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Ελευθερία χωρίς
δικαιοσύνη, είναι
καθαρά ληστεία.
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AP. ΦYΛΛOY 676

(Αδαμάντιος Κοραής)

Το γιαούρτωμα
και οι δηλώσεις μετανοίας
Μετά το γιαούρτωμα του Θεοδ. Πάγκαλου στα Καλύβια και τις αποδοκιμασίες που υπέστησαν ο ίδιος στο
Παρίσι και ο Γ. Παπανδρέου στη Γερμανία, διαπιστώσαμε μιαν αυτόματη αντίδραση περιχαρακώματος του
συστήματος. Για παράδειγμα, εκτός της φυσικής(;) αντιδράσεως του Θ. Πάγκαλου, διάφοροι «νομοταγείς»
δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, κυρίως ηλεκτρονικά, έβαλαν
κατά του φαινομένου που το χαρακτήρισαν «ακραίο»,
«απολίτιστο», κλπ. με μόνιμη επωδό το πιεστικό ερώτημα προς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ: «Καταδικάζετε
το γεγονός»; «Αποδοκιμάζετε τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές»;
Ένας μάλιστα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
με ανακριτικό, κατηγορηματικό ύφος
ρωτούσε μετά φορτικότητος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκοντας
ν’ αποσπάσει «ομολογία» συνενοχής
ή αλήστου μνήμης «δήλωση μετατου Κώστα νοίας», εάν αποδοκιμάζει την “βδεΒενετσάνου λυρή” πράξη. Το ίδιο πάνω - κάτω
έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων για
τον …Τσίπρα.
Μετά ταύτα, σκέφθηκα ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να θεωρητικολογήσω, ότι το γιαούρτωμα είναι ένας ήπιος
τρόπος αποδοκιμασίας, που δεν ταιριάζει βέβαια στην
ιδιοσυστασία πολλών, αλλά είναι το αντίστοιχο αρνητικό της επιδοκιμασίας η οποία εκφράζεται με κάνιστρα ανθέων, κυρίως προς αστέρες των λαϊκών
ασμάτων.
Ούτε αυτό βέβαια ανταποκρίνεται στις διαχυτικές εκφράσεις των πολλών.
Εν κατακλείδι, σκέφτηκα ότι προτιμότερο θα ήταν,
αντί να σιωπήσω, να κάνω, βρε αδελφέ, μια δήλωση
που να ικανοποιεί(;) την ανακριτική απαίτηση της
εξουσίας.
Ίσως, έτσι, γλυτώσω την …εξορία!
Συνέχεια στη σελ. 2

7ο πρωτάθλημα ανεξαρτήτων αθλητών
επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Οι Δήμοι των Μεσογείων χάνουν
αντισταθμιστικά και ποσοστά
εσόδων από τα Αεροδρόμια

Αναξιόπιστο για άλλη μια φορά το κράτος και οι κυβερνήσεις. Καταργούν νομικά κατοχυρωμένες συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους Δήμους Ραφήνας, Σπατών, Αρτέμιδας, Παιανίας,
Μαρκοπούλου και Κρωπίας, που είχαν τεθεί προκειμένου να γίνει το Αεροδρόμιο στα Σπάτα.
Με την πολιτική αναξιοπιστία που αγγίζει συχνά την κακοπιστία, πώς είναι δυνατόν η πολιτική ηγεσία να προσδοκά τη συναίνεση των πολιτών στις εκάστοτες πολιτικές επιλογές.

Σελίδες 12, 13

Περί γιαουρτώματος
στο Δήμο Σαρωνικού

Συναινετικό
το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Σελίδα 7

Σελίδα 22

Επεισοδιακή ήταν η τελευταία τιήμερος(!) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Δήμο Σαρωνικού, με επιθέσεις κατά του προεδρείου... με αφορμή ψήφισμα καταδίκης του
...γιαουρτώματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που έφερε η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χριστίνα Χριστοφάκη και
σύζυγους του Αντιπροέδρου Θ. Πάγκαλου.

Η Κερατέα
στο Ευρωκοινοβούλιο
Σελίδα 24

Η ώρα της γης
Σελίδα 4
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Το γιαούρτωμα και η αλήστου μνήμης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ του …γιαουρτώματος

Διαγωνισμοί χορού και ζωγραφικής στα σχολεία
Σελ. 6

Συνέχεια από τη σελ. 1

1ον Δηλώνω ότι αποκηρύσσω μετά
βδελυγμίας1 το γιαούρτωμα του κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλου που
έλαβε χώραν εις ζυθεστιατόριον
των Καλυβίων Θορικού καθώς και
τας αποδοκιμασίας άτινας έλαβαν
χώραν προσφάτως, κατά του ιδίου
κυρίου, εις Παρισίους. (Σ.Σ. Δια τας
περιστάσεις χρησιμοποιώ το γλωσσικό ιδίωμα της εποχής των δηλώσεων).
1α Ταυτοχρόνως όμως δηλώνω ότι
ομοίως αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας και καταγγέλω την εγκληματικήν
πράξιν
των
δυνάμεων
καταστολής της αστυνομίας αίτινες
ενήργησαν κατ’ εντολήν της Κυβερνήσεως, κατά του λαού της Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, με
ρίψεις βομβίδων «κρότου – λάμψης» και χημικών αερίων και αι
οποίαι πράξεις είχον ως τραγικόν
αποτέλεσμα, επί πλέον της κατατρομοκρατήσεως των πολιτών και
της συνθλίψεως της αξιοπρεπείας
των, τον θάνατον εμβρύου!
1β Επιπροσθέτως αποκηρύσσω
ομοίως μετά βδελυγμίας την προγραμματισμένην και αναίτιον επίθεσιν των ειδικών αστυνομικών
οργάνων καταστολής ειρηνικών
λαϊκών αντιδράσεων – όπως διεπίστωσα αυτοπροσώπως – κατά την

ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ 3Β
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση έχει ο
Δήμος Βάρης - Βούλας-Βουλιαγμένης, την 28η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων σε 13 θέματα.
Επιλέγουμε:
11. Λήψη απόφασης για σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της Δ.Ε.Δ
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων
αναγκών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

διαδήλωσιν της 23ης Φεβρουαρίου
τ.ε., με ρίψεις ομοίως βομβίδων και
χημικών ουσιών κατά των ειρηνικώς
διαμαρτυρομένων πολιτών και κατά
εμού προσωπικώς, όλως απροκλήτως. (όρα «7η» φύλλο 672 της 28.2.11)
2. Αποκηρύσσω ομοίως τας πράξεις
αποδοκιμασίας υπό αναγώγων ατόμων, κατά του κυρίου Γεωργίου
Ανδρ. Παπανδρέου, αίτινες έλαβον
χώραν κατά την εκδήλωσιν ομιλίας
του εις Πανεπιστήμιον της προστάτιδος και επικυριάρχου χώρας της
οποίας καγκελοεδρεύει η φράου Άγγελα Μέρκελ.
2α Αγανακτώ δε μέχρις εσχάτων
διότι η επίγονος του Γ’ Ράιχ, υποσυνειδήτως προφανώς αντεκδικείται
την αντίσταση του ελληνικού Λαού
και την αποφαστιστικήν συμβολήν
του εις την έκβασιν του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Καταγγέλλω ωσαύτως την ηγεσίαν της “αξιοπίστου”
Γερμανίας ως κοινούς “φεσαδόρους”, δια την μη αποπληρωμήν του
αναγκαστικού κατοχικού δανείου
και των πολεμικών επανορθώσεων.
2β Καταγγέλλω ομοίως και τους
Γερμανούς και τους άλλους εταίρους και τους ημετέρους διαπρύσιους υποστηρικτάς της “άκρως
ανταγωνιστικής οικονομίας της
αγοράς”, κατά την συνθήκην της
Λισσαβώνος, και των αρπακτικών
τοκογλύφων του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κεφαλαίου.

4. Αποδοκιμάζω την πλεονεξίαν,
τον νεοπλουτισμόν, την προκλητικήν επίδειξιν, τον υπερκαταναλωτισμόν, την ματαιοδοξίαν, την
υπεροψίαν, την αλαζονείαν, την εθελοδουλείαν, την εθνικήν μειοδοσίαν,
την, τον, τους, που μας οδήγησαν
εις την οικτράν κατάστασιν εις την
οποίαν ευρισκόμεθα και που έχουν
το θράσος να διαμαρτύρονται δια
τας ηπίας αποδοκιμασίας, τας
οποίας υφίστανται ενίοτε – σταδιακώς διογκουμένας και πυκνουμένας.
Τέλος – διότι θα ήσαν ατελεύτηται
αι αποδοκιμασίαι μου – θεωρώ ότι ο
Ελληνικός Λαός είναι καρτερικός
και ανεκτικός, ίσως υπέρ το δέον,
αλλά αι αντοχαί και ανοχαί του βαίνουν εξαντλούμεναι και προς τούτον συνιστώ προ-σο-χήν!
――――――
1. Ήταν η στερεότυπη φράση στις δηλώσεις μετανοίας που προσπαθούσαν ν’ αποσπάσουν από τους κομμουνιστές ή
συμπαθούντες προκειμένου να μην οδηγηθούν στις φυλακές και στην εξορία.

3. Καταγγέλλω τον εκμαυλισμόν συνειδήσεων εις τον οποίο συστηματι-

ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΩΠΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Δημοτικό συμβούλιο Ωρωπου συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου
ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Καταστήματος, προκειμένου να αποφασίσουν για 12
θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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κώς επιδίδεται το διεθνές κεφάλαιο,
τας μίζας, τας προμηθείας, τας
υπερτιμολογήσεις και την αρπαγήν
και διασπάθισιν του ιερού δημοσίου
χρήματος, την διαπλοκήν, τον χρηματισμόν, την φοροδιαφυγήν, την
φοροκλοπήν, την φορολογικήν ανισοκατανομήν εις βάρος των ασθενεστέρων κοινωνικών ομάδων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, προγραμματίζεται για τις
28 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 7:30 μ.μ., με 18 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.

(Διακριτικός τίτλος)

Ο Ωρωπός μπροστάρης στο
“δεν πληρώνω διόδια” Σελ. 6

1821: Η παράλληλη επανάσταση στην Κρήτη
Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Ο Γ.Παπανδρέου μιλάει για
ατιμώρητη διαφθορά, θυμό,
απογοήτευση...
Σελ. 8

Σουλιώτισες Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

1,5 εκατ.€ ημερησίως πάνε για τον
Καντάφι! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Γιατί σιωπούν τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ;
Σελ. 11
190 χρόνια μετά την 25η
Σελ. 14
Μαρτίου 1821

Δηλώσεις για τον Περιφερειακό Προϋπολογισμό
Σελ. 14
Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Σελ. 15

Λεμόνι, το ίαμα της φύσης

Σελ. 21

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Περί γιαουρτώματος στο Δήμο Σαρωνικού
Συμπλοκές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο!
Επεισοδιακή ήταν η τελευταία τριήμερος(!) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Σαρωνικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και επίσημη ενημέρωση από το Δήμο, αφορμή
για τα επεισόδια ήταν η πρόταση της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χριστίνας Χριστοφάκη (σύζυγος του Θ.
Πάγκαλου), να εκδόσει ψηφισμα το
δημοτ. συμβούλιο, εκτός ημερήσιας διάταξης, για τα επεισόδια που είχαν λάβει
χώρα την προηγούμενη 16/3, με το “γιαούρτωμα” του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεοδ. Πάγκαλου.

Κάποιοι από το ακαροατήριο όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου και οι δημοτικοί σύμβουλοι της
συμπολίτευσης, κάποιοι από το ακροατήριο προκάλεσαν. «πρωτοφανή ένταση με
χυδαίες και αήθεις φραστικές επιθέσεις,

Το Προεδρειο δέχτηκε ν’ αναγνωστεί το
ψήφισμα μετα την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πράγμα που
απεδέχθη η Χριστίνα Χριστοφάκη.
Μετά την εξάντληση της ημερήσιας διάταξης, η Χρ. Χριστοφάκη ανέγνωσε το
ψήφισμα που προφανώς ήθελε να πάρει
τη μορφή έκτακτης απόφασης του Δ.Σ.
Οι σύμβουλοι όμως της συμπολίτευσης
είχαν ήδη σηκωθεί και είχαν αρχίσει να
αποχωρούν.
Το διαδικαστικό λάθος ήταν ότι μετά την
πρόταση της Χρ. Χριστοφάκη και την
αποδοχή εκ μέρους της Προέδρου Μαρίας Κόλλια, δεν ακολούθησε απόφαση
του Δ.Σ. για εισαγωγή του θέματος προς
συζήτησης ως έκτακτο, μετά την ημερήσια διάταξη.

που έκαναν σε βάρος του Προεδρείου,
αλλά και δημοτικών συμβούλων.
Συγκεκριμένα, όπως ανφέρεται στο δελτίο τύπου του Δήμου, «ο υποψήφιος με
το συνδυασμό της κας Χριστίνας Χριστοφάκη «Ζούμε Μαζί» κ. Κωνσταντίνος Κατινάρης, ο οποίος δεν εξελέγη στις
δημοτικές εκλογές, αδικαιολόγητα και
χωρίς καν να προκληθεί, πλησίασε τον
Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.
ΜανώληΤσαλικίδη και απηύθυνε ύβρεις
και απειλές εναντίον του, προκαλώντας
την έντονη αποδοκιμασία του κοινού.
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία
Κόλλια, η οποία για να εκτονωθεί η ένταση, ζήτησε από τον κ. Κατινάρη να
αποχωρήσει από την αίθουσα, σε διαφο-

ρετική περίπτωση δήλωσε ότι θα προχωρούσε σε διακοπή της συνεδρίασης. Στη
συνέχεια, πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος κάλεσε τον κ. Κατινάρη να ζητήσει δημόσια
συγνώμη για τη συμπεριφορά του, κάτι
που δεν έγινε δεκτό από το συγκεκριμένο στέλεχος του συνδυασμού της
κας Χριστοφάκη. Τότε, η Πρόεδρος του

Το ψήφισμα
Το ψήφισμα της Χρ. Χριστοφάκη εκινείτο
στα πλαίσια της αντεπίθεσης της κυβέρνησης απέναντι στις αποδοκιμασίες που
υφίστανται κορυφαία και μη στελέχη της
για τις αντιλαϊκές της επιλογές.
Το πλαίσιο της αντεπίθεσης περιγράφει ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής, σε πρόσφατες δηλώσεις του (22/3),
αλλά και ο Θεοδ. Πάγκαλος στις δηλώσεις του κατά του Τσίπρα.
Το ψήφισμα λοιπόν γράφει μεταξύ
άλλων: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τα
επεισόδια της 16/3/2011, αλλά και κάθε
κίνηση που αυξάνει την ένταση και οδηγεί σε συγκρούσεις.

“Παράνομοι όλοι οι Επιχειρηματίες της Βούλας”
Επιχειρηματίες της Βούλας συναντήθηκαν με το Δήμαρχο την Τετάρτη 23/3 για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από παρεμβάσεις του Δημάρχου.
Εχει μειωθεί δραματικά ο τζίρος τους, τονίζουν.
Θέλουν να φύγουν τα κολωνάκια από την Βασ. Παύλου.

Ο Δήμαρχος όχι μόνο δεν αποδέχθηκε κανένα αίτημα των επιχειρηματιών, αλλά
τους κατονόμασε όλους παράνομους!

Δ.Σ. απαίτησε από τον κ. Κατινάρη να
αποχωρήσει για να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Την ενέργεια του κ. Κατινάρη καταδίκασε και η επικεφαλής του
συνδυασμού «Ζούμε Μαζί» κα Χρ. Χριστοφάκη».
Ακολούθως ενεπλάκησαν και αλλα άτομα
οδηγώντας την κατάσταση εκτός ελέγχου.
Η καταγγελία του Δημάρχου και της πλειοψηφίας καταλήγει με την εξής παραίνεση: «Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου θα πρέπει να διεξάγονται σε
ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα χωρίς εξάρσεις και προσωπικές επιθέσεις που δεν
έχουν καμία θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες».

...Ο Δήμος Σαρωνικού οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει στην
επίλυση του θέματος της Κερατέας, γιατί
εκεί βρίσκεται η σοβαρότερη πηγή έντασης, συγκρούσεων και βίας στην ευρύτερη περιοχή μας», για να καταλήξει:
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι
ανάγκη να επανέλθει η κοινωνική ηρεμία
και να μπορέσουμε όλοι, απερίσπαστα,
να εργαστούμε για την ανόρθωση της τοπικής οικονομίας».
σ.σ. Μόνο που η τοπική κοινωνία δεν επιναι αποκομμένη από το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι Χριστίνα “μας” και αυτό
πρέπει να το καταλάβεις και εσύ και οι κυβερνώντες που στηρίζεις και σε στηριζουν.

Αδειες μουσικών οργάνων από τα τοπικά
συμβούλια Βούλας και Βουλιαγμένης
Τα τοπικά συμβούλια Βούλας και Βουλιαγμένης συνεδρίασαν την Τετάρτη
23/3 για θέματα που αφορούσαν κυρίως
την άδεια μουσικών οργάνων σε καταστήματα της περιοχής.
Και στα 4 θέματα που αφορούν άδεια
μουσικής δόθηκε για κλειστό χώρο με
κλειστές πόρτες και παράθυρα!! (εδώ
βέβαια γελάνε, γιατί μες το κατακαλόκαιρο το Vive Mar για παράδειγμα θα
παίζει μουσική με κλειστές πόρτες και
παράθυρα· και μάλιστα να έχει και γαμήλια δεξίωση!!
Σε ερώτημά μας προς το συμβούλιο,
πώς δίνετε άδεια μουσικής, αφού πριν
πέντε λεπτά ειπώθηκε από το Δήμαρχο
στους επαγγελματίες ότι είναι όλοι παράνομοι, η πρόεδρος δεν μπόρεσε να
απαντήσει.
Η πρόεδρος αναφέρθηκε σε παράπονα
κατοίκων για έλλειψη καθαριότητας. Το
μετέφερε στους αρμόδιους, και πήρε

την απάντηση - όπως είπε - ότι έχουν
τρεις εργαζόμενους λιγότερους, ένα
αυτοκίνητο λιγότερο και...
Το τοπικό της Βουλιαγμένης επίσης
έδωσε άδεια μουσικών οργάνων σε έντεκα καταστήματα και δύο προεγκρίσεις
για έναρξη νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επίσης.
Αλήθεια, θα είχε ένα ενδιαφέρον να
δούμε πόσα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος έχει η Βουλιαγμένη;
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ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ - Η ώρα της Γης!
Εκδηλώσεις με μουσική και δρώμενα
O Δήμος Παλλήνης και τα Λύκεια - Γυμνάσια των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνης, στέλνουν το
δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αγκαλιάζοντας και συμμετέχοντας ενεργά στην Δράση του
WWF «Η Ωρα της Γης». Μια συμβολική πρωτοβουλία με ουσιώδη όμως σημασία που θυμίζει στον κάθε ένα από μας
την προσωπική και συλλογική του ευθύνη για τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στις 26 Μαρτίου, 20:30 σας καλούμε να λάβετε μέρος στη
δημιουργία μίας ανθρώπινης αλυσίδας, που θα ξεκινήσει
μπροστά από τον σταθμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
Παλλήνης, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, με κατεύθυνση το
κλειστό γήπεδο της Παλλήνης όπου θα ακολουθήσει νεανική
εκδήλωση με live μουσική και dj party από τους μαθητές.
8:30 – 9:30 μμ: Συγκέντρωση στον Προαστιακό Σταθμό
Παλλήνης (επί της Λεωφ. Μαραθώνος). Ακολουθεί νεανική
εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του κλειστού Γηπέδου
Παλλήνης.
Η κάθε μικρή μας κίνηση μπορεί να κάνει την διαφορά.
Για την ουσιαστικότερη συμμετοχή του ο Δήμος προβαίνει
σε μία ακόμη σειρά άλλων ενεργειών:
1. Ανάρτηση στο Portal του Δήμου Παλλήνης www.pallini.gr,
banner της Δράσης «Ώρα της Γης» το οποίο ενημερώνει
τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου σχετικά, και τους

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ, στις 9:15 μ.μ. σινε ΑΛΙΚΗ.
«ΜΠΛΟΥΖ ΜΕ ΣΦΙΓΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ»
Σκηνοθεσία: Ροβήρος Μανθούλης. Διάρκεια 90 λεπτά.
Η ιστορική ταινία γυρισμένη το 1973 σε επανέκδοση νέας
κόπιας.
Φωτογραφία: Φώτης Μεσθεναίος. Ερμηνεία: Αμαλία Κορτέζ,
Όνικε Λη, Ρόναλντ Σάντσεζ και σε ζωντανή εμφάνιση οι Μπι Μπι
Κινγκ, Ρόμπερτ Πητ Γουίλιαμς, Σόννυ Τέρρυ, Μπάντυ Γκάυ, Μανς
Λίπσκομπ, Μπράουνι Μαγκί, Μπούκα Γουάιτ.

«Ο Ροβήρος Μανθούλης επιχειρεί μια εκπληκτική σπουδή πάνω
στη νέγρικη μουσική της κοινωνικής διαμαρτυρίας και των καημών του μαύρου Αμερικανού. Το Μπλουζ με σφιγμένα δόντια ανιχνεύει τις κοινωνικές συνιστώσες που γέννησαν το μπλουζ,
δείχνει μερικούς από τους τραγουδιστές στη δουλειά τους και
ταυτόχρονα ενσωματώνει στο υλικό μια ιστορία-φιξιόν που εικονογραφεί κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο των περισσοτέρων
τραγουδιών μπλουζ. Οι καλλιτέχνες που υπηρέτησαν και ανέδειξαν το μπλουζ, έχουν πια γεράσει. Πολλοί θα πεθάνουν σύντομα
και θα πάρουν τη μουσική τους μαζί τους. Ο Ροβήρος Μανθούλης δίνει την ευκαιρία σε μερικούς από αυτούς ν' αποθανατιστούν, έστω μέσω του κινηματογράφου. Αυτό όμως που υπάρχει
μέσα στο τραγούδι τους και θα μείνει όταν φύγουν, είναι η κόλαση της ζωής των μαύρων στις ΗΠΑ. Η ταινία ανοίγει με σκηνές
από μια αγροτική φυλακή του Τέξας, όπου μαύροι φυλακισμένοι
τραγουδούν για τις γυναίκες που άφησαν πίσω από τα σίδερα της
φυλακής.»
«Αυθεντικό. Οι βετεράνοι των μπλουζ αργοπεθαίνουν στη σκιά
των γκέτο και ο Μανθούλης πήγε να συλλέξει τους τελευταίους
τους αναστεναγμούς. Σοφό μωσαϊκό, από το Χάρλεμ στη Νέα
Ορλεάνη: κουβέντες, ντοκουμέντα, σκηνές φιξιόν, τραγούδια της
φυλακής.»

«δρομολογεί» στην κεντρική σελίδα της Δράσης
www.earthhour.org/greece.
2. Εκτύπωση και ανάρτηση αφισών ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σε σημαντικά δημόσια σημεία (Δημαρχείο,
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Αθλητικά και Πολιτιστικά
Κέντρα, πλατείες, πίνακες ανακοινώσεων).
3. Αποστολή ενημερωτικής επιστολής σχετικά με την
Δράση «Ώρα της Γης» σε όλα τα σχολεία, πολιτιστικούς και
Αθλητικούς φορείς, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις.
4. Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προγραμματίζει
τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για μία ώρα από την
20:30 έως την 21:30 της 26ης Μαρτίου, στις πλατείες, στα
δημοτικά κτίρια και άλλα σημαντικά σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος της περιοχής.

Και στο Μαρκόπουλο
Και ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει ενεργά στην
«'Ώρα της Γης 2011», και καλεί όλους του Δημότες του
(και όχι μόνο) να συμμετάσχουν και αυτοί.
Ετσι, στις 26 Μαρτίου, στις 8: 30 μ.μ., σβήνει τα φώτα
σε όλα τα Δημοτικά κτίρια και παράλληλα δεσμεύεται,
ότι δε θα έχει σε κατάσταση αναμονής τις ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές των υπηρεσιών του.

Εθελοντική Αιμοδοσία
στο Μαρκόπουλο
Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου την Κυριακή 3 Απριλίου, στο Κέντρο Υγείας
Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ..

«Η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία είναι
πράξη αλληλεγγύης και πολιτισμού.
Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι οφείλουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στην Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου,
για το έργο της όλα αυτά τα έτη», δήλωσε ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης.

Αιμοδοσία
στη ΝΟΔΕ Ανατ. Αττικης
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης, η ΝΟΔΕ
Ανατ. Αττικης της Νέας Δημοκρατίας, έχει ιδρύσει Τράπεζα Αίματος και γίνεται μια πρώτη προσπάθεια αιμοδοσίας. Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα, μέχρι την Τετάρτη
30 Μαρτίου.
Για τις λεπτομέρειες θα έρθουν μαζί σας.
Τηλέφωνα: Γραμματεία ΝΟ.Δ.Ε.: 2106626797

“Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ"
του Ρικ Άμποτ
Την Παρασκευή 1 Απριλίου θα δοθεί η παράσταση
“Η Παράσταση συνεχίζεται” στην αίθουσα “Ιωνία”
(Δημαρχείο Βούλας) στις 8:30 μ.μ. με την θεατρική
ομάδα του ΤΟ.Σ.Ν. Βούλας.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με σειρά εμφάνισης)
...Φαίη Καζάκου - Διευθύντρια σκηνής, υποβολέας, υπεύθυνη για
ήχους, φώτα, τεχνικά
Δημήτρης Νικολακάκης - Σκηνοθέτης
Κατερίνα Κουστουμπάρδη - Λαίδη Μάργκαρετ και ο εαυτός της
Στέφανος Διακρούσης - Δρ. Ρεξ Φορμπς, και ο εαυτός του
Φώτης Οικονόμου - Λόρδος Ντάντλεϋ και ο εαυτός του
Σώτια Παγκράτη - Νταϊάνα Λάσσιτερ και ο εαυτός της
Κυριάκος Νικολαΐδης - Στήβεν Σέλερς και ο εαυτός του
Μινώα Σαριδομιχελάκη - Ντόρις και ο εαυτός της
Κατερίνα Κουρεντζή - Ντίντι
Βασιλίνα Ελματζόγλου - Υπεύθυνη κυλικείου
Διδασκαλία - Μενέλαος Ντάφλος
Σκηνοθεσία - Μενέλαος Ντάφλος
Βοηθ. Σκηνοθ. - Στέφανος Διακρούσης
Σκηνικά - Στέφανος Χαντζηστεφάνου
*Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι "Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" σε στίχους Δημήτρη Νικολακάκη & μουσική Φώτη Οικονόμου

Αναδάσωση στην περιοχή Ξερόλακκα
στο Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας
Κυριακή 27 Μαρτίου
Αναδάσωση προγραμματίζει ο Ομιλος Θυμαρίου «O Αίολος» την Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. στην
περιοχή Ξερόλακκα στο Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας.
Η παραπάνω δράση, τελεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, η οποία, εκδηλώνοντας
έμπρακτα την ευαισθησία της σε ζητήματα που αφορούν
το περιβάλλον, έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους
όρους για την ευόδωσή της.
Πρόκειται να φυτευτούν συνολικά 800 δενδρύλλια, από
τα οποία τα 300 έχει προμηθευτεί «Ο Αίολος» και τα υπόλοιπα 500 θα τα προσφέρει ο Δήμος Σαρωνικού.
Για πληροφορίες ή για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Συροπούλου Βασιλική στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς
Φώκαιας (τηλ. επικοινωνίας: 22910-38809 & εσωτ. 121).

“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων”
Το Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά σε
συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διοργανώνει
τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 7μ.μ. ομιλία με θέμα:
“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων”. Ομιλητής θα είναι ο
Δρ Νικόλαος Αντωνίου, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός τ. Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής “Κοργιαλένειου - Μπενάκειου) Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος).
Πληροφορίες Ι. Κορναράκης τηλ. 6944.768.180.
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“Ρήγας Βελεστινλής: Πρωτεργάτης
της Επανάστασης του 21”
ΚΟΡΩΠΙ, ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ, 7μ.μ.
Ομιλία με θέμα “Ρήγας Βελεστινλής: Πρωτεργάτης της
Επανάστασης του 21” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
26 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δημαρχιακού
Μεγάρου, Λεωφόρος Βασ. Κων/νου 47 και ομιλητή τον
Παιδίατρο, Διδάκτορα Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της “Επιστημονικής
Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας”, Δημήτριο Απ.Καραμπερόπουλο.
Θα ακολουθήσει ερμηνεία τραγουδιών της Επανάστασης του 1821 από την Χορωδία του ΚΑΠΗ Κορωπίου και
Παραδοσιακοί χοροί από την χορευτική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου.

Στο “εργαστήρι” της
Αγγελικής Τσεβά
Κάθε χρόνο πριν το Πάσχα το εργαστήρι της Αγγελικής
Τσεβά, προσφέρει στους φίλους της ένα δώρο μετά από
κλήρωση.
Φέτος το δώρο είναι ένας πίνακας της Αγγελικής (συλλεκτικό κομμάτι) θέμα Γεράνια αξίας 2000€ και μπορείτε
να συμμετέχετε στην κλήρωση με αγορά αντικειμένων
αξίας 15€ ο λαχνός.
Μπορείτε να επισκέπτεσθε το εργαστήρι από Τρίτη
4:00μμ-8:30μμ έως Σάββατο 12:00μμ-5:00μμ. μέχρι τις
16 Απριλίου, που θα γίνει και η κλήρωση.

«Ωραία και μόνη
η Ζάκυνθος με κυριεύει»
Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου
και ώρα 7 μμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα, την
παράσταση «Ωραία και μόνη η Ζάκυνθος με κυριεύει»
από το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ».
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Πρόκειται για μία παράσταση ιστορικού ενδιαφέροντος,
στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος του Δήμου
Παλλήνης

Το συγκεκριμένο έργο των Διον. Γιατρά & Κώστα Καποδίστρια αποτελεί δραματοποίηση της Ιστορίας του Ιονίου
από το 1480 έως το 1864, όταν τα Ιόνια νησιά ενώθηκαν
με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέσα σε αυτό καταγράφεται
ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας, πλούσιο
σε γεγονότα που καθόρισαν τις εξελίξεις της νεότερης
Ελλάδας.

Από τη δράση της Φιλικής εταιρείας στη Ζάκυνθο, με
προεξάρχοντα το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τη συμβολή της στην επανάσταση του 1821, μέχρι τις αγωνίες
του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού και την αποτύπωσή τους στο έργο του, καθώς επίσης και γεγονότα
κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η πρώτη αστική επανάσταση στην Ευρώπη το 1628, το αποκαλούμενο Ρεμπελιό των Ποπολάρων, η έλευση των Γάλλων
Δημοκρατικών, που εγκατέστησε τις ιδέες της Γαλλικής
επανάστασης το 1797, οι διαρκείς συγκρούσεις μεταξύ
αστών και φεουδαρχών κ.τ.λ.

art gallery café - LIVE MUSIC

art gallery café - LIVE MUSIC

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ “ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 & ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

παιδική παράσταση κούκλας
Σάββατο 26 Μαρτίου 12π.μ.

«Ο Εγωιστής Γίγαντας»
Τα παιδιά του χωριού έχουν βρεί στον υπέροχο κήπο του Γίγαντα
ένα μέρος να παίζουν ανενόχλητα και να χαίρονται την φύση.
Όμως όταν εκείνος επιστρέφει, τα διώχνει και χτίζει έναν τεράστιο τοίχο για να μην μπορέσουν ποτέ να ξαναμπούν. Μετά από
λίγο, ο κήπος του ο κήπος του Γίγαντα, μαραίνεται και ο χειμώνας τον κυριεύει. Τα πάντα παγώνουν και γίνονται τόσο κρύα
όσο και η καρδιά του. Όμως ο ερχομός ενός μικρού παιδιού θα
αλλάξει τα πάντα!
Το γνωστό έργο του Όσκαρ
Ουάϊλντ είναι ένα κλασικό
στο είδος του, γοητευτικό
παραμύθι, που μιλάει για τον
εγωισμό και το πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνει κανείς
ν’ αγαπά, να μοιράζεται και
να εμπιστεύεται τους άλλους.
Μια συγκινητική ιστορία που
κατέχει ξεχωριστή θέση
στους πολύτιμους θησαυρούς της παιδικής ηλικίας!
Εισιτήριο 10 ευρώ. Οι συνοδοί γονείς δωρεάν.
Διάρκεια 120’ με δημιουργική απασχόληση παιδιών

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης ένας ζωντανός θρύλος του Ελληνόφωνου Rock τραγουδιού παρουσιάζει μια μοναδική
unplugged παράσταση με τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες του («Νοσταλγός Του Rock’N’Roll», «Ευλαμπία»,
«Τσικαμπούμ»...) και όχι μόνο!!
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης από τις πιο κλασικές φυσιογνωμίες της Ελληνικής Μουσικής Σκηνής θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με χαρούμενη διάθεση, επικοινωνία, ενέργεια και αυθορμητισμό...!!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
Όλες οι μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν τραγουδηθεί σε περισσότερες από 5
γλώσσες από τους Shirley Bassey, Edith Piaf, Beatles,
Bίκη Λέανδρος και άλλους, εκτελούνται σε πολυφωνική
εκτέλεση από τις 2 σοπράνο του σχήματος, μέσα από
μια πρωτότυπη μουσική προσέγγιση και με μοναδική κινηματογραφική απόδοση στην ενορχήστρωση.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €15 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μουσικό ταξίδι
μεσ’ τον χρόνο 60’s-70’s
Ασπασία Ζωναρά κιθάρα-τραγούδι, Δημήτρης Κατακουζινός
keyboards-τραγούδι
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Εφηβικό θέατρο για μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία GRASSHOPPER, το
Θέατρο του Νέου Κόσμου και οι συντελεστές της παράστασης για έφηβους DNA του Ντένις Κέλι οργανώνουν
μίνι-φεστιβάλ εφηβικού θεάτρου όπου θα παρουσιαστούν
πρωτότυπα γραμμένα θεατρικά έργα από μαθητές γυμνασίων και λυκείων στις 7 και 8 Μαΐου στο Θέατρο του
Νέου Κόσμου.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
στο πλαίσιο εφηβικής θεατρικής παράστασης αξιοποιείται η
σύγχρονη τεχνολογία για να
στηρίξουμε μια προσπάθεια να
παραχθούν πρωτότυπα ελληνικά κείμενα που αφορούν στη
ζωή και τις ανησυχίες των
εφήβων στη χώρα μας.
Τα κείμενα αυτά θα γραφούν
από μαθητές με την καθοδήγηση ειδικών θεατρολόγωνδραματολόγων
και
σκηνοθετών και θα έχουν ως
αφετηρία τους προβληματισμούς που θέτει η παράσταση.
Η διαδικασία αφορά σε έναν
περιορισμένο αριθμό σχολείων που δήλωσαν συμμετοχή
με
αφορμή
την
παρακολούθηση της παράστασης, συγκεκριμένα για φέτος 5
σχολεία από διαφορετικές περιοχές της Αττικής και ένα
σχολείο από την επαρχία.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής οι Εκδόσεις Πατάκη προσφέρουν την παρακολούθηση ενός διήμερου εργαστηρίου θεατρικής γραφής με τη συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση σε όλους
τους συμμετέχοντες μαθητές.

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Ειρήνη είναι»
Η ΜΚΟ «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία» διοργανώνει
για 3η συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό φωτογραφίας «Ειρήνη Είναι» από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2011.
Ο διαγωνισμός για πρώτη φορά γίνεται διεθνής. Οι συμμετοχές γίνονται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του
διαγωνισμού www.eirineinai.gr. Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν τους όρους συμμετοχής και ακριβείς
οδηγίες. Το θέμα του φετεινού διαγωνισμού, είναι η «Ανθρώπινη Πολυμορφία».
Υπάρχουν 4 κατηγορίες συμμετοχών:
1. Ασπρόμαυρες
2. Έγχρωμες
3. Επεξεργασμένες
4. Μαθητικές
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 3 φωτογραφίες σε κάθε μία από τις 3 πρώτες κατηγορίες (συνολικά μέχρι 9). Οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου, μπορούν να υποβάλλουν μόνο στην κατηγορία
που δημιουργήθηκε αποκλειστικά γι’ αυτούς.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην 21η Σεπτεμβρίου
2011, παγκόσμια ημέρα της Ειρήνης.
Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ &
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής διοργανώνει, το 2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ στις 5
ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ, HIP HOP – BREAK
DANCE στις 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης από 09.30 - 14.00.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 01/04. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σχολεία της Δ/νσης.
Η Διεύθυνση παρακαλεί τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκολύνουν τους Εκπ/τικούς ώστε να μην
υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.

Μπροστάρης ο Δήμος Ωρωπού στην πορεία
διαμαρτυρίας κατά των διοδίων
Αλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη
λειτουργία των διοδίων στο Δήμο Ωρωπού πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 20 Μαρτίου, που
θεωρείται η μεγαλύτερη σε όγκο από κάθε άλλη.
Μπροστάρης ο Δήμος· εκατοντάδες αυτοκίνητα,
ανάμεσα τους και πολλά δημοτικά οχήματα, συμμετείχαν στην πομπή που ξεκίνησε από διάφορα σημεία
του Δήμου και ενώθηκε λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών,
όπου σχημάτισε φάλαγγα και "σήκωσε τις μπάρες".

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος με παρουσία ισχυρή και ενωτική, έδωσε το σύνθημα της
διαμαρτυρίας απέναντι στην άδικη και καταστροφική
λειτουργία των διοδίων για τον τόπο.
Ενα από τα πρώτα “θύματα” της τροπολογίας Ρέππα
και ο ίδιος ο Δήμαρχος, που πήρε κλήση για τη μη καταβολή τέλους διοδίου, κάτι που πλέον ανοίγει τον
δρόμο για δικαστικές διεκδικήσεις εναντίον της
εταιρείας.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού δήλωσε ότι ο αγώνας ενάντια
στα διόδια θα δικαιωθεί και ότι ο Δήμος Ωρωπού κινείται ήδη νομικά ενάντια στην "Νέα Οδό", όχι μόνο
για το ζήτημα των διοδίων αλλά και για μια σειρά από
παράνομες πράξεις. Κάλεσε επίσης όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στις προσεχείς κινητοποιήσεις καθώς όσο το κίνημα διογκώνεται,
γιγαντώνεται η δύναμη της αντίστασης και η τελική
νίκη έρχεται πιο κοντά.

Ανασυγκρότηση της
Εθελοντικής Ομάδας
Μαρκοπούλου

Παράρτημα ΟΑΕΕ ζητά
ο δήμαρχος Κρωπίας στην πόλη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής διοργανώνει Διαγωνισμό Σκιτσογραφίας, στις 30 Μαρτίου. Ο
Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Σχολεία, κατά τη διάρκεια της ημέρας και ο χρόνος δε θα υπερβαίνει τις 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά). Το θέμα για τα Γυμνάσια είναι
ελεύθερο, ενώ για τα Λύκεια οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να Ζωγραφίσουν ένα Σκίτσο
(όχι κολλάζ), σχετικό με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το
μέγεθος του έργου θα είναι Α3 και τα υλικά: μολύβι, τέμπερες, νερομπογιές, κηρομπογιές.
Τα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Δ/νση, μέχρι 7
Απριλίου. Σε κάθε έργο θα αναγράφονται τα στοιχεία,
του μαθητή (Ονοματεπώνυμο, Τάξη, Σχολείο, Αριθμός
Τηλεφώνου του Σχολείου) και θα είναι καλυμμένα με
μαύρο αυτοκόλλητο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές όλων των Σχολείων της Δ/νσης.
Ο διευθυντής της Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής
Στέφανος Καπέλλας, παρακαλεί τους εκπαιδευτικούς
των Καλλιτεχνικών να προετοιμάσουν τους μαθητές και
οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων να τους διευκολύνουν.
Πληροφορίες: Δρ. Ανθή Γεωργιάδου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων.
Τηλέφωνο: 2103576046 - 6944831880
ΦΑΞ: 210-3576096 e-mail: anthyg26@yahoo.gr

Εθελοντές συμπαράστασης
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας (ΔΗΜ.Τ.Ο.)
Κορωπίου, έγινε μια συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αθηνών Καρκινοπαθείς – Εθελοντές – Φίλοι –
Ιατροί (Κ.Ε.Φ.Ι).
Ο Σύλλογος με διετή εκπαίδευση εθελοντών στέκεται
δίπλα σε όσους ήρθαν αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Σε
όσους χρειάζονται στήριξη, μπορούν να προσφέρουν
ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες υποστήριξης τόσο στο
χώρο τους, όσο και στα νοσοκομεία, όπως μας ενημερώνουν με δελτίο τύπου.
Ακόμα μπορούν να επικοινωνήσουν όσοι θέλουν να συμμετέχουν ως εθελοντές στα προγράμματα αυτά στα τηλέφωνα του συλλόγου 2106468222, 2103244390,
site: www.anticancerath.gr e-mail: info@anticancerath.gr

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν στη συνάντηση με θέμα την Ανασυγκρότηση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου
Μαρκοπούλου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο, την Τετάρτη, 30 Μαρτίου, στις
18:30.
Η νέα Δημοτική Αρχή επιθυμεί την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού της Εθελοντικής Ομάδας, με
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας είναι ο Άγγελος
Ρούσσης.

Με επιστολή του ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης
Κιούσης, που απευθύνεται στον διοικητή του ΟΑΕΕ
ζητάει την ίδρυση Παραρτήματος στην πόλη του,
ένα αίτημα όλων των Επαγγελματοβιοτεχνών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είναι βέβαια
ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

“Η ίδρυση θα εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των
ασφαλισμένων της περιοχής και θα διευκολύνει τις
δραστηριότητές τους μειώνοντας χρόνους και
άσκοπες μετακινήσεις”, σημειώνει ο δήμαρχος
στην επιστολή του.
Οπως αναφέρθηκε στο Δ.Σ. έχει την προφορική
σύμφωνη γνώμη του διοικητή.

Δημοπρατείται η Λεωφόρος Καλυβίων
10 Μαΐου 2011 ορίστηκε η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση του Οδικού Τμήματος: Κόμβος
Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
Η κατασκευή του έργου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στον άξονα
«Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος»
και συγκεκριμένα στο τμήμα που ξεκινάει από το Μαρκόπουλο (ισόπεδος
κόμβος Λεωφ. Λαυρίου-Ιππικού Κέντρου-Σκοπευτηρίου), περνάει δυτικά
της πόλης των Καλυβίων, συναντά
την επαρχιακή οδό Καλυβίων – Αναβύσσου στο ύψος της Αγίας Τριάδος
(Ολυμπιακό Χωριό) και καταλήγει

στην Ανάβυσσο. Μέσα σε αυτό το
έργο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή της οδού Καλυβίων από τον
κόμβο Αναβύσσου μέχρι την Παραλιακή Λεωφόρο.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών, σηματοδότησης, σήμανσης και
ασφάλισης.

Πολιτισμού. Κατόπιν έγιναν επιπλέον
ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί
το έργο στο ΕΣΠΑ όπως και ενετάχθη. Ακολούθησαν αυτοψίες στην
περιοχή από εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να διευθετηθούν
οι τελευταίες λεπτομέρειες όσον
αφορά στις απαλλοτριώσεις και κυρίως την κατασκευή των κόμβων.

Να θυμίσουμε ότι το έργο είχε αρχικά
δημοπρατηθεί στις 22-9-2009, αλλά ο
διαγωνισμός τότε είχε κηρυχθεί άγονος. Στη συνέχεια, έγιναν ενέργειες
από το Δήμο για να υπογραφεί εκ
νέου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Το έργο – συνολικού προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ – θα συμβάλλει
σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής
καθώς και στη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και αποτελεί
ένα έργο τεράστιας σημασίας για την
ανάπτυξη της περιοχής.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Με συναίνεση ψηφίστηκε το
Τεχνικό Πρόγραμμα Παλλήνης
Τη Δευτέρα 21/3 συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Παλλήνης με θέμα το Τεχνικό
Πρόγραμμα (Τ.Πρ.).
Οπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο
φύλλο, το Τεχνικό Πρόγραμμα είχε συζητηθεί και στις τρεις Κοινότητες του Δήμου
(Παλλήνη, Ανθούσα, Γέρακα) καθώς επίσης
και στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος περιέγραψε με
λίγα λόγια τι περιλαμβάνει το Τ.Πρ.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι το κύριο εργαλείο για συγκλίνουσα και ισόρροπη ανάπτυξη ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό

επίπεδο όλης της πόλης, εξήγησε και είπε
ότι το «σύνθημά μας είναι:
Ο Δήμος είναι ένας
η πόλη είναι μία
και οι γειτονιές είναι τρεις».
Ενημέρωσε ότι στο Γέρακα υπήρχαν συνεχιζόμενα έργα όπως και στις άλλες δύο γειτονιές. Είναι συμβατικές υποχρεώσεις που
πρέπει να ολοκληρωθούν. Αλλά σε κάθε
ενότητα έβαλαν και καινούργια έργα.
Κάποια είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
Κάποια πάνε μέσω ΕΠΣΑ που είναι ενταγμένα και άλλα τα προωθούν για να τα εντάξουν.
Στην Παλλήνη που έχει 9 ενότητες τα
έχουν χωρίσει σε δύο τομείς.
― Τα εκτός σχεδίου με πολλές μελέτες
― Τα εντός σχεδίου της Παλλήνης που θα
συμπληρωθούν και με τον προϋπολογισμό.
Νέα έργα με αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων, Κάντζα, Αγιο Νικόλαο που είναι ο
ιστορικός χώρος της Παλλήνης από όπου
ξεκίνησε και το Βακαλόπουλο. Υπάρχουν
έργα οδοποιϊας και συντήρησης οδών.
Τα κονδύλια που αναλογούν ανά ενότητα
σε νέα έργα είναι:
880.000 € στην Ανθούσα
2.725.000 € στον Γέρακα
4.214.000 € στην Παλλήνη
Η Ανθούσα και ο Γέρακας παραμένουν στα
ίδια περίπου με πέρυσι επίπεδα, ενώ στην
Παλλήνη δίνει περισσότερα νέα έργα για να
μπορέσει να προχωρήσει η ανάπτυξη, τόνισε ο Δήμαρχος ολοκληρώνοντας.

Παρά τις συγκρούσεις, τις επισημάνσεις, τις διαφοροποιήσεις επήλθε η συναίνεση και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης ψηφίστηκε σχεδόν από το
σύνολο των συμβούλων, αφού μόνο ένας σύμβουλος το καταψήφισε.
Το ύψος του ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίδες για έργα μέσω ΕΣΠΑ
εξέφρασε ο Δήμαρχος.
Δεν διαβάστηκε στο σώμα επιστολή δημότη που κατέθεσε στο προεδρείο και
αφορούσε ακριβώς τον τρόπο διαβούλευσης του Τεχνικού Προγράμματος.
Οπως τη διαβάσαμε από το anatolikiattikinews.blogspot.com o Δημότης κατηγορεί
το Δήμαρχο για αγγλοσαξονική φλοσοφική αρχή του Διαίρει και βασίλευε.
Είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος χάνει συχνά την ψυχραιμία του!
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Κωνσταντάς, έψεξε τον Δήμαρχο ότι «θέλησε να περάσει στον κόσμο ότι έβαλε στην
αγκαλιά του το φτωχό παιδί, την Παλλήνη, για
να το ζεστάνει». Αλλά δεν είναι έτσι γιατί η
Παλλήνη έχει πάνω από 6 εκατομμύρια € συνεχιζόμενα έργα. Δεν έχει χρέη, έκανε έργα
με ίδιους πόρους. Εχει 9 μελέτες έτοιμες που
τις κρατάει το Υπουργείο ένα χρόνο στο συρτάρι του.

αφορά τη συνολική πολιτική και τις ενιαίες
δράσεις για τα επόμενα χρόνια. Να μη γίνει
καμία οικιστική ανάπτυξη. Να κατοχυρώσουμε τις χρήσεις για σημαντικά ζητήματα
που έχουμε”.
Την αποχέτευση ακαθάρτων τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί εντός του 2011 ή
στο Πλατύ Χωράφι ή μόνος του ο Δήμος για
να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, επεσήμανε.
Η Μαρία Λεβαντή (της πλειοψηφίας) ψήφισε με επιφύλαξη το Γ.Π.Σ. γιατί όπως τόνισε ότι «δεν ξέρω το άνοιγμα του ΓΠΣ τί
θα φέρει από αυτούς που καλοβλέπουν την
περιοχή. Το ΝέοΡυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
θα δοθεί μέσα στον επόμενο μήνα για διαβούλευση. Ο,τι προβλέψουμε πρέπει να εμπεριέχεται μέσα σ’ αυτό. Αρα το ΓΠΣ δεν
έχει νόημα να γίνει τώρα. Θα ψηφίσω το
ΓΠΣ με την επιφύλαξη της εξασφάλισης

φορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων
που έχει ψηφιστεί εδώ και τρία χρόνια και
δεν έχει γίνει τίποτα. “Μέχρι 50% χάνεται
νερό από πεπαλαιωμένα δίκτυα”. επεσήμανε.
Το Τεχν. Πρ. θα έπρεπε να έχει τη φιλοσοφία του ενιαίου σχεδιασμού όλης της νέας
πόλης, είπε και επεσήμανε την αναγκαιότητα ενός νέου νεκροταφείου, ενός χώρου
μεταφόρτωσης σκουπιδιών.
Ο Δημ. Βελιώτης το χαρακτήρισε “μη ρεαλιστικό. Δεν δικαιολογεί το σύνολο της δαπά-

νης. Δεν είναι υλοποιήσιμο, μεταφέρονται τα
έργα από χρόνο σε χρόνο ως τις εκλογές,
που όλοι δίνουν τα ρέστα τους”.
Αρ. Βίτσιος: Προεκλογικά λέγατε ότι ο Γέρακας είναι μακράν όλων. Σήμερα δεν βλέπουμε
κάτι τέτοιο, αφού έπρεπε να προταχθούν οι
ενότητες που είναι πίσω. Θα ψηφίσω με επιφύλαξη την εγκύκλιο Ραγκούση που μιλάει
για ίση κατανομή, δήλωσε.

Αποσύρθηκε το θέμα
“Τέλη ύδρευσης Ανθούσας”

Εξήγησε ότι η Παλλήνη είχε ένα ιδιαίτερο
οικιστικό και μπήκε σε μια διαδικασία με το
χαρακτηρισμό και τη μελέτη ρεμάτων.
“Αχταρμά” χαρακτήρισε το Τεχν. Εργο, το
οποίο δεν έχει “διεκδικητικο κομμάτι”.
«Πρέπει επιτέλους να καταρριφθεί αυτή η
θεωρία: Εμείς θα φτιάξουμε την Παλλήνη»,
κατέληξε.

Επιφυλάξεις για το Γ.Π.Σ.

των αδόμητων χώρων και οπωσδήποτε μετά
το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας».

Στα νέα έργα που αναγράφει το Τεχνικό
Πρόγραμμα είναι και η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), κάτι
που έβαλε σε σκεπτικισμό συμβούλους της
μειοψηφίας αλλά και της πλειοψηφίας.
Με επιφύλαξη το άκουσε ο Σπ. Κωνσταντάς
γιατί όπως είπε θα ανοίξει τις πόρτες στο
Καμπά, στη ΔΕΗ και στο Υπ. Εθν. Αμυνας
για το στρατόπεδο Λάμπρου και το Λόφο
Λεβίδη. Ποιος θα προστατεύσει αυτές τις
περιοχές. Αναλαμβάνουμε μεγάλες ευθύνες, τόνισε.
Ο Θ. Γκοτσόπουλος ζήτησε να μάθει “ποια
είναι η κατεύθυνση που θέλει να δώσει η
Δημοτική Αρχή”, και δήλωσε ότι “Για μένα
πρωτεύει ο χωροταξικός σχεδιασμός που

Ο δημ. σύμβουλος Νικ.Γαβράς δήλωσε δυστυχής γιατί σε κάθε συνεδρίαση παρακολουθεί
“κοκορομαχία” μεταξύ
του
Δημάρχου Αθ. Ζούτσου και του επικεφαλής
της μειοψηφίας και τ. δημάρχου Παλλήνης
Σπ. Κωνσταντά. «Ενώ συμφωνούν τελικά
στην πολιτική, ποιος ο λόγος να ανταπαντά
ο δήμαρχος σε κάθε γνώμη ή άποψη του
συμβούλου;» αναρωτήθηκε.
Χαρακτήρισε το Τ.Πρ. αντιγραφές και συρραφές για προπαγανδιστική κατανάλωση
και το καταψήφισε.
Ο Γ. Μπουλμπασάκος, και ήταν ο μόνος,
αναφέρθηκε στην παγκόσμια ημέρα νερού
που ήταν εκείνη την ημέρα και έκανε ανα-

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αφορούσε τα τέλης ύδρευσης Ανθούσας,
που ταλανίζει τους καταναλω- τές της
Ανθούσας αφού τους έχουν χρεώσει τεράστια ποσά.
Ο Δήμαρχος σε προηγούμενη συνεδρίαση ανέλαβε την υποχρέωση να τα
πληρώσει ο Δήμος. Μένει να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ.
Το θέμα αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε
γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος είναι κανονιστικού χαρακτήρα και έπρεπε να είχε περάσει πρώτα από την οικονομική
Επιτροπή.
Ολιγωρία του καταλογίζει εκπρόσωπος
της Ανθούσας, ο οποίος του υπενθύμισε
ότι στις 28/2 που συζητιόταν το θέμα τον
είχαν ενημερώσει ότι είναι κανονιστική
πράξη και περίμεναν ότι θα είχε προχωρήσει η διαδικασία, αλλά...

Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Στιγμιότυπο της ομιλίας του
Πρωθυπουργού στη Βουλή
για τις εξελίξεις στη Λιβύη
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη συζήτηση στη Βουλή, για το θέμα των
εξελίξεων στη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα στη Λιβύη. Είναι
θέμα εθνικής σημασίας, που μας επηρεάζει και μπορεί να
μας επηρεάσει σημαντικά και έκρινα σκόπιμο να εξηγήσω
την εθνική στάση που τηρούμε, προσδοκώντας να υπάρξει
ένα πεδίο εθνικής συνεννόησης των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βόρεια Αφρική και, ευρύτερα, ο αραβικός κόσμος, σείονται τους τελευταίους
μήνες από ένα μαζικό κύμα απαίτησης δημοκρατίας. Η

σπίθα που άναψε στην Τυνησία, έγινε πυρκαγιά ενάντια
σε αυταρχικά καθεστώτα στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή. Απέδειξε πόσο απρόβλεπτες, όσο και ανατρεπτικές, μπορεί να είναι οι εξελίξεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Είναι οι οικονομίες και οι πολιτισμοί που αλληλοσυνδέονται, η τεράστια δύναμη της τεχνολογίας που, σε μια άλλη
περίπτωση, αυτήν της Ιαπωνίας, μας θύμισε τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, με τραγικό μάλιστα τρόπο,
αλλά και οι τεχνολογίες που, στην περίπτωση της Βόρειας
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, συνέβαλαν σε ένα σαρωτικό κύμα αφύπνισης και προόδου.
»Όμως, βαθύτερα αίτια αποτελούν τα χρόνια προβλήματα,
ελλείμματος δημοκρατίας, ανισοτήτων, πελατειακών προνομίων και διαφθοράς, πολιτικής καταπίεσης και στέρησης δικαιωμάτων. Αυτά οδήγησαν σε μία κατ’ αρχήν
ειρηνική διαμαρτυρία και, γρήγορα, σε εξέγερση των πολιτών.
Στο σημερινό ανοιχτό κόσμο, πολίτες και κυρίως οι νέοι
αισθάνονται χωρίς προοπτική και ελπίδα, όμως, χάρη στο
διαδίκτυο, έχουν πλήρη αντίληψη των δυνατοτήτων του
σημερινού κόσμου και, μαζί, και των αδικιών που έπνιγαν
το δικό τους μέλλον σε αυτές τις χώρες.

Ι821: Η παράλληλη επανάσταση στην Κρήτη
«Primum Graius homo mortalis tollere contra
est oculos ausus primusque obsistere contra»
Λουκρήτιος από το “de Rerum Natura” στιχ. 65-68

Τότε πρώτος ο Έλληνας τόλμησε να υψώσει το βλέμμα του το θνητό καταπάνω της
και να αντισταθεί.*
Ο Σπ. Τρικούπης μέμφεται την Κρήτη, ότι
στην επανάσταση του ’21 άργησαν να κινηθούν επαναστατικά. Του αντιπαρατίθεται ο
ιστορικός Δ. Κόκκινος, γράφοντας πως «το
φαινόμενο της επανάστασης της Κρήτης,
είναι μοναδικό σε όλη την ιστορία του ελληνικού αγώνα. Ήταν μια εξέγερση εγκαθείρκτου αλυσοδεμένου τιτάνος με μόνην
δύναμιν, την ελληνική συνείδησιν». Στα
γραφτά, τού ιδιαίτερα ιστορικά μελετημένου πατέρα μου καταφαίνεται πως πάντοτε
«οι Κρήτες στους απελευθερωτικούς αγώνες τους βρίσκονταν σε άμεση μυστική
σχέση, και εν πολλοίς συντονισμό με την
λοιπή Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Μάνη».
‘Όμως η έκρηξη της επανάστασης στην
Κρήτη, δεν άρχισε απόλυτα ημερολογιακά
ταυτόχρονα με την Πελοπόννησο. Γιατί
αυτό ήταν αδύνατο και μάλιστα για δυό λόγους: πρώτος η παντελής ή τουλάχιστον
μεγάλη έλλειψη πολεμικών όπλων, γιατί
είχε προηγηθεί αφοπλισμός ακόμη και κυνηγητικών, αλλά και η ανεπάρκεια σε πολεμικά και λοιπά αναγκαία εφόδια
και δεύτερος, η μεγάλη αναλογία σε Τούρκους στον πληθυσμό του νησιού με τα καθημερινά δείγματα απάνθρωπης και
ανεξέλεγκτης αγριότητας του κατακτητή.
Ο ιστορικός του κρητικού αγώνα, Καλλίνι-

κος Κριτοβουλίδης σχετικά με τον πρώτο
λόγο γράφει «Εγκατελειμμένοι και απροετοίμαστοι οι Κρήτες κατήλθον εις τον
αγώνα. Τα πολεμοφόδια των ήσαν
κατ΄αρχάς τεσσαράκοντα βαρελάκια πυρίτιδος, ήτοι οκάδες 380. Πού δε ο μόλυβδος
και ο χάρτης; Τα ιερά βιβλία των Εκκλησιών
και τα βαρίδια των στατήρων, εχρησίμευσαν
το πρώτον δια την κατασκευήν χαρτουτσίων και φυσιγγίων . ΄….Όπλα ουχί πλειότερα των 1200 εξ ών μεν Σφακιανών ήσαν
περί τα 800».
Στις αρχές του Απριλίου του 1821, άρχισαν
οι μυστικές συνελεύσεις στα Σφακιά. Στις 7
Απριλίου στα Γλυκά Νερά, στις 15 στην Παναγία τη Θυμιανή. Ιδρύθηκε τότε και η Επαναστατική Καγκελαρία των Σφακίων. Στις
14 Ιουνίου 1821, αποφασίστηκε η έναρξη
του αγώνα με τη νικηφόρα μάχη στο Λούλο
Κεραμειών. Μαζί δόθηκε και η πρώτη επίσημη διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης
των Κρητών, που επικύρωνε την επανάσταση.
Σε λίγες μέρες το ξεσήκωμα γενικεύεται και
το αίμα αρχίζει πάλι να ρέει στην Κρήτη.
«Μες το αίμα βουτηγμένη/με πληγές νωπαίς ακόμα / από της Κρήτης το άγιο χώμα
/ επετάχθη η λευτεριά», γράφει εν συγκινήσει ο Ι. Πολέμης και μελοποιεί ο Διονύσιος
Λαυράγκας.
Η εκδίκηση των Τούρκων υπήρξε φοβερή.
Στις 19 Ιουνίου σε αντίποινα και για εκφοβισμό, απαγχονίζεται ο επίσκοπος Κισσάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκης. Ο επίσκοπος
Καλλίνικος Σαρπάκης φυλακίζεται μαζί με
το διάκο του Αρτέμιο. Το γυναικείο μονα-

Ο θυμός και η απογοήτευση, μετουσιώθηκαν γρήγορα σε
κίνημα διαμαρτυρίας και σε μια ειρηνική επανάσταση.
Στην Τυνησία και την Αίγυπτο, τα καθεστώτα υπέκυψαν
στις λαϊκές πιέσεις και ο μακρύς και δύσκολος δρόμος
προς την ελευθερία και τη δημοκρατία, μόλις ξεκίνησε.
Αποδομήθηκαν και μύθοι, όπως αυτό που συχνά λεγόταν,
ότι «η δημοκρατία δεν είναι για τους μουσουλμανικούς ή
αραβικούς λαούς» ή ότι «η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται για
την πολιτική».
Και αλλού στην περιοχή, στην Υεμένη, στο Μπαχρέιν, αλλά
ακόμα και πιο κοντά μας, όπως στη Συρία, παρατηρούμε
ανάλογα φαινόμενα, αλλά και βίαιες συγκρούσεις».
σ.σ. Πολύ σπουδαία και ωραία αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Δείχνει πως έχει κατανοήσει, πώς οι λαοί αφυπνίζονται και αντιδρούν.
Οτι οι νέοι μεταναστεύουν
Οτι δεν ανέχονται τη διαφθορά και την πελατειακή σχέση.
Οτι ο θυμός και η απογοήτευση κάνει τη σπίθα πυρκαγιά.
Και όλα μαζί γίνονται τσουνάμι.
Εκείνο που δεν έχει κατανοήσει ακόμη, είναι ότι κοιτάζει
έξω από το παράθυρο (σε άλλες χώρες) ενώ θα έπρεπε να
στρέψει το βλέμμα του και προς τα μέσα...

στήρι του Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές
Ακρωτηρίου, λεηλατείται. Μουσουλμάνοι
εξαγριωμένοι, ατιμάζουν και σφάζουν τις
μοναχές και πυρπολούν το μοναστήρι. 400
χριστιανοί σφαγιάζονται στα Χανιά σε λίγες
μέρες. Στο Ρέθυμνο απαγχονίζεται ο επίσκοπος Γεράσιμος Περδικάρης ή Κοντογιανάκης. Οι κανιβαλισμοί και οι ακρότητες δεν
έχουν όρια. Του βγάζουν την καρδιά και με
το αίμα του ποτίζουν την τουρκική σημαία.
Στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο) οι Τούρκοι
έχουν τώρα επίσημα το δικαίωμα της οπλοφορίας και το δικαίωμα της θρησκευτικής
αδικοπραξίας. Μόλις λοιπόν έρχεται από
την Πόλη, το μαντάτο του απαγχονισμού
του μαρτυρικού πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’
στις 24 Ιουνίου, με αλαλαγμούς σφαγιάζεται ο μητροπολίτης Γεώργιος Παρδάλης και
οι επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος, Χερρονήσου Ιωακείμ, Λάμπης και Σφακίων Ιερόθεος, Σητείας Ζαχαρίας,
Διοπόλεως
Καλλίνικος. Καίνε μοναστήρια, το ένα μετά
το άλλο. Σκοτώνουν ηγουμένους, κληρικούς, λαϊκούς. Συνολικά σε μια μέρα μόνο,
περίπου 800. Η αρχινισμένη επανάσταση
όμως δεν τιθασσεύεται.
Με ορμητήριο τα Σφακιά, εξαπλώνεται σε
όλη την Κρήτη. Αρχικά στη Δυτική, στα
χωριά της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα.
Στα Κεραμειά, στη Μαλάξα γίνονται άγριες
μάχες. Από τα Σφακιά, καπετάνιοι οι οπλαρχηγοί, οι Α. Παναγιώτου και Γ. Δασκαλάκης
ή Τσελεπής εγγονός του Δασκαλογιάννη,
από τον Αποκόρωνα ο Σήφακας, από το
Θέρισο οι αδελφοί Χαλήδες. Μάχες σκληρές γίνονται στου Λάκκους της Κυδωνίας.
Ο Λατίφ πασάς των Χανίων με 5000 άνδρες, κατατροπώνεται και τα υπολείμματα
του στρατού του διασκορπίζονται ή κλείνονται στο φρούριο των Χανίων. Στο Ρέθυμνο οι οπλαρχηγοί Αναγνώστης και Πέτρος
Μανουσέλης, Δεληγιαννάκης, Αντ. Χελιδόνης, Γ. Τσουδερός , μάχονται για τα κοινά
εθνικά ιδανικά. Οι οπλαρχηγοί Ρούσος
Βουρδουμπάς, Β. Κουρμούλης, Γ. Τσουδερός. Πωλογιώργης, και Μελιδόνης κατανικούν τους σκληρούς Αμπαδιώτες Τούρκους
στο Αμάρι, στη θέση Άγιος Ιωάννης Καημένος και παίρνουν λάφυρα, πολλά όπλα και

πολεμοφόδια. Η επανάσταση γρήγορα φτάνει ανατολικά στα πεδινά Ηρακλειώτικα,
Μεσαρά, Γερακιανή Λαγκάδα, Μυλοπόταμο.
Το σύμπαν σείεται από τις κλαγγές των
όπλων.
Οι Σφακιανοί, όπου και το κέντρο του
αγώνα, ζητούν απελπισμένοι από «την Ελληνικήν κυβέρνηση και ταις δύο ναυτικάς
νήσους μπαρούτι, βόλια και άρματα». Και
προ παντός ναυτική ενίσχυση για τον πλήρη
αποκλεισμό των Τούρκων, που πολιορκούνται αποκλεισμένοι στα φρούρια από τους
επαναστάτες. Στο νησί μέχρι τώρα, τα λιγοστά καράβια που έχουν φτάσει είναι από
την Κάσο, με ιδιωτική πρωτοβουλία υπό τον
ηρωϊκό πλοίαρχο Θεόδωρο Κανταρτζή. Οι
Υδραίοι στέλνουν μόνο συγχαρητήρια και
ευχές για τον αγώνα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να κινηθούν τα καράβια. Τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα στην Ελλάδα.
Επι προσθέτως ο τουρκικός στόλος κατευθύνεται προς τη Χίο. Ετοιμάζεται σε επικουρία του και ο Αιγυπτιακός. Ούτε λόγος
για υποστήριξη. «Γι΄αυτόν τον λόγο, καμμία ενίσχυσις δεν εδόθη εις τους Κρήτας»,
γράφει ο Κόκκινος «καμμία υποκίνησις δεν
έγινε εκ μέρους των ιθυνόντων την επανάστασιν». Η κυβέρνηση περιορίστηκε απλά
αργότερα να στείλει σαν οργανωτή αρχηγό
τον Πέτρο Σκυλίτση. Οι Κρήτες όμως δεν
μπορούσαν να περιμένουν ήσυχοι, ούτε
πλέον υποτεταγμένοι. Τουλάχιστον για όσο
το αίμα θα κυλούσε στις φλέβες τους, το
αίμα αυτό έπρεπε και ήταν προορισμένο, να
ποτίσει το κρητικό χώμα· και το πότισε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
• Είναι γνωστό, ότι το πρώτο ρήγμα διάλυσης
της παντοδύναμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
το επέφερε η Επανάσταση των Ελλήνων το
1821. Αυτό, οι μόνοι που δεν το θυμούνται και
δεν το τιμούν, είμαστε εμείς οι απόγονοι των
αγωνιστών της Επανάστασης.
• Βιβλιογραφία.
1) Δ. Κόκκινου: “Η Ελληνική Επανάστασις” εκδ. Μέλισσα
2) Θ. Δετοράκη ‘’Ιστορία της Κρήτης’’
3) J. Tulard. ‘’Ιστορία της Κρήτης” Εκδ. Ζαχαρόπουλου
4) Κ. Παπαρρηγόπουλου ‘’Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους”.
5) Σπ. Τρικούπη “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως’’
6) “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους’’ Εκδοτική Αθηνών
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Σουλιώτισσες

ίγες μέρες μετά τ’ αφιερώματα στην Ημέρα της Γυναίκας κι εκεί κοντά στην επέτειο της Εθνεγερσίας, ένα
φτωχικό θυμίαμα στην ιερή μνήμη κάποιων πολύ ξεχωριστών Ελληνίδων, που έλαμψαν με το φως της αδάμαστης
ψυχής τους, της λεύτερης κι ευγενικής, και άστραψαν μέσα
στα σκοτάδια της σκλαβιάς, έτσι όπως τα σπαθιά τους άστραφταν.
Γιατί μιάς ψυχής ίσιας, άκρη και τελείωση και δικαίωση
ήταν εκείνα τα σπαθιά. Σε αξεχώριστη πύρινη ρομφαία, ΨυχήΧέρι-Σπαθί, ένα ήταν. Κι αν άκουγαν σ’ ονόματα όπως Δέσπω,
Μόσχω, Χάϊδω, εκείνα τ’ αψηλώματα τ’ Ανθρώπου, όνομα ένα
είχαν κι ένα καμάρι: Σ ο υ λ ι ώ τ ι σ σ α.
Το Σούλι δεν κρατήθηκε δύο αιώνες λεύτερο, επειδή τέτοιους άντρες είχε, αλλ’ επειδή τέτοιους άντρες γεννούσαν,
ανέτρεφαν και συντρόφευαν ισάξιές τους οι Σουλιώτισσες. Όταν τριγυρισμένος είσαι από κάμπους αφεντάδων και δούλων κι εσύ τα βουνά και
τα βράχια έχεις διαλέξει, να σπείρεις τη μόνη
που φυτρώνει εκεί Απόφαση και να σοδειάζεις τη
μόνη που βλασταίνει Λευτεριά, τότε κανείς δεν
εξαιρείται από το χρέος που τα βράχια ζητούν
για να ‘ναι δικά σου. Εκατό χρόνια απ’ τον ξεριζωμό των Σουλιωτών, το φεμινιστικό κίνημα σ’
Ευρώπη κι Αμερική άρχισε να διεκδικεί ψίχουλα
της ισότητας έναντι των ανδρών, που για τις Σουλιώτισσες ήταν αυτονόητη και κυριολεκτικά με
το σπαθί τους κερδισμένη. Άραγε αναλογίστηκε
κανείς από τους σημερινούς, πελαγωμένους σε
αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας άντρες, που
αντιγράφουν τηλεοπτικά πρότυπα χαζοχαρούμενου «ανδρισμού», πόσο άντρες ήταν εκείνα τα
στοιχειά των σουλιώτικων βουνών, που με τον
έρωτα τέτοιων Γυναικών τούς είχε ευλογήσει κι ολοκληρώσει
ο Θεός;
Τι αξίζει πιο πολύ; Να ζήσεις πολλά, πολλά χρόνια για ...να
χαρείς τη σύνταξή σου και πλάϊ στα φάρμακά σου να σβήσεις
σε κρεβάτι, ή στα νιάτα σου σε μάχη λαβωμένος, πλάϊ στ’ άρματά σου να ξεψυχήσεις, σε τέτοιας Γυναίκας την αγκαλιά
γερμένος;
Τι να πρωτογράψει κανείς για τα κατορθώματα των αμαζόνων του Σουλιού στο πλευρό των αντρών τους, αλλά και για

"ΦΩΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΛΑΥΡΑ
Κρυφά το λένε τα πουλιά
κρυφά το λεν τα’ αηδόνια.
Κρυφά το λέει ο ‘γούμενος
από την Άγια Λαύρα.
Παιδιά, για μεταλάβετε
για ξεμολογηθείτε
δεν ειν’ ο περσινός καιρός
κι ο φετεινός χειμώνας.
Μας ήρθε η άνοιξη πικρή
το καλοκαίρι μαύρο
γιατί σηκώθη πόλεμος
και πολεμάν τους Τούρκους.
Να διώξουμ’ όλη την τουρκιά
η να χαθούμε ουλοί.
…Και έγινε έτσι ξαφνικά η ΙΣΤΟΡΙΑ
να σταματήσει το βήμα της στον
Μάρτη του ‘21’, έτοιμη για το καινούριο της σενάριο. Πρωταγωνιστής
ο αείδημος αρχιερέας, Παλαιών Πατρών Γερμανός.

Ο γιγαντόσωμος ευρυπλάστης
και βαθυγένειος Γερμανός

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
τις εντελώς δικές τους σελίδες απαράμιλλου ηρωϊσμού κι αυτοθυσίας; Τόμοι επί τόμων έχουν γραφτεί από Έλληνες και ξένους. Κάτι σαν μνημόσυνο ψυχών μπορώ μόνο να κάμω, αφού
στον στενό χώρο ενός άρθρου ούτε ως χρονολόγιο δεν χωρούν οι δέκα γνωστοί σουλιώτικοι πόλεμοι και οι θυσίες των
απροσκύνητων ξεριζωμένων σ’ όλη τη διάρκεια του ξεσηκωμού του 1821.
Στον πρώτο πόλεμο τ’ Αλήπασα, ένατο κατά των Σουλιωτών, στα 1792, έλαμψε η καπετάνισσα Μόσχω Τζαβέλα, γυναίκα του πολέμαρχου Λάμπρου και μάνα του ομήρου τότε στα

Γιάννενα, Φώτου. Κοντά της πρωτοδοξάστηκε και η δεινή πολεμίστρια Χάϊδω, θυγατέρα του ξακουστού για την αντρειά
του καπετάνιου Γιαννάκη Σέχου, για τους καταγραμμένους
άθλους της οποίας δεν αρκεί ένα βιβλίο. Στις 20 Ιουλίου του
1792, 400 Σουλιώτισσες υπό την αρχηγία της Μόσχως και της
Χάϊδως εφορμούν ξιφήρεις σε ξέφρενη επέλαση κατά υπεράριθμων Τουρκαλβανών που κόντευαν να κυκλώσουν 300 αποκαμωμένους από ώρες λυσσώδους μάχης Σουλιώτες και
τρέπουν τους εχθρούς σε άτακτη φυγή.
Και στον δεύτερο πόλεμο κατά τ’ Αλήπασα 1800-1803 διέ-

πρώτος στην Λαύρα επαναστάτης
και στο βήμα ρήτωρ δεινός. (Π. Σούτσος)
Ο ιστοριογραφικός θρύλος, τον φέρνει χάραμα στο σταυροαναστάσιμο πανηγύρι της
Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα, όπου φουντώνει ο ξεσηκωμός για το αναστάσιμο
αύριο. Και η φαντασία, που καλπάζει μέσα
στον ρού της Ιστορίας, τον εικονίζει γονατιστό όλο ταπείνωση και αυτοσυντριβή
μπροστά στον Εσταυρωμένο: « Πρόσθες
ημίν Κύριε, πίστη εις την Ανάστασιν…». Να
ανάβει μετά το αναστάσιμο κερί της ελπίδας και, με ένα αποφασιστικό βήμα, να μεταλαμπαδεύει την πλημμυρίδα της πίστης
στη θάλασσα της κλεφτουριάς κάτω από
τις κωδωνοκρουσίες του όρθρου της νίκης
του θανάτου: ΔΕΥΤΕ! ΛΑΒΕΤΕ!.
Μπροστά σε τόσο θάμπος, τα εγκόσμια
σβήνουν μεμιάς. Οι σταυρωμένες ψυχές
κοινωνούν εκείνο το φως το "τέλειον",
όταν πάνω στην έξαρση ενός κοσμογονικού σπασμού αναδύεται η μεγαλειωδέστερη στιγμή ανάμεσα στην ύπαρξη και
στην Ιστορία: Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ.
Όλο το υπόλοιπο έρχεται από εκεί και εξακοντίζεται μέσα σε μήνυμα καθαρής θέλησης ζωής: θάνατος ή Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
που δεν ανταλλάσσεται με κανένα επίγειο

μεγαλείο! 'Ένα βήμα παρακάτω, ένας ιερωμένος-χείμαρρος που κατεβάζει πολλή
ψυχή και πολύ φως, ύψωνε το Λάβαρο της
Επανάστασης βροντοφωνώντας: Αναστήτω το Έθνος.
- Απαύγασμα Θεόσταλτου λογισμού? τούτος ο λόγος του, έγινε δύναμη και έμπνευση, και η έμπνευση εμμονή και
έναυσμα, ώσπου, ανέτειλε ο ήλιος της
λευτεριάς.
Πολύ παραστατικά ο ποιητής μας με τη
συμβολική δύναμη της πένας του, ανασύρει μέσα από τη φλόγα της εκρηκτικής ψυχοσύνθεσης
του
πρωτοεπαναστάτη
Γερμανού το "Φως της Λευτεριάς" που
μέχρι και σήμερα καταχθόνιες δυνάμεις
προσπαθούν να σβήσουν αλλά δεν το καταφέρνουν.

Ποιος είναι κείνος ο παπάς
που μ’ οψη αναμένη
σαν φως από της εκκλησιάς
το ιερό προβαίνει…*
* Περισσότερες πληροφορίες για την προσωπικότητα του Παλαιών Πατρών Γερμανού στο βιβλίο «Ματωμένα ράσα» του
Σπύρου Μελά.
Ελένη Κομνηνού

πρεψε η Μόσχω που εξυμνήθηκε από πολλούς Έλληνες και
ξένους ιστορικούς. Ο Γάλλος συγγραφέας Blanchard αναρωτιέται: «Ποιό υψηλότερο παράδειγμα πατριωτισμού δύναται να
επιδείξει η Ιστορία από την Μόσχω Τζαβέλα»; Αλλά σ’ εκείνον
τον τριετή, τελευταίο πόλεμο, τον απελπισμένο κι επικό, ήταν
η λεπτή και μικροκαμωμένη λέαινα Χάϊδω Σέχου που έκανε
Σουλιώτες κι εχθρούς να παραμιλούν από θαυμασμό. Αδερφοποιητή του πολέμαρχου Φώτου Τζαβέλα απ’ τα παιδικά τους
χρόνια, μάχεται ισάξια στο πλευρό του στη νίκη της 12ης Ιουνίου του 1800. Επικεφαλής λίγων Σουλιωτών σε κατοπινή νυχτερινή επιδρομή στο εχθρικό στρατόπεδο στην Κουρίλα,
αρνείται να υπακούσει στην παράκληση του βαρειά τραυματισμένου Φώτου να φύγουν για να σωθούν, αφού του κόψουν
το κεφάλι για να μην πέσει ζωντανός στα χέρια των εχθρών·
κι άνοιξαν δρόμο με τα σπαθιά αποκομίζοντας
μαζί τους τον πολέμαρχο. Στη μάχη της 7ης Δεκεμβρίου του 1803 αντεπιτίθεται δίπλα στους υπό
τον Φώτο Σουλιώτες, ως καπετάνισσα σώματος
Σουλιωτισσών και πετώντας φτάνει πρώτη στην
εχθρική παράταξη φονεύοντας με το σπαθί της
τον Τούρκο διοικητή. Μετά τον ξεριζωμό υπηρετεί ως ταγματάρχης του αγγλικού στρατού στην
Κέρκυρα και πολεμά μαζί με τον Φώτο Τζαβέλα
στην εκστρατεία στη Νεάπολη. Έκτοτε χάνονται
τα ίχνη της, αλλ’ όχι κι ο θρύλος της.
Από του Ζαλόγγου τον γκρεμό όπου, πριν πέσουν με τα παιδιά τους, πολέμησαν πρώτα με τα
τουφέκια, μετά με τα σπαθιά και στο τέλος με πέτρες, μέχρι την μεγαλειώδη αντίσταση και τ’ ολοκαύτωμα των Μποτσαραίων στη Μονή Σέλτσου,
τον Απρίλη του 1804, όπου με επικεφαλής τη Χριστίνα Μπότσαρη, αποκομμένες από τους άντρες
μάχονται με μαχαίρια και πέτρες κι ύστερα κάποια φώναξε
«θάνατος...» και σαν μία πήδηξαν 200 Σουλιώτισσες σε βάραθρο 250 μέτρων και πνίγηκαν σε παραπόταμο του Αχελώου,
έως τ’ άλλο ολοκαύτωμα της εβδομηντάχρονης καπετάνισσας
Δέσπως Μπότση, στου Δημουλά τον πύργο, στη Ρινιάσα (σήμερα Ριζά, πάνω απ’ την Καστροσυκιά), «σκλάβες Τουρκών μη
ζήσωμε, παιδιά μ’ μαζί μ’ ελάτε και τα φουσέκια τ’ άναψε κι
όλες φωτιά γενήκαν», τι να σου πρωτοθυμηθώ Σουλιώτισσα
και πόσο θλίβομαι που άλλο χώρο δεν έχω εδώ να σε τραγουδήσω, αν και πού να χωρέσεις εσύ εκτός απ’ τα βουνά σου και
τον ουρανό σου.
Σ’ άφησα τελευταία πανέμορφη Ελένη του Νότη Μπότσαρη, βεργολυγερή, ξανθομαλλούσα και γαλανομάτα, άξια
καπετάνισσα του Σουλιού στα είκοσί σου που έφυγες χρόνια.
Εσύ που έμαθες τ’ άρματα στον μικρότερό σου τότε πρωτοξάδερφο Μάρκο Μπότσαρη. Είχες πολεμήσει ώρες ατέλειωτες
στο Σέλτσο, όταν στο σεληνόφως είδες πεσμένο τον πατέρα
σου να ψυχορραγεί. Γονάτισες πλάϊ του, μέτρησες τις πληγές
του, πέντε ήτανε, τον σκέπασες με το πανωφόρι σου κατά πως
συνήθιζαν οι Σουλιώτισσες να σκεπάζουν τους λαβωμένους
και τους σκοτωμένους Σουλιώτες. «Τι να κάμω πατέρα»; τον
ρώτησες. Κι εκείνος σ’ αποκρίθηκε: «ήρθε η ώρα σου να σκοτωθείς κόρη μου». Κι αυτό έκαμες. Συνέχισες να πολεμάς κι
όταν σε κύκλωσαν οι Λιάπηδες, έπεσες στ’ αφρισμένο ποτάμι,
κολύμπησες, αρπάχτηκες από ‘να βράχο αλλά κι εκεί σε στρίμωξαν. Όρμησε ένας τους να σε πιάσει, θαμπωμένος απ’ την
ομορφιά σου, αλλά τον έπιασες εσύ και πνιγήκατε μαζί, δίνοντάς του να καταλάβει τη σουλιώτικη εκδοχή του ορισμού
«καλλονή θανάσιμη». Ακόμα και σήμερα κείνο το μέρος λέγεται «πήδημα της Ελένης». Ακόμα και σήμερα όσοι διαβαίνουν
νύχτα τον άγριο κείνο τόπο, ρίχνουν μιά πέτρα στο ποτάμι,
σταυροκοπιούνται και λένε «Θεός σχωρέσ’ την καπετάν
Ελένη».
Θεός σχωρέσει -αν και χλωμό το βλέπω- κι όσους από μας
αγνωμονούμε στις θυσίες σας κι ασεβούμε στη μνήμη σας
Σουλιώτισσες και Σουλιώτες. Λες κι έχουν κι άλλα έθνη τέτοιους προγόνους να δείξουν.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

1,5 εκατομμύριο € ημερησίως σπαταλάει η Ελλάδα για τον Καντάφι!
Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να διαθέσει το στρατιωτικό δυναμικό μας στο συνασπισμό
των δυνάμεων που θα αναλάβουν να καταστρέψουν
τις δυνάμεις του Καντάφι με το αιτιολογικό ότι πρέπει να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός. Έτσι ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του ΝΑΤΟ, οι υπουργοί
Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας και Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσαν την συγκατάθεσή
τους για την εμπλοκή:
“- Τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16
(αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες εξηγούν ότι τα
ελληνικά μαχητικά δεν θα αναλάβουν βομβαρδισμό
στόχων αλλά θα περιοριστούν σε ρόλο αναχαίτισης).

αμερικανικής βάσης στην Κρήτη ελλιμενίστηκαν τις
προηγούμενες μέρες ένα αμερικανικό πυρηνοκίνητο
υποβρύχιο, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στο οποίο

μπορούν να μεταφορτωθούν πύραυλοι cruise, βοηθητικά πλοία αλλά και πετρελαιοφόρα του έκτου στόλου των ΗΠΑ”.
Κι αν πούμε ότι την διάθεση των αεροδρομίων ως
στρατιωτικών βάσεων είμαστε υποχρεωμένοι λόγω
της συμβάσεως του ΝΑΤΟ να την τηρήσουμε, αυτό
που δεν μας υποχρεώνει κανείς είναι να στείλουμε
δυνάμεις στρατιωτικές στη Λιβύη. Παρ’ όλα αυτά η

Ελληνική κυβέρνηση έκρινε ότι μέσα στην οικονομική
μιζέρια που μαστίζει την χώρα μπορούμε να ξοδεύουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα
για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη.
Και φυσικά από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά; Από
την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου φυσικά.
Εν μέσω οικονομικής κρίσης λοιπόν, η Ελλάδα ενδέχεται να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια ευρώ για την
διάθεση και την τήρηση ετοιμότητας μιας φρεγάτας,
ενός ιπτάμενου ραντάρ, ελικοπτέρων και 4 F-16, δεδομένου ότι σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, το ημερήσιο κόστος ανέρχεται σε
τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ αντιθέτως
η Γερμανία δεν συμμετέχει.
Ενδεικτικά, ένα μαχητικό αεροσκάφος καταναλώνει
καύσιμα κόστους 20.000 ευρώ την ώρα για να βρεθεί
στον αέρα και να αναχαιτίσει.
Τι θέλετε εσείς; Να σας πληρώσει τα φάρμακα το δημόσιο ή τις συντάξεις σας; Δεν μπορεί τώρα είναι
απασχολημένο να “βοηθάει” άλλες χώρες την στιγμή
που δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
ΠΗΓΗ: www.protothema.gr

- Ενός ιπτάμενου ραντάρ τύπου ERIEYE, το οποίο θα
πετά σε πολύ μεγάλο ύψος δίνοντας εικόνα του θεάτρου των επιχειρήσεων στα μαχητικά αεροσκάφη
και στην επιχειρησιακή διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων.
- Μίας φρεγάτας με οργανικό ελικόπτερο, η οποία κινείται στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Λιβύης εκτελώντας περιπολίες, συμβάλλοντας στην επιβολή του
εμπάργκο όπλων ενώ ενδέχεται να της ανατεθεί και
η διενέργεια νηοψιών σε ύποπτα πλοία
- Ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης με διαμόρφωση μάχης (combat save and rescue, C/SAR) τύπου
Σούπερ Πούμα, το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα
στην Κρήτη.

Αν μέχρι σήμερα ψάχνατε ξενοδοχεία με βάση την καλύτερη τιμή που σας προσφέρουν, κάνατε …λάθος.
Μια νέα ιστοσελίδα που στόχο έχει να "κτυπήσει" την κρίση που έχει πλήξει και τον χώρο του τουρισμού φέρνει σε άμεση επαφή όσους αναζητούν κατάλυμα με τους ξενοδόχους αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος.
Σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα ιστοσελίδες που παρουσιάζουν λίστες ξενοδοχείων με αντίστοιχα πακέτα προσφορών
από τους ξενοδόχους, το Hotelicious.gr, λαμβάνοντας υπόψη
τις συγκυρίες της εποχής, αντιστρέφει αυτή τη λογική, βάζοντας τους υποψήφιους πελάτες να ορίσουν την ιδανική
γι’ αυτούς τιμή, περιμένοντας στη συνέχεια τις προσφορές
των ξενοδόχων.

Επίσης η ελληνική κυβέρνηση έχει διαθέσει στις δυνάμεις της Συμμαχίας τρία αεροδρόμια: στη Σούδα,
το Ακτιο και την Ανδραβίδα, όπου μπορούν να μετασταθμεύουν συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ
ενδέχεται και να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις από
όπου θα επιχειρούν μαχητικά που θα βομβαρδίζουν
τις δυνάμεις του Καντάφι στη Λιβύη.
Σε πλήρη ενεργοποίηση είναι και η αμερικανική βάση
στο Μαράθι, όπου τις προηγούμενες μέρες είχαν καταπλεύσει για ανεφοδιασμό το ελικοπτεροφόρο
«Kearsarge» και το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων
«Ponce», στο οποίο εκτιμάται ότι επιβαίνουν περίπου
500 Αμερικανοί πεζοναύτες. Στο κρηπίδωμα Κ-14 της

Με λίγα λόγια, ορίζουμε εμείς, ως καταναλωτές, το ποσό
που μπορούμε να διαθέσουμε για την διαμονή μας και ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται απαντά.
Η σχετική διαδικασία είναι πολύ απλή:
Ο υποψήφιος πελάτης υποβάλει ένα αίτημα προσφοράς ορίζοντας τον προορισμό, τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τον αριθμό ατόμων, το ποσό που προτίθεται να
πληρώσει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δέχεται
προσφορές από τους ξενοδόχους-μέλη της ιστοσελίδας. Στη
συνέχεια απλά περιμένει τις απαντήσεις-προσφορές των ξενοδόχων, επιλέγοντας αυτή που θεωρεί καλύτερη.
Δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε, την επόμενη φορά που θα
χρειαστούμε ξενοδοχείο, αυτό το ηλεκτρονικό “παζάρι”.

Εγώ πληρώνω 60€, δέχεσαι;
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Τα «ιστορικά (και μη) στελέχη» του ΠΑΣΟΚ σιωπούν»… γιατί;
Με τη γνωστή οξύτητα και ευθύτητα έκφρασης και καλλιέπειας ο επιφυλλιδογράφος
της «Καθημερινής», Χρ. Γιανναράς*, αναφερόμενος στην εξουσιαστική ιταμότητα
των υπαλλήλων της Τρόικας, στην πρόσφατη περιλάλητη συνέντευξή τους, και στην
«σιωπή των αμνών», των αμνάδων και κουρασμένων – και εξασφαλισμένων – προβατίνων του ΠΑΣΟΚ, λέει μεταξύ άλλων:
«…Τον Δεκέμβριο, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πωλ Τόμσεν απερίφραστα βεβαίωνε
«επενδυτές» στο Λονδίνο ότι «χρέος και έλλειμμα ήταν προσχήματα, στόχος πραγματικός του μνημονίου με την Ελλάδα είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις» (“Κ” 14.12.2010). «Και πριν από λίγες μέρες σε δημόσια
«συνέντευξή» τους και οι τρεις Υπατοι Αρμοστές στο ελλαδικό προτεκτοράτο νουθετούσαν τους ραγιάδες να συγκρατούν τις οιμωγές τους από τον ανασκολοπισμό
που υφίστανται (“Κ” 12.2.2011). Τα νευρόσπαστα μαθητούδια – οικονομικό επιτελείο(!) της κυβέρνησης μοιάζει να συμπεριφέρονται στην τρόικα όπως οι πειθαρχημένοι εντολοδόχοι στους εκπροσώπους των εντολέων τους.
Στο τιμόνι της χώρας η γκροτέσκα φιγούρα. Πρωθυπουργός τόσο μειωμένων προσόντων και αδικημένης φυσικής σερμαγιάς που στην Ιστορία, το ξέρουμε όλοι, εμφανίζονται οι ανάλογοι μόνο για να συνοδέψουν μια σημαδιακή καταστροφή ή μια
ανυπόφορη ατιμία. Αποκλείεται κάποιοι βουλευτές, κάποια «ιστορικά στελέχη» του
κυβερνώντος κόμματος, να μην βλέπουν την ανεπάρκεια, να μην έχουν τεκμήρια για

τον προκαθορισμό του μοιραίου ρόλου του. Εμείς, οι πολλοί, βυθιζόμαστε στον πανικό μόνο από τις εκτιμήσεις που μας επιτρέπουν οι ακατάσχετες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, η αμήχανη, στερεότυπη ταυτολογία του, τα παιδαριώδη ρητορεύματά
του. Εκείνοι, τα στελέχη του κόμματος, πρέπει να ξέρουν τα αίτια που τους υποχρεώνουν σε ανοχή, σε σιωπή…».
Κι ο Γιανναράς κλείνει την επιφυλλίδα του με τον «ολίγιστο των Παπανδρέου»:
«Και στο τιμόνι η γκροτέσκα φιγούρα, ο ολίγιστος των Παπανδρέου. Τα παρέδωσε
όλα μεθοδικά στις “αγορές”, με αντάλλαγμα να τον αφήνουν να παίζει με το παιχνιδάκι της εξουσίας».
Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω το νόημα των παραπάνω αποσπασμάτων του
διακεκριμένου γυμνασιακού μου συμμαθητή και να προσθέσω μόνο τούτο:
«Είναι γλυκό το πιοτό» της εξουσίας, «αυτή τη γλύκα της κλεμένης ευτυχίας, λίγο –
πολύ όλοι την έχουμε γευτεί».
Βέβαια, το γνωστό τραγουδάκι μιλάει για το πιοτό της αμαρτίας, αλλά οι συνειρμοί
των τελευταίων δεκαετιών μας οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εννοιών, που εξηγεί και την σιωπή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και ανιχνεύει «τα αίτια που τους υποχρεώνουν σε ανοχή» και σε συνένοχη πλέον σιωπή…
Κ. Βενετσάνος
* ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20.2.2011 σελ. 21

οι αναγνώστες γράφουν
Είχαμε γράψει για το θεσμό του “Συμπαραστάτη του Δημότη” που εξελέγη ή δεν εξελέγη σε καλλικρατικούς
Δήμους. Είχαμε σχολιάσει τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η όλη διαδικασία αλλά και τις προτιμήσεις των
Δημάρχων.
Για το Κορωπί, είχαμε αναφερθεί σε υποψήφιο που είχε απλά καταθέσει την κάρτα του στον Δήμαρχο, και
δημιουργήθηκε αναταραχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν από την παράταξη της μειοψηφίας έγινε μνεία στο
Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ζήτησε συγνώμη, ανέλαβε την ευθύνη και προχώρησε η διαδικασία εκλογής.
Η παράταξη της μειοψηφίας κυκλοφόρησε μία ανακοίνωση, όπου στηλίτευε την όλη διαδικασία.
Σήμερα όμως κρατάμε στα χέρια μας, την επιστολή του υπεράνω όλων γνώστη της υπόθεσης, αφού είναι ο
ίδιος ο κύριος, που είχε καταθέσει την κάρτα του· ο Γεώργιος Πουλάκος, που αίρει τις παρεξηγήσεις. Παρακολουθήστε τον.
Κορωπί 20 Μαρτίου 2011
Κύριε Διευθυντά,
Επιστρέφοντας από τη Μακεδονία όπου απουσίαζα
για προσωπικούς λόγους επί 20ήμερο, έλαβα γνώση
των αναγραφέντων στην εφημερίδα σας για τα διεξαχθέντα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κορωπίου που αφορούσε την επιλογή του
«Συμπαραστάτη του Δημότη» και θεώρησα κατόπιν
αυτού επιβεβλημένο να προβώ σε σχετική ενημέρωση μέσω της εφημερίδας σας για το εν λόγω θέμα,
καθ’ όσον αφορά το πρόσωπό μου.
Ως γνωστόν ο πρόσφατος νόμος προβλέπει την θέση
του «Συμπαραστάτη του Δημότη» ως έμμισθη και με
πλήρη απασχόληση, προβλέπει δε ρητώς την υποχρέωση για τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από το
οποίο να προκύπτει η γνώση τους για τα δημοτικά θέματα. Πληροφορηθείς από τον τύπο ότι επρόκειτο να
ληφθεί απόφαση για το ως άνω θέμα και ενόψει του
ότι μέχρι της πρόσφατης συνταξιοδότησής μου είχα
υπηρετήσει στο Νομικό Συμβούλιο της Κράτους επί
40ετία (1969 -2009), εκ των οποίων 10 χρόνια ως Αντιπρόεδρος του Σώματος, προεδρεύοντας κατά το
πλείστον σε τμήμα όπου υπήγετο το Υπουργείο Εσω-

τερικών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ως
γνωστόν η τοπική αυτοδιοίκηση, σκέφτηκα ότι θα
μπορούσα, ως απλός Δημότης του Δήμου Κορωπίου,
στον οποίον επί 25ετία κατοικώ μονίμως, να προσφέρω σ’ αυτόν τις υπηρεσίες μου, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο συμβουλευτικώς και μόνον, αμισθί δε, διότι
κατά την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση κατάληψης έμμισθης δημόσιας θέσης θα μου περιεκόπτετο
το 70% της σύνταξής μου, πράγμα βεβαίως τελείως
ασύμφορο για μένα. Για το λόγο αυτό και δεν υπέβαλα αίτηση για την κατάληψη της παραπάνω θέσης,
αλλά άφησα απλώς το επισκεπτήριό μου στον κ. Δήμαρχο, προκειμένου όπως του πρότεινα να με χρησιμοποιεί συμβουλευτικώς αμισθί ο Δήμος, σε όποια
περίπτωση ήθελε κριθεί αυτό σκόπιμο.
Κατά τούτο λοιπόν ορθώς ο κ. Δήμαρχος δεν με ανακοίνωσε αρχικώς ως υποβαλόντα υποψηφιότητα. Το
όλο θέμα προφανώς προκλήθηκε απ’ το γεγονός ότι
οι γνωρίζοντες την ύπαρξή μου και υποστηρίζοντες
την υποψηφιότητά μου πίστευαν μεν ότι λόγω της εμπειρίας μου θα μπορούσα από τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη να προσφέρω, κατά την κρίση
τους, σημαντικές ίσως υπηρεσίες και νομική κατοχύρωση στο Δήμο, πλήρη δε κατά το δυνατό εξυπηρέτηση των δημοτών σε νομικές υποθέσεις που τους

απασχολούν και σχετίζονται με δημοτικά θέματα,
αγνοούσαν όμως το γεγονός ότι λόγω της υπάρξεως
για τη θέση αυτή αντιμισθίας, δεν ενδιαφερόμουν για
την κατάληψή της, γι’ αυτό και δεν είχα υποβάλει αίτηση και δεν παρευρισκόμουν στη σχετική συνεδρίαση. Για να καταλήγω η σχετική επίσκεψή μου στο
Γραφείο του φίλου κ. Δημάρχου μοναδικό σκοπό είχε
να του καταστήσω γνωστό ότι, ως κάθε δημότης ενδιαφερόμενος για το Δήμο του, έτσι και εγώ έθετα
στην υπηρεσία του Δήμου την όση εμπειρία είχα αποκτήσει επί 40έτη στη Δημόσια Διοίκηση και δη σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι θα μπορούσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, αν ήθελε, να θεσμοθετούσε μια,
μη αντικείμενη σε διάταξη του νόμου ως μη επιφέρουσα δαπάνη του οικείου προϋπολογισμού, συμβουλευτική άμισθη θέση συνεργάτη του Συμπαραστάτη του Δημότη, σε τρόπο ώστε σε θέματα μείζονος νομικού ενδιαφέροντος να είχε τη δυνατότητα
να ζητήσει συμβουλευτικώς σχετική γνώμη, την
οποία και προς μείζονα νομική κατοχύρωση των θέσεων του Δήμου θα κάλυπτε με την υπογραφή του
και Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου
τους Κράτους, κατά τεκμήριο τουλάχιστον διαθέτων
γνώσεις και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης,
πράγμα το οποίο αν επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί βεβαίως να πράξει και τώρα, μη δεσμευόμενο
από κάποια σχετική προθεσμία.
Ευχαριστώ
Για την αποκατάστασιν του όλου θέματος
Γεώργιος Πουλάκος
Επίτιμος Αντιπρόεδρος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Σ.Σ. Μετά ταύτα πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης
μπορει να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του Γεώργιου Πουλάκου, χωρίς κωλύμματα για το καλό της πόλης.
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Οι Δήμοι των Μεσογείων χάνουν τα αντισταθμιστικά
και το ποσοστό εσόδων από το νέο και παλιό Αεροδρόμιο
Ενιαία στάση αντίδρασης των Δήμων των Μεσογείων
Δεν έχουν ισχύσει μέχρι σήμερα οι ευνοϊκές διατάξεις του αρχικού νόμου
από την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου
ούτε έχουν εισπραχθεί έσοδα από τους Δήμους
Ραφήνας, Σπάτων, Αρτέμιδας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Κρωπίας
παρά το ότι έχουν κεκτημένο δικαίωμα βάσει του άρθρου 9 του νόμου 2338/95
Με πρωτοβουλία του Δήμου Κρωπίας, μετα από έκτακτη συνε- ο οποίος τους ενημέρωσε και η παράταξη ζήτησε από το Δήμαρχο Δημ.
δριαση του δημοτικού συμβουλίου, οργανώθηκε επειγουσα εκδή- Κιούση σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης. Πράγματι ο Δήμαρχος μετά την
λωση ενημέρωσης, Κυριακή 20 Μαρτίου, για το ζήτημα της ενημέρωση που του έγινε, χωρίς να έχει την τυπική υποχρέωση σύγκλιεπιχειρούμενης ακύρωσης των αντισταθμιστικών ρυθμίσεων και της δυνατότητας είσπραξης εσόδων από την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου των Σπάτων και της αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου του
Ελληνικού.
Η εκδήλωση κρίθηκε επείγουσα γιατί την Τρίτη 22/3 συζητήθηκε ήδη στη
Βουλή.
Το θέμα προκάλεσε ο συνδυασμός της μειζονος μειοψηφίας με τους δημοτικούς του συμβούλους, όταν περιήλθε στη γνώση του Αντώνη Ντούνη

σης Δ.Σ. αφού η μειοψηφία δεν συμπλήρωνε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υπογραφές, προχώρησε στην πρόσκληση συνεδρίασης.
Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε το σώμα το οποίο εξέδωσε
ομόφωνο ψήφισμα και συγχρόνως αποφασίστηκε η εκδήλωση για τις 20/3
μετά και τη σύμφωνη γνώμη των όμορων Δήμων.

Όλοι οι ομιλητές, Δήμαρχοι, βουλευτές, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, νομικοί και εκπρόσωποι κομμάτων,
επέμειναν στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπουργών ( Υπ. Οικονομικών, Επικρατείας) αλλά και όλων των βουλευτών
για τις συνέπειες μιας απόφασης ακύρωσης
των αντισταθμιστικών ρυθμίσεων και της είσπραξης εσόδων υπέρ των Δήμων.
Ενώ υπέδειξαν στην Κυβέρνηση κατάλληλους τρόπους (ερμηνευτική δήλωση
Υπουργού ή στην διατύπωση του άρθρου
να εισαχθεί ότι ισχύει το άρθρο 9 του
νόμου 2338/95) για την αποφυγή μιας αντισυνταγματικής και παράνομης απόφασης
που μπορεί να εκπέσει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και να υπονομεύσει τις επενδυτικές δυνατότητες της υπό σύσταση εταιρίας.
Τέλος, ανέδειξαν, όλες τις αρνητικές διαστάσεις, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
οικονομικές από την έως σήμερα λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα
Σπάτα.

Θα δικαιωθούν στα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια

Παράδειγμα η Κερατέα
για το δρομο του αγώνα

Ο καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών και νομικός Ν. Χλέπας παρατήρησε ότι οι συντάκτες του υπό ψήφιση νόμου λειτούργησαν
βιαστικά και πρόχειρα και κάλεσε την πολιτική ηγεσία να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές πριν είναι αργά. Οι αντισταθμιστικές
ρυθμίσεις-οφέλη που ορθά συμπεριλήφθηκαν στον Νόμο για το Διεθνές Αεροδρόμιο
δεν μπορούν να καταργηθούν. Υπάρχει νομολογία και ανάλογα παραδείγματα και
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα.

Ο Βουλευτής Γεώργιος Βλάχος αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει και ο
ίδιος και άλλοι βουλευτές την περασμένη
εβδομάδα και εξήρε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων αλλά και
την πρώτη πληροφόρηση, που έλαβε από

Απαίτηση των πολιτών
τα αντισταθμιστικά οφέλη
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης
στην ομιλία του, με μια σύντομη ιστορική
αναφορά στις επιπτώσεις που είχε η απόφαση της τότε Κυβέρνησης να γίνει αεροδρόμιο στα Σπάτα, αιτιολόγησε την δίκαιη

απαίτηση των πολιτών και των Δήμων των
Μεσογείων για να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα τα αντισταθμιστικά οφέλη και
να αποκτήσουν ουσία προς όφελος των πολιτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από
μεμονωμένες ενέργειες αντισταθμιστικών
έργων χαμηλής ωφελιμότητας, δεν έχουν
ποτέ ισχύσει οι ευνοϊκές διατάξεις του αρχικού νόμου από την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου, ούτε έχουν εισπραχθεί
έσοδα από τους Δήμους (Ραφήνας, Σπατών,
Αρτέμιδας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Κρωπίας).
Τέλος, εξέφρασε την αποφασιστικότητα
του Δήμου Κρωπίας και συνολικά της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών των Μεσογείων
στην διεκδίκηση των δικαίων τους.

Παράλληλα ενημερώθηκαν οι βουλευτές της Περιφέρειας και οι περιφερειακοι σύμβουλοι και από το Δήμαρχο, αλλά και από την μείζονα μειοψηφία.

Σ.Σ.: Εξ’ άλλου για ποια αξιοπιστία της κυβέρνησης και του ελληνικού δημοσίου και
της συνέχειας του κράτους μπορούμε να μιλάμε, όταν καταργούμε νομικά κατοχυρωμένες συμβατικές υποχρεώσεις!
Η ασυνέπεια και το ευμετάβλητο του θεσμικού πλαισίου είναι από τις βασικότερες αιτίες αποφυγής επενδύσεων. Με την πολιτική
αναξιοπιστία που αγγίζει συχνά την κακοπιστία, πώς είναι δυνατόν η πολιτική ηγεσία να
προσδοκά τη συναίνεση των πολιτών στις
εκάστοτε πολιτικές επιλογές, οι οποίοι εύλογα πλέον δυσπιστούν σε παντοειδείς
εξαγγελίες, δηλώσεις, “δεσμεύσεις”, ακόμη
πλέον και σε νομικά κατοχυρωμένες ρυθμίσεις, όπως αυτές των αντισταθμιστικών
ωφελημάτων.

τον Δήμο Σπάτων ο οποίος πρώτος κινήθηκε για την επιχειρούμενη κατάργηση του
αρ. 9 του ν.2338/95 και του άρθρου 10 του ν.
3631/ 2008. Εφερε ως παράδειγμα την Κερατέα για το δρόμο του αγώνα και προειδοποίησε ότι αυτή η ρύθμιση δεν θα
περάσει πίσω από την πλάτη των πολιτών
και των τοπικών κοινωνιών.
Μίλησαν ακόμη οι βουλευτές Νίκος Καντερές, ο Θανάσης Μπούρας, ο πρώην βουλευτής Απόστολος Σταύρου ο οποίος
τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα βρεθεί απέναντι
σε ένα μεγάλο πανμεσογειακό μέτωπο που
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και το ποσοστό εσόδων από το νέο και παλιό Αεροδρόμιο
θα συνενώσει τις συσσωρευμένες χρόνιες
αδικίες της κρατικής εξουσίας προς τους
κατοίκους των Μεσογείων.

Κοινό υπόμνημα και μέτωπο
οι Δήμαρχοι
Ο Δήμαρχος Σπατών-Αρτέμιδας κ. Μάρκου
αναφέρθηκε εκτενώς στο νομικό και πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και στις άμεσες
ενέργειες του Δημοτικού του Συμβουλίου.
Ενημέρωσε για την ομόφωνη απόφασή
τους 56/2011, προκειμένου να διασφαλίσουν με κάθε πολιτικό και ένδικο μέσο τα
δικαιώματά τους καθώς και το υπόμνημα
που απέστειλαν στους βουλευτές για παρέμβαση.

στους Υπουργούς και να απαιτήσουν να μην
γίνονται τέτοιες αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Όσο για
τις νομικές παρεμβάσεις είπε ότι πρέπει
όλοι οι Δήμοι να αναθέσουν σε ένα πρόσωπο την νομική εκπροσώπησή τους αν δεν
αναιρεθεί αυτό το άρθρο. Μετέφερε τέλος,
την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ραφήνας κ. Χριστόπουλου σε όλες τις ενέργειες
που θα συμφωνηθούν από κοινού για τη
διεκδίκηση των δικαίων των Δήμων.
Στη ίδια γραμμή κινήθηκε και ο εκπρόσωπος
του Δήμου Μαρκοπούλου δημοτικός σύμβουλος Χρ. Δρίτσας.
Ο πρώην Δήμαρχος Κρωπίας Κωνσταντίνος Γκίκας έκανε μία αναφορά στους δικούς του αγώνες, της τότε δημοτικής
αρχής για να υπάρξουν αντισταθμιστικά
οφέλη. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Αριστείδης Γκίκας αναφέρθηκε ότι ο συνδυασμός του είχε έρθε σε επαφή με τους
βουλευτές για το θέμα και εξέφρασε την την

Οι Δήμαρχοι Σπάτων, Κρωπίας και Παιανίας.

Ο Δήμαρχος Παιανίας, Δημήτρης Δάβαρης
εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη συνέχιση μιας πολιτικής που παραγκωνίζει την
Αυτοδιοίκηση και καταπατάει τα νόμιμα δικαιώματά της. Υποστήριξε ότι δικαιώνονται
όσοι είχαν αγωνιστεί εναντίον της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου στα
Σπάτα, όχι μόνο για το οικολογικό έγκλημα
που διαπράχθηκε αλλά και για την παραπλάνηση των πολιτών και των δημοτικών
αρχών ότι θα υπήρχαν και θετικές ρυθμίσεις προς όφελος τους. Αναφέρθηκε και
στην μεγάλη έκταση που έχει δεσμευτεί
γύρω από το ακίνητο του Αεροδρομίου και
στην δήμευση των περιουσιών ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μεγάλη πόλη ερήμην
των τοπικών κοινωνιών. Για το επίμαχο
άρθρο είπε ότι είναι η αρχή μιας μεγάλης
αντίδρασης εναντίον όσων παραβιάζουν το
Σύνταγμα. Η προάσπιση της ποιότητας της
ζωής των πολιτών είναι ο στόχος αυτής της
αντίδρασης. Πρότεινε να πάνε όλοι οι Δήμαρχοι χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού

στήριξή του στον κοινό αγώνα, πρότεινε
κοινό υπόμνημα Δημάρχων και τόνισε ότι πρέπει ρητά να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του αρ.
9 του αρχικού Νόμου του 1995 και για τα
έσοδα τουλάχιστον έως το 10%)

Ψήφισμα και οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Αττικής
Ο πρώην αντινομάρχης Αν. Αττικής και νυν
αιρετός περιφερειακός σύμβουλος Αθανάσιος Αυγερινός, o περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Σμέρος (πρώην Δήμαρχος
Παλλήνης) και η περιφερειακή σύμβουλος
Δ. Αφεντούλη που παρευρίσκοντο στη συγκέντρωση δεσμεύτηκαν να φέρουν το θέμα
στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Δευτέρας 21 Μαρτίου για να

Η συνάντηση της Τρίτης με τον Υπουργό
απέβη άκαρπη και η τροπολογία ψηφίστηκε
στη Βουλή, στην οποία μίλησαν και υποστήριξαν τους Δήμους οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Θαν. Καντερές και Θαν.
Μπούρας, αλλά δεν πήραν απάντηση.
σ.σ. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος πού ήταν;;;

Ο περιφερειακος σύμβουλος Γ. Σμέρος και
στο βάθος η επίσης περιφερειακή σύμβουλος
Δέσποινα Αφεντούλη.

παρθεί ψήφισμα στήριξης, όπως και έγινε.
Το Περιφεριακό Συμβούλιο συζήτησε το
θέμα και εξέδωσε υποστηρικτική απόφαση.
Τον λόγο έλαβαν επίσης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού συμβουλίου Κορωπίου Γεώργιος
Σπέλλας πουέθεσε την πρότασή του για δημιουργία δημοτικής και διαδημοτικής επιτροπής αγώνα.
«Αν δείτε τα αποτελέσματα της υγειας σε
δείκτες από όταν άρχισε η λειτουργία του
Αεροδρομίου των Σπάτων θα εκπλαγείτε»,
επεσήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου και γιατρός Σπυρίδων Κόλλιας και τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί ατζέντα υγείας.
Ο αρχαιολόγος και πρώην Αντιπρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου, Δέδες Λιώνης,
επεσήμανε τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων από την μη εφαρμογή των διατάξεων του 1995 και πρόκρινε την διάσταση
της ποιότητας ζωής από αυτή των χρηματικών ωφελειών.
Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησαν και ο εκπρόσωπος της Δ.Ο ΠΑΣΟΚ Κορωπίου Γ. Χ. Πρόφης, ο εκπρόσωπος της Τ.Ε ΝΔ Κορωπίου
Πελεκάνος και ο οικονομολόγος Ι. Στεριώτης.
Ολοι οι παρευρισκόμενοι, Δήμαρχοι, βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι συμφώνησαν σε ένα κοινό μέτωπο για την
προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών
των Μεσογείων.

Τη στάση της Κυβέρνησης κατήγγειλε ο
βουλευτής Γεώργιος Βλάχος, αναφέροντας
μεταξύ άλλων:
«Καταγγέλλουμε την Κυβερνητική πλειοψηφία
του ΠΑΣΟΚ, για τη ψήφιση κατάργησης είσπραξης των ανταποδοτικών οφελών προς
τους Δήμους των Μεσογείων, γύρω από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που θα προέκυπτε από την αξιοποίηση του αεροδρομίου
στο Ελληνικό. Οι Δήμοι Κορωπίου, Παιανίας –
Γλυκών Νερών, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκόπουλου – Μεσογαίας και Ραφήνας – Πικερμίου
χάνουν έσοδα τουλάχιστον 10%, από την εκμετάλλευση του Ελληνικού. Το συγκεκριμένο
δικαίωμα, είχε νομοθετηθεί το 1995, επαναβεβαιώθηκε το 2008 και δυστυχώς η σημερινή
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το στερεί από τις τοπικές κοινωνίες των Μεσογείων»
Και ο βουλευτης Θανάσης Μπούρας ανέλυσε
το θέμα και τόνισε μεταξύ αλλων ότι: Κύριε
Υπουργέ, θα πρέπει να σταματήσετε πλέον σαν
Κυβέρνηση να βλέπετε την Περιφέρεια Αττικής
σαν την πίσω αυλή της Αθήνας. Ο,τι περισσεύει,
ό,τι είναι κακό, εκεί. Και όταν υπάρχει κάποιο
όφελος αντισταθμιστικό, αυτό το εξαφανίζετε
υποβαθμίζοντας την περιοχή.
Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι στο
άρθρο 42 δεν αναφέρεται καθόλου η λέξη
«καταργούμε». Πάρτε την ευθύνη και πείτε
τι καταργείτε. Είστε εντελώς παράνομοι και
αντισυνταγματικοί.
Πλέον οι Δήμαρχοι οργανώνονται για κοινές δράσεις με προσφυγές στη δικαιοσύνη
και όχι μόνο.
Αννα Μπουζιάνη

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Αναγέννηση»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ψήφιση του άρθρου 42 του νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών» που ψηφίστηκε στις 23/03/2011, επειδή ζημιώνεται ο Δήμος
μας όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής των Μεσογείων με την παραγραφή του
δικαιώματος που είχαν από τα έσοδα που θα προέρχονταν από την αξιοποίηση του «Ελληνικού».
Το δικαίωμα αυτό είχε νομοθετηθεί το 1995 με το Νόμο σύστασης του Αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να λάβουν οι κάτοικοι των Μεσογείων αντισταθμιστικά οφέλη εξ αιτίας της επιβάρυνσης που θα υφίσταντο από την λειτουργία
του.
Σήμερα λοιπόν, 16 χρόνια αργότερα, και ενώ οι Δήμοι των Μεσογείων δεν έχουν λάβει
ούτε ΕΝΑ ΕΥΡΩ αφού δεν προχώρησε, επί τόσα έτη (;) η αξιοποίηση του «Ελληνικού»,
επιχειρήθηκε με βίαιο τρόπο η εξαφάνιση του δικαιώματος αυτού.
Συνεργαζόμενοι με την Δημοτική Αρχή και με τους υπόλοιπους θιγόμενους Δήμους θα
συμπαρασταθούμε σε κάθε ενέργεια προκειμένου να διεκδικηθεί το νόμιμο από το 1995
δικαίωμά μας.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & Η Σ.Ε.
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Δηλώσεις για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Τα 60 εκ. € ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
“Ελεύθερη Αττική”
Στη συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής (22.3) για τον προϋπολογισμό η “Ελεύθερη
Αττική” τον καταψήφισε για μια σειρά λόγους: Κινείται στα πλαίσια του μνημονίου με
πόρους μικρότερους και από αυτούς που το 2010 είχαν οι νομαρχίες της Αττικής.
Δεν περιλαμβάνει νέα έργα. Δεν έχει κοινωνική και οικολογική διάσταση.
Ο προϋπολογισμός με αυτούς τους όρους παρουσιάζει περίσσευμα 60 εκ. €. Ο
περιφερειακός σύμβουλος της Ελεύθερης Αττικής υπογράμμισε ότι σε μια Αττική
της φτώχειας και ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης, με τόσο μεγάλες ανάγκες,
ένα τέτοιο περίσσευμα αποτελεί πρόκληση.
Ετσι πρότεινε τα 60 εκ. € να είναι η αρχή ενός προγράμματος κατά της νεανικής ανεργίας με στόχο πολλαπλές μικρές μελέτες και έργα οικολογικού, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα με διασπορά σε όλο το χώρο της Αττικής
για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων (μηχανικών, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων) και τεχνιτών, που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η ανεργία των νέων βρίσκεται στα ύψη.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑ
Με την ένταξη στην Ανατολική Αττική εννέα, μικρών και μεγάλων έργων ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, παράλληλα με την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως αυτές δημιουργήθηκαν το 2010, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
του 2011 για την Περιφέρεια Αττικής. «Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις αδυναμίες που εμπερικλείει η ενδιαφέρουσα πορεία μετάβασης στον ‘’Καλλικράτη’’, επιτύχαμε την ένταξη και άλλων έργων, ως αποτέλεσμα μιας σοβαρής επεξεργασίας σε τόσο
μικρό χρόνο» δήλωσε μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα. «Αν και ο προϋπολογισμός δεν ταυτίζεται πλήρως με
τη στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής, η ολοκλήρωση των έργων που είναι ήδη σε εξέλιξη αποτελούσε αδήριτη ανάγκη» συνέχισε η
Αντιπεριφερειάρχης, η οποία δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ρόλο που καλούνται να
παίξουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην νέα προσπάθεια: «με συλλογική δουλειά, αποτελεσματικότητα και δημιουργώντας κοινό πλαίσιο αξιών, πάνω στον οποίο θα λειτουργούμε ως σύνολο, μπορούμε να κάνουμε πράξη τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από
την εξυπηρέτηση των πολιτών με αμεσότητα και διαφάνεια».

190 χρόνια μετά την 25η Μαρτίου 1821
Η νέα συμβολή του Ελληνισμού στο Οικουμενικό Γίγνεσθαι
Ο Ελληνισμός φαίνεται ότι είναι προορισμένος να εκπέμπει
χρήσιμα “παιδευτικά μηνύματα” οικουμενικής εμβέλειας.
Αυτό κάνει ήδη εδώ και πάνω από 3.500 χρόνια με κάποια
βέβαια διαστήματα ασυνέχειας. Έτσι και τώρα ευελπιστώ
ότι μπορεί να παραχθεί από τις αστείρευτες δυνάμεις του
σύγχρονου Ελληνισμού ένα Οικουμενικό μήνυμα Ανθρωπιστικής Παιδείας. Ένα μήνυμα για πιο φυσιολογικό, πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής, με βάση, εκτός άλλων, και το Δελφικό
μέτρο της αυτογνωσίας και της μη υπερβολής (ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ). Ένα οικουμενικό σύνθημα πέρα
και μακριά από το “οικονομίστικο” καταναλωτικό μοντέλο
που έχει “επιβληθεί”.
Η Ελλάδα έφθασε στο να μην παράγει (σχεδόν) κανένα
από τα βιομηχανικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έτσι
λοιπόν, μαζί με την Ναυτιλία και τον Τουρισμό, που παραμένουν τα ισχυρά ανταγωνιστικά μας όπλα στη διεθνή σκακιέρα, η τριάδα της “βαριάς βιομηχανίας” μας
συμπληρώνεται με τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
Περνώντας στην αισιόδοξη πλευρά, αναφέρομαι εντελώς
συνοπτικά στην ΠΑΙΔΕΙΑ, την κυριότερη συνιστώσα του
Πολιτισμού, προσβλέποντας σ’ ένα λυτρωτικό “παιδευτικό
μήνυμα”, μεστό σημειωτικού περιεχομένου. Κάτι δηλ. ανάλογο με το Θούριο του Ρήγα, των μηνυμάτων του Κοραή,
του Καποδίστρια ή και του Μακρυγιάννη αν θέλετε! Κάτι
που να συνοψίζει, να εμπεριέχει το νέο όραμα του Ελληνισμού για ελευθερία Σκέψης, Λόγου και Πράξης, για αλλαγή
νοοτροπίας και ένα νέο καθημερινό τρόπο ζωής βασισμένο
στην αυτοεκτίμηση, στο σεβασμό και την αγάπη προς τον
πλησίον, στην αλληλεγγύη.
Η πολύπλευρη λοιπόν εν δυνάμει συμβολή του Ελληνισμού
στο θέμα δεν περιορίζεται στην “φυλετική καθαρότητα του
DNA” μας, ούτε έγκλωβίζεται στον εθνικισμό (φιλελληνικό
ή ενδογενή-σωβινισμό). Η ζητούμενη και επερχόμενη νέα
συμβολή συνίσταται σαφέστατα στο αν ο σύγχρονος Ελληνισμός έχει κάτι πολιτισμικό, έντονα ανθρώπινο να
(ξανά)πεί στη διεθνή κοινότητα, στον κόσμο της “οικονομίστικης” κατανάλωσης και της (με δανεικά!!) σπατάλης που
οδηγεί στην περιρρέουσα Συστημική κρίση! Αν δηλ. ο Ελληνισμός έχει ένα σημαντικό μήνυμα Πολιτισμού που να

ανταποκρίνεται, να απαντά στις τελικά πραγματικές, βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι
είναι και ό,τι αποτελεί το καθαρό “απόσταγμα” της Ελληνικής μας Παιδείας (στη διαχρονική της εκδοχή και εμβέλεια). Ένα απόσταγμα δράσης, σκέψης και συμπεριφοράς
με αποδεδειγμένη (στο πεδίο της μάχης και του πνεύματος) διαχρονικότητα και διεθνώς αναγνωρισμένη αξία.
Σήμερα, 190 χρόνια μετά το 1821, ανάμεσα στους αποκαλούμενους “Συστημικούς” κλυδωνισμούς και τις εύθραυστες αστάθειες, στην κρίση αξιών και αυτογνωσίας, που
περνά ο νεοέλληνας, η πατρίδα μας αλλά και σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος, ας ενσκήψουμε και πάλι εκεί και ας οπλιστούμε με τη γεμάτη πραγματισμό και ανθρωπιά
πνευματική μας φαρέτρα. Ας (ξανά)δώσουμε, 190 χρόνια
μετά, ένα νέο, χρήσιμο, οικουμενικό μήνυμα από σύμπασα
την χαριτόβρυτη Ελληνική μας ΦΥΣΗ, που εκτός άλλων
αρετών είναι και μήτρα μοναδικής Βιοποικιλότητας και Κάλλους. Οδηγοί μας, πέρα από τους διαχρονικούς και ανυπέρβλητης οικουμενικής αξίας Αριστοτέλη, Πλάτωνα, αλλά
και πολλών άλλων από την διδακτικότατη Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία, ας αποτελέσουν και οι εμβληματικές μορφές
των Αδαμάντιου Κοραή, Ρήγα Φεραίου, Καποδίστρια, Ευγένιου Βούλγαρη και άλλων “λιονταριών” του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, έχοντας βέβαια ως φάρο τους
παραδειγματικούς Αθανάσιο Διάκο, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη και τόσους άλλους που συνέβαλαν ηρωικά στην Παλιγγενεσία του Έθνους μας με την Επανάσταση του 1821!
Η πατρίδα μας περνά και πάλι ένα “σημείο ασυνέχειας” (singularity point), όπως θα έλεγα σα μαθηματικός. Χρειάζεται
ένα “ισχυρό ελκυστή” (attractor από τη θεωρία του Χάους)
για να μας επαναφέρει στα ίσια μας. Μαζί και η Κυβερνητική, που την ορίζω σαν την “Επιστήμη και Τέχνη του Ακυβέρνητου”, μπορεί να προσφέρει Συστημικές λύσεις στα
σύγχρονα Συστημικά προβλήματα, δηλ. σε καταστάσεις και
συμπεριφορές του συνΟΛΟΥ και όχι των μεμονωμένων
μερών ενός συστήματος.
Τέτοιες λοιπόν ασυνέχειες (περιόδους όπου διεκόπη η
ομαλή πορεία του Ελληνισμού από τρίτους εξωγενείς πα-

ράγοντες ή/και από ενδογενείς παθογένειες της φυλής)
έχει περάσει πολλές η Ελλάδα. Και πάντα σχεδόν τις ξεπέρναγε με δράσεις που βασίζονταν σε έξυπνες, γνωστικά
“ολιστικές” λύσεις. Συμπερασματικά, θα μπορούσα να πω,
ότι στα δύσκολα, σχεδόν πάντοτε, “το ρίχναμε στην Ποίηση” ή/και “καβατζάραμε με ΠΟΙΗΣΗ”. Τι να πρωτοαναφέρουμε; Τα ποιητικά θαύματα των Σολωμού, Παλαμά,
Ρήγα,… Καβάφη, Σικελιανού, Ρίτσου, Ελύτη,… και πηγαίνοντας προς τα πίσω ακόμα μέχρι και τον πολυμήχανο, πολύτροπο και πολυπράγμονα Οδυσσέα από τα Έπη του
Ομήρου, γιατί όχι και τις πάμπολλες Μούσες με τις απρόσμενες, απρόβλεπτες, φευγαλέες “ποιητικές” εμφανίσεις
τους!
Επανερχόμενος στο αναμενόμενο νέο Οικουμενικό μήνυμα
του Ελληνισμού, η Σημειωτική του θα μπορούσε να αντληθεί από την ανθρωποκεντρική Ελληνική Παιδεία με την ακόλουθη (με λέξεις κλειδιά) ερμηνευτική της τριάδα:
Εκπαίδευση = βασική μόρφωση, μέτρο, ποιότητα, αριστεία…
Καλλιέργεια = ευρύτερη μόρφωση, διαθεματική προσέγγιση, σύνθεση γνώσεων, αφαίρεση, στοχασμός, κριτική
σκέψη, δημιουργικότητα, Ποίηση…
Αγωγή (ψυχής, πνεύματος και σώματος) = ψυχαγωγία,
άθληση, σμίλευση προσωπικότητας, Ήθος. Μέθεξη στο
Κάλλος την Αρμονία και την Τέχνη. Αισθητική σαν την
Ηθική του μέλλοντος.
Έτσι κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει, να μεταδώσει ο
σύγχρονος Ελληνισμός συνοψίζεται, κατά τη γνώμη μας,
επιγραμματικά γύρω από το μότο “ΦΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”, που μπορεί να αποτελέσει το παιδευτικό εφαλτήριο για ένα νέο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ και όχι τον
κρατούντα οικονομίστικο, καταναλωτικό και σπάταλο εις
βάρος της Φύσης και του διπλανού μας. Μια άλλη κουλτούρα που δρα ίσως και σα “θεραπευτική αγωγή” στον οίστρο της παγκοσμιοποίησης που μας έχει πιάσει. Και αυτό
το νέο μήνυμα ας είναι και για τη μνήμη όλων αυτών των
προγόνων μας, που έπεσαν ηρωικά για όλους μας το 1821!
Δρ. Χαράλαμπος Π. Μελέτης
c.meletis@yahoo.com

ΕΒΔΟΜΗ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
Το νερό νεράκι...
Παγκόσμια ημέρα νερού η 22α Μαρτίου.
Αν και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, αφού τα πηγαία νερά συνεχώς λιγοστεύουν
αφενός και μολύνονται αφετέρου, δεν δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα. Μόλις μία ημέρα μετά, το Τόκιο ανακοίνωσε ότι το νερό του είναι ακατάλληλο για πόσιμο
λόγω της ραδιοενέργειας που το ρύπανε.

άτομο, εάν εφαρμόζαμε καλές πρακτικές και επιστρατεύαμε πιο σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης
του νερού μέσα στο σπίτι.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το δίκτυο,
καθώς η χώρα μας διαθέτει υδροβόρες καλλιέργειες,
το 80% του νερού που καταναλώνουμε αναλογεί στη

γεωργία, ενώ και ο τουρισμός επιβαρύνει περιοχές,
οι οποίες ήδη έχουν περιορισμένους υδατικούς πόρους, π.χ. τα νησιά. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα,
οι απώλειες νερού είναι πολύ υψηλές -φθάνοντας
ακόμη και το 50%- εξαιτίας της παλαιότητας των δικτύων.

Συντονισμένες δράσεις για διαχείριση του νερού
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 27% όσων ζουν σε
πόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου, κατοικούν σε
σπίτια που δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο υδροδότησης. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη σε ό,τι
αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Όπως επισημαίνεται σε
έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός,
στην αφρικανική Ηπειρο που έχει πληθυσμό 1 δισ.,
400 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Μέσα στα
επόμενα 40 χρόνια, ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως
θα τριπλασιαστεί. Περίπου 55 εκατομμύρια δεν έχουν
πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό, ενώ 175 εκατομμύρια ζουν στερούμενοι των στοιχειωδών συνθηκών
υγιεινής.

Η Ελλάδα υπερκαταναλώνει
Την ώρα λοιπόν που εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, εμείς καταναλώνουμε καθημερινά σχεδόν τριπλάσια ποσότητα από την
ενδεδειγμένη. Σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε στη
δημοσιότητα το δίκτυο Μεσόγειος SOS, η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται στα 145 λίτρα,
ενώ θα μπορούσε να περιορίζεται στα 50 λίτρα ανά

Η Παγκόσμια Μέρα του Νερού είναι
ημέρα προβληματισμού και αφύπνισης
για το πιο πολύτιμο αγαθό για τη διατήρηση της ζωής, το νερό. Η ψευδαίσθηση της αφθονίας δεν επιτρέπει
εύκολα να αποκαλυφθεί η αλήθεια, ότι
δηλαδή με την πάροδο του χρόνου το
γλυκό νερό τείνει να μετατραπεί σε
αγαθό εν ανεπαρκεία. Και αυτό γιατί,
ενώ παγκοσμίως, η κατανάλωση του
πόσιμου νερού αυξάνεται, η κλιματική
αλλαγή έχει ως συνέπεια τη μείωση του
νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου.
Οι πάγοι λιώνουν, η πρόβλεψη των βροχοπτώσεων γίνεται δυσκολότερη, ενώ
φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι
ξηρασίες γίνονται ολοένα και πιο
ακραία. Επιπλέον, πρακτικές όπως η ρύπανση των ποταμών και των λιμνών, η
ανισσόροπη και πολλές φορές κακή
διαχείριση μεταξύ των διαφόρων χρήσεων του νερού (όπως η άρδευση, η
ύδρευση, η βιομηχανική χρήση) απειλούν τη διαθεσιμότητα του.
Η φετινή Παγκόσμια Μέρα του Νερού

έχει ως θέμα «Νερό
για τις Πόλεις: Ανταποκρινόμενοι στην
Αστική Πρόκληση»
πρέπει να αφυπνίσει
ιδιαίτερα τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού
εστιάζει στις επιπτώσεις που έχουν η
έντονη αστικοποίηση, η βιομηχανία και
η κλιματική αλλαγή στη διαθεσιμότητα
του νερού στις μικρές και μεγάλες πόλεις.
Όλοι εμείς λοιπόν, μέσα από το θεσμικό μας ρόλο, αλλά και κυρίως ως
καθήκον προς τους συμπολίτες μας,
αναγνωρίζουμε ότι το συλλογικό μέλλον εξαρτάται από το πόσο καλά μπορεί να γίνει η διαχείριση των
πολύτιμων, και συχνά απειλούμενων
υδατικών, πόρων της περιοχής μας.
Στην Ανατολική Αττική, όπως και σε
άλλες περιοχές της χώρας, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες απειλούν
την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα

των υδάτινων πόρων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η ρύπανση του
Ασωπού και η περιβαλλοντική κρίση
που έχει προκαλέσει Επίσης, δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε την έλλειψη υποδομών αποχέτευσης λυμάτων, η
οποία απειλεί την ποιότητα των υπόγειων υδροφορέων, αλλά και τις περιπτώσεις
υποβάθμισης
των
υγροτόπων στην περιοχή μας. Όλα
αυτά κάνουν απαραίτητη την άμεση
ενεργοποίηση όλων –φορέων και πολιτών - για την αντιμετώπιση τους με
μέτρα για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου
νερού.
Βούληση και προτεραιότητά μας είναι
να αναπτύξουμε συντονισμένες δράσεις με συναρμόδιους φορείς ώστε να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης του νερού από όλες
του τις πλευρές. Στόχος μας είναι να
προστατέψουμε αυτόν τον αναντικατάστατο φυσικό πόρο, για τις επόμενες
γενεές, για τα παιδιά μας.
Χρυσάνθη Κισκήρα
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Μια εκδήλωση – μάθημα ζωής
Στο Αμφιθέατρο της Νέας Ογκολογικής Μονάδας του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» - με πρωτοβουλία - του “Χαμόγελου του Παιδιού”, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση (15/3) που είχε σαν στόχο να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την πολυετή παρουσία τους στα Νοσοκομεία Παίδων, μέσα από τη
Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», το ιατρονοσηλευτικό

προσωπικό των Ογκολογικών Κλινικών, εκπρόσωποι
των Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλων Τμημάτων,
εθελοντές και εργαζόμενοι του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η σημαντικότερη παρουσία βέβαια ήταν αυτή των νοσηλευόμενων παιδιών και των
οικογενειών τους που θέλησαν να μοιραστούν τις
σκέψεις και τις εμπειρίες τους.
Στον καταλυτικό και ευεργετικό ρόλο της Δημιουργικής Απασχόλησης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
των παιδιών, αναφέρθηκαν ως πρώτο θέμα της συζήτησης. Μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων, στα
νοσοκομεία, οι άνθρωποι του “Χαμόγελου του Παιδιού”, προσπαθούν να εντάξουν στην καθημερινότητα
το παιχνίδι, το χρώμα, το τραγούδι και κυρίως το χαμόγελο!
Η όλη δράση έχει ως σκοπό να δώσει το μήνυμα ότι
ακόμα και μέσα σε ένα θάλαμο νοσοκομείου τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι και στη δημιουργία.
Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί τις ώρες της
δημιουργικής απασχόλησης διώχνει την ένταση και
επιδρά λυτρωτικά στις ψυχές παιδιών, γονέων, νοσηλευτών και γιατρών.

Η εξωτερική εμφάνιση και πως αυτή επηρεάζει την
ψυχολογία τόσο των παιδιών όσο και της οικογένειάς
τους, ήταν το άλλο πολύ σοβαρό θέμα που εθίγη. Τα

παιδιά αποδείχθηκαν πολύ ώριμα και με γνώση, όπως
διεφάνη από τη φράση μιας δεκαπεντάχρονης η
οποία απάντησε ότι «η ομορφιά είναι μέσα μας και οι
ουλές και τα σημάδια μας είναι τα παράσημά μας».
Η εκδήλωση έκλεισε με τις μελωδίες που έπαιξε στο
αρμόνιο η μικρή Χριστίνα.
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Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Επιμέλεια: Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων. email: echabi@hft.gr
Στο παρών άρθρο, παρουσιάζουμε τα ενεργά και αναμενόμενα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται
σε ιδιώτες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ένταξης σε αυτά.

Ενεργά Προγράμματα
Πράσινος Τουρισμός Καταληκτική ημερομηνία: 31-3
Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών
(Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Α.Π.Ε.
με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, Διαχείριση απορριμμάτων -ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα, Ανάπτυξη πράσινων
πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων, Ενημέρωση και προβολή) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek
――――――――――――――――――――――――――

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Καταλ. ημερομηνία: 31-3
Συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την
μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το πρόγραμμα αφορά σε
παλαιά κτίρια, νομίμως υφιστάμενα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης (ΠΔ 1.6/4-7-1979), βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης
μικρότερη ή ίση των 1750 ευρώ/τ.μ., χρησιμοποιούνται ως
κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://exoikonomisi.ypeka.gr
――――――――――――――――――――――――――

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίΚαταληκτική ημερομηνία: 1-4-2011
σης
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις 2049 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το ανωτέρω Σχέδιο αυτοτελώς (Πρόσκληση Γ).

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr
――――――――――――――――――――――――――

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρί-

Καταληκτική ημερομηνία: 15-4
σης
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των Κλαδικών
Συλλογικών Φορέων, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο
υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό
τους Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Β).
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr
――――――――――――――――――――――――――

Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
ΛΑΕΚ
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2011
Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ειδικό λογαριασμό για την κατάρτιση των εργαζομένων που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και ο οποίος τροφοδοτείται για το σκοπό
αυτό από την εισφορά 0,45% των επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα (οι οποίες πρέπει
απαραίτητα να έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος
2011), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του
Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το
οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://laek.oaed.gr
――――――――――――――――――――――――――

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των ΕπιχειΚαταληκτική ημερομηνία: 24-5-2011
ρήσεων
Στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για
την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης
της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης
αξίας, και έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των
ΜμΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων,
για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης μέσω επιχειρηματικών
μεμονωμένων ή συνεργατικών σχεδίων.

Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek
――――――――――――――――――――――――――

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων

Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Καταληκτική ημερομηνία: 31-8-2011
Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της
γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας υφισταμένων, νέων και
υπό σύσταση ΜΕ και ΠΜΕ μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων
και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωσης πόρων για την επίτευξη στο απώτερο μέλλον του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται μεγάλο μέρος των
δανείων που
συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς,
διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή
ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων για τις ΜΕ και ΠΜΕ και
ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.tempme.gr/
――――――――――――――――――――――――――

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
Καταληκτική ημερομηνία: Μέχρι εξαντλήσεως Π/Υ
Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση, η χρονική
του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες), δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών και παρέχει
ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε
σύμβαση εργασίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oaed.gr
――――――――――――――――――――――――――

Προδημοσιευμένα Προγράμματα
Εναλλακτικός Τουρισμός
Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται
να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας) και
λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

«Το σήμερα και το αύριο του τύπου»
Προβληματισμένα φάνηκαν τα μέλη και οι
φίλοι της Ένωσης Δημοσιογράφων - Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) σε
εσπερίδα που διοργάνωσε η Ενωση για το
μέλλον του περιοδικού τύπου και την κρίση
του έντυπου τύπου λόγω της τεχνολογικής
εξέλιξης.
Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Μαρτίου με θέμα «Το σήμερα και
το αύριο του τύπου» είχε σκοπό να ενημερώσει τους εκδότες και δημοσιογράφους
που βρέθηκαν εκεί για τα συμπεράσματα
του διεθνούς συνεδρίου της FIPP που
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με ανάλογο θέμα.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Γε-

νικός Γραμμαέας της Ενωσης Κων/νος Καλύβας και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Πάνος Σόμπολος πρόεδρος της Ένωσης
Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), τονίζοντας την σημασία του
περιοδικού τύπου και ονομάζοντάς τον
πρωταγωνιστή της ενημέρωσης.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ Ελευθ.
Κακαβούλης ήταν εκείνος οποίος παρακολούθησε το συνέδριο της FIPP στο Λονδίνο και μας παρουσίασε τα συμπεράσματά
του.
Κατά γενική ομολογία και όπως σημείωσε
κι ο ίδιος, ο ελληνικός Τύπος, έχει μείνει
πίσω τεχνολογικά σε σχέση με το internet,
σε αντίθεση με άλλες χώρες. «Οι on line

ψηφιακές εκδόσεις κερδίζουν καθημερινά
έδαφος λόγω της εύκολης πρόσβασης και
του χαμηλού κόστους, ενώ οι παραδοσιακές έντυπες εκδόσεις κοστίζουν πολυ και
έχουν «σύνορα». Πλέον το κοινό που προσεγγίζει και αναζητά την πληροφορία μέσα
από το διαδίκτυο, αυξάνεται καθημερινά».

Τόνισε ότι «για να προλάβουμε το τραίνο
της ψηφιοποίησης, είναι αναγκαίο να γίνει
ένας νέος επιχειρηματικός σχεδιασμός με
στρατηγική στις ψηφιακές εκδόσεις». Τέλειωσε παρουσιάζοντας έρευνες που δείχνουν την εξής τάση: μέσα στα επόμενα
3-4 χρόνια οι ψηφιακές εκδόσεις θα έχουν
πάρει το 90% της αγοράς, κυρίως, εις
βάρος των έντυπων εκδόσεων και όχι
μόνο.
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο
Κων/νος Σπύρου, όπου και εκείνος σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να
εκσυγχρονιστούν. Η τάση είναι να επιβιώσουν τα εξειδικευμένα έντυπα, καθώς την
καθημερινή είδηση θα την βρίσκουμε πλέον
με το πάτημα ενός κουμπιού, είπε κλείνοντας.
Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Απαγόρευση χρήσης της Bisphenol σε μπιμπερό
Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Χαραλαμπόπουλου
Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Χαραλαμπόπουλος σχετικά με την ενσωμάτωση
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/8/ΕΕ, με την οποία απαγορεύεται από 1η Μαρτίου 2011 η
χρήση της ουσίας Bisphenol-A για την παρασκευή πλαστικών μπουκαλιών βρεφικής διατροφής
(μπιμπερό) και από 1η Ιουνίου 2011 η κυκλοφορία και εισαγωγή στην αγορά τέτοιων μπουκαλιών,
λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων που κρύβει η ουσία αυτή για την υγεία των βρεφών.

30.000τ.μ. ακίνητο στο Λαύριο προς
“αξιοποίηση”
ερωτά ο βουλευτής Β. Οικονόμου
Ποιό είναι, ποιος φορέας το εκμεταλλεύεται
Η Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου (ΚΕΔ) ανακοίνωσε τα πρώτα 20 ακίνητα
που πρότεινε προς «αξιοποίηση» ο «Σύμβουλος Ανάπτυξης
Δημοσίων
Ακινήτων» και ενέκρινε το
Διοικ. Συμβούλιο της ΚΕΔ.
Στον κατάλογο των προς
«αξιοποίηση» φιλέτων του
δημοσίου περιλαμβάνεται
και ακίνητο έκτασης 30.000
τ.μ στο Λαύριο.
Παραβλέποντας για την ώρα

το γεγονός ότι δεν έχετε,
ακόμα τουλάχιστον, την εντολή να προβείτε σε οποιαδήποτε «αξιοποίηση» της
ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, Και ερωτά:
1. Ποιο είναι το ακίνητο
30.000 τ.μ. στο Λαύριο της
Αττικής που προτείνει η ΚΕΔ
και πως κοστολογήθηκε –
εκτιμήθηκε από τον «Σύμβουλο Ανάπτυξης Δημοσίων
Ακινήτων»;
2. Ποια είναι η αντικειμενική
αξία του συγκεκριμένου ακινήτου, ποια η εμπορική του
αξία;
3. Ποιος φορέας εκμεταλλεύεται σήμερα το ακίνητο,
πώς περιήλθε στην δημόσια
περιουσία και ποια χρήση
προοριζόταν;
4. Ποια είναι η γνώμη του
Δήμου Λαυρεωτικής για την
«αξιοποίηση» που σχεδιάζετε;
5. Σε τι ακριβώς συνίσταται
η «αξιοποίηση» που σχεδιάζετε και ποιες δυνατότητες
εκμετάλλευσης θα δώσετε
στους
ενδιαφερόμενους
επενδυτές;
6. Υπάρχουν ήδη επενδυτές
που έχουν ενδιαφερθεί για
το συγκεκριμένο ακίνητο και
αν ναι ποιοι είναι αυτοί και
με ποια διαδικασία εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους;
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Ανάγκες της σχολικής ηλικίας
και του ρόλου της οικογένειας
Σειρά επιστημονικών ομιλιών με θέμα τις ανάγκες
της σχολικής ηλικίας και

του ρόλου της οικογένειας
πραγματοποιήθηκε
στις
14/3.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
& ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΟΙΞΗ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η
γενικη απογραφή πληθυσμού, καλούνται οι κάτοικοι και
οι ιδιοκτήτες του οικισμού όπως συμμετάσχουν στην
απογραφή. Οι λόγοι είναι οικονομικοί και αναπτυξιακοί,
εφεξής οι πόροι που θα διατίθενται από την κυβέρνηση
προς το Δήμο θα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό του,
έτσι ο Δήμος θα έχει την ευχέρεια να διαθέτει πόρους για
την καθαριότητα, ύδρευση, πολεοδόμησης κλπ. Συνεπώς
είναι προς το συμφέρον όλων μας να απογραφούμε στην
περιοχή μας.
Ενημερώνουμε για τους παραπάνω λόγους και όποιον
γείτονα ή συμπολίτη γνωρίζουμε.
Κίτσι 1/3/2011
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γιάννης Μανιάτης
Δήμητρα Μυκονιάτη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
χώρος για εκδηλώσεις
«Ο χώρος και ο σύγχρονος
εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης
(10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
προς διάθεση για εκπαιδευτικούς σκοπούς) δίνει τη δυνατότητα
για
διοργάνωση
ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης είτε συνεργαζόμενων φορέων. Υπενθυμίζεται
η λειτουργία του Τμήματος
Ενηλίκων της Βιβλιοθήκης, το
οποίο διαθέτει μια πλούσια
συλλογή βιβλίων, περιοδικών,
οπτικοακουστικού υλικού κτλ.,
η οποία εμπλουτίζεται τα τελευταία χρόνια με ταχείς ρυθμούς και
έχει μεγάλη
ανταπόκριση από το ενδιαφερόμενο κοινό. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη διαθέτει συνολικά 16
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για χρήση του κοινού και ελεύθερη 24ώρη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο»

Ηταν η δεύτερη εκδήλωση
και εντάσσεται στον κύκλο
σεμιναρίων που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου
Παλλήνης και την υποστήριξη πολλών φορέων, Ε.
ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, Σύλλ.
Εκπαιδευτικών ΠΕ Αλ. Δελμούζος, Ενώσεις Γονέων,
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου
Παλλήνης
Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν γονείς, παππούδες αλλά και αρκετοί από
τους μαθητές του Λυκείου
που στο σύνολό τους αποτέλεσαν ένα ενδιαφέρον
επιστημονικό δείγμα για τις
εισηγήτριες.
Αναπτύχθηκε ένας πολύ
ζωντανός και περιεκτικός
διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μετά από ερωτήσεις που ετέθησαν. Οι
εισηγήτριες Αθηνά Φραγκούλη, Μαρία Πλατή & Δρ.
Ειρήνη Γεωργίου βοήθησαν
το κοινό με τις γνώσεις
τους και τις απαντήσεις
τους.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Θέμα: “βιβλίο και Βιβλιοθήκες”
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και το «το Κέντρο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Αττικής», διοργανώνουν στις αρχές Απριλίου
επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα «Βιβλίο και Βιβλιοθήκες» (25
ωρών). Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και κατατίθενται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μαζί με
απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος «Βιβλίο και Βιβλιοθήκες»
Βασικοί Στόχοι: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Βιβλιοθηκονομίας και στην ιστορία
του βιβλίου και των βιβλιοθηκών. Εξοικείωση
με την παραδοσιακή και ηλεκτρονική οργάνωση των βιβλιοθηκών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Θεματικές Ενότητες:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Τα Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Ελληνικό Δημόσιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ).,

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ο Δήμος Παλλήνης στα
πλαίσια της υλοποίησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης ενηλίκων
προτίθεται άμεσα να ξεκινήσουν τμήματα στα παρακάτω προγράμματα:
• Αργυροχρυσοχοϊα
• Βιτρώ
• Γενική Χειροτεχνία
• Διαιτολογία – Διατροφή
• Ζωγραφική

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Κέντημα
• Κοπτική – Ραπτική
• Λάτιν Χοροί
• Παραδοσιακά Όργανα
• Παραδοσιακοί Χοροί
• Ραδιοφωνικό Εργαστήρι
• Φωτογραφία
• Ψηφιδωτό
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/03 έως 21/03
με σειρά προτεραιότητας.

Για τη συμμετοχή μπορείτε
να επικοινωνείτε στα γραφεία της υπηρεσίας στην
οδό Λεονταρίου, Κάντζα
Παλλήνη (πλησίον 4ου
Δημ. Σχολείου) τηλ.2106033160 καθώς και στo
γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, στο
Δημαρχείο
Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας, τηλ. 210-6604638
(από 09.30 έως 13.30).

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τηλ.: 6974-785682

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

6946263867 - k.gavrilaki@gmail.com

75 τ.μ. σε πρώτο όροφο με ανσανσέρ. Τιμή 600 Ε το
καθένα. Πληροφορίες τηλ. 2106623714

Ευχαριστήρια επιστολή των Συλλόγων Άγιος Νικόλαος
και Ανάπλαση Κορωπίου προς την Περιφερειακή Σύμβουλο Αν. Αττικής, Δέσποινα Αφεντούλη

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμβάνει την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο
υλικό ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.
Τιμές προσιτές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τηλ. 6974815977

Γκαρσονιέρα, υπνοδωμάτιο, livingroom σε μονοκατοικία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσοδος,
επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

ρασκευής 2 γραφεία επί της λεωφ. Μαραθώνος 60 και

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

βρεφοκομικής σχολής με 3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό
(με συστάσεις) αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη τους.
Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυρό Αγίας Πα-

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία)
σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή γραφείο ή συνοδός σε
σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέρεται για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό. Τηλ. 6976131520

Ζητείται κύριος μέχρι 40 ετών για εξωτερικές
εργασίες, οικιακές εργασίες και οδηγός.
Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. Θα εκτιμηθούν βασικές τεχνικές δεξιότητες.
Μισθός καλός, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Βούλα,
Βουλιαγμένη. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4599 900

Ζητήστε
την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα
περίπτερα
ή διαβάστε
τη
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Θέλουμε να εκφράσουμε δημοσίως τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Δ. Αφεντούλη για την πολύτιμη στήριξη της εδώ και ενάμισυ χρόνο για το Προεδρικό
Διάταγμα Υμηττού.
Η άμεση και συνεχή ανταπόκρισή της στα θέματα που
μας απασχολούν, μας δίνει δύναμη και ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Στο δύσκολο έργο που έχει
αναλάβει με την πρόσφατη εκλογή της ως Περιφερειακή
Σύμβουλος, βρισκόμαστε δίπλα της.
O Πρόεδρος της “Ανάπλασης”, Γεώργιος Σιγάλας
Ο Πρόεδρος του “Άγιος Νικόλαος”, Αποστολος Πάντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Στο Ειρηνοδικείο ΛΑΥΡΙΟΥ θα διεξαχθεί κλειστός πλειστηριασμός
την 6/4/2011, ημέρα Τετάρτη, λόγω διανομής ενός αγροτεμαχίου
5.200m2 αρτίου και οικοδομήσιμου. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται
στον Αγ. Παντελεήμονα Αναβύσσου Αττικής (κοντά στο γήπεδο,
70 μέτρα από Λεωφόρο Καραμανλή).
Πλεονεκτήματα αγροτεμαχίου είναι περιφραγμένο, έχει νερό,
δέντρα μία στέρνα νερού και δύο σπίτια 55 τετραγωνικών - αποθήκες (25 + 29m2) αντίστοιχα ως σχέδιο πλήρως εξοπλισμένα.
Τιμή εκκίνησης 250.000 € (40% κάτω της πραγματικής αξίας).
Οι ενδιαφερόμενοι για πρσοφορές μπορούν να λάβουν πληροφορίες και αντίγραφα συμβολαίου κλπ. ταχυδρομικώς από
κα Νίκη Γκικάκη 6947 830637 & 6955 982563.
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέσω του Συμβολαιογράφου Πειραιώς κο Στεφ. Βασιλάκη, τηλ. 210 4113810 &
6944366129.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

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

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΣΑΒΒΑΤΟ 26, ΤΡΙΤΗ 29/3 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

213 2163000

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Κέντρο:

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

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

NOΣOKOMEIO:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες
Ë Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
Ë Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα - τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Το μεγάλο ίαμα της φύσης: λεμόνι
«Ο Χυμός του Λεμονιού είναι 10.000 φορές ισχυρότερος
από τη Χημειοθεραπεία και σκοτώνει 11 ειδών Καρκινογόνα Κύτταρα!»
Ίσως να υπάρχει αλήθεια και σκοπιμότητα ταυτόχρονα…
Σας μεταφέρω απλά το άρθρο.
Μπορείς όμως, να βοηθήσεις τον οργανισμό σου, επιτρέποντάς του να πληροφορηθεί ότι, του είναι χρήσιμο να πιει
χυμό λεμονιού για την πρόληψη της ασθένειας και όχι
μόνο.
Το σημαντικό στο χυμό λεμονιού, οφείλεται στα ισχυρά αντικαρκινογόνα αποτελέσματά του. Το φυτό αποτελεί μια
θεραπευτική αγωγή για τον καρκίνο, δοκιμασμένο σε καρκίνους όλων των μορφών. Υπάρχουν ορισμένοι που το συνιστούν για όλες τις μορφές καρκίνου. Επιπλέον το
θεωρούν σαν έναν παράγοντα αντιμικροβιακού ευρέος φάσματος, κατά των μολύνσεων των βακτηριδίων και όγκων,
ικανό στην καταπολέμηση των εσωτερικών παρασίτων και
σκουληκιών, ρυθμιστή τη υψηλής αρτηριακής πίεσης, είναι
αντικαταθλιπτικό και καταπολεμά το άγχος και τις νευρικές
διαταραχές.
Η πηγή αυτής της πληροφορίας προέρχεται από έναν εκ
των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο,
που το διαβεβαιώνει μετά από 20 χρόνια εργαστηριακών
μελετών, από το 1970 και μετά.

Ο ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός
έλεγχος παχέος εντέρου
στο Κορωπί συνεχίζεται
Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Δωρεάν Προληπτικού ελέγχου
για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου για δημότες από 50 έως 75
ετών. Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΔΥ), στα πλαίσια
του “Μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου Παχέος Εντέρου» θεσμοθετημένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τίθεται υπό την αιγίδα του Υπ. Υγείας, Διατροφής και Άθλησης με
την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού (ΕΕΟΠ). Το νέο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
Στο ΚΑΠΗ Κορωπίου και στο παράρτημα ΚΑΠΗ της Αγίας Μαρίνας (ώρες λειτουργίας των ΚΑΠΗ) μπορούν να παραλαμβάνουν
ειδικά δοχεία συλλογής δείγματος κοπράνων. Κατόπιν μπορούν
να προσκομίσουν τα δοχεία με το υλικό την Τρίτη 29 Μαρτίου
στο ΚΑΠΗ Κορωπίου από 08.30πμ έως 10.30πμ και την Πέμπτη
31 Μαρτίου στο παράρτημα ΚΑΠΗ Αγ. Μαρίνας από 08.30πμ έως
10.30πμ για να μεταφερθούν στα συνεργαζόμενα μικροβιολογικά εργαστήρια.
Οι δημότες που επιθυμούν να μεταφέρουν μόνοι τους τα δείγματα μπορούν να μεταβούν στα ακόλουθα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα –εργαστήρια της Βιοιατρικής :
1. Παλλήνη Λ. Μαραθώνος, Κρήτης και Σαλαμίνας 87
Τηλ.: 210-60 34 414 και fax: 210-60 34 498
2. Γλυφάδα Λεωφ. Βουλιαγμένης 134, Τηλ. : 210-8981 174
3. Αγ. Παρασκευή Μεσογείων 384, Τηλ.: 210- 6007 006
Τα δοχεία συλλογής των δειγμάτων είναι κοινωνική προσφορά
Φαρμακείου, Μερτύρη Παναγιώτη (34ο χλμ Λεωφ. Σουνίου, Αγ.
Μαρίνα Κορωπίου)".
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επικοινωνία μπορείτε να
στέλνετε e-mail στο koropi@hol.gr ή στα τηλέφωνα του ΚΑΠΗ
Κορωπίου (210-6020920), Παράρτημα ΚΑΠΗ Αγ. Μαρίνας
(22910-90638) και στο Γραφείο Δημότη (800 11 34 600 ).

Τα εξαχθέντα συμπεράσματα ήταν: «Καταστρέφει τα καρκινογόνα κύτταρα 12 τύπων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων, του εντέρου κόλον, του στήθους, του προστάτη, των
πνευμόνων και του παγκρέατος… τα χημικά συστατικά του
λεμονιού κατέδειξαν ότι δρα 10.000 φορές καλύτερα στην
επιβράδυνση ανάπτυξης των καρκινογόνων κυττάρων από
το φαρμακευτικό προϊόν adriamycin, ένα χημειοθεραπευτικό φαρμακευτικό προϊόν, που χρησιμοποιείται συνήθως
στον κόσμο όλο. Το πλέον εντυπωσιακό της θεραπείας
είναι ότι με τον εξαγόμενο χυμό λεμονιού καταστρέφονται
μόνον τα καρκινογόνα κύτταρα και δεν επιδρά στα υγιή.»
Το κείμενο κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο των Επιστήμων
Υγείας, llc 819n, Charles Street, Βαλτιμόρη, MD 1201.
Σημείωση Διαιτολόγου
• Αναδημοσιεύω το άρθρο γιατί και αν δεν αληθεύουν τα
συγκεκριμένα στοιχεία, το λεμόνι δεν βλάπτει. Η καχυποψία του κοινού όσον αφορά τις προθέσεις των μεγάλων πολυεθνικών δεν έχει αυξηθεί τυχαία τα τελευταία 30 χρόνια.
Υπήρξαν ζωντανά παραδείγματα Εγκληματικών Ενεργειών
κατά της Ανθρωπότητας από αρκετές Φαρμακοβιομηχανίες,

ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός
έλεγχος παχέος εντέρου
στην Παλλήνη
Οι Δήμοι Παλλήνης & Κρωπίας στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόληψη για όλους», σε συνεργασία με το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α πραγματοποιούν πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών και θα διαρκέσει
μέχρι 31 Μαρτίου, ΔΩΡΕΑΝ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
με πρωτοβουλία της Τ.Ο. της Ν.Δ. Κορωπίου
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κορωπίου, ενισχύοντας την πρόληψη της υγείας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν
εξέταση μαστού, τεστ Παπανικολάου και εξέταση παχέος εντέρου την Τετάρτη 30 Μαρτίου ώρα 8:30 π.μ. στην Παιανία, στο χώρο
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ( Χλόης 4, Παιανία).
Για συμμετοχή 17:00 έως 21:00, στο 2106626797.

μερικές από τις οποίες τελικά στις ΗΠΑ, κατηγορήθηκαν
και καταδικάστηκαν. Οι καπνοβιομηχανίες είναι ένα παράδειγμα. Το ίδιο συνέβη με τις ορμόνες. Οι Φαρμακοβιομηχανίες έπεισαν του γιατρούς ότι οι ορμόνες βελτιώνουν την
εμφάνιση της γυναίκας μετά την εμμηνόμαυση, με αποτέλεσμα εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ για πάνω από 20
χρόνια να φορτώνουν τον οργανισμό τους με περιττές ορμόνες και με αποτέλεσμα ο αριθμός των καρκινογεννήσεων
στις συγκεκριμένες γυναίκες να εκατονταπλασιαστεί!
Έπρεπε δηλαδή, να πεθάνουν τόσα εκατομμύρια γυναίκες
για να παραδεχτούν τελικά, ότι οι ορμόνες παράγουν καρκινογενήσεις; Υπάρχουν πολλές πανεπιστημιακές μελέτες
οι οποίες «πνίγονται» από τις Φαρμακοβιομηχανίες, που
στηρίζουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες του καρκίνου, αντί της χημειοθεραπείας, όμως τα κέδρη από τη διάθεση αυτού του χημικού φαρμάκου είναι τεράστια!!
Παρατηρήσεις:
Όπως προανέφερα και αν δεν αληθεύουν τα συγκεκριμένα
στοιχεία, το λεμόνι δεν βλάπτει, ίσα ίσα...
• Το λεμόνι κάνει το αίμα μας αλκαλικό, κάτι που σκοτώνει
το καρκίνο όπως όλες οι αλκαλικές τροφές. Ο καρκίνος δεν
ζει σε αλκαλικό περιβάλλον. Υπάρχουν άπειρες μελέτες γι’
αυτό.
• Το λεμόνι είναι άριστο αντιμικροβιακό, άπειρες μελέτες
και εδώ.
• Το λεμόνι περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C, αποδειγμένο επιστημονικώς και αυτό.
• Όλοι οι ασθενείς με σοβαρές αρρώστιες παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης C. Ακόμη και σίδηρος να μας λείπει,
η αιτία πολλές φορές είναι ότι δεν έχουμε βιταμίνη C, για
να απορροφηθεί ο σίδηρος. Γιατί να παίρνουμε χάπια ενώ
μπορούμε να πιούμε χυμό λεμονιού;
• Το λεμόνι είναι άριστο καθαριστικό του οργανισμού από
τοξίνες. Αν οι τοξίνες δεν είναι αρκετά υπεύθυνες για τη
δημιουργία καρκίνου τότε τι είναι;
• Το λεμόνι μαζί με λάδι χρησιμοποιείται για να καθαρίζει
το συκώτι. Ένα υγιές συκώτι είναι σχεδόν απίθανο να έχει
σοβαρή ασθένεια.
Απ’ αυτά τα λίγα και μόνο συμπεραίνουμε ότι το λεμόνι
είναι ένα σοβαρό φάρμακο-τροφή για τον οργανισμό μας.
Από μόνο του θεωρώ ότι είναι αδύνατο να καταπολεμήσει
το καρκίνο επαρκώς, μπορεί όμως να βοηθήσει πολλαπλά
την άμυνα του οργανισμού μας.

Ειρήνη Καραμπά
Διαιτολόγος- Διατροφόλογος

Πρωτοβουλία του Εξ. Συλλ. Πανόραμα Βούλας

Προληπτική διάγνωση μαστού
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος Βούλας, στο ιατρικό κέντρο μέχρι 31/12/2011 όλες οι γυναίκες του Δήμου έχουν
τη δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πληροφορίες στον γιατρό Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ
του Σωματείου (τηλ. 6983501081).
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7ο πρωτάθλημα ανεξαρτήτων αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Με συναρπαστικούς αγώνες και μεγάλη
συμμετοχή, ερασιτεχνών αθλητών / αθλητριών από Αττική, Κεφαλλονιά, Βόλο και
Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Κυριακή το 7ο πρωτάθλημα ανεξαρτήτων
αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε πέντε ηλικιακές
κατηγορίες ανδρών και δύο γυναικών και οι
87 συμμετέχοντες, έδωσαν τον καλύτερο

νες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την
πολύ καλή διοργάνωση.
Οι προπονούμενοι στις εγκαταστάσεις της
Βούλας ανεξάρτητοι αθλητές είχαν σημαντικές επιτυχίες σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Στην κατηγορία 40-49+ ετών την 2η θέση
κατέλαβε ο ΙΣΑΑΚ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ και την 3η
ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΤΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στις γυναίκες 18-39 η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ κατέλαβε την 2η θέση ενώ στην κατηγορία 40+ την πρώτη θέση κατέλαβε η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΑ και την 2η η ΛΥΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που είναι και δημοτική σύμβουλος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Μπελετσιώτης
κατά την απονομή.

εαυτό τους για την κατάκτηση της νίκης.
Οργανωτικά, ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ),
έδειξε για μία ακόμα φορά τις ικανότητές
του και όλοι όσοι έλαβαν μέρος στους αγώ-

Στην κατηγορία 50-59 ετών ο ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ κατέλαβε την 2η θέση
Στην κατηγορία 60-69 ετών οι Βουλιώτες
κατέλαβαν και τις τρεις πρώτες θέσεις, 1ος
ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΜΠΗΣ, 2ος ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ και 3οι οι ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ
Στην κατηγορία 70+ την 1η θέση κατάκτησε
ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΡΔΙΛΑΣ και την 3η ο

Στους αγώνες παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Δημ. Δαβάκης και Ηλέκτρα Τσιριγώτη
και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Γκολφινόπουλος, Λυδία Αργυροπούλου, Παντ. Κασι-

δόκωστας,
Μαρία
Σίνα
και
Δημ.
Μπελετσιώτης, μερικοί εκ των οποίων έκαναν και τις απονομές.

Με πλούσια συμμετοχή όλων των ηλικιών έτρεξαν
στον αγώνα ανώμαλου δρόμου στο Γέρακα
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 20/3 ο Αγώνας
ανώμαλου δρόμου στο Γέρακα (πλατεία Μακεδονίας), με
τη συνδιοργάνωση του Δήμου Παλλήνης υπό την αιγίδα
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Είναι ένας αγώνας που γίνεται για 20ή φέτος
χρονιά. και είναι αφιερωμένος στην μνήμη του Γερακιώτη
κριτή και φιλάθλου στίβου, Βασίλη Μανωλόπουλου.
Στον αγώνα συμμετείχαν πολλοί μαθητές & μαθήτριες από
τα σχολεία του Δήμου, και αθλητες, που συνολικά ξεπέρασαν τις 150.
Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες απέδωσαν ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, η Αντιδήμαρχος Κουνενάκη Ει-

Οι άνδρες νικητές με το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο.
ρήνη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δρούγκας Σταύρος, Αβαρκιώτης
Φώτης, Λιακόπουλος Άγγελος, Μανώλης Στεφανάκης, Παπανικολάου Κατερίνα, Δημόπουλος Γιάννης, Κωνσταντάς Σπύ-

ρος, ο Μαζίτσος Φώτης Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα, και η χορηγός της εκδήλωσης κα Κατσέλη Ματίνα.
Οι τρεις πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία είναι:
600 m Αγόρια
1. Χριστοδούλου Βελισσάριος (ΣΑΚΑ – Κολλέγιο Αθηνών)
2. Κουφαλιώτης Κλεομένης (1ο Γέρακα)
3. Ρεϊζης Κυριάκος (21ο Καλλιθέας)
600 m Κορίτσια
1. Σούλη Στεφανία (1ο Γέρακα)
2. Τζερεμε Άννα (4ο Παλλήνης)
3. Θωμαϊδου Κων/να (1ο Γέρακα)
1000 m Αγόρια – Παμπαίδες Α
1. Μουχλιανίτης Χρήστος (7ο Κορυδαλλού)
2. Παπαγιάννης Κων/νος (5ο Βύρωνα)
3. Σούλης Παναγιώτης (3ο Γυμν.Γέρακα)
1000 m Αγόρια - Παμπαίδες Β
1. Βασιλογάμβρος Παναγιώτης (1ο Αγ.Δημητρίου)

2. Ανδριόπουλος Κων/νος (3ο Αγ.Παρασκευής)
3. Τόλουμ Αρμέλ (2ο Παλλήνης)
1000 m Κορίτσια – Παγκορασίδες Β
1. Λαγονίκα Ειρήνη (Εκπ/κη Αναγέννηση)
2. Τολούμη Χριστιάνα (2ο Παλλήνης)
3. Μπόσκου Αλεξάνδρα (6ο Γέρακα)
2000 m Παίδων
1. Φλώκας Χρήστος (4ο Λύκειο Αχαρνών)
2. Σαπούνας Λουκάς (4ο Γυμν.Κορ/που)
3. Πιπέρης Αλέξανδρος (1ο Γυμν.Σπατών)
4000 m Γυναικών
1. Χριστούλα Αγκάτα (Ανεξάρτητη)
2. Χαρατζή Ευαγγελία (Ανεξάρτητη)
3. Ασημακοπούλου Μαρία (Απόλλων Αττικής)
6000 m Ανδρών
1. Βατάς Γιωργός (Ολυμπιακός)
2. Κοκορές Θεμιστοκλής (Ανεξάρτητος)
3. Τριανταφύλλου Γιώργος (Ανεξάρτητος)

Η Αντιδήμαρχος με τους μικρούς αθλητές.
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«Πετάει» η αγωνιστική Ομάδα
Optimist του Ν.Α.Ο.Βούλας
Το χρυσό αλλά και το χάλκινο στην κατηγορία Παίδων έφεραν στον Ν.Α.Ο. Βούλας
ο Τέλης Αθανασόπουλος και ο Μάριος
Σέγγας, στο διασυλλογικό αγώνα «ΟΔΥΣΣΕΑ», που οργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος
Ελλάδος στις 19 – 20 Μαρτίου 2011.
Ανάμεσα σε 67 παιδιά, αγόρια και κορίτσια μέχρι 11 ετών, ο Τέλης Αθανασόπουλος τερμάτισε 1ος Overall με τον

Μάριο Σέγγα στην 6η θέση της Γενικής
στην κατηγορία τους.
Πολύ καλή εμφάνιση κι από τον Γιώργο
Μαυρή που κατετάγη στη 12η θέση και
τον Κώστα Παγώνη στην 14η.
Στην κατηγορία των αγοριών από 12 – 15
ετών ο Κώστας Χουσιάδας του ΝΑΟΒ
τερμάτισε 8ος , ενώ και τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν πολύ καλή εμφάνιση με τον
Στέλιο Τσάγκαλο στην 13η θέση.

Αποτελέσματα αγώνων ανά κατηγορία:
Παίδες (8 – 11 ετών)
Αθανασόπουλος Τέλης του ΝΑΟΒ
Βάρδαλης Κων/νος του ΙΟΠ
Σέγγας Μάριος του ΝΑΟΒ
Κορασίδες (8 – 11 ετών)
Γκλιάτη Γεωργία του ΙΟΠΟΡ
Ανδρέου Μαρία-Ελένη του ΙΟΠΟΡ

Καλατζή Αλίκη του ΝΟΑΙΓ
Αγόρια (12 – 15 ετών)
Λεουτσάκος Κυριάκος του ΟΣΦΠ
Μπριλάκης Νίκος του ΟΣΦΠ
Γουριώτης Βασίλης του ΙΟΠ
Κορίτσια (12 – 15 ετών)
Γκαρή Αναστασία του ΝΟΑΙΓ
Πανώριου Χριστίνα του ΟΣΦΠ
Παλαιού Κυριακή του ΟΣΦΠ
Ένα μεγάλο μπράβο στην νέα αγωνιστική
ομάδα του ΝΑΟΒ.

Εναρξη τελικής φάσης ομαδικών
κατηγορίας Νέων Ανδρών / Γυναικών
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Την Παρασκευή 25/03 ξεκινάει η στο ΣΕΦ η τελική φάση
των ομαδικών της κατηγορίας Νέων Ανδρών / Γυναικών
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Το Σάββατο θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και οι
τελικοί και θα ξεκινήσουν και
τα ατομικά – διπλά.
Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν οι αγώνες σε ατομικά
και διπλά αγωνίσματα. Η
κλήρωση των ομαδικών θα
γίνει την Παρασκευή στις
09.00 επί τον παρόντων
ομάδων.
Σημαντική η παρουσία της
Βούλας καθώς την πόλη

μας θα εκπροσωπήσουν στο
ομαδικό νέων Ανδρών ο ΓΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και στο ομαδικό έων Γυναικών τόσο ο
ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ όσο και ο
ΑΟ ΑΡΗΣ 2006.
Στα ατομικά και στα διπλά
θα λάβουν μέρος οι αθλητές
του Αρη Βούλας Κούνουπας
Παναγιώτης και Μαριόλης
Πέτρος και οι αθλήτριες
Φιλία Εμίρη και Μαρία Αρτσέτου.
Αναλυτικά όλοι οι αθλητές
και ομάδες που έχουν προκριθεί στην ιστοσελίδα του
Αρη Βούλας (http://voulatt.wordpress.com/)

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε στο
Σεφ η τελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος.
Το τρόπαιο στους άνδρες
κατέκτησε η ομάδα του ΑΣ
ΠΕΡΑ ΑΘΗΝΩΝ και στις γυναίκες η ομάδα του ΠΚΔ
ΤΑΥΡΟΥ. Παρουσία στην τελική φάση είχε και η ομάδα
γυναικών του ΑΟ Αρη 2006
η οποία είχε τις μικρότερες
ηλικιακά αθλήτριες και η
οποία έφτασε πολύ κοντά
στην είσοδο στην 8αδα
αλλά αποκλείστηκε τελικά
από την Πεύκη με σκορ 4-2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Η “Θέτις” σίγουρα πρωταθλήτρια
και αναμέσα στις ομάδες της Α'2
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Νίκη για τις γυναίκες αν και
τυπικά το πρωτάθλημα δεν
έχει τελειώσει, η Θέτιδα θα
στεφθεί πρωταθλήτρια και
μαζί με αυτόν τον τίτλο θα
κατακτήσει και μια θέση
αναμέσα στις ομάδες της
Α'2.
Θύμα τους αυτή τη φορά
ήταν η Νίκη Αμαρουσίου
και τελικό σκορ 3-0 στο γήπεδο των βορείων προαστίων.
Μία πολύ καλή εμφάνιση
και των 2 ομάδων, αλλά δυστυχώς η Νίκη υπέκυψε για
άλλη μια φορά στην ανωτερότητα της Θέτιδας. Επόμενος αγώνας είναι τη
Δευτέρα 28/3 και ώρα 21:00
με αντίπαλο το Χαλάνδρι.

'Ηττα για τις κορασίδες από
τη Μαγκουφάνα με σκορ 30. Οι κορασίδες δεν έκαναν
πολύ καλή εμφάνιση και
αποτέλεσμα ήταν να ηττηθούν. Τελευταίος αγώνας
είναι το Σάββατο 26/3 και
ώρα 18:30 στο γήπεδο της
Βούλας με αντίπαλο το Κορωπί, όπου στόχος για άλλη
μια φορά είναι η νίκη.

ΠΑΙΔΕΣ
Τέλος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των παίδων για τη
φετινή χρονιά και ο τελευταίος τους αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο της
Βούλας με αντίπαλο τον

Παναθηναϊκό. Πολύ καλή η
εμφάνιση των παίδων και το
τελικό σκορ διαμορφώθηκε
3-0 υπέρ της Θέτιδας. Η
χαρά ήταν εμφανής σε παίκτες και προπονητή. Οι προπονήσεις και η προσπάθεια
συνεχίζουν για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Νίκη για τις πανκορασίδες
με σκορ 3-0 απέναντι στην
ομάδα της Κερατέας. Μια
σχετικά καλή εμφάνιση για
τη Θέτιδα, η οποια θα συνεχίσει την προσπάθεια σε
κάθε αγώνα να γίνεται όλο
και καλύτερη. Ακολουθεί
αγώνας την Κυριακή 27/3
και ώρα 17:00 με αντίπαλο
τον Κτησιφώντα.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST»
Στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας
Βρίσκεται σε εξέλιξη το το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών και Νήσων Αιγαίου Optimist (πρόκριση προεθνικής ομάδας Optimist) για παιδιά μέχρι 15 ετών, που ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 27/3. Το πρωτάθλημα διοργανώνει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας σε
συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒούλας στον όρμο της Βούλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/3/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3306
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 210-7292601 έως 608
Αρμόδιος: Σκαροπούλου Εύη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως
αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 φεκ 185/β) με
σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011, ενδεικτικής δαπάνης
100.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει
στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις 7 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη στις
11:00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 6.150 ευρώ. Όσοι
επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει
να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο
μέχρι το μεσημέρι (13:00μ.μ.) της 6ης Απριλίου 2011
ημέρα Τετάρτη.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα ανα-

φέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, με την έννοια
της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται
από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες
– μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια
(άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε
αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την
λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα
αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων
του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ.
210-7292601 έως 608 fax 210-7292621) για τα οποία
απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα
πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 28/3/2011 έως 4/4/2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ενώ η Κερατέα γίνεται σύμβολο αντίστασης
η κυβέρνηση παραπληροφορεί
Ο τέως Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, με επιστολή του που μας απέστειλε
ενημερώνει για την παραπληροφόρηση που γίνεται μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, μέσω της κυβέρνησης που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Επικρατείας,
με παλιότερες αποφάσεις προκειμένου να κάμψει τον αγώνα των κατοίκων της
Κερατέας που αντιστέκονται στη δημιουργία ΧΥΤΑ.

«Η κυβερνητική προπαγάνδα χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Επικρατείας»
Τον πανικό της και μόνο αποδεικνύει για μια ακόμα
φορά η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να παραπληροφορήσει τα
ΜΜΕ και την κοινωνία σχετικά με τη δημιουργία ΧΥΤΑ
σε Κερατέα και Γραμματικό.

Εν τω μεταξύ, η Κερατέα έφτασε στις Βρυξέλες, όπου η Ελληνική Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης (solidarity- greece.blogspot.com) πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ ενάντια στον ελληνικό
λαό. Ανάρτησε πανό και μίλησε παρά τις αντιδράσεις, της Κατ. Μπατζελή ιδιαίτερα που δεν σταμάτησε να τον ειρωνεύεται ...δημοκρατικά.

φαση ως σημερινή, με μοναδικό στόχο την παραπληροφόρηση.
Ψευδή - αναληθή και προπαγανδιστικά.
Όλα αυτά που δόθηκαν στα μέσα από το Υπουργείο
είναι απόλυτα προπαγανδιστικά και παραπλανητικά μιας
και μόνο στόχο έχουν να μπερδέψουν την κοινή γνώμη
σχετικά με το ζήτημα.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ στο ΣτΕ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ στις 5
ΜΑΪΟΥ 2011
Το μόνο δικαστήριο που έχει αποφανθεί για το ζήτημα
είναι το ειρηνοδικείο Λαυρίου που έχει απαγορεύσει
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή της
Κερατέας. Οι δε προσφυγές στο ΣτΕ θα συζητηθούν
στις 5 Μαίου 2011.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η προβολή παλαιότερων
αποφάσεων στοχεύει στον επηρεασμό του ΣτΕ για τις
επόμενες προσφυγές και εξυπηρετεί τους αντιλαϊκούς
σκοπούς της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε σήμερα να ξεθάψει από
τα αρχεία του ΣτΕ και να προβάλει σα δήθεν σημερινή
του απόφαση, τις παλαιότερες προσφυγές της Κερατέας της Φυλής και του Γραμματικού που αφορούν τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό του 2001 και όχι το Σχεδιασμό του 2006 και που εκδικάστηκαν το 2007.
Μετά δηλαδή από 5 ολόκληρα χρόνια τα κυβερνητικά
επικοινωνιακά επιτελεία παρουσιάζουν εκείνη την από-

Γνωρίζοντας ότι ο αγώνας της Κερατέας είναι και νόμιμος και δίκαιος οφείλω να καταγγείλω αυτή την απαράδεκτη κυβερνητική τακτική, να ζητήσω την επίσημη
αποσαφήνιση του ζητήματος από το ίδιο το ΣτΕ και να
θυμίσω πως το ΣτΕ είναι το ανώτατο όργανο της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας αυτής της χώρας και
δεν μπορεί να το χρησιμοποιούν για να παραπληροφορήσουν τα Μέσα και το λαό.
Κερατέα 23 Μαρτίου 2011
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
Πρ. Δήμαρχος Κερατέας

ΤΟ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Την Ημέρα της Γυναίκας τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες γυναίκες-μέλη του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, στις 17 Μαρτίου στο φιλόξενο χώρο του PASTA AL PORTO, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης χαιρετίζοντας αναφέρθηκε στο μεγάλο κοινωνικό έργο και
την ανθρωπιστική προσφορά, που έχει χαρίσει μια γυναίκα στην πόλη, εδώ και 20 χρόνια: Η υπεύθυνη της
Εθελοντικής Ομάδας Αιμοδοσίας Μαρκοπούλου Νίκη Σταθαρά – Κόλια. και της πρόσφερε τιμητικά μία εικόνα. Η Νίκη Σταθαρά-Κόλια ευχαρίστησε συγκινημένη, γιατί όπως είπε “είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζονται και επίσημα
οι προσπάθειες χρόνων
της Ομάδας Αιμοδοσίας”.
Ακολούθησε
ενδιαφέρουσα ομιλία της αρχαιολόγου Εύης Πίνη, πως
πραγματικά ζούσε η Ελληνίδα στην αρχαιότητα και
ποιες ήταν οι διαφορές
και ομοιότητες με το σήμερα.

«Βάρβαροι της EE και του ΔΝΤ ακούστε
Εν τω μεταξύ, η Κερατέα έφτασε στις Βρυξέλες, όπου η Ελληνική
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ ενάντια
στον ελληνικό λαό (solidarity- greece.blogspot.com).
Οι πολιτικές ομάδες των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων διοργάνωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού εκδήλωση για «τα 2,500 + 1 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα» με
ομιλητές τον πρώην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Χανς –
Γκερτ Πότερινγκ, την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρυσούλα Παλιαδέλη, το Γερμανό Φιλελεύθερο ευρωβουλευτή Γιώργο Χατζημαρκάκη και τον υπουργό πολιτισμού Π. Γερουλάνο.
Μέλος της Πρωτοβουλίας ζήτησε μετά τις ομιλίες και πριν την
προβολη ταινίας να παρέμβει. Η συντονίστρια Χ. Παλιαδέλη αρνήθηκε και ζήτησε την εκκίνηση της ταινίας.
Η πρωτοβουλία συνέχισε την παρέμβασή της και άνοιξε πανώ που
έγραφε: (ΕU – IMF barbarians listen up, Peoples of Europe are rising up). «Βάρβαροι της EE και του ΔΝΤ ακούστε το καλά, οι λαοί
της Ευρώπης ξεσηκώνονται».

Είπε δε σε ελεύθερη μετάφραση:
«2.500 χρόνια μετά τη μάχη του Μαραθώνα και 20 μόλις χιλιόμετρα από το τόπο της μάχης οι σύγχρονοι Έλληνες δίνουν μια
άλλη μάχη.
Πρόκειται για τους κατοίκους της Κερατέας που παλεύουν ενάντια στους σύγχρονους βαρβάρους. Αυτοί οι σύγχρονοι βάρβαροι
δεν είναι από την Ασία, είναι από την Ελλάδα.
Είναι η αστυνομία του ελληνικού κράτους που την έχει στείλει
εκεί η ελληνική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση για να υπερασπιστεί μια παράνομη απόφαση.
Την απόφαση να δημιουργηθεί μία χωματερή στην Κερατέα που
θα καταστρέψει αρχαιολογικό χώρο. Να πώς προστατεύει αυτή η
κυβέρνηση τον ελληνικό πολιτισμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις της
κυβέρνησης μπαίνουν στις αυλές των σπιτιών, βρίζουν γυναίκες,
ψεκάζουν με χημικά απλούς εργαζόμενους ανθρώπους και συμπεριφέρονται σαν δυνάμεις κατοχής.
Ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας είναι ένα σύμβολο της
πάλης όλων των εργαζόμενων στην Ελλάδα.
Ένα σύμβολο δίπλα και σε εκείνο, των 300 μεταναστών απεργών
πείνας που νίκησαν και αφιέρωσαν τη νίκη τους σε ολόκληρη την
εργατική τάξη της Ελλάδας.
Είναι αλληλέγγυοι στις εννιά γενικές απεργίες που έχουν γίνει
ενάντια στις παράλογες πολιτικές του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι σύγχρονοι βάρβαροι είναι οι Ευρωβουλευτές που ψηφίζουν
αυτά τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα που καταργούν τη δημοκρατία με την «Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση»...
Οση ώρα μιλούσε ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας η Κατερίνα
Μπατζελή φώναζε ειρωνικά “μπράβο, μπράβο” και επανέλαβε τουλάχιστον 8 φορές είσαι ρεντίκολο στα αγγλικά. Κατά τα άλλα,
στο τέλος της παρέμβασής του, τού είπε: εμείς σε ακούσαμε δημοκρατικά!!!
Τόση δημοκρατία θα σκάσουμε ρε σοσιαλδημοκράτες!!!

