπορούν να τις αποκωδικοποι-

ήσουν) μεταδίδονται από κάποια συναισθη-

ματικά κέντρα του εγκεφάλου χωρίς τη

παρεμβολή των γνωστικών λειτουργιών του

φλοιού του εγκεφάλου που μπορούν να τις

αλλοιώσουν. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγω

αυτές οι συναισθηματικές πληροφορίες

είναι γνήσιες και έχουν μεγάλη βαρύτητα.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι

αυτά τα κριτήρια δείχνουν μία κατεύθυνση

για το πώς μπορούμε να αξιολογούμε τον

εαυτό μας ή τους άλλους για μία πιο υγιή

κοινωνία. Και δεν θα πρέπει με ένα ψυχα-

ναγκαστικό τρόπο να υπολογίζουμε σημείο

προς σημείο, τι έχουμε και τι δεν έχουμε

από τα κριτήρια για να εκτιμήσουμε κάποιον. 

Είμαστε άνθρωποι και βεβαίως μπορούμε να

υστερούμε κάπου ή να κάνουμε λάθος. Το

σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε  να τα

παραδεχόμαστε και να προσπαθούμε έμ-

πρακτα να τα διορθώνουμε. Έτσι σιγά - σιγά

θα συμβάλλουμε στη δημιουργία της κοινω-

νίας των αξιών όπου οι δομές θα λειτουρ-

γούν και οι νόμοι θα εφαρμόζονται.

Dr.med. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗ-

ΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΞΙΖΩ
( Θέμα για αλλαγή νοοτροπίας)
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Εγινε η περιφορά του Καρνάβαλου

των πρωταγωνιστών της Κρίσης, με

αυτοκινητοπομπή στους δρόμους της

πόλης, για να κορυφωθεί το μεσημέρι,

στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Εκεί, δεκάδες κόσμου, νέοι, παιδιά και

¨παλαίμαχοι της ζωής", κάτοικοι της

περιοχής, αλλά και επισκέπτες από

όλη την Αττική, απόλαυσαν τα εδέ-

σματα που είχαν ετοιμάσει μέλη της

Επιτροπής Αγώνα και υπό το γιορτινό

κλίμα αποκριάτικης και παραδοσιακής

μουσικής, χόρεψαν, γνωρίστηκαν, συ-

ζήτησαν, σε μια δίχως προήγουμενο -

λαϊκή γιορτή, που οργανώθηκε εξ'

ολοκλήρου από το υστέρημα απλών

ανθρώπων.

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο κό-

σμος στο λιμάνι, μέλη της Επιτροπής

Αγώνα με τον Καρνάβαλο των πρωτα-

γωνιστών της Κρίσης επ' ώμου, για να

καεί λίγο μετά υπό τις επευφημίες

όλων των παρευρισκομένων και τη

κοινή διαπίστωση-μήνυμα ελπίδας της

εκδήλωσης, "ότι μπορούμε και μόνοι
μας να διαχειριστούμε τη ζωή μας".
Από το πρωτοφανές για την περιοχή

δρώμενο-τραπέζι αλληλεγγύης, δεν

θα μπορούσε να λείψει αντιπροσωπεία

του Σωματείου Συμβασιούχων του

Δήμου Μαρκοπούλου, που έδωσε συμ-

βολικά το αγωνιστικό παρόν συμπαρά-

στασης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Η Δημοτική Κοινότητα αναβύσσου σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ

καλούν, την Κυριακή 11 Μαρτίου, ώρα 10.30 στο Πέτρινο (κεν-

τρική πλατεία Αναβύσσου) και στην παραλία του Μ. Λιθαριού για

δεντροφύτευση και καθαρισμό παραλιών.

Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 8.30μ.μ. στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης.

Ανθολόγιο τραγουδιών «Στου χρόνου τις καταπακτές».

"Επιτροπή Αγώνα σε Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη"

Εκαψαν τον Καρνάβαλο του Μνημονίου
Ηχηρό μήνυμα ελπίδας για το λαϊκό και αυτοδιαχειριστικό

κίνημα, έδωσε η εκδήλωση περιφοράς και καψίματος του

Καρνάβαλου-Μνημονίου, που διοργάνωσε η "Επιτροπή

Αγώνα σε Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη", την Κυριακή 26 Φε-

βρουαρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής από τον

σταθμό των ΚΤΕΛ στο Μαρκόπουλο.

Τούτες οι μέρες το χουνε τούτες οι εβδομάδες

να καίμε τα μνημόνια κι όλες τις κουτουράδες

Μια ιστορία σύγχρονη καμπόσο πονεμένη

σπαραξικάρδια θρηνώ ν΄ακούσει η οικουμένη.

Τρεις αρχηγούς τους είχαμε κι οι τρεις τρανοί λεβέντες

τρώγαν και πίνανε σωρό και κάναν τους αφέντες.

Στα ψέματα μαλώνανε και όλο τσακωνόνταν

μα στο ψητό σαν πέφτανε ποτέ δε σηκωνόνταν.

Θελήσαν λέει όλοι αυτοί τη χώρα μας να σώσουν

Μ΄αντί γι΄αυτό βαλθήκανε, εμάς να ξεπατώσουν.


