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Κύριε βουλευτά, 

πες «αλεύρι»...

Μετά το τέλος των συγκλονιστικών ομιλιών

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το «Σκο-

πιανό Ζήτημα», στην πλατεία της Βούλας

την 16η Μαρτίου 2008, οι παριστάμενοι πλη-

σίαζαν τους εμπνευσμένους ομιλητές που

μόλις είχαν συντρίψει κι απογυμνώσει τα σα-

θρά επιχειρήματα των οπαδών της υποτα-

γής.

Κοινή  συνισταμένη των αγωνιωδών ερωτη-

μάτων: «Και τώρα τι κάνουμε»; Απλό! Ότι

δεν κάναμε τόσα χρόνια. Να εκμεταλλευ-

θούμε, δηλαδή, τη δύναμη που εκχωρούμε

στους εκλεγμένους εκπροσώπους μας. Εκεί-

νους που διαστρέφουν την εντολή μας, που

υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, που πλαστο-

γραφούν την -δια της ψήφου- υπογραφή

μας, για να εξυπηρετήσουν εξω-ελληνικά

συμφέροντα. Εκείνους, που δεκαετίες τώρα,

προσπαθούν να μας παραπλανήσουν, εμφα-

νίζοντας τη δική τους υποταγή ως υπευθυ-

νότητα και ρεαλισμό. Λησμονούντες, τάχα,

ότι η εντολή του ελληνικού λαού που τους

δίδεται ανά τέσσερα χρόνια, δεν συμπερι-

λαμβάνει και την άδειά μας να διαπραγμα-

τεύονται και να εκχωρούν εθνικά κυριαρχι-

κά δικαιώματα, κερδισμένα με τους αγώνες

και τις θυσίες των προγόνων μας.

Πρέπει, λοιπόν, να καταστήσουμε σαφές

στους εκλεγμένους εκπροσώπους μας των

κομμάτων, που οι ηγεσίες τους-και όχι μόνο-

υποστηρίζουν τη σύνθετη ονομασία των

Σκοπίων, ότι εμείς δεν συναινούμε στο να

βάλουμε κάτω από το λεπίδι της αμερικάνι-

κης γκιλοτίνας τα κεφάλια τα δικά μας και

των παιδιών μας. Ότι δεν δεχόμαστε να θυ-

σιάσουμε τα απαράγραπτα και κερδισμένα

με αίμα εθνικά μας δίκαια, για να στρώσουμε

το χαλί σε ηγετικές φιλοδοξίες πολιτικών

μας, που έχουν-δυστυχώς-αποδείξει ότι εί-

ναι διατεθειμμένοι ν’ ακουμπήσουν στην πο-

διά της υπερατλαντικής «Μαρίας Πενταγιώ-

τισσας» τα όσια και τα ιερά του Έθνους μας,

για ένα νεύμα ευαρέσκειάς της.

Συνέχεια στη σελ. 3

Καταγγελίες για απάτη, πλαστογραφία, 

γαλαντομίες υπηρεσιακών οργάνων
Ζημιώνει ο Δήμος Κρωπίας πάνω από

1.500.000.000 δραχμές!!
Ζημιά πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ έχει υποστεί

ο Δήμος Κρωπίας, με ευθύνη της προηγούμενης Δη-

μοτικής Αρχής, και των εμπλεκόμενων φορέων του

δημοσίου.

Οι φορείς αυτοί, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Κρω-

πίας Θεοδ. Αθανασόπουλος και συνάγεται από την

εισήγησή του, στην πρόσφατη συνεδρίαση του δη-

μοτικού Συμβουλίου (14/3/08), και τα λεχθέντα από

το νομικό σύμβουλο Πουλαντζά, είναι:

4 Ο πρώην Δήμαρχος Πέτρος Παπαγιαννόπουλος

4 Η πλειοψηφία των Συμβούλων της Επιτροπής του άρ-

θρου 7 του Νόμου 2839/2000, της Ν.Α. Πειραιά

4 Η ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτή-

των) της Νομαρχίας και οι εκάστοτε προϊστάμενοι

και οι επιβλέποντες Μηχανικοί της ΤΥΔΚ (που έβα-

ζαν την υπογραφή τους, χωρίς να ξέρουν(;) πού την

έβαζαν).

4 Γνωμοδοτικά Συμβούλια και Προστάμενες αρχές,

όπως και κάθε άλλος φυσικός ή ηθικός αυτουργός, ή

συναυτουργός, που θα προκύψει από τη δικαστική

έρευνα, αφού το Δ.Σ. αποφάσισε κατά την εισήγη-

ση, να υποβάλει “μηνυτήρια αναφορά, για απάτη,

πλαστογραφία, μετά χρήση πλαστού εγγράφου ως

προς τη σύμβαση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων

και ομβρίων...» (των ετών 1989-1990).

Ρεπορτάζ στη σελ. 7

Μίνι απολογισμός

του Δημάρχου

Παλλήνης στο

Δημ. Συμβούλιο

σελ.9

Λ. Σπάτων - 

Λούτσας: 

να προχωρήσει

ο δήμαρχος

σελ. 12

Η Μάνη στον
απελευθερωτικό 

αγώνα του 1821

γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

Μ’ επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη

Βούλα η προγραμματισμένη συγκέντρωση, για τη Μακεδο-

νία, από την Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Βούλας.

Μίλησαν ο Κώστας Βενετσάνος και ο Θεόφιλος Κουλιανός.

Συντόνισε και «άνοιξε» τη συγκέντρωση ο … Κάραγιαν.

Η συγκέντρωση διακρίθηκε όχι τόσο για το πλήθος της όσο

για την ποιότητα των συγκεντρωθέντων, για τη φλόγα και

κυρίως για το αποτέλεσμα που αυτή είχε, τόσο στο εσωτερι-

κό, όσο και στην ομογένεια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας υπήρξε άμεση επι-

κοινωνία μεγάλης οργανώσεως της ομογένειας από την

Αμερική, μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός, με σκοπό το

συντονισμό των ενεργειών αναχαίτισης και ματαίωσης όποι-

ας προσπάθειας ενδοτισμού και παραχώρησης οποιασδήπο-

τε σύνθεσης του όρου «Μακεδονία», στα Σκόπια. 

Η κίνηση πραγματοποιεί από σήμερα επίσκεψη στη Θεσ-

σαλονίκη, Βεργίνα κλπ. όπου θα καταβληθεί προσπάθεια

διασύνδεσης με τους εκεί παράγοντες αντίστασης.

Το πλήρες κείμενο της πράγματι εμπνευσμένης και εύ-

στοχης ομιλίας του Κώστα Βενετσάνου βρίσκεται στην

ιστοσελίδα της «7ης» από την περασμένη Δευτέρα, στο

μενού επιλογών «Ελλάδα – Κόσμος» (www.ebdomi.com).

Η δε συγκέντρωση μαγνητοσκοπημένη βρίσκεται στο

Hellenic Affairs Forum…

Η Μακεδονία είναι μια και είναι Ελληνική
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Μακεδονία και Μακεδονικό

Ομιλία του Κ. Βενετσάνου

Φίλοι Βουλιώτες, dobarden!

Ντομπαρντέν!

Δεν με καταλάβατε; Βέβαια, δεν κα-

ταλαβαίνετε «μακεδονίτικα» των Σκο-

πίων.

Αγνοείτε τη βουλγαρική διάλεκτο των

Σκοπιανών, που ψευδεπίγραφα την

αποκαλούν «μακεδονική» γλώσσα.

Δεν καταλαβαίνετε ότι σας καλημέρι-

σα σκοπιανά, όπως και οι Σκοπιανοί,

που αυτοαποκαλούνται ψεδεπίγραφα

«Μακεδόνες» 

δεν θα καταλάβαιναν εάν τους καλη-

μέριζα στη γλώσσα του Μ. Αλεξάν-

δρου, την ελληνική.

Εκανα ένα μικρό πείραμα, χθες:

Εδωσα σ’ ένα νεαρό άτομο, που δεν

έχει διδαχθεί αρχαία ελληνικά να δια-

βάσει την πρώτη παράγραφο από το

«Αθηναίων Πολιτεία» του Αριστοτέλη

– του δασκάλου του Μ. Αλεξάνδρου

από τα μακεδονικά Στάγυρα – και ζή-

τησα να μου την ερμηνεύσει. 

Δεν την ερμήνευσε κατά λέξη. Κατά-

λαβε όμως το νόημα. 

Γιατί ήταν ελληνικά, γιατί ήταν Ελλη-

νας.

Όμως δεν μαζευτήκαμε εδώ για ν’

αναλύσουμε τα αυτονόητα, αν και

ορισμένες φορές είμαστε υποχρεω-

μένοι, δυστυχώς, να το κάνουμε.

Μαζευτήκαμε για να διατυμπανίσουμε

την ανυποχώρητη θέλησή μας να μην

επιτρέψουμε πλέον άλλες υφαρπα-

γές, 

άλλους σφετερισμούς, άλλες πλα-

στογραφίες εις βάρος της αλήθειας –

της επιστημονικής και ιστορικής αλή-

θειας – εις βάρος του δικαίου, της

εθνικής μας ταυτότητας, 

της εθνικής μας κληρονομιάς, εις βά-

ρος της υπόστασής μας και της ειρή-

νης, χάριν των στρατηγικών παιγνίων

και των άδικων και παράλογων συμ-

φερόντων ορισμένων «φίλων», συνε-

ταίρων και «συμμάχων»! 

Φτάνει πια!

Η υποχωρητικότητα και ο ενδοτισμός

ΔΕΝ συνιστούν ρεαλιστική πολιτική,

ρεαλιστική διπλωματία. 

Τη ρήξη δεν την αναβάλεις, όταν η

αναβολή αποβαίνει εις βάρος σου.

«Η ισχύς είναι εκείνη που κάνει τις

χώρες που αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα, να αισθάνονται ασφαλείς, όχι η

“καλή θέληση”» των άλλων.

Και η ισχύς δεν είναι μόνο των όπλων.

Είναι ισχύς της οικονομίας, 

είναι η ισχύς των «σημείων», είναι η

ισχύς των επιχειρημάτων και της λο-

γικής.

Αλίμονο, αν στον κόσμο μας πλέον, η

μόνη διπλωματία που αναγνωρίζεται,

είναι η διπλωματία της βίας. Τότε το

ανθρώπινο είδος θα είχε κατρακυλή-

σει στο επίπεδο των αγρίων ζώων. 

Αλίμονο όμως και στους λαούς που

επαφίενται στην «καλή θέληση» των

άλλων, που δεν επιμένουν ανυποχώ-

ρητα στις δίκαιες διεκδικήσεις τους

και στα δίκαιά τους.

Ξέρετε, στο θέμα των Σκοπίων, στο

Μακεδονικό ζήτημα, ΔΕΝ μ’ ανησυ-

χούν οι πιέσεις των Αμερικανών και

των άλλων. Μ’ ανησυχεί η αστάθεια, η

υποχωρητικότητα και ο ενδοτισμός

των δικών μας.

Με ανησυχεί η έλλειψη ευστροφίας,

επιμονής και πεποίθησης των δικών

μας. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Με ανησυχεί ακόμη η κόπωση και ο

αποπροσανατολισμός του Λαού. 

Με ανησυχεί η έλλειψη ορθής πληρο-

φόρησης και γνώση του λαού.

Κι όταν δεν υπάρχει γνώση, ΔΕΝ

υπάρχει έγκυρη ΓΝΩΜΗ.

Εφιαλτικά ηχούν στ’ αυτιά μου, τα λό-

για γηραιού πολιτικού, που ασκεί πα-

ρασκηνιακή επιρροή στην εξωτερική

μας πολιτική, να χαρακτηρίζει ως

«ανοησία» «την επιμονή μας να θέ-

λουμε να επιβάλουμε στο νεοπαγές

κρατίδιο των Σκοπίων να ονομάζεται

όπως εμείς θέλουμε». Εμείς δεν ζη-

τάμε κάτι τέτοιο. 

Ζητάμε, απαιτούμε να πάψει να σφε-

τερίζεται την εθνική μας κληρονομιά.

Το όνομα της Μακεδονίας! 

Να πάψει να σφετερίζεται την ιστορία

μας και να την διαστρεβλώνει!

Να πάψει να προπαγανδίζει και να γα-

λουχεί τις νέες της γενιές 

με ψεύδη, με αλυτρωτικές διεκδική-

σεις και επιδιώξεις και βλέψεις απέ-

ναντι στη χώρα μας. Αυτά όλα, όχι μό-

νο θέλουμε ν’ απαλειφθούν, αλλά

έχουμε καθήκον να το επιβάλλουμε

και στα Σκόπια και στη διεθνή κοινό-

τητα, να τα σεβαστούν χάριν της

αξιοπρεπείας μας, χάριν της ειρήνης

και των επόμενων γενεών, των παι-

διών μας ακόμη, που δε χρωστάνε τί-

ποτα να πληρώσουν τις δικές μας

αβελτηρίες, απρονοησίες, ανικανότη-

τες, ατολμίες 

ή ακόμη και κάποια συμφέροντα, δυ-

στυχώς.

Και δεν τα λέω εγώ μόνο αυτά. Τα

έλεγε, τα έγραφε ακριβέστερα 

ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε,

Κων/νος Καραμανλής 

υπό τύπον οδηγιών στον Υπουργό

Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Ελεγε:

«Αν τα Σκόπια δεν αποτελούν απειλή

αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να

προβλέψει και να εγγυηθεί, ιδιαίτερα

μέσα στις σημερινές συνθήκες ρευ-

στότητας και αστάθειας, ποιοι συν-

δυασμοί δυνάμεων θα προκύψουν στο

εγγύς ή στο απώτερο μέλλον, στα

Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. 

Αν αυτές οι δυνάμεις θελήσουν να

χρησιμοποιήσουν και πάλι 

το Μακεδονικό όπως έκαναν στο πα-

ρελθόν, 

γιατί η διεθνής κοινότητα θα πρέπει

να τους έχει δώσει εκ των προτέρων

έναν τίτλο νομιμότητος, για να το

πράξουν».

Να γιατί ο μεγάλος αυτός πολιτικός

και πατριώτης είχε δίκιο όταν  έλεγε

ότι είναι «αντιφατικό και επικίνδυνο,

για να μην πούμε παράλογο, το επι-

χείρημα ότι η Ελλάς υπερβάλλει, διό-

τι τα μικρά Σκόπια δεν αποτελούν

απειλή, αυτή τη στιγμή, για την Ελλά-

δα!»

Δικαιούμαι να έχω μεγαλύτερη εμπι-

στοσύνη στον Κων/νο Καραμανλή 

απ’ ότι στον οποιονδήποτε «ρεαλι-

στή» Μητσοτάκη.

Κι ακόμα, ήταν ανόητος και ο αείμνη-

στος Ανδρέας Παπανδρέου όταν δια-

κήρυττε ότι ΔΕΝ δεχόμαστε για τα

Σκόπια, το όνομα «Μακεδονία», ή

οποιοδήποτε παράγωγο ή σύνθετο

που θα περιέχει το όνομα Μακεδονία;

Μα, αυτή ήταν η κοινή θέση των αρ-

χηγών των κομμάτων στην σύσκεψη

υπό τον Κ. Καραμανλή το 1992, και η

θέση αυτή γινόταν αποδεκτή εξ’ ολο-

κλήρου στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του

’92, στη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ ότι

δηλαδή η αναγνώριση των Σκοπίων

συνδέεται με την προϋπόθεση ότι «το

όνομα δεν θα περιέχει τον όρο Μακε-

δονία».

Βέβαια, όπως σε αρκετά θέματα δικά

μας και άλλα, οι δυνάμεις που βλέ-

πουν ότι κάτι «δεν τους βγαίνει καλά»

υπαναχωρούν, αλλάζουν πλεύση, και

επανέρχονται.

Είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες αν αυτό

επιβάλλουν τα γεωστρατηγικά και οι-

κονομικά τους συμφέροντα 

ή η συνισταμένη των δυνάμεων επιρ-

ροής αποκλίνει από τις αρχικές θέ-

σεις, οπότε αλλάζουν κατεύθυνση και

αποφάσεις.

Αυτό επιβάλλεται να κάνουμε κι εμείς

για να διορθώσουμε τα λάθη ενδοτι-

σμού άνευ ανταλλαγμάτων που κάνα-

με έως τώρα, κάτω από «αφόρητες»

πολλές φορές πιέσεις.

Να επιμείνουμε ανυποχώρητα ότι το

ελληνικό όνομα Μακεδονία 

δεν εκχωρείται.

Να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν αποδε-

χόμαστε την είσοδό τους στην Ε.Ε.

και στο ΝΑΤΟ αν δεν συμμορφωθούν.

Να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι αν τα

Σκόπια δεν απαλείψουν το όνομα Μα-

κεδονία, δεν σταματήσουν την προ-

παγάνδα και τις αλιτρωτικές διαθέ-

σεις, δεν καταργήσουν την ίδια τακτι-

κή στο εκπαιδευτικό τους σύστημα,

και δεν πάψουν να καπηλεύονται τα

ιστορικά μας σύμβολα, θα θεωρήσου-

με την τακτική αυτή ως casus beli. 

Καιρός να διδαχθούμε και κάτι από

την εξ ανατολών γείτονα. 

Εξ άλλου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επί

Ρούσβελτ με την υπογραφή του Υπ.

Εξωτερικών Ed. Stetinius την

26/12/44, δήλωνε, όταν ο Τίτο βάφτι-

σε τα Σκόπια “Μακεδονία”. Η κυβέρνη-

ση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οποιαδήποτε

αναφορά σε «Μακεδονικό έθνος»

κλπ. είναι αδικαιολόγητη και δημαγω-

γική. Δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή

πολιτική πραγματικότητα. Ενώ διακρί-

νει (η κυβέρνηση των ΗΠΑ) πιθανό

μανδύα για επιθετικές ενέργειες ενα-

ντίον της Ελλάδος (αλήθεια γιατί δεν

τις “διακρίνει” τώρα;). και υποσχότανε

τέλος να λάβουν οι ΗΠΑ «όλα τα ανα-

γκαία μέτρα εναντίον εκείνων που θα

βοηθήσουν στη δημιουργία “Μακεδο-

νικού ζητήματος” σε βάρος της Ελλά-

δας».

Αντ’ αυτού οι ΗΠΑ δικαιώνουν τώρα,

μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου

τον Τίτο και τον Στάλιν!... Και βοη-

θούν αυτοί πλέον στη δημιουργία

«Μακεδονικού ζητήματος». Τι μέτρα

θα λάβουν λοιπόν, εναντίον της πολι-

τικής τους.

Αυτό και την απόφαση της Λισαβόνας

έπρεπε να τα είχαμε κάνει λάβαρα

στις διαπραγματεύσεις μας.

Τελειώνοντας, παραθέτω τηλεγραφι-

κά, ορισμένα στοιχεία που δεν πρέπει

να ξεχνάμε, για να πιστεύουμε πριν

απ’ όλα εμείς και να πείθουμε τους

ανιστόρητους και παραπληροφορημέ-

νους.

1ον Η Μακεδονία ως γεωγραφική πε-

ριοχή, ουδέποτε, είχε σταθερή θέση

και έκταση. Στην Αρχαιότητα κατα-

λάμβανε περίπου τη θέση της σημερι-

νής ελληνικής περιφερειακής έκτα-

σης.

Ο Τριεθνής περιφερειακός διαμελι-

σμός (Ελλάς – Σερβία – Βουλγαρία)

έγινε μετά την απελευθέρωση κατά

τους βαλκανικούς πολέμους 1912-13,

επί του ομώνυμου οθωμανικού βιλαε-

τίου. Επομένως και εξ’ αυτού του λό-

γου ο χώρος των Σκοπίων δεν ονομά-

ζεται Μακεδονία. Η αρχαία Δαρδανία

ήταν εκεί (εκτός  του τμήματος μέχρι

το Μοναστήριο).

2. Από τον καιρό που προσαρτήθηκε η

επαρχία των Σκοπίων στη Σερβία, ου-

δέποτε ονομάστηκε, προ του 1944,

Μακεδονία. Ονομαζόταν ως το 1929

«Νότιος Σερβία» και 1929 μέχρι το

1941 ονομαζόταν «Βαρντάρσκα Μπα-

νόβινα».

3. Ο Σκοπιανοί είναι Σλάβοι οι οποίοι

ήρθαν στην περιοχή γύρω στο 700

μ.Χ., προερχόμενοι από την κεντρική

Ασία, και οδηγούμενοι από τον Χαν

Κουμπέρ (Ετσι πρέπει να ονομάσουν

το αεροδρόμιό τους όχι Μ. Αλέξαν-

δρος). Τι δουλειά έχουν με τους Ελ-

ληνες Μακεδόνες και τον Αλέξανδρο;

Η γλώσσα τους ανήκει στην υποομά-

δα των σλαβικών γλωσσών, όπως η

ρωσική, η πολωνική και άλλες με με-

γάλη συγγένεια προς τη βουλγαρική,

αφού το 65% των λέξεων διαφέρει

μόνο ως προς την προφορά, ενώ  το

20% είναι πανομοιότυπο. Το 85% του

λεξιλογίου τους δηλαδή είναι βουλγα-

ρικό!

Το 1944 έγινε διάκριση του γλωσσι-

κού τους ιδιώματος από τη Βουλγαρι-

κή και ονομάστηκε από τον Τίτο σε

«Μακεδονική» και το 1945 η Σλαβο-

μακεδονική γλώσσα έγινε επίσημη

γλώσσα της 6ης πρ. Ομόσπονδης Σο-

σιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκο-

σλαβίας.

Δεν δικαιούνται επομένως οι Σκοπια-

νοί ούτε εθνολογικά, ούτε ιστορικά,

ούτε γλωσσολογικά να αποκαλούνται

«Μακεδόνες» και να θέλουν να επιβά-

λουν να ονομάζεται η χώρα τους

«Μακεδονία».

Κόμπος μού στέκεται στο λαιμό, ο

λυγμός του Κων/νου Καραμανλή όταν

δήλωνε δακρύζοντας και επαναλάμ-

βανε ανακτώντας τον αυτοέλεγχό

του: «Η Μακεδονία είναι μία και είναι

ελληνική».

Μ’ αυτό τελειώνω.

Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελλη-

νική.

Συνέχεια από τη σελ.1

Ας καλέσουμε τους βουλευτές των

περιφερειών μας, σ’ όλη την Ελλά-

δα, σε εκδηλώσεις που θα οργανώ-

σουν οι τοπικοί μαζικοί φορείς. Ας

τους θέσουμε προ των ευθυνών

τους. Να τους καλέσουμε ν’ αφή-

σουν τα μισόλογα και να διαχωρί-

σουν τη θέση τους από εκείνη των

ηγετικών ομάδων των κομμάτων

τους. Να εκφράσουν ξεκάθαρα μέ-

σα στη Βουλή τη βούληση της συ-

ντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνι-

κού λαού, που είναι αντίθετη στη

χρησιμοποίηση του όρου Μακεδο-

νία από τους Σκοπιανούς. Και να το

κάνουν ΤΩΡΑ, για να βοηθήσουν

και την ελληνική κυβέρνηση να ξε-

σφίξει λίγο τη θηλειά, που εδώ

και17 χρόνια με ευθύνη όλων των

κυβερνήσεων, βάλαμε στον λαιμό

μας.

Να τους δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι

η δική μας «κόκκινη γραμμή» της

ανοχής μας, είναι ίσαμ’ εδώ και

δεν πάει παρέκει. Κι ότι πλέον

δεν θα κριθούν από εμάς ως κομ-

ματικός στρατός, αλλά ως στρα-

τιώτες, ένας-ένας ξεχωριστά,

που τιμούν ή δεν τιμούν τον πα-

νάρχαιο ελληνικό όρκο: «την Πα-
τρίδα ουχ’ έλασσον παραδώσω»!

Και, τέλος, να τους καταστήσου-

με σαφές ότι η ώρα «που πρέπει

το μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ

να πουν», έφτασε για κείνους. Εί-

ναι εδώ αυτή η ώρα και δεν μπο-

ρούν να τη μεταθέσουν ή να της

ξεφύγουν. Πρέπει να τους δώ-

σουμε να καταλάβουν ότι δεν

έχουν πλέον την πολυτέλεια του

προβληματισμού για το προσωπι-

κό κόστος μιάς σύγκρουσης με

τις ηγεσίες τους. Εφ’ όσον, σε πε-

ρίπτωση που δεν εκφράσουν στη

Βουλή τη θέληση των ψηφοφό-

ρων τους, η πολιτική τους στα-

διοδρομία θα τερματισθεί από

εμάς. Ενώ σε αντίθετη περίπτω-

ση, θα εκτιμήσουμε δεόντως τη

γενναία απόφασή τους και την

υπερήφανη στάση τους.

Ας μην προβληματιζόμαστε, λοι-

πόν, περί του πρακτέου και ας μην

υποτιμούμε άλλο τους εαυτούς

μας και τις δυνατότητές μας. Το

μαχαίρι και το πεπόνι δεν είναι δι-

κά τους. Δικά μας είναι κι εμείς τα

εκχωρούμε.

Ας καλέσουμε ΤΩΡΑ σε όλη την

Ελλάδα τους βουλευτές που μας

εκπροσωπούν και να απαιτήσου-

με να κάνουν αυτό ακριβώς. Να

εκπροσωπήσουν τη βούλησή μας.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Κύριε βουλευτά, πες «αλεύρι»... ο ψηφοφόρος σε γυρεύει!
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Ελληνοτουρκικό 

Φεστιβάλ Φιλίας

Διαγωνισμός 

Φωτογραφίας-Αφίσας

“Νερό και Φως”
Το Σωματείο Ελληνο-Τουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη-

Defne», διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας-Αφίσας

με θέμα: Νερό και Φως.

Οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα χρησιμοποιηθούν

στο τμήμα εικόνας της αφίσας η οποία θα σχεδιαστεί για

το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στις δυο όχθες του

Αιγαίου.

Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο γειτονικές χώρες που

βρίσκονται στις δυο όχθες μιας κοινής θάλασσας. Από τη

φύση του το νερό είναι ένα στοιχείο που δε χωρίζει αλλά

ενώνει. Το φως, από την άλλη πλευρά, γεννιέται στις δύο

χώρες με τον ίδιο τρόπο και δίνει την ίδια ενέργεια, επο-

μένως από τη φύση του είναι και το φως στοιχείο ενωτικό. 

Γιατί το νερό και το φως είναι η βασικότερη ύλη για τους

ζωντανούς οργανισμούς!

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 1η Μαΐου

Σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη»

Αριστοτελία Πελόνη - ΤΑ ΝΕΑ

Μιχαλακοπούλου 80 ΤΚ-11528 Αθήνα

Τέταρτη κατά σειρά χρονιά ενός ονείρου που πια

έγινε θεσμός στην Ανατολική Αττική, ένα όνειρο

που πραγματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη των

θεατρικών ομάδων, των Δήμων και του κοινού που

το περιμένει και το παρακολουθεί ζεστά.

Το φετινό Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου είναι αφιερω-

μένο σε μια γυναίκα που βοήθησε και αυτή μαζί με

άλλους με την παρουσία της και το έργο της στο να

έχει αυτή η χώρα πάντα Άνοιξη, στην Μελίνα Μερ-

κούρη. Το Σάββατο 29/3 που είναι και η έναρξη του

Φεστιβάλ θα προβληθεί σχετικό ντοκιμαντέρ.

Παραθέτουμε αναλυτικά το πρόγραμμα των παρα-

στάσεων του Μαρτίου και θα επανέλθουμε.

Κυριακή 30/3: Δήμος Μαραθώνα “Καυγάδες στην
Κιότζα” Καρλ.Γκολντόνι.

Δευτέρα 31/3: Δήμος Καλυβίων “Ένα καπέλο γεμά-
το βροχή” Γκάτσο.

Οι παραστάσεις ξεκινάνε 8:30 το βράδυ. 

Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου

στην Ανατολική Αττική

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός

«Μορφές Έκφρασης» θα πραγμα-

τοποιήσει έναν  κύκλο εκπαιδευτι-

κών σεμιναρίων που θα διαρκέσει

από 29 Μαρτίου μέχρι 18 Μαϊου.

Τα σεμινάρια αγγίζουν θέματα και

τεχνικές που αφορούν τις τέχνες

του λόγου, της κίνησης και της

μουσικής. 

Απευθύνονται σε Μουσικούς, ηθο-

ποιούς, χορευτές, δασκάλους, νη-

πιαγωγούς και προς κάθε ενδια-

φερόμενο. 

Το Σαββατοκύριακο 29-30/3 έχει:

1. Φωνή- Λόγος- Τραγούδι.

Ποια είναι στ’ αλήθεια η φωνή

μας; Ποιές είναι οι δυνατότητές

της;  

Ώρες: 11:00 π.μ – 4: 00 μ.μ (10

ώρες) Σάββατο και Κυριακή. Διδά-

σκει ο Θωμάς Κινδύνης. 

2. Πολυφωνικό Τραγούδι Ηπεί-

ρου.

Σάββατο 29/3. Διδάσκει ο Βαγγέ-

λης Κώτσου.

3. Παιδικό Τραγούδι.

Πώς διδάσκεται ένα τραγούδι στα

παιδιά;

Κυριακή 30/3 5:00 – 8:00 μ.μ

Διδάσκει η Ερωφίλη Ιωσηφίδου &

ο Δημήτρης Παπαλέξης. 

Από τη βιολογική αμπελουργία 

στο  βιολογικό κρασί

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολο-

γικών Προϊόντων (ΔΗΩ), οργανώνει στα πλαίσια

της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ, στο MEC Παιανίας, την

Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρες 15.00 – 18.00,  εκ-

δήλωση με θέμα:  ’’Από τη βιολογική αμπελουρ-
γία στο  βιολογικό κρασί’’.
Είσοδος στο χώρο της εκδήλωσης ελεύθερη.

Κύκλος σεμιναρίων 

στις ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ «Ο πλούτος της πόλης μας
μέσα από το φακό»

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Γενικού Λυκείου Λαυρίου

Κυριακή 23 Μαρτίου 2008  11:00-14:00

Το θέμα της Περιβαλλοντικής Ομάδας για την χρονιά 2007-

2008 ήταν «Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου» στον οποίο οι μαθη-

τές πραγματοποίησαν φωτογραφική εξόρμηση. Η Ομάδα δη-

μιούργησε εφημερίδα  με τίτλο «Μεταξύ Δρυμού και Χάους»,

η οποία θα διανέμεται στην εκδήλωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

προκαλούν στην Ομάδα τα συρματοπλέγματα που ανακάλυ-

ψαν στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Η Έκθεση Φωτογρα-

φίας αποτελεί μία προσπάθεια και κινητοποίηση των νέων να

προστατευτεί ο Εθνικός Δρυμός.

Οργανώνεται από το Κέντρο Διεπιστημονικής προσέγγισης

ανθρωπίνων και φυσικών συστημάτων ΓΕΝΑΘΛΟΝ.

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

“Η ζωή και το έργο του 

Νίκου Εγγονόπουλου”

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπούλου διοργανώνει

έκθεση – αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του Νίκου

Εγγονόπουλου, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέ-

ντρου Βιβλίου.

Η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της την Πέμπτη 20 Μαρ-

τίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Απριλίου στο χώρο

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαρκοπούλου (Γ. Πα-

παβασιλείου 34).

Ωράριο: καθημερινές από 9.00 π.μ. με 2 μ.μ. και 3

μ.μ. έως 9 το βράδυ.
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Έλληνες και ξένοι δημιουργοί δίνουν και φέτος το παρόν στην ορχήστρα

της Επιδαύρου με σκηνοθεσίες αρχαίου δράματος: Δημήτρης Λιγνάδης

και Ρούλα Πατεράκη (Εθνικό Θέατρο), Σπύρος Ευαγγελάτος (Αμφι-Θέα-

τρο), Σλόμπονταν Ούνκοφσκι (συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε.), Ανατόλι Βα-

σίλιεφ (σύμπραξη με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) και Άντζελα Μπρούσκου

(Θέατρο Δωματίου). Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τη χορογραφημένη

όπερα του Γκλουκ Ορφέας και Ευρυδίκη με την υπογραφή της μεγάλης

ιέρειας του χοροθεάτρου Πίνα Μπάους και την Όπερα του Παρισιού και

με την επανάληψη της παράστασης Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ σε

σκηνοθεσία της Ντέμπορα Γουόρνερ. Η περίφημη μπεκετική εκδοχή του

τραγικού – πέρυσι λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν την Πελοπόννησο

ματαιώθηκε η δεύτερη παρουσίασή τους, η οποία θα έκλεινε τα Επιδαύ-

ρια – ανοίγει τις φετινές εκδηλώσεις. Πολυαναμενόμενη είναι και η έναρ-

ξη της Μικρής Επιδαύρου: ο μεγάλος Γερμανός σκηνοθέτης Ματτίας

Λάνγκχοφ ανεβάζει τον Φιλοκτήτη του Χάϊνερ Μύλλερ με 3 Ελληνες

ηθοποιούς.

Χορός

Με την αύρα των σταρ, με σταθερές αξίες, αλλά και με πειραματικές δου-

λειές που κινητοποιούν το ενδιαφέρον και τις αισθήσεις ξεδιπλώνεται ο

προγραμματισμός του Φεστιβάλ 2008 για το χορό. Πρώτες παρουσιάσεις

στην Ελλάδα, μια διεθνής συμπαραγωγή αλλά και αναθέσεις έργων που

υποστηρίζουν το εγχώριο δυναμικό συμπληρώνουν την εικόνα. Μέσα από

oνόματα που έγραψαν ή συνεχίζουν να γράφουν την ίδια την ιστορία του

χορού, στήνονται γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Το αφιέρωμα στον Μωρίς Μπεζάρ(1927-2007) κατ’αρχάς, -με τα Μπαλέ-

τα του Τόκυο και τη Συλβί Γκιλλέμ- καθώς μαζί του τελειώνει και μια ολό-

κληρη εποχή.  Στο πρόσωπο της Συλβί Γκιλλέμ συνάντησε «μια χορεύτρια

που εξυψώνει τη νοημοσύνη καθώς μέσω της ερμηνείας της σου επι-

στρέφει τη δύναμη της πρωτογενούς έμπνευσης», όπως έλεγε ο ίδιος.   

Στη συνέχεια, η αειθαλής δημιουργικότητα της Τρίσα Μπράουν. Στην Ελ-

λάδα  πρωτοπαρουσιάστηκε το 1997 από το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας,

ενώ φέτος είναι υψηλή προσκεκλημένη του Φεστιβάλ Αθηνών για πρώτη

φορά στην ιστορία του θεσμού. Η περίπτωση της σπουδαίας Αμερικανί-

δας χορογράφου μάς συνδέει με την ιστορική γενιά της Judson Church

και τις περιπέτειές της. 

Τις πιο πρόσφατες μεταμορφώσεις του πρωτεϊκού Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ

θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μέσα από την παράσταση

Τρία χορευτικά ντουέτα. Ο «μεγαλύτερος εν ζωή χορευτής», σύμφωνα

με το περιοδικό Time, εξακολουθεί να αναμετράται με τη σκηνή. 

Η Πίνα Μπάους επανέρχεται φέτος μέσα από μια μοναδική σύμπραξη με

το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού. Το μπαουσικό σύμπαν θα κατα-

κλύσει την Επίδαυρο με τη χορογραφημένη της όπερα Ορφέας και Ευρυ-

δίκη του Γκλουκ. 

Αλλά και ο Πωλ Τέυλορ, ο Αμερικανός κλασικός του μοντέρνου χορού

και παλαιός γνώριμος του χορόφιλου κοινού, έρχεται με την ομάδα του

στο Ηρώδειο για να μεταγγίσει κάτι από την αμεσότητα, τη χαρά και την

έξαρση των σωμάτων.

Ο διάσημος Βελγο-μαροκινός χορευτής και χορογράφος Σίντι Λάρμπι

Τσερκάουι, μαζί με μοναχούς Σαολίν και τον διάσημο βρετανό γλύπτη

Άντονι Γκόρμλυ παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Sutra.

Προσκεκλημένος του Φεστιβάλ Αθηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα εί-

ναι ο Ισραέλ Γκαλβάν. 

Ο εικονοκλάστης του γαλλικού χορού Αλαίν Μπυφάρ παρουσιάζει επί-

σης για πρώτη φορά δουλειά του στην Ελλάδα με το αινιγματικό “(Not) a

love song”. Μάς επισκέπτεται ξανά και αναπόφευκτα η ανατρεπτική Μα-

γκύ Μαρέν με την ομάδα της. Το ραντεβού για την καινούργια πρόκληση

φέρει το όνομα Turba.  Ο Ζοζέφ Νατζ  -πολιτογραφημένος Γάλλος και

επικεφαλής του Χορογραφικού Κέντρου της Ορλεάνης- μαζί με τον Ισπα-

νό εικαστικό καλλιτέχνη Μικέλ Μπαρσελό συνυπογράφουν και ερμηνεύ-

ουν την εικαστική περφόρμανς Paso Doble.

Οι αναζητήσεις που διατρέχουν την ελληνική χορευτική σκηνή αποτυπώ-

νονται στον προγραμματισμό του Φεστιβάλ Αθηνών με τον πλούτο και τις

αντιφάσεις τους. Πριν απ’ όλα με την Μήδεια του Δημήτρη Παπαϊωάν-

νου, παράσταση ιστορική για το χοροθέατρο στην Ελλάδα. Έχει χαραχτεί

ανεξίτηλα στη μνήμη όσων την είδαν δεκαπέντε χρόνια πριν, με τη δύνα-

μη των εικόνων και την ιδιοφυή σύλληψή της. Επιστρέφει ανανεωμένη

και με ένα ολοκαίνουργιο καστ.

Οι περιπέτειες της νεότερης γενιάς στεγάζονται κάτω από τον γενικό τίτ-

λο, Μέσα από τον καθρέφτη, ντουέτα και σόλο της ελληνικής χορευτικής

σκηνής.

Επετειακό εορτασμό για την 25η Μαρτίου διοργα-

νώνουν η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και το Λύ-

κειο Ελληνίδων Κορωπίου την Κυριακή 23 Μαρτίου

στις 7μ.μ. στην αίθουσα επιμορφωτικού Συλλόγου

Κορωπίου (Πινδάρου 4).

Ομιλίτρια θα είναι η Αγγελική Γκιόκα Γραμμ. του

Νομαρχιακού Συμβουλίου, με θέμα:  Ώρες Εθνικής

Περισυλλογής (Αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό)

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Νομάρχης Λ. Κουρής

και ο Δήμαρχος Κρωπίας Θ. Αθανασόπουλος.

Η Εύη Γιώτη θα διαβάσει αποσπάσματα από το ποι-

ητικό έργο του Διονυσίου Σολωμού, με τη συνοδεία

στο πιάνο τον Αντώνη Γεωργόπουλο.

Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου Ο καθηγητής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος θα μιλήσει για το

«Πώς οι έλληνες απέκτησαν κράτος», 8μ.μ.  στην

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πεζόδρομος Γ.

Σ.  Παπασιδέρη 13) 

• Επίκαιρη Έκθεση του Εικαστικού Σχολείου Πνευ-

ματικού Κέντρου Κρωπίας «Τα παιδιά μας συμμετέ-
χουν στο Δήμο» από τη Δευτέρα 24 έως τις 30

Μαρτίου (Ώρες επισκέψεων: 12 μεσημέρι ως 8 το

βράδυ) 

“Ώρες Εθνικής Περισυλλογής” 

εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου 

Θεατρικές παραστάσεις 
Ο Δήμος Παλλήνης και το Πνευματικό και Πολιτιστικό

Κέντρο έχουν προγραμματίσει μια σειρά παραστάσεων

με την θεατρική δημιουργία του Δήμου που θα γίνουν

στο Οινοποιείο Πέτρου (Λ. Μαραθώνος 117), στις 7μ.μ.

τις παρακάτω ημερομηνίες.

Έργο: “Χρήμα - Χρήμα...”
Σάββατο 22, Κυριακή 23, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Μαρ-

τίου.

Έργο: “Περλιμπλίν και Μπελίσα”
Κυριακή 6, Δευτέρα 7 και Σάββατο 12 Απριλίου

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λόγος γένους θηλυκού….

Η θεατρική ομάδα του Δημοτικού θεάτρου Μαραθώνα, σε

μια απόπειρα προσέγγισης του γυναικείου λόγου με τη

συνοδεία θεατρικών τραγουδιών, παρουσίασε τα μονό-

πρακτα του Ζαν Κοκτώ:

- Ανθρώπινη φωνή από τη Μαρία Ρούση.

- Το φάντασμα της Μασσαλίας από την Πηγή Κεφάλα.

- Η ψεύτρα από τη Φένια Παπανδρέου και το μονόπρακτο

του Μπέρτολτ Μπρέχτ:

- Η Εβραία από τη Νόνα Κοντοθόδωρα και τον Γιώργο Λέ-

πουρη.

Με οδηγό την μουσική  και το τραγούδι οι συντελεστές

της παράστασης χάρισαν μια μαγευτική βραδιά στις 15/3.

Η παράσταση θα επαναληφθεί στις 6 Απριλίου.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

www.apopeires.gr

3 ΑΡΩΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Την Κυριακή 23/3, στις 8 το βράδυ είναι καλεσμένος

στις Απόπειρες ο συνθέτης και τραγουδιστής Νίκος

Ανδρουλάκης όπου θα παρουσιάσει τη νέα του δισκο-

γραφική δουλειά «Λαλήματα Ονείρου». Τραγούδια αν-

θολογημένα με σεβασμό και αγάπη από την πλούσια

και ζωντανή παράδοση της Κρήτης και της Σμύρνης. Ο

Νίκος Ανδρουλάκης πετυχαίνει με την πηγαία φωνή

του να εκφράσει και να αγκαλιάσει με μοναδικό τρόπο

όλα του τα τραγούδια. Είσοδος ελεύθερη.

3 Η κινηματογραφική λέσχη Νέας Μάκρης κάθε Τε-

τάρτη “πηγαίνει σινεμά”, στις 9:15 στο σινε Αλίκη.

Αυτή την Τετάρτη 26/3, ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ, του Φόλκερ

Σλέντορφ, Γερμανία 1978.

Εκδήλωση με την Παναθηναϊκή

Γλυφάδας-Βούλας

H Πανελλαδική Oργάνωση Γυναικών ΠαναθηναΪκή

Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας σας προσκαλεί  σε

απογευματινή εκδήλωση  

την Tετάρτη 2 Aπριλίου, ώρα 7μ.μ. στο Golf Γλυφά-

δας, με επίδειξη μόδας του Atelier Mαρίας Kαλογή-

ρου (Alice) και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Tα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για στέγαση

γονιών καρκινοπαθών παιδιών.

Προσκλήσεις Μαίρη Δαμηλάκου 210 9622753
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Αυτές τις μέρες, είτε από φόβο

μήπως χαρακτηριστούμε “Εθνικι-

στές  Ελληναράδες”, είτε  επειδή

είμαστε αδιάφοροι ακόμη  και για

την ιστορική μας διαδρομή, γινό-

μαστε  επιλήσμονες ορισμένων

γεγονότων   του  1821. Γεγονότων

καλών ή  και  κακών που  οδήγη-

σαν σ’ αυτό που λέμε “απελευθέ-

ρωση”. Η μελέτη όμως του ιστορι-

κού παρελθόντος, δεν είναι μόνο

χρέος τιμής προς εκείνους που

αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν,  αλ-

λά και αδήριτη ανάγκη για εμάς

τους ίδιους, αν θέλομε να προφυ-

λαχθούμε από  μελλοντικά επανα-

λαμβανόμενα ολισθήματα. 

Στη διαδικασία προετοιμασίας του

αγώνα,  και ιδιαίτερα στην τελική

του φάση, κορυφαίο γεγονός

υπήρξε η άφιξη του  Θεόδωρου

Κολοκοτρώνη στη Σκαρδαμούλα,

σημερινή Καρδαμύλη της Μάνης –

πατρογονικά χώματα και δικά μου,

από τη μεριά της μικρασιάτισας

μάνας μου.

Ο Κολοκοτρώνης, επικηρυγμένος

από τους Τούρκους καταφεύγει στη

Μάνη και κρύβεται στο σπίτι  του

φίλου του Παναγιώτη  Μούρτζινου

ή Τρουπάκη, στην Τσίμοβα, σημερι-

νή Αρεόπολη*.  Ο Κολοκοτρώνης

γεννήθηκε  στις 3 Απριλίου 1770,

στο Ραμαβούνι  της Μεσηνίας. Ο

“γέρος του Μοριά” ειχε μυηθεί στη

Φιλική Εταιρεία όταν ακόμη βρισκό-

ταν στη Ζάκυνθο.  Στρατηγική ιδιο-

φυία,  με ιδιαίτερη   στρατιωτική κα-

τάρτιση και μεγάλη δουλεμένη  πεί-

ρα σαν “κλέφτης” - απαραίτητη για

τις όχι εκ του συστάδην μάχες.

Ονομαστός και για τη  σωφροσύνη

του, έμελλε να αναδειχθεί σαν η

κορυφαία ηγετική  φυσιογνωμία της

εποχής του. 

Τώρα, στα 51 του χρόνια,  στις  6 Ια-

νουαρίου 1821 έρχεται  στην Πελο-

πόννησο  κατόπιν εντολής τού με-

μυημένου Φιλικού Υψηλάντη, με κύ-

ριο σκοπό τη συνένωση των  αντι-

μαχομένων μερίδων οπλαρχηγών

μαχητών αλλά και προκρίτων, και

τον καθορισμό της ημερομηνίας

έναρξης του αγώνα: «Ώρα για να
σηκώσομε  τα άρματα” όπως έλεγε.

«Τα νιάτα, καταγράφει ο Σπύρος

Μελάς στον “Γέρο” του, είναι για
τα όνειρα και τα αισθήματα, ο
άντρας για τους αγώνες των ιδε-
ών. Η πράξη θέλει την πείρα και
την ψυχραιμία των μαλλιών που
αρχίζουν να ασπρίζουν».
Χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ

πρίν πατήσει στη Μάνη,  οι Τούρ-

κοι πληροφορημένοι για τον ερχο-

μό του,  θορυβοποιούνται και ειδο-

ποιούν τον Πετρόμπεη Μαυρομι-

χάλη, που ήταν και  διοικητικός

Μπέης της  Μάνης να τον συλλά-

βει. Εκείνος- όπως γράφει στα

απομνημονεύματά του ο Κολοκο-

τρώνης - με διάφορα προσχήματα

αποφεύγει και τον καλύπτει. 

Στη Σκαρδαμούλα στήνεται  το συ-

νομωτικό κέντρο. Έρχονται και

φεύγουν οι οπλαρχηγοί και  οι

πρόκριτοι. Συνομιλούν τις νυχτερι-

νές ώρες,  ενώ τη μέρα  παρουσιά-

ζονται να γλεντούν αδιάφοροι.

Προσπαθούν να παραπλανήσουν

τους Τούρκους. “Βρήκαμε μόνο
ένα γέρο που μαζί του παίζουν
τες αμάδες“  μεταφέρουν στην

Πύλη, οι κατάσκοποι.

Οι λαοί όμως δεν ξεσηκώνονται

μονάχοι, ούτε ακολουθούν όποιον

λάχει.  Ακολουθούν τον μοναδικό.

Αυτόν τον  “έτοιμο” αρχηγό  που

τους δίνει κουράγιο. 

Το Φθινόπωρο  του 1820, ο Φιλικός

Παπαρρηγόπουλος, φέρνει στην

Εφορία  των Φιλικών  Πελοποννή-

σου,  το μαντάτο της Αρχής:** «Να
αρχίσετε τον αγώνα». Στη  Βοστί-

τσα  - σημερινό Αίγιο - στις 26 - 29

Φεβρουαρίου του 1821, οι πρόκρι-

τοι    συσκέπτονται. Παρόντες  οι

Φιλικοί Έφοροι Π. Πατρών Γερμα-

νός, Μονεμβασίας Χρύσανθος,

Χριστιανουπόλεως Γερμανός,

Ασημάκης Ζαΐμης, Σωτήριος Χα-

ραλάμπης,  Θεοχαράκης Ρέντης,

Ταμίες ο Ιωάννης Παπαδιαμαντό-

πουλος και ο Παναγιώτης  Αρβά-

λης.  Εκεί και ο Παπαφλέσσας,

Πατριαρχικός και  Φιλικός απε-

σταλμένος. Όπως τον περιγράφει

σκληρά ο Παπαρρηγόπουλος: «ο
άλλοτε  αρχιμανδρίτης  Γρηγόριος
Δικαίος και   ο κοινότερον ονομα-
ζόμενος Παπαφλέσας,  ήτο άνήρ
έχων όλα τα ελαττώματα  και όλα
τα προτερήματα του  κρατίστου
συνομώτου, το πλανάσθαι και
πλανάν, το τολμάν και θνήσκειν»
και οι ομιλίες του ξεσήκωναν τα

πλήθη, από επαναστατικό ενθου-

σιασμό:  μιλά  για μεγάλο Ξεσηκω-

μό, για πάρσιμο της Πόλης για δο-

λοφονία του Σουλτάνου, για ενί-

σχυση  του αγώνα από  τις μεγά-

λες δυνάμεις. Οι  πρόκριτοι και με-

ταξύ αυτών και ο Παλαιών Πατρών

Γερμανός, που έθεσε και ερωτήμα-

τα για συζήτηση, είναι   διστακτι-

κοί. Επιζητούν και την απάντηση

«στο ποιός  θα έχει το πάνω χέρι
μετά την απελευθέρωση». Οι πρό-

κριτοι, οι μαχητές ή ο λαός; ζη-

τούν πίστωση χρόνου. Αποφασί-

ζουν  όμως να κηρυχθεί η έναρξη

της επανάστασης την 25η  Μαρτί-

ου ή αργότερα, την 23η  Απριλίου

ή την 21η  Μαΐου. Και βάζουν το

χέρι στη δική τους τσέπη  και αρ-

χίζουν να συνεισφέρουν για τον

υπέρτατο αγώνα.  Εισπράξεις ανέ-

λαβε να κάνει σε ολόκληρη την

Πελοπόννησο ο εταίρος Ιερόθεος

Μεγασπηλαιώτης. Για την ακριβή

όμως  μέρα της έναρξης βάζουν

όρους,  και  η ανάλυσή τους,  δεν

είναι του παρόντος. Ευτυχώς  εδώ

οι όροι   επισκιάζονται από τη φλο-

γερή θέρμη του Παπαφλέσσα, που

ξέρει να πείθει και συναρπάζει. Και

η ισχύς των όρων και της απόλυ-

της σύνεσης παύει. Ο Παπαφλέσ-

σας μιλά μόνο για χρέος και ευθύ-

νη απέναντι στο γένος. 

Γι’ αυτό για μένα,  η σύσκεψη στη

Βοστίτσα,   παρά τα αρνητικά πο-

ρίσματα που είχε σαν αποτέλεσμα

σύναξης, πρέπει αναμφισβήτητα

να θεωρείται η απαρχή της μεγά-

λης Ανάστασης  στην Πελοπόννη-

σο και η 25η  Μαρτίου,  η ημέρα

της αφύπνισης του γένους.

Στην πράξη, η έναρξη της Επανά-

στασης δεν υλοποιήθηκε σε μια

μέρα μόνο, ούτε συγχρόνως σε

ολόκληρη την Ελλάδα.  Διάφοροι

λόγοι, τοπικές ιδιαιτερότητες  κε-

χωρισμένες  αμφιβολίες,  διάφο-

ρες  φοβίες συνυφασμένες με τα

παθήματα του παρελθόντος, τις

διαμάχες και  τοπικές φιλαρχηγι-

κές βλέψεις, συνετέλεσαν στη

διαφοροποίηση τούτης της μεγά-

λης χρονικής “Στιγμής”.  Που  η

έναρξή της,  κλιμακώθηκε στο

επόμενο δίμηνο, αν και μεμονωμέ-

νες εξεγέρσεις παρατηρήθηκαν

και  σε  μεταγενέστερο χρόνο. Κα-

θορίστηκε όμως σαν ημέρα επετει-

ακής γιορτής, η 25η Μαρτίου.

Πρώτα λοιπόν  η Πελοπόννησος

και μετά  το τμήμα της Στερεάς,

που άρχισε   στη Λευκάδα, με τη

σύσκεψη στην Αγία Μαύρα ( Φε-

βρουάριος 1821). 

Νύχτα,  σιωπηρά και συνομωτικά,

ξεκίνησαν οι Μανιάτες με τον Πε-

τρόμπεη Μαυρομιχάλη  και ολό-

κληρη την οικογένειά του, τον

Τρουπάκη -Μούρτζινο και όλους

τους Τρουπάκηδες, τον Κύβελο

και με μπροστάρη τον Κολοκοτρώ-

νη κορυφαίο ηγέτη, γράφει ο  Μα-

ραβελέας στους “Παλαιολόγους
της Καρδαμύλης” το 1981, που

βρήκα στα ράφια μου.  Μαζί και ο

σύμπας Κλήρος. Πέρασαν την Κα-

λαμάτα μυστικά, και εκεί  2000

Μανιάτες συνάχθηκαν στην Εκ-

κλησιά των Αγίων Αποστόλων

στην όχθη του ξεροπόταμου.  Σκυ-

φτοί  και γονατιστοί στην “προνί-

κειο”  δοξολογία,  ξαφνικά, σαν

ηλεκτρισμένοι από  άγνωστη, ίσως

και θεία δύναμη, περήφανα όρθω-

σαν το κορμί τους, όρθωσαν την

Ελλάδα·  ο Κολοκοτρώνης έκοψε

ένα κόκκινο  πανί και έρραψε  στη

μέση ένα μαύρο σταυρό.   

Και εκείνο το πρωινό,  το αγέρι πε-

ρήφανα έφερνε  και το  πανάρχαιο

μήνυμα από τον Ευρώτα: «Ταν ή
επί Τας».
Έτσι τουλάχιστον γράφτηκε  η

Λευτεριά μας. Πάνω σε ένα ματω-

μένο πανί που είχε ένα Σταυρό.

Σύμβολο αγώνα και ισότητας.  Και

από εκεί και πέρα έγινε ό,τι έγινε.

Δηλαδή λευτερωθήκαμε και κάψα-

με το  “πανί “.  Θα συνεχίσω όμως.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”. Εκδοτική

Αθηνών τομ. ΙΒ΄

2) Κ. Παπαρρηγόπουλος. “Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους”, Εκδ. Α. Κωνσταντινίδου. 1887 τ.5

3)  Γ. Μαραβελέα “Οι Παλαιολόγοι της Καρδα-

μύλης”, 1981.

4) Φωτάκου “Απομνημονεύματα”  τομ.Α Εκδ.

Μπούρας

5)  Σπ. Μελά “Ο Γέρος του Μοριά”, Εκδ Μπί-

ρης.1957.

6) Δ. Μέξη “Η Μάνη και οι Μανιάτες“ Εκδ.  Εστία

1977

7) Δ. Κόκκινου “Η Ελληνική Επανάστασις” τομ. 1

Εκδ. Μέλισσα.

8) Γ. Μαραβελέα. “Προαστείο” 1980

* Στην Αρεόπολη γιορτάζεται κάθε χρόνο  στις

17 Μαρτίου,το 1821.

** Με τη λέξη Αρχή οι Φιλικοί άφηναν τον υπό-

δουλο Έλληνα να φαντάζεται ότι κάποια δύ-

ναμη μεγάλη υποστηρίζει τον αγώνα.

Η Μάνη στον απελευθερωτικό 

αγώνα του 1821

«Ήταν τόσοι, / πλέον το βόλι εις τα αυτιά δεν τους λαλεί./ Όλοι χάμου
εκείτοντο όλοι / εις την τέταρτην αυγή »...  Δ. Σολωμός

Πήρε δάνειο για να κάνει μετατροπές στο καϊκι του. Μετά του το έσπασαν. Βρέθηκε σε απόγνωση! Θέλησε να πουλήσει

την άδεια αλιείας για να πληρώσει την τράπεζα, αλλά ο υπάλληλος του ζήτησε 2.000€ για να του βρεί αγοραστή. 

Η απελπισία κάνει τα μάτια του να βουρκώνουν. Ο Παντελής από το Κερατσίνι

δούλεψε στην Αυστραλία και όταν ήρθε εδώ, έγινε ψαράς. Όμως η κοινωνία των

επαγγελματιών δεν τον δέχτηκε. Και μιά νύχτα το σκάφος του έγινε χίλια κομ-

μάτια! 

«Βρεθήκαμε κυριολεκτικά στο δρόμο», λέει με παράπονο.

«Δεν έχω από πουθενά σύνταξη. είμαι 69 χρονών. Η γυναίκα μου παίρνει 315€

και εγώ το επίδομα 160€, με ενοίκιο 270€ τον μήνα.

Ευτυχώς με βοηθάει το ένα παιδί μου, που δουλεύει στο Πέραμα, το άλλο έχει

τρία παιδιά. Μου υποσχέθηκε κάποιος ότι για να μου βγάλει σύνταξη του ΟΓΑ θέ-

λει 2.500€  Πήρε δάνειο ο γυιός μου και του τα ‘δωσε· μετά εξαφανίστηκε!»

Πηγαίνει στο καφενείο κάθε μέρα, αλλά δεν πίνει καφέ. Έτσι για να μη μαλώνει

στο σπίτι με τη γυναίκα του, μας είπε. Φοβάται την αρρώστια.

Αλλά περισσότερο απ’ όλα τρέμει τους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τους

αφελείς για να πλουτίσουν από τον ανθρώπινο πόνο!

Βάσω  Αλεξανδροπούλου

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ!

Ο Παπαφλέσσας

Καθαρίζουμε τα πεύκα

Ο Δήμος Βούλας με δύο κλιμάκια εθελοντών θα επι-

χειρήσει τον καθαρισμό των πεύκων από τις κάμπιες

στο δάσος της Τάσσιανης (Πευκωτό) και στον ορεινό

όγκο του Πανοράματος.

Η συνάντηση των εθελοντών θα γίνει την Δευτέρα 23

Μαρτίου, στις 10.30πμ. στο τέρμα της οδού Κανελλο-

πούλου, στη μπάρα εισόδο στο λόφο (για την Τάσσια-

νη), και στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νεκταρίου για

το Πανόραμα.

0Οσοι ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα

του Δήμου, εφόσον διαθέτουν να έχουν μαζί τους ένα

απλό κλαδευτήρι ή κλαδευτήρι ύψους.
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Ζούμε σε μια εποχή, χαρακτηριστικό

γνώρισμα της οποία ςείναι η έλλειψη

πνευματικότητας, πνευματικής ζωής, η

απουσία της οποίας καθιστά την κοινωνία

ανίκανη, όχι μόνο να παράγει πολιτισμό,

αλλά και να σεβαστεί, να κατανοήσει και

να αντλήσει δύναμη από τις αστείρευτες

δεξαμενές γνώσης, κληρονομιά των αρ-

χαίων, σε γραμματεία και Μνημεία, τα

οποία αιώνες τώρα, φωτίζουν ολόκληρο

τον πλανήτη.

Ενας λαός που ξεχνά, αγνοεί, παραβλέπει

και αδιαφορεί για την ισορική του διαδρο-

μή, είναι καταδικασμένος να παριέλθει

στην αφάνεια, να πεθάνει.

Τι κι αν ήταν θέμα μαθητείας για τον Σι-

μωνίδα και τον Πλάτωνα η Μνήμη; Τι κι αν

η Μνημοσύνη ήταν θεά;

Ζούμε σε μια εποχή με έλλειψη Μνήμης,

η οποία μονίμως διαφεύγει, αφήνοντας

πίσω της σειρά ασήμανων γεγονότων,

εφήμερων δρώμενων, η αξία των οποίων

περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών

της τηλε-ειδησεογραφίας, χάριν των

επενδύσεων στη διαφήμιση, ύποπτων

προϊόντων και υπηρεσιών, χάριν της προ-

παγάνδας πάσης φύσεως.

Εκείνο που δεν κατάφερραν τους τελευ-

ταίους είκοσι αιώνες οι φανεροί και κρυ-

φοί εχθροί αυτού του πανάρχαιου ανεπα-

νάληπτου πολιτισμού των προγόνων μας,

βάλθηκααν με τον πιο δόλιο τρόπο, να

υπονομεύσουν με τις πράξεις τους, Δού-

ριοι Ιπποι σαν τον Ζαχόπουλο με τη μα-

σκαράτα του θεματοφύλακα, ως Γραμαμ-

τέα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ζητάει επίμονα απάντηση το ερώτημα, τί

μπορεί να ήταν άραγε το κριτήριο επιλο-

γής του, στο αξίωμα του Γραμματέα Πολι-

τισμού, με δοτές, μάλιστα, υπερεξουσίες,

προκλητικά αποκλίνουσες από το Σύνταγ-

μα και την Κοινοβουλευτική τάξη, του θλι-

βερού αυτού τύπου, που και ο Πλούτωνας

αηδιασμένος αρνήθηκε να τον κατεβάσει

στον Αδη, αφήνοντας τον επάνω στη Γη,

να καρθεφτίζει την πολιτιστική παρακμή,

την αφασία, την άγνοια, την αδιαφορία,

τον κυνισμό και τον αμοραλισμό.

Δίδεται άραγε η απάντηση στα 40 αμο-

ντάριστα λεπτά του μονταρισμένο DVD

που δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, επισή-

μως, διότι ανεπίσημα κυκλοφορούν οι

φλυαρίες του κωμικοτραγικού αυτού ερα-

στή της κακιάς ώρας. Αδιάφορο αν λέει

αλήθειες ή ψέματα.

Στην υπόθεση αυτή κάνει παρέλαση,

εκτός του ίδιου, ένας πολυάνθρωπος θία-

σος πρωταγω νιστών - πρωταθλητών στην

υποκρισία, το ψέμα, την υστεροβουλία

την αμετροέπεια, την απιστία, τον εκβια-

σμό, τη δειλία, την απληστεία, κι ό,τι άλλο

κατώτερο διαθετει ως ύπαρξη ένα υποα-

νάπτυκτο άτομο, καλά κρυμμένο πίσω από

σπουδές, τίτλους, θέσεις κι αξιώματα.

Πολιτικοί, καθηγητές, δικηγόροι, σκηνο-

θέτες δημοσιογράφοι και νεοσύστατοι εκ-

δότες, παρουσιαστές πασίγνωστοι στο

πανελλήνιο όλοι, γνωστά ονόματα, πλην

της τραγικής εκείνης νέας γυναίκας, με

την επίσης επάρκεια σπουδών στη φιλο-

σοφία (αλίμονο) και στην αρχαιολογία

(δις αλίμονο).

Η επιλογή της εκδίκησης στο πρόσωπο

του εραστή, προϊσταμένου της και του συ-

στήματος που εκπροσωπούσε (αιτιολογη-

μένη, αλλά όχι δικαιολογημένη) ξεσκέπα-

σε με βίαιο τρόπο όλο αυτό το πλέγμα

συνδιαλλαγής, ξετύλιξε όλο αυτό το κου-

βάρι στο οποίο ήταν μπερδεμένος, ο πρω-

τοφανής αυτός θίασος.

Το επίπεδο σπουδών και γνώσεων της πε-

ρίεργης αυτής γυναίκας και των λοιπών

εμπλεκομένων στάθηκε ανίκανο να ανα-

χαιτίσει ανασταλτικά τις αυτοκαταστροφι-

κές επιλογές τους, από έλλειψη πνευμα-

τικότητας σ’ ένα νοσηρό κλίμα που απλώ-

νεται σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοι-

νωνίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η αλήθεια και το ωραίον έπαψαν να είναι

επιδίωξη, πλέον, στην κοινωνία της αρπα-

χτής, της ιδιοτέλειας και του οχαδερφι-

σμού.

Με διεστραμένες τις κόρες των ματιών

του είδε, και έπεται συνέχεια, στη μικρή

οθόνη, να προβάλλεται το ψέμα, υποκρι-

σία και η ανοησία, σε σειρά επεισοδίων, ο

ανύποπτος πολίτης τηλεθεατής. Είδε να

παρελαύνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

που μοίρασε ο Ζαχόπουλος και Σία στους

“μαϊμού” Συλλόγους, δίχως σφραγίδα και

δίχως μέλη, δικής του έμπνευσης και σύ-

στασης άνευ καταστατικών και συμβου-

λίων τυπικότητες θα μου πεις...

Είδε ακόμη δημοσιογράφους - παρουσια-

στές στενούς φίλους και συνεργάτες, νε-

οσύστατους εκδότες, να μετασχηματίζο-

νται σε εχθρούς με αιτία τα εκατομμύρια

ευρώ που περιέφερε ο ένας σε μαύρες

σακκούλες δίχως να είναι σε θέση να δι-

καιολογήσει, καλυπτόμενος μέχρι και σή-

μερα από το σύστημα και το πλεύγμα των

αλληλοεκβιασμών.

Ο καθένας προβάλλει τη δική του υποκει-

μενική αλήθεια προς επιβεβαίωση των

επιχειρημάτων “περί αληθείας” των αναρ-

χικών φιλοσόφων Πρωταγόρα, Γοργία και

Σοφιστή, έναντι του Πλάτωνα και του Σω-

κράτη που υποστήριξαν πως η Α-λήθεια

είναι μία και μοναδική, καλώντας μας να

την αναζητούμε πάντα, ως μονο-δρομο

προς την ανέοιξη της αυτοσυνειδησίας

μας.

Δύο είναι τα μεγάλα θύματα αυτού του

τραγέλαφου με τίτλο “Υπόθεση Ζαχόπου-

λου”.

Το ένα είναι ο ανύποπτος και ανυπεράσπι-

στος Ελληνας πολίτης, του μεροκάματου

και της σύνταξης, που ζει με το καθημερι-

νό άγχος της επιβίωσης.

Το άλλο είναι η Δικαιοσύνη. Οι Ελληνες

δικαστές στο βαθμό που θα αρθούν στο

ύψος του λειτουργήματός τους, οι οποίοι

καλούνται να αναγνωρίσουν και να ξεχω-

ρίσουν την αλήθεια, μέσα στις χιλιάδες

σελίδες ψέματα που κατέγραψαν από τις

καταθέσεις των μελών αυτού του πολυ-

πληθούς θιάσου του παραλόγου, με σκη-

νικό φόντο την Ελλάδα του 21ου αιώνα,

την πολύπαθη πατρίδα μας.

“Πινακωτή, πινακωτή
Απ’ τ’ άλλο μου το αφτί γιατί είν’ η μάνα μου κουφή” 

Υπόθεση Ζαχόπουλου
(Μεγάλη δύναμη, η Δύναμη της Ε π ι λ ο γ ή ς . ..)

Μαθιός Κολυδάς

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Συλλόγου επαγγελμα-

τιών, για τα θέματα που αφορούν

τους καταστηματάρχες της πόλης

είχε ο Δήμαρχος Παλλήνης  Σπύ-

ρος Κωνσταντάς. 

Τη συνάντηση ζήτησε ο Δήμαρχος

Παλλήνης προκειμένου να ενημε-

ρωθεί από τους επαγγελματίες για

τα θέματα που τους απασχολούν,

αλλά και για τις προτάσεις τους σε

σχέση με το εμπορικό κέντρο, το

κυκλοφοριακό της πόλης και την

τόνωση της τοπικής αγοράς. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου

περιέγραψαν τα προβλήματα και

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν

και προχώρησαν σε κάποιες αρχι-

κές προτάσεις, ζητώντας τη συν-

δρομή του Δήμου και παρεμβάσεις

της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με

το έντονο κυκλοφοριακό αλλά και

την οδοσήμανση. 

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του

περιέγραψε τις ενέργειες της Δη-

μοτικής Αρχής για μια σειρά θεμά-

των που εκκρεμούν εδώ και χρό-

νια, όπως την ασφαλτόστρωση της

οδού Ελαιώνων, από τη χρήση της

οποίας προκύπτουν πολλαπλά

προβλήματα και ατυχήματα. Επί-

σης τη διάνοιξη της οδού Γραβιάς,

τη διαπλάτυνση της Παλλάδος

Αθηνάς μέχρι την οδό Σπετσών,

καθώς και τη διάνοιξη της οδού

Αρματολών και Κλεφτών.

Όλα αυτά με αποκλειστικό στόχο

την ευχερέστερη διέλευση των αυ-

τοκινήτων καθώς και την ασφάλεια

των δημοτών της πόλης, και πα-

ράλληλα προς όφελος των εμπορι-

κών καταστημάτων. 

Σε ό,τι αφορά τη λεωφόρο Μαρα-

θώνος και τα κυκλοφοριακά προ-

βλήματα που προκύπτουν από την

στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο

επάνω στα πεζοδρόμια όσο και επί

του δρόμου, ο Δήμαρχος ξεκαθάρι-

σε ότι θα προωθήσει τη στάση μό-

νο και όχι τη στάθμευση των αυτο-

κινήτων, τοποθετώντας κατάλληλα

προστατευτικά.

Ταυτόχρονα στα άμεσα σχέδια της

δημοτικής αρχής είναι η σύνταξη

μελέτης για ανάπλαση της λεωφό-

ρου Μαραθώνος, με αφετηρία την

είσοδο της πόλης και κύριο στόχο

να αναβαθμιστεί το εμπορικό κέ-

ντρο και να γίνει πιο λειτουργικό

για τους καταστηματάρχες και

τους δημότες.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης συζητά 

με τους επαγγελματίες

Καταφύγιο σκαφών

στο Πόρτο Ράφτη
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο της 17/3, ήταν η ανάθεση μελέτης για αξιοποί-

ηση του Λιμένα Πόρτο Ράφτη.

Θα γίνουν μετρήσεις για αποκαθαρισμό του θαλάσσιου

περιβάλλοντος στο Πόρτο Ράφτη για την καλύτερη αξιο-

ποίηση του Λιμένα.

Η ανάθεση της μελέτης έγινε στο ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέ-

ντρο Θαλασσίων ερευνών), είναι κρατικός οργανισμός και

χρηματοδοτείται κατά τα 2/3 από τη Νομαρχία και το 1/3

από το Δήμο Μαρκοπούλου.

Στο Πόρτο Ράφτη, έχουμε γράψει και σε προηγούμενο

φύλλο, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν πλωτές εξέδρες

για δημιουργία καταφυγίου σκαφών. 

Ο Παντελής Ασπραδάκης ζήτησε να πάρουν τη γνώμη των

φορέων της πόλης, ενώ η Ιωάννα Στεργίου επιφυλάχθηκε

για τη διαχείρισή του. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς, που βρι-

σκόταν στο Νομαρχιακό εξήγησε ότι το έργο είναι τακτο-

ποίηση σκαφών με πλωτές εξέδρες  και κρίθηκε αναγκαίο

και από το Δήμο, και από την Ομοσπονδία Συλλόγων (βρι-

σκόταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στο Ν.Σ.), γιατί θα

γίνει ένα νοικοκύρεμα της σημερινής άναρχης κατάστα-

σης των σκαφών, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη αλλά και

γενικότερα όλης της περιοχής. 
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Στο …τούνελ το 

Διοικητικό Κέντρο

Κοινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με  αρ-

μόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας, του

ΥΠΕΧΩΔΕ και τις τεχνικές υπηρεσίες του

Δήμου όπου βγήκε ένας  κοινός παρανομα-

στής των απαιτήσεων που χρειάζονται να

έχουμε ολοκληρώσει, ώστε να μπορέσουν

να προχωρήσουν οι πολεοδομικές μελέ-

τες.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για το Διοικητικό

Κέντρο, ότι  έχει εγκριθεί με απόφαση του

Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, αλλά η

πολεοδομική του μελέτη βρίσκεται επί ξύ-

λου κρεμάμενη, δεν μπορεί να προχωρή-

σει. 

Είναι τρομερό, είπε ο Δήμαρχος, ο νόμος

να επιτρέπει να εγκριθεί η πολεοδομική με-

λέτη σε μια γειτονιά από τον Γεν. Γραμ. της

Περιφέρειας, το ΣτΕ να αποφασίζει ότι οι

πολεοδομικές Μελέτες για να εγκριθούν

θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας γιατί είναι Προεδρικό

Διάταγμα, άρα εκ των πραγμάτων βρίσκε-

ται επί ξύλου κρεμάμενο το σχέδιο της πε-

ριοχής. Τρέχουμε να ξαναμαζέψουμε τη

μελέτη για να την πάμε στο ΣΧΟΠ και μετά

ΣτΕ και πρόεδρο Δημοκρατίας.  Και το Κε-

ντρικό Συμβούλιο, το Νομοθετικό δηλαδή,

έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να προχω-

ρήσει σε έγκριση πολεοδομικής μελέτης,

αν  προηγουμένως δεν πέσει στο ΣτΕ η

προηγούμενη πολεοδομική μελέτη!!

Ο Λόφος Λεβίδη δεν

έχει πουληθεί!

Ο Δήμαρχος έκανε τη δήλωσε ότι ο Λόφος

Λεβίδη δεν έχει πουληθεί, και διάβασε έγ-

γραφο που απέστειλε στο Γεν. Γραμματέα

της Περιφέρειας, όπου του ζητάει να απο-

σύρει την υπ’ αρ. 69/16.1.08 απόφαση του,

περί μη ασκήσεως του δικαιώματος προτι-

μήσεως εκ μέρους του υποψήφιου δηλώ-

νοντας ότι ο Δήμος της Παλλήνης ζητά την

άσκηση του δικαιώματος υπέρ της πόλεως

με την υποχρέωση ότι θα ανταποκριθεί στα

οικονομικά αιτήματα που θα προκύψουν

από τη διαδικασία.

Κλήθηκε  ο Δασάρχης να απαντήσει γιατί

λέει ότι ο  Λόφος Λεβίδη μετράει σε

18.000 ευρώ!

Το σκεπτικό του Δασάρχη – όπως είπε ο

Δήμαρχος - ήταν ότι μία δασική περιοχή

κρίνεται από την αξία της ξύλευσης που δί-

νει κάθε χρόνο!!!

Επειδή η έκταση είναι 50 στρέμματα δάσος

πρέπει να υπάρχει έγγραφο προτίμησης

του Δημοσίου για να μπορέσει να το δια-

πραγματευθεί ο υποψήφιος αγοραστής.

Και τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει.

Κόκκινο άναψε όταν τηλεφωνούσαν κάποι-

οι αν είναι υπόχρεος σε ΤΑΠ ο Λόφος Λε-

βίδη.

100% παράνομη η άδεια

για Νοσοκομείο στην

Παιανία-Κάντζα

Η ανέγερση της Κλινικής Αποστολόπου-

λου στα όρια Κάντζας Παιανίας (ανήκει

στο Δήμο Παιανίας) έχει σταματήσει μετά

από ανάκληση της αδείας του, που προ-

κλήθηκε από τις κινητοποιήσεις φορέων

της περιοχής και την παρέμβαση του Δη-

μάρχου, που με έγγραφό του προς το Νο-

μάρχη ζητούσε την ανάκληση γιατί η πε-

ριοχή έχει χαρακτηριστεί αττικό πάρκο

(Ζώνη οικιστικού ελέγχου Β3).

«Επικοινώνησα με το δήμαρχο Παιανίας κ.

Δάβαρη, που μου είπε ότι είναι όλα νόμι-

μα», είπε ο Σπ. Κωνσταντάς. «Όπως προέ-

κυψε από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου,

ο φάκελος της αδείας είναι ελλιπέστατος.

Οι πληροφορίες και από τον Οργανισμό

Αθήνας, είναι ότι θεωρούν ότι η άδεια είναι

100% παράνομη».

Η ΔΕΗ θα περάσει μόνο

υπόγεια!
Ούτε κατά διάνοια ότι θα περάσουν μέση ή

υψηλή τάση εναέρια, δήλωσε ο Δήμαρχος.

Για να περάσουν καλώδια από τη Λεοντα-

ρίου απέναντι στην Κάντζα  με  παροχή μέ-

σης τάσης και να δώσουν στις καινούριες

οικοδομές ρεύμα, ζητάει η ΔΕΗ.

Εχουν καταθέσει κάποια χαρτιά και βρισκό-

μαστε σε διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Δή-

μαρχος, για ένα καλώδιο υψηλής τάσης

που θα περάσει από την Λεονταρίου ευθεία

προς την Παλλήνη (Καμπά) και να φτάσει

στα όριά μας, μέχρι τη Μοναξιά, αλλά

οπωσδήποτε υπόγεια.

3ο Γυμνάσιο στου 

Βακαλόπουλου
Θα ολοκληρωνόταν η μελέτη και θα είχαμε

τεύχη δημοπράτησης σε 3 μήνες. Αυτή τη

στιγμή όμως κανένας από τους τίτλους

του Γυμνασίου δεν μπορούν να προσαρμο-

στούν στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Ξεκίνη-

σε η εκπόνηση ειδικής μελέτης μέσα στο

χώρο του οικοπέδου. Αυτό όμως θα πάει

πίσω για 3-4 μήνες τουλάχιστον.

Στο χώρο που υπάρχει στου Βακαλόπου-

λου, θα πάει το 5ο Νηπιαγωγείο αυτό που

είναι στην Ελαιώνων και προχωράει κανο-

νικά.

Η μελέτη αισθητικής αναβάθμισης της πα-

λιάς πτέρυγας Μουσικού Γυμνασίου, ολο-

κληρώνεται για να δέσει με το υπόλοιπο

κτίριο και τελείωσαν οι μονώσεις στο Μου-

σικό.

Εχουμε τη μελέτη για τη στεγανοποίηση

του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου στην Κά-

ντζα.

Προχωράμε στην παράδοση για χρήση του

Κλειστού Γυμναστηρίου της Κάντζας.

Κάθε αίθουσα του 3ου Γυμνασίου έχει

αντικεραυνική προστασία, όπως ενημέρω-

σαν οι ειδικοί του ΟΣΚ, απαντώντας σε

ανησυχίες γονιών.

Βρίσκεται σε  ουσιαστική διερεύνηση της

διευθέτησης των ρεμάτων, και υποσχέθη-

κε ότι θα ενημερώσει στο επόμενο Δημοτι-

κό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος.

Και εκεί που ολοκλήρωνε την ενημέρωση ο

Δήμαρχος, ξαφνικά η αίθουσα βυθίστηκε

σε βαθύ σκότος. Η ΔΕΗ είχε κατεβάσει

τους διακόπτες, λόγω απεργίας…

Αναπτήρες άναψαν, κινητά ενεργοποιήθη-

καν για να μπορέσει ο κόσμος να κινηθεί,

αφού το Δημαρχείο στερείται φώτων

ασφαλείας, που θεωρούμε ότι είναι μια πα-

ράλειψη της τεχνικής υπηρεσίας, αφού δεν

κοστίζει τίποτα και είναι πάρα πολύ χρήσι-

μη σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

Αννα Μπουζιάνη

Μίνι απολογισμός του Δημάρχου Παλλήνης

στο Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Παλλήνης συνεδρίασε την Τετάρτη το βράδυ

με τρέχοντα θέματα, τα οποία όμως έμειναν πίσω, αφού ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς έκανε ένα είδος λογοδοσίας. 

Εκανε ενημέρωση δηλαδή γύρω από όλα τα θέματα που «τρέχουν» στο

Δήμο, ξεκινώντας από τις διεκδικήσεις των Δημάρχων για τα οφειλόμε-

να στους ΟΤΑ από την κεντρική Διοίκηση, και που όπως είπε: «Εμείς θε-
ωρούμε ότι όποια και να είναι η κυβέρνηση, οι ΟΤΑ πρέπει να διεκδικούν
αυτά  που αναλογούν στους Τ.Α. για να καλύψουν τις αρμοδιότητες τις
οποίες τις αποδίδονται».

Αυτός ο δαίμων!!

Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε δημοσιεύσει φωτογραφία του 2ου Γυ-

μνασίου Βάρης, από εκπαιδευτική εκδρομή που πραγματοποίησε στην Κύπρο.

Βάζοντας όμως την ουρίτσα του ο δαίμων άλλαξε το όνομα του Γυμνασίου και

από 2ο Γυμνάσιο Βάρης το γράψαμε Γυμνάσιο Κιτσίου.

Και να σκεφθεί κανείς ότι

το Κίτσι ανήκει στο Κορω-

πί αλλά διεκδικείται από

τη Βάρη! Και πολύ σύντο-

μα οι δύο Δήμοι θα βρε-

θούν στα δικαστήρια!

Επιπλέον υπάρχει και το

εκφρασμένο αίτημα των

κατοίκων του Κιτσίου που

ζητούν Γυμνάσιο! Λέτε να

είναι οιωνός;

αποχέτευση

ακαθάρτων;
ερωτά η μειοψηφία

εγγράφως

Για την αποχέτευση ακαθάρτων κατέθεσε

ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο

συνδυασμός «Παλλήνη-Μέλλον» με επι-

κεφαλής τον Θ. Γκοτσόπουλο.

Περιγράφουν την κρισιμότητα του σοβα-

ρότερου προβλήματος υποδομής της πε-

ριοχής και επειδή όπως γράφουν «δεν

υπάρχει στο συγκεκριμένο και σοβαρό

αυτό ζήτημα, πλην μιας αόριστης αναφο-

ρά του Δημάρχου στη συζήτηση του τε-

χνικού προγράμματος, το Δεκέμβριο του

2007, ότι “υπάρχουν διεργασίες”, και

επειδή δεν γνωρίζουμε τίποτα, και επειδή

λόγω των θερμότερων ημερών που έρχο-

νται, το πρόβλημα μας υπενθυμίζει με πιο

έντονο τρόπο την οξύτητά του, ερωτάται

η διοίκηση του Δήμου:

1. Είχαμε κάποια εξέλιξη στο θέμα της

αποχέτευσης;

2. Δεν θα ήταν σκόπιμο να συζητήσουμε

στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη δυνατότητα

ανάληψης πρωτοβουλιών από το Δήμο

Παλλήνης, εν’ όψει μάλιστα της έναρξης

της Δ’ προγραμματικής περιόδου;
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Ετήσια Χοροεσπερίδα πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του

του Δημοτικού Σχολείου Κιτσίου, στο κτήμα Λιάρου την περασμένη Κυριακή.

Πέραν ότι ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν γονείς και παιδιά μαζί σε ένα χα-

ρούμενο περιβάλλον, έγινε και παρουσίαση του χορευτικού του σχολείου. Δα-

σκάλα του χορευτικού είναι η Κική Κίνα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Νίκος Γιαννης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Εκφρασης.

Τα ‘βαψε μαύρα το “Βο”!

Ψυχοπλακώθηκαν οι κάτοικοι της παραλιακής λεωφόρου στη Βούλα, όταν βγή-

καν στη βεράντα τους κι αγνάντεψαν προς τη θάλασσα. Ενα κατάμαυρα κτίριο

“φυτεμένο” στον αιγιαλό τους μαύρισε την ψυχή. Το “Βο” τα ‘βαψε μαύρα.

Ο λόγος; Λέτε να είναι επειδή μπάζωσε τη θάλασσα; Ή μήπως είναι επειδή

έκλεισε παντελώς την πρόσβαση από την ακτή.

Ή μήπως αποφάσισαν Δημοτική Αρχή και Νομαρχία να γκρεμίσουν το αυθαί-

ρετο, που έχει απόφαση κατεδάφισης εδώ και χρόνια;

Δημοτικό Σχολείο, Κίτσι
Γονείς και παιδιά χάρηκαν τη βραδιά

Ενα δυνατός φορέας με κινημα-

τική δυναμική που θα ταράξει

το αυτοδιοικητικό σύστημα.

Την Κυριακή 16 Μαρτίου στο Δημαρχείο

Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε η 1η Πανατ-

τική Συνάντηση Ανεξάρτητων Αυτιδιοικητι-

κών Κινήσεων με σκοπό την ενημέρωση

και την προετοιμασία της Πανελλαδικής

Συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Πάτρα, 5-

6 Απριλίου 2008.  Συμμετείχαν:

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟ με επικεφαλής τον Δήμαρχο  Χρήστο

Κορτζίδη.

• ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΑΤΕΑ με επικεφαλής τον Δή-

μαρχο Σταύρο Ιατρού.

• ΒΑΡΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ με επικεφαλής τον Δή-

μαρχο Παναγιώτη Καπετανέα.

• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΑΡΗΣ με επικεφα-

λής τον  Δημήτρη Κυπριώτη

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με επικεφα-

λής την Αθηνά Λυγνού

• ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ με επικεφαλής τον

Λουκά  Τζανή.

• «ΟΡΑΜΑ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΟΥΛΑ με επι-

κεφαλής την Ηλέκτρα Τσιριγώτη

• ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ με επικεφαλής

τον   Νίκο Πανταζή

• ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ με επικεφα-

λής τον  Φώτη Δεληβοριά.

• ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με επικεφαλής

τον  Χαράλαμο Μπουντούρη.

Παραβρέθηκε και χαιρέτησε τις εργασίες ο

Δήμαρχος Γλυφάδας   Ιωάννης Θεοδωρό-

πουλος. Την κεντρική εισήγηση παρουσία-

σε η  Αθηνά Λυγνού και ακολούθησε  συ-

ζήτηση με βάση τα κείμενα που είχε επε-

ξεργαστεί η Πανελλαδική Επιτροπή και εί-

ναι: 

α) Διακήρυξη Αρχών, β) Θεσμικές Προτά-

σεις για την Αυτοδιοίκηση, γ) Οργανωτικό

Πλαίσιο Λειτουργίας, δ) Επικοινωνιακός

Σχεδιασμός.

Από όλους τους ομιλητές αναπτύχθηκε ου-

σιαστικός προβληματισμός για πολλά θέ-

ματα, όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων

που όπως είπε ο Νικος Πανταζής (Χαλάν-

δρι) «πρόκειται για ένα μηχανισμό που το
μόνο που δεν σστοχεύει είναι η πολιτικο-

ποίηση των νέων». Και η Ηλέκτρα Τσιριγώ-

τη τόνισε για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων

ότι «είναι σαν να τους βάζουμε σ’ ένα δι-
πλανό τερέν και να τους λέμε ότι εσείς δεν
είστε έτοιμοι για τα Δημοτικά Συμβούλια
μέχρι τα 28 σας χρόνια»!
Μια έξυπνη ιδέα που έχουν υλοποιήσει στο

Κερατσίνι  είναι η Δημοτική κάρτα κοινω-

νικής στήριξης, που παρουσίασε ο Λουκάς

Τζανής.

Στα “παιχνίδια” του ΕΣΔΚΝΑ αναφέρθηκε ο

Σταύρος Ιατρού (Κερατέα)· «δεν θέλουν να
βάλουν 22 Δήμους και Κοινότητες μέσα
στον ΕΣΔΚΝΑ γιατί θα αλλάξου οι συσχε-
τισμοί Δυνάμεων».
Για «μια άλλη οικιστική ανάπτυξη διατηρώ-
ντας το φυσικό περιβάλλον» μίλησε ο Φ.

Δεληβοριάς (Νέα Μάκρη).

Το λόγο έλαβαν οι Δήμαρχοι Χ. Κορτζίδης.

Σ. Ιατρού, Π. Καπετανέας, οι επικεφαλείς

όλων των κινήσεων και η Δημοτική Σύμ-

βουλος  Δ. Χαρίση Μπίλια. 

Τις εργασίες διηύθυνε τριμελές Προεδρείο

αποτελούμενο από τους  Α. Κογκέλλη, Γ.

Σοφιανό και Γ. Μπούσμπουρα.

1η ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
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Στα ψιλά των ειδήσεων, ως συνήθως,

και υπό τη σκιά του τελευταίου τρίμη-

νου “πολιτικού και εκδοτικού πολέ-

μου” πέρασαν με αδιαφορία το προη-

γούμενο δεκαπενθήμερο δύο σημα-

ντικότατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Σύμφωνα με τα δημοσιεύ-

ματα της Μαίρης Παραπονιάρη στο

voanews.com από το Λουξεμβούργο

στις 27/2,  78.000.000 πολίτες στην

Ευρώπη βρίσκονται στα όρια της

φτώχειας  μεταξύ των οποίων τα

19.000.000 είναι παιδιά. Είναι παιδιά

που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ή

γονέων με ελάχιστα εισοδήματα που

δεν επαρκούν για την αξιοπρεπή δια-

βίωση μιας τετραμελούς οικογένειας.

Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Κι

αυτό γιατί συνήθως για τη φτώχεια

και άλλα δυσάρεστα μιλάμε μόνο με

ποσοστά. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα

αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 21% των

πολιτών αγγίζουν τα όρια της φτώχει-

ας αλλά με την καταβολή των κοινοτι-

κών δαπανών το ποσοστό αυτό μειώ-

νεται στο 14%. Το ευρωπαϊκό ποσο-

στό αντίστοιχα είναι 16% και μειώνε-

ται χάρη στις ενισχύσεις στο 8%.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτρο-

πής για την κοινωνική προστασία που

θα συζητηθεί την Παρασκευή στο

Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης

οι χώρες μέλη της Ένωσης χωρίζο-

νται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τις

επιδόσεις τους  στην αποτελεσματι-

κότητα των κοινωνικών δαπανών για

την καταπολέμηση της φτώχειας.

Τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα

σύμφωνα με την Κομισιόν παρουσιά-

ζουν η Φινλανδία, η Δανία, η Ολλαν-

δία, η Σουηδία, η Σλοβενία και η Κύ-

προς, ενώ σε μια δεύτερη κατηγορία

ανήκουν το Βέλγιο, η Τσεχία, η Γερ-

μανία, η Γαλλία και άλλες. Ακολουθεί

η τρίτη και στην τέταρτη πλέον κατη-

γορία, αυτή που χαρακτηρίζεται από

υψηλά επίπεδα φτώχειας, ανήκει και

η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, την Ιτα-

λία, το Λουξεμβούργο και την Πορτο-

γαλία.

Επειδή η ανεργία είναι αυτή που κα-

θορίζει και τα ποσοστά αυτά στην έκ-

θεση της επιτροπής αναφέρεται ότι

το ποσοστό πλήρους απασχόλησης

στην Ελλάδα φθάνει το 50% και ενώ

ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

είναι 65% και το ποσοστό μερικής

απασχόλησης στην Ελλάδα ανέρχε-

ται στο 11%. Τέλος, καθορίζεται και

το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα,

για τους άνδρες να φθάνει τα 77,2

έτη και για τις γυναίκες τα 81έτη.

Όσον αφορά το προηγούμενο δημο-

σίευμα της ίδιας πηγής στις 20 Φε-

βρουαρίου για την πορεία της ελληνι-

κής οικονομίας, η δυνατότητα υλοποί-

ησης των προβλέψεων του προϋπο-

λογισμού της Ελλάδος για το 2008

αμφισβητείται από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, λόγω των ευρωπαϊκών και

διεθνών τρεχουσών συνθηκών, παρ’

όλο που διατυπώνεται μια ικανοποίη-

ση για το γεγονός ότι επιδιώκεται στο

νέο πρόγραμμα σταθερότητας 2007-

2010 της ελληνικής οικονομίας επιτά-

χυνση των προσπαθειών για την πε-

ραιτέρω μείωση του δημοσιονομικού

ελλείμματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει και

συστάσεις προς την ελληνική κυβέρ-

νηση προκειμένου η «δημοσιονομική

εξυγίανση» να ξεπεράσει τους «πιθα-

νούς κινδύνους», στους οποίους η

ίδια θεωρεί ότι είναι εκτεθειμένη.

Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, το

ασφαλιστικό και η συνέχιση των με-

ταρρυθμίσεων είναι τα πρώτα θέματα

τα οποία θα πρέπει να επιλύσει η Αθή-

να, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις

που αυτά θα προκαλέσουν. Εφιστάται

επίσης η προσεκτική εκτέλεση και

εφαρμογή του κρατικού προϋπολογι-

σμού του 2008 με ανοιχτό το ενδεχό-

μενο της υιοθέτησης πρόσθετων μέ-

τρων για τη μείωση του ελλείμματος

και τη συνέχιση ακόμη της φορολογι-

κής μεταρρύθμισης. 

Κλείνοντας την ανάλυσή της η επι-

τροπή αναφέρεται ακόμη στο θέμα

του εξωτερικού χρέους της χώρας και

τις σχεδιαζόμενες περικοπές ορισμέ-

νων δαπανών και καλεί το Συμβούλιο

Υπουργών να ζητήσει από την Ελλά-

δα να εφαρμόσει τις συστάσεις της.

Σκεφτείτε μόνο ότι όλα αυτά τα μεί-

ζονα προβλήματα απασχολούν διακα-

ώς την Ευρώπη, τη στιγμή που ο ελ-

ληνικός λαός “ποτίζεται με όπιο” και

“αποχαυνώνεται στις οθόνες”.

Τράπεζες και μεταφορά
οφειλών στην 

καταναλωτική πίστη
Ευχάριστα είναι τα νέα για τους δανειολήπτες στο

κομμάτι της καταναλωτικής πίστης. Οι τράπεζες

επανέρχονται με νέες προσφορές και ειδικότερα

στα προγράμματα συγκέντρωσης παλαιών οφει-

λών. Η παροχή ενός έξτρα δώρου στους πελάτες

αυτής της κατηγορίας είναι πλέον σύνηθες γεγο-

νός, κάτι το οποίο κατά το παρελθόν συνέβαινε μό-

νο στις μεταφορές στεγαστικών δανείων. Συγκε-

κριμένα οι τράπεζες σήμερα χαρίζουν κάθε μετα-

φορά οφειλών καταναλωτικών δανείων και καρτών

ένα επιπλέον ποσό ή κάποιες δόσεις. Παλιότερα

βέβαια στη μεταφορά στεγαστικού δανείου το

αντίστοιχο δώρο ήταν ένα αυτοκίνητο ή μετρητά

ανάλογου ποσού, όμως μιλάμε για διαφορετικά πο-

σά δανείων αφού ένα μέσο στεγαστικό δάνειο συ-

νήθως είναι όσο δεκαπέντε καταναλωτικά και επι-

πλέον έχει το πλεονέκτημα για την τράπεζα ότι δέ-

νει τον δανειολήπτη τόσο με την προσημείωση του

ακινήτου του όσο και με την μακροχρόνια διάρκεια

του δανείου. 

Για να κερδίσει ο πελάτης τις προσφορές των τρα-

πεζών στη μεταφορά δανείων και καρτών πρέπει

να αιτηθεί ποσό πάνω από 10.000 € σε συγκεκρι-

μένη χρονική διάρκεια εξόφλησης που συνήθως

φθάνει στα δέκα έτη. Οι όροι αυτής της χρηματο-

δότησης πρέπει να γίνονται αντικείμενο μελέτης

και συζήτησης από τους υποψήφιους γιατί υπάρχει

μεγάλη πιθανότητα να μην τους συμφέρει αυτή η

λύση. Η μεταφορά οφειλών από κάποια τράπεζα

σε μια άλλη πρέπει να έχει στόχο την μείωση του

ποσού των δόσεων καθώς έχει χαμηλότερο επιτό-

κιο, πετυχαίνοντας έτσι συμμάζεμα των υποχρεώ-

σεων. Σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται η μετα-

φορά οφειλών με σκοπό την επιπλέον χρηματοδό-

τηση, καθώς αυτός είναι ένας παράγοντας που

έχει οδηγήσει ένα εμπρόθεσμα με δυσάρεστες συ-

νέπειες για τους δανειολήπτες. 

Στην αγορά υπάρχουν πολλές τράπεζες που δί-

νουν καταναλωτικά  δάνεια με μονοψήφιο επιτόκιο

τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, επίσης υπάρ-

χουν πιστωτικές κάρτες με άτοκη μεταφορά υπο-

λοίπου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το

οποίο ξεκινάει από ένα εξάμηνο και φτάνει στο ένα

έτος.

Τα παραπάνω αποτελούν πραγματική διέξοδο για

όσους έχουν σοβαρή ανάγκη αναχρηματοδότησης

υφιστάμενου δανεισμού. Συγκεκριμένα οι δανειο-

λήπτες μπορούν να κερδίσουν πολλά χρήματα αν

κάνουν έξυπνη χρήση των προνομίων που προσφέ-

ρουν οι τράπεζες. Συναντάμε δηλαδή άλλο ένα κα-

λό που κάνουν στην τσέπη μας η ελεύθερη αγορά

και ο ανταγωνισμός. 

Γιώργος Ναυπλιώτης
Διευθυντής EFG EUROBΑNK ERGASIAS AE κατάστημα Βάρης

21% των Ελλήνων στο όριο της Φτώχειας
Δρ. Σπύρος Παραλίκης  

Διδάκτωρ Πολεοδομίας & Χωροταξίας Ε.Μ.Π.  

Τα έργα της λεωφόρου

Σπάτων – Αρτέμιδας για

την περισυλλογή των ομ-

βρίων υδάτων, έβαλε στο

τραπέζι, ο νομ. Σύμβουλος

Καλαποθαράκος, και ιδιαί-

τερα το πρόβλημα που αντι-

μετωπίζουν οι καταστημα-

τάρχες από τα έργα.

Εκπρόσωπος των καταστη-

ματαρχών που παρευρισκό-

ταν δήλωσε ότι έχουν ανα-

στατωθεί γιατί δεν γνωρί-

ζουν πότε θα τελειώσει το

έργο που έχει κόψει την

λωρίδα κατεύθυνσης προς

Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα

να είναι αποκλεισμένα από

την αγοραστική δύναμη τα

μαγαζιά τους.

«70% έχει πέσει η αγορα-

στική δύναμη και αν δεν τε-

λειώσει μέχρι το Καλοκάρι

δεν θα μπορέσουμε να επι-

βιώσουμε», δήλωσε.

Ο Νομάρχης ενημέρωσε ότι

το έργο είναι συνέχεια του

έργου Παιανίας  - Σπάτα –

Λούτσας και δεν προβλεπό-

ταν ο αγωγός ομβρίων. Τον

αγωγό ανέλαβε να χρημα-

τοδοτήσει η Νομαρχία με

600.000 ευρώ.

Σ.Σ. Εδώ πρέπει να συγχα-
ρούμε το Νομάρχη, που
βλέπει προοπτικά, γιατί φα-
νταστείτε να ξανασκάβουν
το δρόμο σε λίγο καιρό για
να περάσουν αγωγούς ομ-
βρίων.

Σε δύο μήνες έτοιμο το έρ-

γο με την συνδρομή του

Δήμου

Εξήγησε δε ο Νομάρχης ότι

ο εργολάβος δεν μπορεί να

συνεχίσει το έργο, αν δεν

κόψει τους ευκάλυπτους ο

Δήμαρχος και φτιάξει τις

συνδέσεις του αγωγού με

τους καταναλωτές, πράγμα

που απεδέχθη και ανέλαβε.

Αυτό για να περάσει ο αγω-

γός στο πεζοδρόμιο και όχι

μέσα στο δρόμο, με μελλο-

ντικά πολλά προβλήματα.

Εφόσον γίνουν αυτά τα δύο

ο εργολάβος θα παραδώσει

το έργο σε 2 μήνες.

Πιέστε το Δήμαρχο, λοιπόν

να προχωρήσει στη δική

του υποχρέωση φίλοι κα-

ταστηματάρχες.

Λεωφόρος Σπάτων Αρτέμιδας
να επισπεύσει ο Δήμαρχος

Ο εκπρόσωπος των καταστη-
ματαρχών εκθέτει τα προβλή-
ματά τους
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Υπάρχουν 6 εκδοχές για την προέλευση του

ονόματος Τσάμης-Τσαμουριά. Η επικρατέστερη

είναι ότι προέρχεται εκ της παραφράσεως του

αρχαίου ονόματος του ποταμού Καλουμά, Θύα-

μις < Τσίαμις < Τσάμης. «Θυαμερές (Θυμμυρία

<Τσαμουριά) εξάλλου ονομαζόταν η του θυάμι-

δος γή, η θεσπρωτία, οι κατοικοί της οποίας οι

θεσπρωτοί, ήταν μία από τις 3 γηγενείς πανάρ-

χαιες Ελληνικές φυλές (οι άλλες ήταν οι Μο-

λοσσοί και οι Χάονες).

Οι Τουρκοτσάμηδες και μετέπειτα ονομασθέ-

ντες Αλβανοτσάμηδες είναι άλλη μια πικρή

ιστορία γενιτσαρισμού. Οι σημερινοί τσάμηδες

είναι απόγονοι  Ελλήνων  ηπειρωτών, οι οποίοι

εξισλαμίσθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό

τους, μετά το αποτυχημένο επαναστατικό κίνη-

μα στα 1611, του επισκόπου Τρίκκης (Τρικάλων)

Διονυσίου του φιλοσόφου (σκολοσόφου για

τους Τούρκους) .Και όπως γινόταν σ’αυτές τις

περιπτώσεις (Βαλαάδες Μακεδονίας, Τουρκο-

κρητικοί, Λινοβάμβακες Κύπρου=Τουρκοκύπρι-

οι), οι προσύλητοι στο Ισλάμ, αποκτούσαν όπως

αναφέρει ο Απ.Βακαλόπουλος την ψυχολογία

του νεοφύτου: ενός τύπου ανθρώπου, που δια-

κατεχόμενος από συμπλέγματα για την κατα-

γωγή του, έπρεπε ν’αποδείξει στους ομόθρη-

σκους του, ότι ήταν καλύτερος τους. Έτσι γινό-

ταν ο εφιάλτης των πρώην ομογενών του Ελλή-

νων.

Είναι βέβαια τοις πάσι γνωστή, η στάση που

τηρούσαν οι αλβανοτσάμηδες στους διαφόρους

εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων

στους μετέπειτα αιώνες. Μαζί με τους Τουρκαλ-

βανούς (τους Μουσουλμάνους  γκέγκηδες του

Βορρά) ,πρωτοστατούσαν στις σφαγές των Ελ-

λήνων συντοπιτών  τους. Οι όντας δίγλωσσοι

(ελληνόφωνοι και αρβανιτόφωνοι, πλήν όμως

ελληνόψυχοι) Σουλιώτες, είχαν και αυτούς απε-

ναντί τους, στους αγώνες τους εναντίον του αι-

μοσταγούς (Τεπελενλή) Αλή Πασά. Ο τελευταί-

ος μάλιστα, όπως και ο προκάτοχος του Κούρτ

Πασσάς στα κιτάπια τους (κατάλογος απογρα-

φής πληθυσμού του βιλαεπού), καταχωρούσαν

ανεξαιρέτως τους χριστιανούς ελληνοφώνους

και αρβανιτοφώνους ως Έλληνες, και τους Μου-

σουλμάνους τέτοιους ως Τούρκους. 

Φυσικά κάτι τέτοιο, δεν ήταν ευφυολόγημα της

Οθωμανικής  Διοικήσεως ,ειδικά αν αναλογισθεί

κανείς την συνεισφορά και των αρβανιτοφώνων

Ελλήνων (Χριστιανών φυσικά) στην παλιγεννε-

σία του 1821. Το ότι η ορθόδοξη εκκλησία, απε-

τέλεσε την κιβωτό του Ελληνικού έθνους και

όχι η γλώσσα ή κάτι άλλο, φάνηκε απ’όλες τις

προαναφερθείσες περιπτώσεις των εξισλαμι-

σθέντων Ελλήνων, που κατά τ’άλλα διετήρησαν

την γλώσσα τους. 

Αλλά ας επιστρέψουμε στους Τσάμηδες. Μετά

την απελευθέρωση όλης της Ηπείρου κατά τους

Βαλκανικούς, άσχετα αν αυτοί πολέμησαν με τα

τουρκικά στρατεύματα, το ελληνικό κράτος

τους αντιμετώπιζε απλώς ως ¨θρησκευτική μει-

ονότητα και ως Έλληνες πολίτες¨. Τα μισελλη-

νικά τους συναισθήματα βέβαια, ενετάθησαν

όταν μετά την απελευθέρωση, το  ελληνικό κρά-

τος έκανε αναδασμό της γής καταργώντας τα

τσιφλίκια, που οι τσάμηδες κατείχαν “ελέω”

Οθωμανών και τα μοίρασε στους ακτήμονες και

πέννητες χριστιανούς της περιοχής.  

Αυτή την κατάσταση, εκμεταλεύθηκε η φασι-

στική Ιταλία και η Αλβανία, επιτυγχάνοντας να

προκαλέσει τριβές και να εξασφαλίσει ερείσμα-

τα στο εσωτερικό της Ελλάδος. Το 1926 λόγω

των ιταλικών πιέσεων, αλλά και της

΄μωρίας΄που διακατείχε τον , εκείνη την εποχή

δικτάτορα  Πάγκαλο, όσον αφορά γενικότερα

τους Αλβανούς, εξαιρέθηκαν τελευταία στιγμή

οι Αλβανοτσάμηδες από τους προς ανταλλαγή

πληθυσμούς, που προέβλεπε η Ελληνοτουρκική

συνθήκη μετά την μικρασιατική γενοκτονία.

Σύμφωνα λοιπόν με την απογραφή του 1928,

ο συνολικός τους αριθμός  τους ήταν 19.605 σε

σύνολο 70.000 κατοίκων στην θεσπρωτία. Ση-

μειωτέον ότι απολάμβαναν  πλήρη ελευθερία σε

όλους τους τομείς. Όλο το ανθελληνικό τους

μένος, βρήκε διέξοδο με την ιταλική εισβολή

του 1940. Πρώτοι μαζί με 2 τάγματα Αλβανών,

όλοι μελανοχιτώνες χτύπησαν τα ελληνικά φυ-

λάκια προκαλύψεως. Κατά τη διάρκεια της κα-

τοχής οι Τσάμηδες σχημάτισαν (Ιούλιος 1942)

μια άτυπη κυβέρνηση: την K.S.I.L.I.A. (Αλβανικό

Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως) με αρχηγό το

Νουρή Ντίνα. Αυτή ενετάχθη, μετα τη διάρρηξη

της ιταλογερμανικής συμμαχίας, στην αλβανική

Μεραρχία των «SS» Σκάντερμπεργκ (του

Μ.Αλεξάνδρου δηλ!!!) που στην ουσία περιελάμ-

βανε σχεδόν όλο τον τότε αλβανικό στρατό (επί

συνόλου 10.000 περίπου, περιελάμβανε 7.000

άνδρες).Ο Ντίνο, μετεξελίχθηκε σε Γερμανό

ανώτερο αξιωματικό ,που διετήρησε το αρχη-

γείο του στο Αργυρόκαστρο, απ’όπου φαίνεται

να δήλωσε «Γενναίοι! Θάνατος στους Έλληνες.

Όπου τους βρίσκετε να τους σκοτώνετε. Η Τσα-

μουριά μέχρι Πρεβέζης πρέπει να μείνει καθαρά

αλβανική.Εκδικούμεθα τους εχθρούς μας, επε-

κτείνουμε τα σύνορα της αλβανικής μας πατρί-

δας. Η κραταιά Ιταλία είναι στο πλευρό μας!» 

Θαυμάστε λοιπόν το έργο αυτής της οργανώ-

σεως, από επίσημο έγγραφο του ειδικού Δικα-

στηρίου Δοσυλόγων των Ιωαννίνων το 1945, το

οποίο αναφέρει ρητώς ότι οι αριθμοί (είναι) κα-

τώτεροι της πραγματικότητας:  Δολοξονηθέ-

ντες 632, εξαφανισθέντες και απαχθέντες ως

όμηροι 428, βιασμοί γυναικών και κοριτσιών

209, απαχθέντες και πυρποληθείσες οικίες

2.332 , επιδρομές σε 170 περίπου χωριά εκ των

οποίων τα 53 τουλάχιστον έσβησαν από το χάρ-

τη. Το 1944 οι ανταρτικές μονάδες του ΕΔΕΣ

του Ναπολέοντος Ζέρβα στην μάχη της Μενί-

νας, επιτέθηκαν και διέλυσαν τις ένοπλες ομά-

δες «Μπάλ κομπετάρ» υποχρεώνοντας τους

Τσάμηδες, να περάσουν μαζί με τις οικογενειές

τους στην Αλβανία (16-17.000), με τα αποχω-

ρούντα γερμανικά στρατεύματα και μάλιστα με

διατεθέντα σ’αυτούς, γερμανικά οχήματα φο-

βούμενοι την δίκαιη οργή των ελληνικών πληθυ-

σμών. Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε ερήμην

1930 τσάμηδες ως εγκληματίες πολέμου. Η Ελ-

λάς απαλλοτρίωσε την ακίνητη τους περιουσία

και την διένειμε σε ακτήμονες, αστέγους που

κατά κύριο λόγο ήταν θύματά τους. 

Αλλά και στην Αλβανία δεν είχαν καλύτερη τύ-

χη. Αντιμετωπίσθησαν από τα μετέπειτα κομ-

μουνιστικά καθεστώτα, ως συνεργάτες των φα-

σιστών και Ναζιστών, ως προδότες και δοσίλο-

γοι και εξορίσθηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέσθη-

καν.

Τώρα γιατί τα Τύραννα την 10ετία του ’90 ξέ-

θαψαν μια παλιά ιστορία; Διότι έπρεπε να εξι-

σορροπήσουν την πίεση που δέχονται λόγω της

ελληνικής μειονότητας στην Β.Ηπειρο. Όσο κι

αν αυτό φαινόταν αρχικά αστείο,το θέμα έχει

αναγορευθεί σε σταθερή συνιστώσα της αρβα-

νικής εξωτερικής πολιτικής, αποκαλύπτωντας

γι’άλλη μια φορά τις επιλογές της Νέας Τάξης

(κατά σύμπτωση και ο Χίτλερ για Νέα Τάξη μί-

λαγε) στα βαλκάνια, που επενδύει σε μία πρω-

τόγονη αλλά όχι και ακίνδυνη επιθετικότητα. 

Είμεθα έθνος ανάδελφον, λοιπόν.Η ειρωνεία

είναι ότι εθνοφυλετικώς οι Αλβανοί είναι οι μό-

νοι που συγγενεύουν με τους Έλληνες!!!

Δυστηχώς τώρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει

όπως και στο Μακεδονικό, να παλεύει, με λίγες

πιθανότητες επιτυχίας, να αποδείξει έκ νέου τα

αυτονόητα!! Έτσι όμως γίνεται με τους κλέφτες

: όταν δεν διεκδικείς τα κλοπιμαία (βλ. Β.Ήπει-

ρος) τους ανοίγεις την όρεξη και για άλλα.Το

«Δεν Διεκδικούμε» είναι ιδανικό Δόγμα αλλά

για κοινωνία Αγγέλων. Τις νόμιμες ειδικά διεκδι-

κήσεις σου δεν τις απαρνείσαι ποτέ, γιατί δεν

ξέρεις πότε οι διεθνείς συνθήκες θα τις ΄συν-

δράμουν΄. 

Στην διεθνή σκηνή δεν αρκεί μόνο το δίκαιο,

αλλά ισχύει αυτό που είχε πεί ο αείμνηστος Πα-

παρηγόπουλος «Το πειστικότερο των εθνικών

δικαίων επιχείρημα είναι η Δύναμις»!!

Τα έθνη και οι λαοί δεν αλλάζουν χαρακτήρα.

Μπορεί η ελληνική φυλή να είναι απηλλαγμένοι

απ’τη ‘’μωρώδη απλοικότητα’’ των άλλων λαών

(Ηρόδοτος) ,αλλά έχει ένα θανάσιμο ελάττωμα:

ΞΕΧΝΑ! Ξεχνά ν’αντιμετωπίζει με άκαμπτη απο-

φασιστικότητα την κτηνώδη “απλοικότητα” των

γειτονικών της λαών.

Πηλέας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

-Το Βορειοηπειρωτικό και ο Ναπολέων Ζέρβας

(Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων, Θεοδ.Κ.Π. Σα-

ράντης, Αθήνα 1985)

-Κατακαυμένη Ήπειρος, Θ.Γ. Παπαμανώλη, Ανατύ-

πωσις του 1999 εκ του 1945, Έκδ.Ελεύθερη Σκέ-

ψις.

-Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες  Α.Π. Παπαθεοδώρου

(Γ’Εκδ. Επαυξημένη και Ενημερωμένη) Εκδ. Πελα-

σγός Αθήναι 2007

-Απόρρητος Φάκελος ‘Τσαμουριά’  Δ.Δ. Λιακόπου-

λος, Θες/νίκη 2003 

-Εγού Ναπολέοντος Ζέρβα,Απομνημονεύματα,

Ίδρυμα-Μουσείον Εθν.Αντιστάσεως ‘Ναπολέων

Ζέρβας’ Εκδ.Μέτρον, Αθήναι 2000.

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Των «ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974», 

ΠΡΟΣ

Τον κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου,

πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

οδός Δάφνης αριθμός 4 – Καστρί

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε με την παρούσα, για να περιέλθει οπωσδήποτε εις χεί-

ρας σας, τα ακόλουθα τα οποία αφορούν στα όσα πρωτοφανή και απα-

ράδεκτα ελέχθησαν στη Βουλή την 5η Φεβρουαρίου 2008, από τον βου-

λευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κύριο Παναγιώτη Μπεγλίτη, εν σχέσει με τους χι-

λιάδες που αγωνίσθηκαν υπέρ Πατρίδος στην Κύπρο.

Οι δηλώσεις του κυρίου Μπεγλίτη είχαν ως εξής:

«Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ένα άρθρο, με το άρθρο 11

του σχεδίου νόμου και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην τελευταία παράγρα-

φο. Εγώ προσωπικά συμφωνώ αν θέλετε, με τα μέτρα θετικής διάκρισης

για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους, για τα άτομα με ειδικές ανά-

γκες, ως προς την εισαγωγή στις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές

Σχολές.

Κύριε Υπουργέ, θα διαβάσω, με την ανοχή του κυρίου Προέδρου, το τε-

λευταίο κομμάτι. Προβλέπετε θετικά μέτρα, μέτρα θετικής διάκρισης, για

τους απογόνους κάποιων που συμμετείχαν στα γεγονότα-ακούστε, κυ-

ρίες και κύριοι συνάδελφοι!-στην Τηλλυρία και στη Λευκωσία το 1964,

στην Κοφίνου και στους Αγίους Θεοδώρους το 1967. Κύριε Υπουργέ, δια-

πράττετε όχι απλά ένα πολιτικό λάθος, αλλά ένα ιστορικό λάθος. Βάλτε

τους συμβούλους σας να αναζητήσουν τα γεγονότα εκείνης της περιό-

δου.

Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ μισό λεπτό ακόμα, γιατί είναι, πιστεύω, ένα πο-

λύ σημαντικό ζήτημα που δεν έχει απλά σημασία μόνο για το σχέδιο νό-

μου που συζητάμε. Αλλά έχει ευρύτερη σημασία για τη θέση της Ελλά-

δας σήμερα, απέναντι σε δραματικά ιστορικά γεγονότα μίας περιόδου,

που ουσιαστικά βάθυνε το χάσμα μεταξύ της τουρκοκυπριακής και της

ελληνοκυπριακής κοινότητας, που έσπειρε το σπόρο της διχόνοιας ανά-

μεσα στις δύο κοινότητες. Ουσιαστικά έρχεται σήμερα η πολιτική ηγεσία

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βραβεύσει και να τιμήσει τα παιδιά,

τους απογόνους των παραστρατιωτικών και στρατιωτικών τμημάτων που

έδρασαν στην Κοφίνου και στα άλλα, πραγματικά παραβιάζοντας αν-

θρώπινα, αλλά και μειονοτικά δικαιώματα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά επειδή είναι δραματικά τα γε-

γονότα στην Κύπρο εκείνης της περιόδου και επειδή πάλι βρισκόμαστε

μπροστά σε εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν έχουμε το ιστορικό δικαίωμα να

τιμήσουμε τα παιδιά του Γεωργίου Γρίβα, δεν έχουμε το δικαίωμα να τι-

μήσουμε τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που πραγματικά έδρασαν

εκείνη τη δύσκολη ιστορική περίοδο του 1964-1967 στην Κύπρο. Κύριε

Υπουργέ, σας ζητώ να ξαναδείτε αυτό το θέμα, όχι μόνο πολιτικά σε σχέ-

ση με το σχέδιο νόμου, αλλά και σε σχέση με όλες τις συμπαραδηλώσεις

μίας δύσκολης περιόδου της νεώτερης ιστορίας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ).

Σας καλούμε να λάβετε θέση επ’ αυτών και εάν δεν συμφωνείτε με αυ-

τά, όπως ελπίζουμε ότι θα συμβαίνει, εν όψει και της μεγάλης οικογενει-

ακής σας πατριωτικής παραδόσεως, να προβείτε αμέσως στα προσήκο-

ντα μέτρα, κατά του κυρίου Μπεγλίτη, για τα οποία παρακαλούμε να μας

ενημερώσετε εγγράφως, προκειμένου να ρυθμίσουμε την περαιτέρω

στάση μας επί του σοβαροτάτου τούτου ζητήματος.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα όπου απευ-

θύνεται και να αντιγράψει ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής στην οικεία

έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2008

«ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974»

Παπάγου 28 Αγία Παρασκευή Αττικής

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Αργυρόπουλος Αντώνιος Δούλας  

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Των «ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΡ. Πράξης: 3     ΑΡ. Απόφ.: 10

Στην Βουλιαγμένη σήμερα 27

Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δη-

μοτικό Κατάστημα, μετά από

την έγγραφη πρόσκληση του

Δημάρχου Βουλιαγμένης, που

έγινε σύμφωνα με τους ορι-

σμούς του Δημοτικού και Κοινο-

τικού Κώδικα και κοινοποιήθηκε

με την δημοτικό υπάλληλο κα

Νικολαΐδου Καλλιόπη στις

22/2/08, στα τακτικά μέλη, συ-

νήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρ-

χιακή Επιτροπή Βουλιαγμένης. 

Παρόντες είναι:

1. Γρηγόρης Κασιδόκωστας, Δή-

μαρχος και Πρόεδρος αυτής 

2. Παναγ. Καρυώτης, Τακτικό Μέ-

λος

3. Παναγ. Σκουζής, Τακτικό Μέλος

4. Θεολόγος Σταμάτης, Αναπληρω-

ματικό Μέλος

Απόντες είναι:

1. Φαρμακίδη Άννα, Αντιπρόεδρος 

2. Ελευθερίου Σωτήρης, Τακτικό

Μέλος

Αφού υπάρχει η παρουσία της

πλειοψηφίας των μελών της επι-

τροπής όπως το άρθρο 103 του

Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δή-

μων και Κοινοτήτων», απαιτεί, η

Δημαρχιακή Επιτροπή προχωρεί

στην συζήτηση του παρακάτω

θέματος της ημερήσιας διάτα-

ξης. 

Θέμα 10ον: «Εισήγηση για απα-

γόρευση διέλευσης φορτηγών

οχημάτων από την κεντρική λε-

ωφόρο (Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου)

και επιβολή προστίμου στους

παραβάτες, στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο».

Ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος

της Δημαρχιακής Επιτροπής, ει-

σηγούμενος το παραπάνω θέμα

της ημερήσιας διάταξης θέτει

υπόψη αυτής το με ημ. 22.2.08

σημείωμά του το οποίο αναφέ-

ρει τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με

τον Κανονισμό της Πόλης, απα-

γορεύεται η εκτέλεση οικοδομι-

κών εργασιών κατά τους μήνες

Ιούλιο – Αύγουστο, για λόγους

δημόσιας υγείας και προστασίας

της ηρεμίας και της ποιότητας

ζωής των κατοίκων. 

Επειδή η Βουλιαγμένη είναι

λουτρόπολη και πόλος έλξης χι-

λιάδων επισκεπτών ειδικά τα

Σαββατοκύριακα, προτείνω να

εισηγηθεί η Δημαρχιακή Επιτρο-

πή προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την απαγόρευση διέλευσης των

φορτηγών οχημάτων από την

κεντρική λεωφόρο (Ε.Ο. Αθη-

νών – Σουνίου) και όλους τους

δρόμους που εμπίπτουν στην

χωρική αρμοδιότητα του Δήμου

μας τα Σαββατοκύριακα, κατά

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

για λόγους προστασίας της

ασφάλειας και της σωματικής

ακεραιότητας των πολιτών. 

Για τους παραβάτες προτείνεται

να καθοριστεί πρόστιμο

500,00€.

Παρακαλώ για τις περαιτέρω

ενέργειες των Συλλογικών Ορ-

γάνων Διοίκησης του Δήμου,

κατά τις διατάξεις του άρθρου

79 του Ν. 3463/2006.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά

από διαλογική συζήτηση και

ανταλλαγή απόψεων, αφού έλα-

βε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του Δημάρχου

και Προέδρου αυτής.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Δ.Κ.Κ. § 2, του άρθρου 79.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103

του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί

αρμοδιοτήτων της Δημαρχιακής

Επιτροπής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149

του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί

του ελέγχου νομιμότητας από

τον Γενικό Γραμματέα Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

79 παρ.2 του Ν. 3463/2006, την

απαγόρευση διέλευσης των

φορτηγών οχημάτων από την

κεντρική λεωφόρο (Ε.Ο. Αθηνών

– Σουνίου) και όλους τους δρό-

μους που εμπίπτουν στην χωρι-

κή αρμοδιότητα του Δήμου μας

τα Σαββατοκύριακα, κατά τους

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για

λόγους προστασίας της ασφά-

λειας και της σωματικής ακεραι-

ότητας των πολιτών. 

Για τους παραβάτες προτείνεται

να καθοριστεί πρόστιμο

500,00€.

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρού-

σα και υπογράφεται ως ακόλου-

θα:

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Τα Μέλη

Καρυώτης Παναγιώτης, 

Σκουζής Παναγιώτης, 

Σταμάτης Θεολόγος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Το (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματεί-

ας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευ-

μάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), ανακοινώνει την έναρ-

ξη των εγγραφών για τα εκπαιδευτικά

προγράμματα της περιόδου: Σεπτέμβριος

2008 – Ιούλιος 2009.

Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόμος θε-

σμός διά βίου μάθησης ο οποίος συ-

μπληρώνει το παραδοσιακό μοντέλο

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλί-

κων υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε. Ξεκίνησε  πι-

λοτικά τη λειτουργία του την εκπαι-

δευτική περίοδο 2006 - 2007 και βρί-

σκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος.

Στην τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο

προσφέρονται έξι εκπαιδευτικά προ-

γράμματα, ετήσιας διάρκειας 250

ωρών το καθένα. Τα εκπαιδευτικά

προγράμματα είναι:

Με Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών

2. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις

3. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

4. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή

Ανάπτυξη 

5. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματι-

κότητα

Με Απολυτήριο Γυμνασίου – Σχολείου

Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών

2. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαι-

δευτικού προγράμματος οδηγεί στην

απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου

Εκπαίδευσης» (ν. 3369 / 6-7-2005).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. απευθύνονται σε όλους

τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών

και πάνω. Προϋπόθεση για την ένταξη

στα τμήματα μάθησης των εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων είναι οι πιστοποιη-

μένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και ευρύτερα από αρμό-

διους φορείς σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Tμήματα μάθησης θα αναπτυχθούν ανά

διοικητική περιφέρεια της χώρας με

αναφορά στην έδρα της Περιφέρειας.

Επιπροσθέτως, εφόσον υπάρχει επαρ-

κής αριθμός αιτήσεων, δύναται να ανα-

πτυχθούν τμήματα με σημεία αναφοράς

τους επιπλέον κόμβους του

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. που τίθενται σε λειτουρ-

γία την προσεχή εκπαιδευτική περίοδο.  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν-

θείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.:

www.gsae.edu.gr/keeenap.asp. 

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην

έδρα του Κ.Ε.Ε του νομού σας. 

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα

τμήματα μάθησης για τα εκπαιδευτικά

προγράμματα γίνεται από την 1η

Μαρτίου 2008 έως την 20η  Μαΐου

2008. Για την ένταξη των εκπαιδευό-

μενων σε τμήματα μάθησης προαπαι-

τείται η έγκαιρη συμπλήρωση ειδικής

φόρμας αίτησης ηλεκτρονικά στη δι-

εύθυνση http://www.keeenap.gr/lms.

Εάν η ηλεκτρονική συμπλήρωση της

αίτησης είναι αδύνατη, οι υποψήφιοι

μπορούν να απευθυνθούν στα κατά

νομό Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Κ.Ε.Ε.) όπου μπορούν να προμηθευ-

τούν την έντυπη φόρμα και να κατα-

θέσουν την αίτηση τους.

Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης και  
Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση  (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) 

Εγγραφές μέχρι 20 Μαΐου
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Το νομοσχέδιο αυτό δίνει τέσ-

σερις βασικές μαχαιριές στο

σύστημα κοινωνικής ασφάλι-

σης. 

Περικοπές συνταξιοδοτικών

δικαιωμάτων. Τα συνταξιοδοτι-

κά δικαιώματα ενός εκατομμυ-

ρίου και πλέον ασφαλισμένων,

πλήττονται καθόσον αυξάνο-

νται τα όρια ηλικίας τους και

μειώνονται οι συντάξεις τους. 

Περικοπές συντάξεων έως

50% και έχουμε αυξήσεις

ορίων ηλικίας έως και πέντε

χρόνια. Εμείς απαντάμε ότι

αυτές οι περικοπές είναι και

άδικες και δεν σώζουν το σύ-

στημα.

Περικοπές στα συνταξιοδοτι-

κά δικαιώματα των γυναικών,

είναι ότι οι γυναίκες που σή-

μερα είναι κοντά στα 50, οι

γυναίκες που σήμερα εργάζο-

νται και έχουν ανήλικα παιδιά,

έχουν περάσει το όριο εκείνο

στο οποίο θα μπορούσαν να

ευνοηθούν από κάποιες ευερ-

γετικές ρυθμίσεις, είτε για

παιδικούς σταθμούς είτε για

αύξηση του χρόνου άδειας λό-

γω μητρότητας. Αυτές οι γυ-

ναίκες έχουν δουλέψει δύο

δουλειές: μια δουλειά στο σπί-

τι και μια δουλειά στη δουλειά

τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι το

να καταργηθεί μία θετική διά-

κριση υπέρ αυτών, όπως σήμε-

ρα πάει να καταργηθεί με αύ-

ξηση κατά 5 χρόνια του ορίου

συνταξιοδότησής τους, δεν

μπορεί να αντισταθμιστεί από

καμία άλλη ευεργετική ρύθμι-

ση για τις μητέρες.

Ενοποιήσεις ταμείων. Ουσια-

στικά πρόκειται για ένα συ-

νονθύλευμα από επιμέρους

ταμεία επικουρικά ή επιμέ-

ρους ταμεία για την πρόνοια

και το εφάπαξ των ασφαλι-

σμένων, που ενοποιούνται χω-

ρίς καμιά συναίνεση. Οι δε

εντάξεις στο ταμείο του ΙΚΑ,

γίνονται χωρίς χρηματοδότη-

ση από την πλευρά του κρά-

τους και χωρίς αναλογιστικές

μελέτες. 

Πρόταση για το μέλλον του

ασφαλιστικού που είναι ουσια-

στικά μια κακοποιημένη εφαρ-

μογή της πρότασης του ΠΑ-

ΣΟΚ για το Ταμείο Αλληλεγ-

γύης των Γενεών.  Δε θα είχα-

με καμία αντίρρηση να το ψη-

φίσουμε, αλλά το βλέπουμε

εξαιρετικά κακοποιημένο, με

δύο τρόπους. Καταρχήν ο βα-

σικότερος πόρος του θα είναι

ο ΦΠΑ, δηλαδή θα χρηματοδο-

τηθεί όχι από πόρους των εχό-

ντων και κατεχόντων, όπως

προτείναμε εμείς, αλλά από

το ΦΠΑ, που πλήττει τα με-

σαία και τα χαμηλά εισοδήμα-

τα. Και δεύτερον, η κυβέρνηση

σκοπεύει να το χρηματοδοτή-

σει και από το 10% των κοινω-

νικών πόρων. Το ΠΑΣΟΚ δια-

φωνεί με αυτό τον τρόπο χρη-

ματοδότησης, διότι θεωρεί ότι

είναι ένας κοινωνικά άδικος

τρόπος χρηματοδότησης. 

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο

φύλλο μας για τους ελέγχους της

Νομαρχίας στα σχολικά λεωφο-

ρεία και τις διαπιστώσεις που έκα-

νε με παραβάσεις και παραλεί-

ψεις.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

ευαισθητοποιμένος από την έρευ-

να της Νομαρχίας και τις διαπι-

στώσεις καταθέτει ερώτημα στον

αρμόδιο Υπουργό, όπου μεταξύ

άλλων γράφει:

Ειδικότερα, έξι άδειες κυκλοφο-

ρίας είχαν παραποιηθεί ως προς

τον αριθμό  κυκλοφορίας, οχτώ

άδειες αντιστοιχούσαν σε οχήμα-

τα που είχαν αποχαρακτηριστεί

από δημόσιας χρήσης και μια ήταν

εξ ολοκλήρου πλαστή αφού δεν

είχε καταχωρηθεί στο μητρώο του

Υπουργείου Μεταφορών. 

Μετά από αυτά ξαναέρχεται στην

επιφάνεια το γενικότερο πρόβλη-

μα της ασφάλειας των μαθητών

κατά τη μεταφορά τους με σχολι-

κά λεωφορεία καθώς διαπιστώνε-

ται ότι υπάρχουν κυκλώματα που

αντιμετωπίζουν το θέμα ως πηγή

εύκολου και γρήγορου κέρδους. 

Οι παραβάσεις που καταγράφο-

νται σε σχολικά λεωφορεία δεί-

χνουν την ασυνειδησία κάποιων

και τη λανθασμένη επιλογή μειο-

δοτών, ταυτόχρονα όμως αποδει-

κνύουν για άλλη μια φορά την ελ-

λιπή  κρατική επίβλεψη.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατόπιν του

ετησίου ελέγχου των σχολικών λε-

ωφορείων, τα ΚΤΕΟ της Νομαρχίας

Αθηνών διαπίστωσαν ότι το 7% αυ-

τών είχε ακατάλληλα ελαστικά, έλ-

λειψη ζωνών ασφαλείας κ.ά.

Η ασφάλεια και η ζωή των μαθη-

τών μας σε καμία περίπτωση δεν

θα πρέπει να επαφίεται απλά και

μόνο στην ευσυνειδησία των

εμπλεκομένων φορέων αλλά θα

πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδι-

αίτερη ωριμότητα και σύνεση. 

Σχολικά λεωφορεία με πλαστές

άδειες στην Ανατολική Αττική
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Υπερδιπλάσια πάνω απο τα

όρια τα μικροσωματίδια στο

Λεκανοπέδιο της Αθήνας
ερώτηση του Ντίνου Βρεττού

Στις 19 και 20.02.2008 - ημέρες

που εξαιτίας των χαμηλών θερ-

μοκρασιών προστέθηκαν στην

εκπομπή ρύπων, επιπρόσθετα

της κίνησης των οχημάτων και

της λειτουργίας των βιομηχα-

νιών και η εντατική λειτουργία

της κεντρικής θέρμανσης, αλλά

και τα τζάκια - τα επικίνδυνα για

την υγεία μικροσωματίδια

έφτασαν τα 130 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο

αέρα στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αριστοτέ-

λους, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων του

ΥΠΕΧΩΔΕ. Όπως ορίζει η Κοινοτική και η εθνική νο-

μοθεσία η οριακή τιμή για αυτούς τους ρύπους είναι

τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και

δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση αυτού του ορίου πε-

ρισσότερο από 35 μέρες το χρόνο. Η επιπτώσεις

στην υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου των

Αθηνών είναι προφανείς και στην οικονομία είναι με-

σοπρόθεσμες αλλά μετρήσιμες.

Τέσσερις βασικές μαχαιριές 

στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
Απόσπασμα ομιλίας της Εύης Χριστοφιλοπούλου

εισηγήτριας του ΚΤΕ Απασχόλησης & Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ

Από τα έδρανα του Κοινοβουλίου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 23, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 & ΣΑΒΒΑΤΟ 29/3

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

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

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδίκευση στην αντιμετώπιση μαθησιακων δυσκολιών - δυσλεξίας
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, (ΚΕΠ) Βάρη

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτί-

ριο, στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με

αντίστοιχο προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Πληροφορίες 210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245

κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το mastihashop Αεροδρομίου Σπάτων

ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση δεύ-

τερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί) 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής

(κατά προτίμηση του τομέα καλλυντικών ή τροφίμων)

• Καλή γνώση Η/Υ 

• Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συνέπεια 

Για αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Αργυροκα-

στρίτη Χαρά Kιν: 6936563627 τηλ: 210 3614686 fax: 210

3631133  

e-mail: hargyrokastriti@mastihashop.com 

Συσκευή που δημιουργεί οικονομία 30% στα

Καύσιμά σας. Σε αυτοκίνητα, καυστήρες,

fuelEX 96€. Θα εξοικονομήσετε εκατοντάδες

ευρώ! www.fueleconomv.gr τηλ. 23510-37773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναι-

κών Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά

της στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, 

ΗΛΙΚΙΑ 20-40 ΕΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με 

e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ
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Το βρογχικό άσθμα είναι μία

πάθηση που χαρακτηρίζεται από

υπεραντιδραστικούς βρόχους, οι

οποίοι απαντούν παθολογικά σε

διάφορα ερεθίσματα με αποτέλε-

σμα να προκαλείται αίσθημα βά-

ρους στο στήθος, βήχας “γατάκια”

και δύσπνοια.

Το βρογχικό άσθμα είναι αρκετά

διαδεδομένο και η συχνότητά του

αυξάνει συνεχώς, χωρίς να γνωρί-

ζουμε τις αιτίες (τρόπος ζωής, αύ-

ξηση αλλεργιών;). Στην Ελλάδα η

επίπτωσή της υπολογίζεται στο 7-

10% στα παιδιά κια στο 5-07%

στους ενήλικες.

Παράγοντες κινδύνου για να πα-

ρουσιάσει κανείς άσθμα είναι το

οικογενειακό ιστορικό (συγγενής

εξ’ αίματος που έχει άσθμα), η αλ-

λεργία και ορισμένα επαγγέλματα

(βαφείς, τυπογράφοι, αρτοποιοί

κλπ.).

Τι συμβαίνει στο βρογχικό άσθμα;

Οι βρόγχοι (τα μικρά σωληνάκια

μέσα από τα οποία περνά ο αέρας

στους πνεύμονες), φλεγμαίνουν.

Αυτό σημαίνει ότι το τοίχωμά τους

είναι κόκκινο και παχύ, το δε εσω-

τερικό τους γεμάτο εκκρίσεις με

αποτέλεσμα να στενεύει και να

προκαλείται βρογχόσπασμος. Πιο

συγκεκριμένα, αν κάποιος που δεν

έχει άσθμα εισπνεύσει σκόνη από

το περιβάλλον, θα βήξει 2-3 φορές

και θα σταματήσει. Αν όμως έχει

άσθμα (και είναι ευαισθητοποιημέ-

νος στη σκόνη αυτή), θα αρχίσει

να βήχει για πολλή ώρα και μπορεί

να φτάσει μέχρι τη δύσπνοια. Τα

συμπτώματα αυτά είναι το αποτέ-

λεσμα μιας σειράς ανοσολογικών

αντιδράσεων που μπορούν να στα-

ματήσουν είτε από μόνες τους είτε

με φάρμακα.

Συμπτώματα: Αίσθημα βάρους στο

στήθος, επεισόδια επίμονου ξηρού

βήχα, αναπνοή που σφυρίζει (“γα-

τάκια”) και δύσπνοια. Τα συμπτώ-

ματα αυτά παρουσιάζονται είτε

υπό μορφή παροξύνσεων (“ασθμα-

τική κρίση”) είτε είναι συνεχή (δη-

λαδή  “χρόνια”), ανάλογα με τη βα-

ρύτητα του άσθματος. Μπορεί ακό-

μη να παρουσιάζονται μεμονωμέ-

να ή σε συνδυασμό μεταξύ τους,

ενώ η έναρξή τους μπορεί να είναι

αργή και προοδευτική, ή πολύ γρή-

γορα με αποτέλεσμα να απειλείται

η ζωή του αρρώστου.

Ποιες καταστάσεις μπορούν να

προκαλέσουν κρίση βρογχικού

άσθματος; Κυρίως οι ιογενείς λοι-

μώξεις, οι αλλεργίες, η λήψη ασπι-

ρίνης και η βαριά σωματική άσκη-

ση.

Αλλεργικό ή μη αλλεργικό άσθμα

Στο παρελθόν είχε προταθεί ο δια-

χωρισμός αυτός, αλλά σήμερα θε-

ωρείται ξεπερασμένος γιατί είτε

στη μια μορφή είτε στην άλλη, κοι-

νός παρονομαστής είναι η φλεγ-

μονή των βρόγχων, ανεξάρτητα

από την παρουσία ή όχι αλλεργίας.

Παιδικό άσθμα: Περίπου το 50%

των παιδιών με άσθμα θα απαλλα-

γούν από τα συμπτώματα όταν

φθάσουν στην ήβη. Το 25% θα συ-

νεχίσει να έχει άσθμα, ενώ το υπό-

λοιπο 25% θα διανύσει ένα σημα-

ντικό κομμάτι της ζωής του, από

την ήβη μέχρι την ενήλικο ζωή,

χωρίς συμπτώματα και τότε θα το

ξαναπαρουσιάσει.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με ορισμένες

ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις

μαζί με την προσεκτική λήψη ιστο-

ρικού και την κλινική εξέταση.

Θεραπεία του βρογχικού άσθματος: 

Θεαματική είναι τα τελευταία χρό-

νια η ελάττωση της νοσηρότητας

και θνησιμότητας από άσθμα. Κι

αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στα σύγχρονα φάρμακα τα οποία

έχουν κυρίως μορφή εισπνεόμε-

νων.

Μερικές συμβουλές σε ασθε-

νείς με βρογχικό άσθμα

– Λήψη της φαρμακευτικής αγω-

γής με θρησκευτική ευλάβεια.

– Αυτοδιαχείρηση του άσθματος

από τον ασθενής (εκπαίδευση του

ασθενούς)

Αποφυγή των αλλεργιογόνων που

πυροδοτούν κρίσεις άσθματος

– Τακτική παρακολούθηση από τον

πνευματολόγο

– Oχι κάπνισμα 

Αλαλως το άσθμα δεν θα γίνει πο-

τέ καλά και θα επιπλακεί με χρόνια

αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυ-

τό θα έχει ως αποτέλεσμα να χει-

ροτερέψει δραματική η αναπνευ-

στική σας λειτουργία και να οδη-

γηθεί ο ασθενής σε μεγάλες περι-

πέτειες.

Γ. Ν. Χρυσοχεράκης

πνευμονολόγος

Σ.Σ. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμ-

φανιστεί και παρακολουθούνται με

ενδιαφέρον οι εναλλακτικές θερα-

πείες (Ομοιοπαθητική, βελονισμός)

που   πολλοί ασθενείς βρίσκουν ευ-

εργετικά αποτελέσματα.

...για την υγειά μας

Βρογχικό άσθμα

Ο Διοικητής του Γ.Ν.

“Ασκληπείου Βούλας” σε

συνεργασία με τον Διευ-

θυντή του Ψυχιατρικού

Τμήματος του Νοσοκο-

μείου και το Σύλλογο Φί-

λων του Νοσοκομείου,

διοργανώνουν ομιλία με

θέμα: 

“Σύγχρονος Τρόπος ζω-

ής  & Ψυχολογικά Προ-

βλήματα” την Κυριακή

30/3 στις 11:00π.μ. στο

Αμφιθέατρο του Νοσο-

κομείου.

Το πρόγραμμα παρου-

σίασης έχει ως εξής:

1. Δημ. Βλυσίδης -

Δ/ντής Ψυχιατρικού

τμήματος - “Προβλήμα-

τα της Τρίτης Ηλικίας”

2. Κων. Μιχελιδάκης -

Αναπλ. Δ/ντης Ψυχιατρι-

κού Τμήματο - “Πόνοι

και τα Ψυχοσωματικά

τους αίτια”.

3. Χρ. Ιστίκογλου - Επι-

μελητής Β’ Ψυχιατρικού

Τμήματος - “Κατάθλιψη,

Ψυχώσεις & ποιότητα

ζωής”

4. Κέλλυ Γαρούμπη -

Ψυχολόγος - “Το άγχος

& πώς επιδρά στην Κα-

θημερινότητά μας”. 

“Σύγχρονος τρόπος ζωής 

& Ψυχολογικά Προβλήματα”

Ομιλία στο Ασκληπιείο Βούλας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ»

ο Δήμος Βάρης καλεί  να στηρίξετε με την

ενεργό συμμετοχή σας την ενίσχυση της

Δημοτικής – Δανειστικής Τράπεζας Αίματος

με στόχο την κάλυψη των αναγκών των κα-

τοίκων της πόλης σε αίμα, αλλά κυρίως για

την καλλιέργεια της ύψιστης αυτής μορφής

εθελοντισμού όχι μόνον για τον συγγενή και

τον φίλο σε περίπτωση ανάγκης αλλά και

για τον «άγνωστο» συνάνθρωπο.

Για τον λόγο αυτό διοργανώνεται

Εθελοντική Αιμοδοσία στις 29 Μαρ-

τίου στο Κέντρο Υγείας Βάρης  ώρες

10:00 – 13:00.

Καλούμε λοιπόν να στηρίξετε την προσπά-

θειά μας αυτή ενημερώνοντας και παρακι-

νώντας τα άτομα του περιβάλλοντός σας να

συμμετέχουν και να είστε σίγουροι ότι η Δη-

μοτική Τράπεζα Αίματος θα είναι στο πλάι

σας όταν αυτό «χρειαστεί». 

Γιατρός του ΙΚΑ 

στην Αγ. Μαρίνα

Ο Δήμος Κορωπίου είχε επανειλημμένα ζητήσει με έγγραφά

του την διευθέτηση του θέματος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ

στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.

Ο Δήμος Κορωπίου μαζί με βουλευτές (ερώτηση στου Βου-

λή του Βασ. Οικονόμου) και άλλους τοπικούς φορείς  και

συλλόγους πίεζε από το 2006 για μια άμεση λύση, για τους

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ κατοίκους της Αγίας Μαρίνας, προ-

κειμένου να εξασφαλίσουν γιατρό για τις ανάγκες τους.

Tον περασμένο Ιανουάριο  ήρθε σε επικοινωνία ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Αθανασόπουλος με τον Διοικητή του ΙΚΑ. 

Κατόπιν των ενεργειών αυτών από την Τρίτη 18 Μαρτίου και

κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα υπάρχει ιατρός του ΙΚΑ με έδρα

το 1ο Πολιτιστικό Κέντρο Κορωπίου στην Αγία Μαρίνα ( Λ.

Αγ. Μαρίνας 109)  από τις 8 το πρωί έως 1 το μεσημέρι.

Η Δημοτική Αρχή  από το 2005 έχει ιδρύσει και λειτουργεί  στην

Αγ. Μαρίνα το 1ο Πολιτιστικό Κέντρο Κορωπίου που καλύπτει

ανάγκες ΚΑΠΗ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων και είχε

προβλέψει να υπάρχει κατάλληλο δωμάτιο για την στέγαση του

Ιατρείου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες ασφαλι-

σμένοι στο ΙΚΑ, όπου και εγκαταστάθηκε ο γιατρός.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22910-90 638 (Μόνο Τρίτη

και Πέμπτη 8.00πμ-13.00). 
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Το τελευταίο (17/3) Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο εξελίχθηκε

σε μακράς διάρκειας συζή-

τηση σε προ ημερησίας θέ-

ματα.

Το θέμα που κυριάρχησε το

έβαλε ο Χρήστος Ντούρος

και αφορούσε τις απεργίες

στους ΟΤΑ για το ασφαλι-

στικό, μια και ο ίδιος είναι

υπάλληλος στο Δήμο Αχαρ-

νών.

Θα μιλήσω αποκλειστικά για

τη μεγάλη απεργία που συ-

νεχίζεται ακόμα, της ΠΟΕ –

ΟΤΑ, είπε και συνέχισε.

Κύριε Νομάρχα θα ήθελα να

καταδικάσω τα στελέχη της

κυβέρνησης και κάποια στε-

λέχη των ΜΜΕ, που με

άκομψο τρόπο αποπροσα-

νατολίζουν τον κόσμο σχε-

τικά με τα αιτήματα που

απασχολούν και  ταλανί-

ζουν τους εργαζόμενους

στην  Τ.Α. 

Τα αιτήματα  έχουν να κά-

νουν με την καταλήστευση

των ταμείων των εργαζομέ-

νων της Τ.Α. Τα δύο ταμεία

(κύριο και επικουρικό) των

εργαζομένων στους ΟΤΑ,

έχουν αποθεματικά  περί-

που 1.250.0000.00€. Αυτό

το αποθεματικό προσπαθεί

η κυβέρνηση να το ενσωμα-

τώσει στο Ταμείο των Δη-

μοσίων Υπαλλήλων που η

ίδια η κυβέρνηση καταλή-

στευσε με τα ομόλογα τα

δομημένα όπως όλοι γνωρί-

ζουμε, λίγο πριν τις εκλογές

και  αγνοείται η τύχη τους.

Αναφέρθηκε σε δημοσιεύ-

ματα του ημερήσιου τύπου

που φέρνουν Δημάρχους να

εναποθέτουν σκουπίδια σε

ανεξέλεγκτες χωματερές

και ζήτησε να καταδικαστεί

η συμπεριφορά τους.

Σ.Σ.: Προφανώς πιάστηκε

αδιάβαστος ο Χρ. Ντούρος

επί του προκειμένου, γιιατί

οι δήμαρχοι είχαν αντιδρά-

σει και είχαν απαντήσει στις

“συκοφαντίες” και στην “πα-

ραπλάνηση”, όπως οι ίδιοι

καταγγέλουν.

Ο Νομάρχης απάντησε στον

Χρ. Ντούρο, ότι καταλαβαί-

νει την ευαισθησία του για

τους υπαλλήλους των ΟΤΑ,

όμως καυτηρίασε το γεγο-

νός ότι ο Χρ. Ντούρος έπε-

σε θύμα της παραπληροφό-

ρησης και της συγχορδίας

των προέδρων του ΕΣΔΚΝΑ

(Χιωτάκη) και του ΠΟΕ-ΟΤΑ

(Μπαλασόπουλου) που ανα-

κοίνωσαν ότι εναποτίθενται

σκουπίδια σε 4 ανεξέλε-

γκτες χωματερές Μαρκό-

πουλο, Καλύβια, Κερατέα

και Μαλακάσα. Μιλούσαν
για συγκεκριμένους χώρους
και μιλούσαν και για χρημα-
τικά ποσά, που έδιδαν σε
Δημάρχους. Διασύρθηκαν οι
Δήμαρχοι της Κερατέας και
των Καλυβίων.
Κατηγόρησε τον  ΕΣΔΚΝΑ

ότι ασκεί επιλεκτική πολιτι-

κή. Ότι είναι ευθύνη του ΕΣ-
ΔΚΝΑ που με προκλητικό
τρόπο, από το 2003 – δεν
εφαρμόζει την Κοινή
Υπουργική Απόφαση, που
προβλέπει τη διαδικασία για
τη διαχείριση των στερεών
απορριμμάτων σ’ όλη την
Ελλάδα. Και είναι αυτός που
έχει το θράσος να καταγ-
γέλλει, ενώ είναι υποχρεω-
μένος   να δέχεται όλα τα

σκουπίδια των Δήμων της
Ανατολικής Αττικής και δεν
το κάνει από το 2003.  Δυ-
στυχώς και η διοίκηση του
ΕΣΔΚΝΑ και η διοίκηση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν θέλουν να τις
εφαρμόσουν. 
Δεν νοείται η αποκομιδή να
συνδέεται με την υπογραφή
του κάθε Δημάρχου ή Κοινο-
τάρχη ότι συμφωνεί για τη
δημιουργία των χωματερών.
Γι’ αυτό και οι Δήμαρχοι αυ-
τών των περιοχών και εγώ
ως Νομαρχία καταγγείλαμε
το συγκεκριμένο. 
Το λόγο ζήτησε ο δήμαρχος

Μαρκοπούλου, Φώτης Μα-

γουλάς, που παρευρισκόταν

στο Ν.Σ. Επεσήμανε στον

Χρ. Ντούρο ότι ο Δήμος

Μαρκοπούλου έχει σταθμό

μεταφόρτωσης από το Νο-

έμβριο και πάει τα σκουπί-

δια του στο νόμιμο ΧΥΤΑ.

Μεταφέρουμε τα σκουπίδια
με 24 ευρώ τον τόνο, για να
μη ρυπαίνουμε τα λατομεία,
τόνισε ο δήμαρχος.

Οσον αφορά το ασφαλιστι-

κό, ο Νομάρχης εισηγήθηκε:

“Εγώ θα έλεγα εμείς σαν
Νομαρχιακό Συμβούλιο,

σαν βήμα καλής θέλησης,
να καλέσουμε την κυβέρνη-
ση να αντιμετωπίσει με ευ-
αισθησία τα ασφαλιστικά
αιτήματα και στην πρωτο-
βάθμια και στη δευτεροβάθ-
μια Τοπική Αυτοδιοίκηση
και να μείνουμε εκεί προς
το παρόν. Τα υπόλοιπα θα
τα δούμε καθ’ οδόν”.

Ο Κοινοτάρχης Μαλακάσας

κ. Λίτσας που βρισκόταν

εκεί για άλλο λόγο ζήτησε

και παρενέβη, τονίζοντας

ότι η Μαλακάσα δεν έχει

διαχείριση της παράνομης

χωματερής. Την έχουν οι

γύρω Δήμοι, «αλλά και

εμείς εκεί τα πηγαίνουμε,
γιατί ο ΕΣΔΚΝΑ δεν μας δέ-
χεται και μας εκβιάζει», δή-

λωσε και συνέχισε. «Τόσα
χρόνια τον παρακαλάμε και
δεν δέχεται. Μας εκβιάζει
να υπογράψουμε το συγκε-
κριμένο σχεδιασμό να γίνει
η χωματερή δίπλα στο Γραμ-
ματικό για να δεχτεί τα
σκουπίδια μας».

Η όλη συζήτηση περιεστρά-

φη γύρω από τους απερ-

γούς τη ΠΟΕ – ΟΤΑ και ο

Χρ. Ντούρος στη ψήφισμα

που ζητούσε να πάρουν γι’

αυτούς και μόνο γι’ αυτούς

αναφερόταν.

Εντάσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλοιο  δημιούργησε 

η πρόταση για ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Η παράταξη του  επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αθανά-

σιου Μπαλή “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ”   εξέδωσε δελτίο

το οποίο και μας απέαστειλε, όπου καταγγέλλει τη συμπερι-

φορά των νομαρχιακών συμβούλων.

Γράφουν μεταξύ άλλων: 

«Στο τέλος σχεδόν της συζήτησης κά-

ποια στελέχη της παράταξης του Κου

Κουρή (ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) θυμήθηκαν

ότι ανήκουν και στην κυβερνώσα πα-

ράταξη αυτού του κράτους. Ξύπνησε

φαίνεται μέσα τους το κομματικό κα-

θήκον και ως γνήσιοι κυβερνητικοί εκ-

πρόσωποι αντέδρασαν και έθεσαν θέ-

μα ψηφοφορίας εισαγωγή ή μη του θέ-

ματος προς συζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι ευνόητο, η πρότα-

ση απερρίφθη εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πλειοψηφία

ως παράταξη», και συνεχίζουν παρακάτω: «Η παράταξή μας

δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή στον Αγώνα όλων των εργα-

ζομένων προκειμένου να διατηρηθούν οι κοινωνικές τους κα-

τακτήσεις και ειδικότερα στην εργαζόμενη γυναίκα που με το

συγκεκριμένο νομοσχέδιο παύει να είναι γυναίκα και μετατρέ-

πεται σε δούλος, της λείπει μόνο η μπούρκα, φορέστε της και

αυτήν και τότε μπορείτε να καμαρώνετε!

Η παράταξή μας δηλώνει όχι απλώς αλληλεγγύη στους ερ-

γαζομένους και συνταξιούχους αλλά και την έμπρακτη συμμε-

τοχή στους αγώνες τους. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε αλληλέγ-

γυοι σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να μη μετα-

τραπούμε σε μπανανία»!

“ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ”

Η  πρόεδρος δίνει το λόγο

στον Χρ. Ντούρο για να διαβά-

σει το ψήφισμα, αλλά ακούγο-

νται διαμαρτυρίες από την

πτέρυγα της πλειοψηφίας, και

ιδιαίτερα του Χαρ. Δαμάσκου,

ο οποίος ρωτάει αν έχει εισα-

χθεί το θέμα προς συζήτηση. Η

πρόεδρος του απαντά πως

έχει εισαχθεί. Ο Χαρ. Δαμά-

σκος επιμένει ότι δεν έχει ει-

σαχθεί και ότι είναι ένα θέμα

που δεν μπορεί να συζητηθεί

πρόχειρα, τονίζοντας ότι: Ειδι-

κά θέματα όπως είναι το

ασφαλιστικό, όπως είναι των

Λατομείων είναι θέματα που

χρειάζονται και μία εξειδικευ-

μένη γνώση. Δηλώνει δε ότι

όταν έρχονται τέτοια θέματα

στο συμβούλιο που χρήζουν

ειδικής γνώσης, θα πρέπει να

έρχονται τακτικά για να μπορεί

ο σύμβουλος να είναι προετοι-

μασμένος να το συζητήσει. Και

καταλήγει:

«Είναι δυνατόν να υποχρεω-

νόμαστε να παίρνουμε ένα ψή-

φισμα, στον αέρα και αν πούμε

ναι να είμαστε καλοί και αν

πούμε όχι να είμαστε κακοί

στους εργαζομένους της Αυ-

τοδιοίκησης στα τυφλά; Ας το

φέρει στο επόμενο συμβούλιο

τακτικό, να πω κι εγώ των μη-

χανικών, να πει και ο κ. Τόλιας

τα δικά του, να κάνουμε μία

αναλυτική κουβέντα».

Η πρόεδρος Μαρία Κατσιμίχα

αναγκάζεται να το βάλει σε

ψηφοφορία και καταψηφίζεται

η συζήτησή του, προκαλώντας

έτσι τις αντιδράσεις όλης της

μειοψηφίας.

Κι αφού παρεμβαίνει άλλο θέ-

μα που έβαλε ο νομ. Σύμβου-

λος Καλαποθαράκος (για την

Αρτέμιδα και γράφουμε σε άλ-

λη στήλη), επανέρχεται ο Θ.

Μπαλής για τους ασφαλισμέ-

νους των ΟΤΑ. Οι σύμβουλοι

της πλειοψηφίας διαμαρτύρο-

νται και αποχωρούν, (Δαμά-

σκος, Τόλιας, Ράπτης, Γρίβας)

με αιτιολογικό ότι το θέμα έχει

απορριφθεί και δεν μπορεί να

μπει στη διαδικασία συζήτη-

σης). Ο Γ. Ξηντάρας δεν φεύ-

γει αλλά δηλώνει ότι το θέμα

έχει «κλείσει εδώ και πολύ

ώρα. Δεν το συζητάμε».

Σ.Σ. Ο Νομάρχης επισημαίνει

ότι το ψήφισμα αναφερόταν

μόνο στους εργαζόμενους της

Πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης. Συμφωνούσε σε ψήφισμα

δηλαδή, που αφορούσε τους

εργαζόμενους των ΟΤΑ, αλλά

τελικά δεν προχώρησαν.

Αννα Μπουζιάνη

Δεν κατάλαβε ή “ψήφισε κυβερνητικά” ο Χαρ. Δαμάσκος;

Μετροπόντικας 

στα λατομεία

Τα Λατομεία, που υποτί-

θεται ότι έχουν κλείσει

λειτουργούν με μετροπό-

ντικα, κατήγγειλε η Χρ.

Φράγκου.

Μελέτη αποχέτευσης 

ομβρίων στην Παιανία

Αναγκαία κρίθηκε η ολοκλήρωση της μελέτης  αποχέτευσης ομ-

βρίων  με πρόσθετα στοιχεία. Αυτό προέκυψε,  όπως είπε ο Νο-

μάρχης, μετά από συζήτηση με το δήμαρχο Παιανίας. Ετσι απο-

φασίστηκε με συμμετοχή της Νομαρχίας κατά 2/3 και του Δήμου

κατά 1/3 (ποσού 600.000 ευρώ) να προχωρήσει.

Όπως είπε ο Νομάρχης σε 1-2 μήνες ολοκληρώνεται η μελέτη

του Ερασίνου, που αποτελεί τον ένα από τους δύο μεγάλους

αποδέκτες για την περιοχή των

Μεσογείων. 

Οποιες μελέτες είναι ώριμες

και αφορούν την αποχέτευση

των ομβρίων θα μπορούν να

υλοποιηθούν σε σχέση με τη

μελέτη του ερασίνου, ολοκλή-

ρωσε ο Νομάρχης.

Ο Δήμαρχος Σπ. Δάβαρης, εξήγησε ότι το έργο αυτό είναι σε

υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αυτό που λείπει είναι η χρηματο-

δότηση, την οποία ελπίζει να πάρει από το 4ο Κοιν. Πλ. στήριξης.
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Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για

θέματα Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης,

εγκαινίασε το πρώτο ανοικτό παγοδρόμιο,

που βρίσκεται κοντά στις Ολυμπιακές εγκα-

ταστάσεις του ΟΑΚΑ και παραχώρησε ο Δή-

μος Αμαρουσίου.

Ο Γ. Ιωαννίδης είπε μεταξύ άλλων:

“Υλοποιήθηκε ένα έργο, που ήταν όνειρο
για πολλούς. Οι αθλητές του πάγου ήταν
υποχρεωμένοι μέχρι τώρα να γυμνάζονται
στο εξωτερικό”.

Επεσήμανε ακόμα, πως “θα ήταν χρήσιμο να
γίνει, αντίστοιχο και στη Β. Ελλάδα, για να καλύψει και εκεί τις ανάγκες αυτών που αγα-
πούν τα αθλήματα του πάγου”.

Αυτό που προέχει τώρα είναι να βρουν καλούς προπονητές, για να διδάξουν τα παιδιά,

που αρχίζουν να ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα, ήδη από πολύ μικρές ηλικίες...

Τέλος δήλωσε ότι ως Υφυπουργός αλλά και ώς άνθρωπος υποστηρίζει τις αθλητικές ομο-

σπονδίες, ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με μικρά παιδιά έτσι ώστε να καταφέρει να

φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα κοντά στον αθλητισμό. 

Το πρώτο ανοιχτό παγοδρόμιο 

έγινε πραγματικότητα

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων

Προπονητών Υδατο-

σφαίρισης (Σ.Ε.Π.Υ.)

διοργανώνει την Κυρια-

κή 30 Μαρτίου, το 7ο

Ετήσιο Σεμινάριο Προ-

πονητών Υδατοσφαίρι-

σης.

Μεταξύ των ομιλητών θα

είναι και ο Γερμανός κα-

θηγητής - ερευνητής

Andreas Hohmann κα-

θώς και ο προπονητής

τερματοφυλάκων της

Εθνικής Κροατίας Zoran

Kacic.

Κατά τη διάρκεια του

7ου Σεμιναρίου θα πραγ-

ματοποιηθεί και η βρά-

βευση των Συναδέλφων

προπονητών – μελών

Σ.Ε.Π.Υ., που διακρίθη-

καν με τις Ομάδες τους

κατά την αγωνιστική Πε-

ρίοδο 2006-2007 (επισυ-

νάπτεται σχετικός Πίνα-

κας).

Θα ακολουθήσει νέα

ενημέρωση για το ακρι-

βές πρόγραμμα του 7ου

Ετήσιου Σεμιναρίου προ-

πονητών Υδατοσφαίρι-

σης καθώς και τον τόπο

διεξαγωγής του.  

7ο Ετήσιο Σεμινάριο 

Προπονητών Υδατοσφαίρισης 

Με μεγάλη αθλητι-

κή και οργανωτική επιτυ-

χία διεξήχθη για πρώτη

φορά το Τουρνουά κα-

λαθοσφαίρισης 3 Με 3

που διοργάνωσε ο Αθλη-

τικός Οργανισμός του

Δήμου Σπάτων σε συ-

νεργασία με τα εκπαι-

δευτήρια “ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΖΗΡΙΔΗ” και την  Ελλη-

νική Ομοσπονδία  καλα-

θοσφαίρισης στα ανοι-

κτά γήπεδα των Εκπαι-

δευτηρίων Ζηρίδη .

Το Τουρνουά ολοκληρώ-

θηκε σε 2 ημέρες Σάββα-

το 15 και Κυριακή 16

Μαρτίου, με την συμμε-

τοχή 80 ομάδων και πε-

ρισσοτέρων από 300

παιδιών ηλικίας 10 έως

17 ετών τα οποία έλαβαν

μέρος στην αθλητική αυ-

τή γιορτή και γεύτηκαν

τις χαρές του αθλήμα-

τος. 

Την εκδήλωση τίμησαν

με την παρουσία τους ο

Αντιδήμαρχος και Πρόε-

δρος του Αθλητικού Ορ-

γανισμού Χρ. Γ. Μάρκου,

ο Αντιδήμαρχος Αθ.

Μαργέτης, ο Αντ/δρος

του Αθλητικού Οργανι-

σμού και Δημοτικός Σύμ-

βουλος Χρ. Γεωργακό-

πουλος, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι Γ. Παπαχρή-

στου  και  Σ. Κατραμάδος

και το μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του

Αθλητικού Οργανισμού

Παν. Κουλοχέρης.

4οι Περιφερειακοί

Αγώνες

ανάπτυξης
Με επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε και ο 4ος Περι-

φερειακός Αγώνας Ανά-

πτυξης Βόρειας και Νό-

τιας Αττικής αντίστοιχα

στον Ιππικό Όμιλο Βαρυ-

μπόμπης και τον Αθλητι-

κό Ιππικό Όμιλο Βάρης. 

Στην Βόρεια Αττική τις

δύο Κατηγορίες Ε, του

4ου αγώνα και του 2ου

αγώνα, που είχε αναβλη-

θεί, πρώτευσαν η Αμάντα

Καραγεώργου και ο Φί-

λιππος Παπαγεωργίου.

Στο Ομαδικό Αγώνισμα οι

ιππείς του IOMS για τρίτη

συνεχή φορά πήραν την

1η θέση. 

Στη Νότια Αττική για άλ-

λο έναν αγώνα τις πρώ-

τες θέσεις κέρδισαν οι ιπ-

πείς του ΙΟΑ και του ΑΙ-

ΟΒ. Ο Ιππικός Όμιλος

Αθηνών νίκησε στο Ομα-

δικό Αγώνισμα, ενώ η

Νάνσυ Τσιγαρά και ο

Zdenek Stastny ήταν

πρώτοι αντίστοιχα στις

Κατηγορίες Ε και Δ. Την

Κατηγορία Γ κέρδισε ο

αθλητής του ΙΟΑ, Νίκος

Δαμασκηνός.

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
με συμμετοχή 80 ομάδων

Πέρασαν απευθείας στην επόμενη Φάση η πρωταθλήτρια ομάδα

του κάθε ομίλου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ και

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ και η καλύτερη βαθμολογικά δευτεραθλήτρια ομά-

δα, ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ.

Την κυριακή 23 Μαρτίου και ώρα 12:30π.μ. θα διεξαχθούν οι παρα-

κάτω αγώνες κατηγορίας junior. 

Γήπεδο Ομάδες

Π. Φώκαιας ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ

Βάρης ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δροσιάς ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Μαραθώνα ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Ραφήνας ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Σπάτων ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Άλλη μια θετική χρονιά είχε η ομάδα γυ-

ναικών του ΑΡΗ που τερμάτισε τέταρτη

(4η) στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγο-

ρίας.

Ο ΑΡΗΣ υπήρξε η μόνη ομάδα στην Α1

κατηγορία που κατάφερε να κερδίσει

την πρωταθλήτρια ομάδα του Α.Σ. ΠΕ-

ΡΑ. 

Στο κύπελλο Ελλάδας Γυναικών ο ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣ νίκησε στα ημιτελικά 4-2 τον

Α.Σ. ΠΕΡΑ, ενώ το 2ο φαβορί του ταμπλό,

ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, ξεπέρασε με το ίδιο

σκορ το εμπόδιο του Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είχε τον

πρώτο λόγο στον τελικό και τον επιβε-

βαίωσε πολύ δύσκολα, φτάνοντας στη

νίκη με 4-2.

Για την ομάδα του ΑΡΗ που διεκδίκησε

γερά το δεύτερο στη σειρά παιχνίδι κα-

θώς επίσης και το διπλό, είχαν από ένα

θετικό αποτέλεσμα η Σταλέβα και η

Αντιοπούλου. 

Η ομάδα του Αρη κατέκτησε για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά την έξοδό της στην

Ξανά στην Ευρώπη 

η ομάδα Γυναικών
“ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ” 

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Σ
Π

Α
Τ
Α

Το "Προπονητικό τουρνουά

Εφήβων 2008" διοργανώνει

από τις 21 ως τις 23 Μαρτί-

ου, ο ΝΟΒ, στο κολυμβητή-

ριο του Λαιμού.

Στη διοργάνωση θα συμμε-

τέχουν η Βουλιαγμένη, με

δύο ομάδες (ΝΟΒ 1 και

ΝΟΒ 2), το Παλαιό Φάληρο

και ο Εθνικός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Σάββατο 22/3 στις 12.00:

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  1 - ΑΟΠ

ΦΑΛΗΡΟΥ

13.00: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2 - ΕΘΝΙΚΟΣ

Κυριακή 23/3 στις 10.00:

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ

11.00: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 - ΝΟ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  1

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Προπονητικό τουρνουά υδατοσφαίρισης Εφήβων

Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τη Χόνβεντ

στη ρεβάνς για τη φάση των «8» του Τσά-

μπιονς Καπ η γυναικεία ομάδα της Βου-

λιαγμένης.

Η Βουλιαγμένη, είχε έρθει ισόπαλη 9-9

στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά (8/3) και

πρέπει να νικήσει ώστε να προκριθεί στο

Final Four της διοργάνωσης.

Η αποστολή αποτελείται από τις: Μυλωνά-

κη, Κούβδου, Μελιδώνη, Τσουκαλά, Λιό-

ση, Γερόλυμου, Κουτέλη, Ρουμπέση, Κά-

ντζου, Χρυσικοπούλου, Αλεξάκη, Λαρά,

Ασημάκη.

Όπως μάθαμε, στη Βουδαπέστη θα ακο-

λουθήσουν την ομάδα, ο έφορος, Ν. Περα-

τινός και η πρόεδρος του ΝΟΒ, Στέλλα Λα-

ζάρου-Τίγκα. 

Αναχώρησε για την Ουγγαρία 

η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης




