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Τον ήρωα τον γνωρίζεις απ’ την πτώση
και τον δειλό απ’ τ’ ανέβασμα που δεν του αξίζει.
Του πρώτου τ’ όνομα το ψιθυρίζει
στ’ αυτιά του λαού ένας άγνωστος
με πλούσια γνώση.
Τ’ όνομα του άλλου το σαλπίζει
και με τα τύμπανα το διαφημίζει
στην αγορά ο εσμός των εργολάβων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

AP. ΦYΛΛOY 679

Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-1986)

“Η δανειακή σύμβαση ανατρέπεται από το λαό,
γιατί είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο”
Σύνδεση επιδομάτων
και βουλευτικών
αποζημιώσεων
με τα οικογενειακά
εισοδήματα
Σύνδεση του επιδόματος ανεργίας με το οικογενειακό επίδομα, κατ’ επιταγήν της τρόικα αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών (άσχετα με τη
νομιμότητα της απόφασης - γιατί
δεν είναι το θέμα μας - αφού οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πληρώνουν εισφορές για την πιθανότητα
ανεργίας). Δεν είναι όμως το μόνο
επίδομα που συσχετίζεται με το
ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Μια σειρά επιδομάτων - σχετου Κώστα
δόν το σύνολο - υπόκειται πλέον
Βενετσάνου
στο συσχετισμό του οικογενειακού
εισοδήματος. Αναφορά έγινε επίσης και στα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία των ενδιαφερομένων.

Σελίδες 3 & 14

Iδιαίτερα μαζική και με παλμό ήταν η εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΣΠΙΘΑ των 3Β

Διαχείριση
καντινών στο Δήμο
Σαρωνικού

Πανηγύρισε την άνοδό της
στην Α2 η “Θέτις”

Συνέχεια στη σελ.2

Μάχη στο Βαρνάβα
Σελίδα 12

ΚΕΡΑΤΕΑ: η τέχνη
στα οδοφράγματα

Σελίδα 24

Επεισοδιακή εξελίχθηκε η συνεδρίαση στο Δήμο Σαρωνικού, μετά την εισβολή δημότη, που επιτέθηκε
στο προεδρείο με αήθεις εκφράσεις την Πέμπτη 7
Απριλίου σε μια κατάμεστη - κυριολεκτικά - αίθουσα
από τον κόσμο που έφτανε μέχρι
το ισόγειο του Δημαρχειου!
Σελίδα 13

Σελίδα 22
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Σύνδεση επιδομάτων και βουλευτικών αποζημιώσεων
με τα οικογενειακά εισοδήματα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά
επιπλέον του επιδόματος ανεργίας. Αναπηρικά επιδόματα, πολυτέκνων, στεγαστικό επίδομα
φοιτητών, έκτακτα επιδόματα αλληλεγγύης, για τα χαμηλά εισοδήματα κλπ.
Πάει καλά! Τί “καλά” δηλαδή, πάει
περίπατο το κοινωνικό κράτος!
Εστω.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση, η ΕΚΤ, το
ΔΝΤ και το εντεταλμένο Υπουργείο ταυτίζονται κατ’ ουσίαν με
πρόσφατη (“7η” της 1/1/11) πρότασή μας για σύνδεση των αποζημιώσεων των Βουλευτών, καθώς
και των συντάξεών τους, με τα οικογενειακά τους εισοδήματα και

τα περισιακά τους στοιχεία.
Μόνο που ξεκίνησαν πάλι απ’ τα
“πόδια” κι όχι απ’ τις “κεφαλές”.
Προτείναμε λοιπόν η μείωση των
βουλευτικών αποζημιώσεων και
συντάξεων να φτάσει μέχρι και το
100% ανάλογα με τα οικογενειακά
τους επιδόματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. (Δεν μιλάμε
για την κύρια κατοικία τους και το
εξοχικό τους, ασχέτως αντικειμενικής αξίας. Πράγμα που πρέπει
να ισχύει εξ’ άλλου και για τους
άνεργους, τους πολυτεκνους
κλπ.).
Δεν τους έβαλε κανένας με το
ζόρι βουλευτές, ούτε, βεβαίως, το
βουλευτικό αξίωμα είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Είναι τιμητικό!

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΥΑΝ ΚΑΙΡΟ
Το επίδομα ανεργίας δεν είναι κοινωνικό. Είναι ανταποδοτικό
― Στις 3 Μαρτίου ο Κοινοτικός Επίτροπος Όλι Ρεν, αναφερόμενος στη δέσμευση
που έχει η χώρα μας στο πλαίσιο του Μνημονίου για εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ
το 2012 από «επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα
διαβίωσης» είπε ότι το ποσό αυτό θα προκύψει: «από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων βάσει των οποίων χορηγούνται επιδόματα
ανεργίας και άλλα κοινωνικού χαρακτήρα επιδόματα».
― Στις 4 Μαρτίου η Λ. Κατσέλη έλεγε: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν θα
βρεθεί κάποιος άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας».
― Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης είπε 13/4 στον «Βήμα
99,5»: «ακόμη και στα επιδόματα ανεργίας, χρειάζεται ένα νοικοκύρεμα».

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ στα 3Β
Το περίπτερο της παραλιακής το γνωστό ως
“κουτάλα” συζητήθηκε εκτενώς στο τοπικό
συμβούλιο Βούλας. Το θέμα αν θα μετακινηθεί και αν εγκρίνεται η νέα θέση που προτείνεται· είναι στην αρχή της οδού Ακτής
προς Καβούρι.
Οι απόψεις διαφορετικές γιατί εκεί που πάει
δεν θα έχει δουλειά. “Να ερωτηθεί ο άνθρωπος που τρώει ψωμί”, ήταν ηγνώμη κάποιων.
Τέλος αποφασίστηκε η μετακίνησή του κατά
πλειοψηφία. Οσο για τη νέα θέση εφόσον

συμφωνεί και ο επιχειρηματίας.
Το αντιπλημμυρικό έργο που έχει ανάγκη η
οδός Παναγούλη συζητήθηκε στο τοπικό
συμβούλιο της Βουλιαγμένης, γιατί τα νερά
καταλήγουν στην παραλία που γίνεται ακατάλληλη για κολύμβηση. Η Αντιδήμαρχο Τ.Υ
Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που παρευρέθη στο Τ.Σ.
τους εξήγησε ότι γίνεται ολοκληρωμένη μελέτη γι’ αυτό.
Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βάρης
την Κυριακή των Βαϊων (βοήθειά τους) στις
11 το πρωί.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

Ν’ αρχίσουν, επιτέλους,
απ’ το “κεφάλι”
Εξ’ άλλου το παράδειγμα δεν θα
κουραστούμε να το λέμε, μέχρι να
το εμπεδώσουμε - το έδωσε ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας στην Δ’
εθνοσυνέλευση στο Άργος τον
Αύγουστο του 1829: «...θέλω αποφεύγει, {...} εν όσω τα ιδιαίτερά
μου χρηματικά μέσα μού εξαρκούν, από το να εγγίσω μέχρι και
οβολού τα δημόσια χρήματα... (και
ευθύς αμέσως). Ελπίζω ότι όσοι εξ
υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν, θελουν γνωρίσει{...} ότι
δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν
μισθούς αναλόγους με το βαθμό
του υψηλού υπουργήματός των
{...} ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον
ανθρώπων βυθισμένων εις την
εσχάτην αμηχανίαν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Από τη συνεδρίαση του Δημ.
Συμβουλίου Κρωπίας
Σελ. 6

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός στο Δήμο
Σπάτων - Αρτέμιδας
Σελ. 7
Της κα(ν)τίνας έγινε
στο Δ.Σ. Σαρωνικού

Ο Φρίξος, η Έλλη και το Χρυσόμμαλο Δέρας

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
καλεί την 8/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την
Δευτέρα 18 Απριλίου, ώρα 8μ.μ., για συζήτηση επί 14 θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Τροποποίηση της 81/2007 σύμβασης
για την Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 25/05/2012».
5. Τροποποίηση θέσεων ελεγχομένης
στάθμευσης Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
6. Παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων στο
Δήμο Βούλας & ανάπλαση πρασίνου».
7. Δημοπρασία εκμίσθωσης Δημοτικής
Καντίνας στον Όρμο Ζώσκας.
8. Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης
Απόβλητων Ηλεκτρικού ηλεκτρονικού
υλικού.
10.Eπιβολή προστίμου στην εταιρεία
«BLUE WATER A.E».
11. Επιβολή προστίμου στην «ΕΑSY SUN SOLARIUM - HELLAS M.E.Π.Ε» για μια αφίσα.
12. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κατοχή και χρήση δημοσίου χώρου 295 τ.μ
της επιχειρ. «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», για το έτος.
14. Εξουσιοδότηση Δημοτικού Συμβούλου για να παρευρίσκεται στη διαδικασία
διάθεσης ή καταστροφής των κατασχεμένων προϊόντων μικροπωλητών από τη
Δημοτική Αστυνομία.

(Διακριτικός τίτλος)

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Χαιρετισμοί στο 80% του εκλογικού σώματος Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Διαδραστικός

Ο ΔΗΜΟΣ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Σελ. 8

Κινηματογράφος

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Σχολεία στα ...χαρτιά για 21 χρόνια· 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας
Δημήτρης Κυπριώτης

Σελ. 16

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων
Σελ. 16
1ο Διαδημοτικό Τουρνουά
Χάντμπολ στην Παλλήνη Σελ. 22

Κουλτούρα για την Υγεία

Σελ. 21

Ερώτηση για την πώληση Ελληνικών νησιών στο διαδίκτυο Σελ. 17
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.
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“Γροθιά στο στομάχι”
η ομιλία Καζάκη για την Οικονομία
Ιδιαίτερα μαζική η συγκέντρωση της “ΣΠΙΘΑΣ” Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
Μια ιδιαίτερα μαζική και με παλμό εκδήλωση πραγματοποίησε η ΣΠΙΘΑ των 3Β την
Δευτέρα 11 Απριλίου στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ.
Το άνοιγμα της εκδήλωσης έκανε ο Δημήτρης Κυπριώτης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, και την εισαγωγή για την
κατάσταση που βιώνει σήμερα η χώρα μας
έκανε ο Κώστας Βενετσάνος, πολιτικός
αναλυτής και αρθρογράφος της “7ης”.
Στην ανάλυση της οικονομικής κρίσης της
χώρας και του τρόπου αντιμετώπισης της
αναφέρθηκε ο κύριος ομιλητής Δ. Καζάκης.
Για όσους παρακολούθησαν την ομιλία στην μαζικότατη, από ευαίσθητους και αγανακτισμένους πολίτες εκδηλωση - τα όσα
άκουσαν ήταν στην κυριολεξία “γροθιά στο
στομάχι”. Είναι ένας τίτλος που δεν τον εμπνεύστηκε η σύνταξη, αλλά τον έδωσε η
συνισταμένη των σχολίων πολλών εκ των
παρευρισκομένων.
― Μας σφίχτηκε το στομάχι μ’ αυτά που
ακούσαμε, είπαν πολλοί. Και είχαν δίκηο·
ήταν κοινή αίσθηση.
Ο γνωστός οικονομολόγος - αναλυτής Δ.
Καζάκης δεν κινδυνολόγησε για να “πετύχει” αυτό που κατά κοινή διαπίστωση αναφέραμε. Με απλό και νηφάλιο λόγο, με
επιστημονική τεκμηρίωση σκιαγράφησε
απλά την πραγματικότητα.
Αναφέρθηκε στο ιστορικό των δανείων από
την επανάσταση του 1821, μέχρι και σήμερα,
στην υφή των δανείων, στη διαχείρισή τους,
στις αντίστοιχες άμεσες και παράπλευρες δεσμεύσεις της χώρας, στα δυσβάσταχτα επιτόκια και τις εγγυήσεις και, τέλος, στη
δυνατότητα αποτίναξης του σημερινού δυσβάσταχτου βάρους των 340 δισεκατομμύριων ευρώ.

(Σ.Σ. το δημόσιο χρέος σε τέσσερα χρόνια
θα έχει ξεπεράσει τα 450 δις - το σύνολο
των χρεών το 1τρις - είναι απλό και κατανοητό στον καθένα: Με 250 δις Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) πώς είναι δυνατόν ν’
αποπληρώσεις δάνεια 450 δις, που συνεχώς θ’ αυξάνονται. Με το ξεπούλημα των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και της ίδιας
της χώρας; Και μετά τί;)
Αναφέρθηκε στο ρόλο των Τραπεζών, την
οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, στο Μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση με την
τρόικα, αλλά, βεβαίως, και στη δραματική
επιδείνωση της κατάστασης που προμηνύεται για την Ελλάδα.*

Στο πάνελ ο κύριος ομιλητής Δημήτρης Καζάκης οικονομολόγος - αναλυτής και δύο μέλη
του οργανωτικού της ΣΠΙΘΑΣ, ο Δημήτρης Κυπριώτης και ο Κώστας Βενετσάνος.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται
είπε ο Δ. Καζάκης
Ο Γ. Παπανδρέου, μιλώντας στις 20 Μαρτίου στην 8η σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ διαβεβαίωνε: «Η Ελλάδα
δεν θα χρεωκοπήσει. Δεν θα την αφήσουμε
να χρεωκοπήσει»
H δήλωση αυτή μοιάζει εξαιρετικά, με μια
άλλη ιστορική δηλωση, του Ελ. Βενιζέλου
σε διάγγελμά του στον ελληνικό λαό
27/9/1932: «Δίδω στον ελληνικόν λαόν την
προσωπικήν διαβεβαίωσιν, ότι έχω απόλυτον
την πεποίθησιν, ότι ημπορούμεν να διατηρήσωμεν ατην ακεραιότητα του εθνικού μας νομίσματος και να αποφύγωμεν επομένως τας
συμφοράς που θα επακολούθουν την ανατροπήν της σταθεροποιήσεως», ενώ η χρυσή
δραχμή χρηματοδοτήθηκε αδρά με πληθώρα
δανείων!
Δεν υπάρχει λύση συνέχισε ο Δ. Καζάκης,
παρά μόνο από την μονομερή αναδιάρθρωση του επαχθούς χρέους.
Κι όταν μιλάμε για “αναδιάρθρωση”, δεν εννοούμε μόνο επιμήκυνση, υπέρ πάλι των κεφαλαιαγορών
και
αντίστοιχη
νέα
επιβάρυνση νέων τόκων, αλλά τη διαγραφή
των επαχθών χρεών.
(Σ.Σ.: Στο “επιχείρημα”, “μα τότε δεν θα μας
δανείσουν ξανά οι αγορές”, η απάντηση
είναι κατηγορηματική:
Μη σώσει και μας δανείσουν. Δεν ζεις με
δανεικά. Δανείζεσαι μόνο για να επενδύσεις παραγωγικά, με χαμηλότερο της απόδοσης επιτόκιο γι’ αυτό μιλάω για επιτόκιο

2% - και δανείζεσαι επίσης μόνο σε έκτακτη
ανάγκη. Δεν χρειάζεται να δανειστείς για
την πληρωμή μισθών και συντάξεων, όπως
απέδειξε στην ομιλία του ο Δημ. Καζάκης).
Το 2009 για αποπληρωμές των δανείων του
κράτους πήγαν 84,2 δις ευρώ, ενώ για μισθούς και συντάξεις γύρω στα 26 δις. Για
το 2011 προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, να κατέβουν στα 21,6 δις.
Αυτά καλύπτονται με τα τακτικά έσοδα του
κράτους, που είναι της τάξεως των 55,6 δις.
Το άχθος λοιπόν, το δυσβάστακτο βάρος
που πρέπει ν’ αποτινάξουμε, να αποσείσουμε είναι τα δημόσια χρέη, τα οποία δεν
αποπληρώνονται με τον τρόπο που μας
έχουν επιβάλλει.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης,παραβρέθηκε και έκανε ερωτήσεις.

(Σ.Σ.: Σεισάχθεια δηλαδή όπως είπα και
προχθές και είχα γράψει σε άρθρο μου επί
Αλογοσκούφη! (πρόσω ολοταχώς προς τον
Σόλωνα”).
Κι επειδή το ερώτημα είναι εύλογο, όπως
διατυπώθηκε μάλιστα από το ακροατήριο

προς τον Δ. Καζάκη, η απάντηση είναι αυτή
που έδωσε εκείνος:
Το 1933 το ελληνικό Δημόσιο έπρεπε ν’
αποπληρώσει ένα δάνειο και αδυνατούσε.
Μετά από διαπραγματεύσεις κλπ. η κυβέρνηση Ι. Μεταξά προσέφυγε το 1936 στο
τότε διεθνές δικαστήριο, με την αιτιολογία
ότι αν ικανοποιούσε τους δανειστές θα πείναγε ο λαός. Το 1939, το διεθνές δικαστήριο μάς δικαίωσε, με τη διαφωνία ενός
μόνο δικαστή και με την αιτιολογία ότι αν
μια κυβέρνηση έχει να επιλέξει μεταξύ της
ικανοποίησης του συμφέροντος των δανειστών και της σωτηρίας του λαού της υποχρεούται να επιλέξει το δεύτερο - τη
σωτηρία του Λαού!
Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, όχι μόνο
γιατί είναι το μοναδικό δάνειο που δεν εξοφλήσαμε, με απόφαση δικαστηρίου, αλλά
γιατί χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε έξι παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών, αλλά
επιπλέον, - προσθέτω - γιατί επικαιροποιεί
και επιβεβαιώνει την αρχή του ρωμαϊκού δικαίου ότι “πρωτεύων νόμος είναι η σωτηρία
του λαού” (salus populi suprema lex esto).
Τώρα, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο επειδή την εφήρμοσε ο δικτάτορας Ι. Μεταξάς - όπως
πολλούς παρόμοιους αυθαίρετους συσχετισμούς συχνά κάνουμε, τότε είμαστε άξιοι
της “δημοκρατικής” μας τύχης!
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας ακολούθησε ένας καταιγισμός ερωτήσεων από το
ακροαατήριο που κράτησε μέχρι τις 11 το
βράδυ!
Να κλείσουμε με τα της επιτυχημένης
πράγματι συγκέντρωσης που αποδεικνύει
την αφύπνιση, αφ’ ενός, του λαού απ’ τον
ευδαιμονιστικό του λήθαργο και αφ’ ετέρου
την αγωνία του για το μέλλον της πατρίδας
μας, εμάς των ίδιων και των παιδιών μας, με
κάποιες σημαντικές παρουσίες:
Εκτός όλων των ξεχωριστών πολιτών που
προσήλθαν και παρέμειναν επί 2,5 ώρες,
παραβρέθηκαν ακόμη ο Δημαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης, ο
Αντιδήμαρχος των 3Β Δημ. Δαβακης, ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας Γρηγ. Κωνσταντέλλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Διον.
Κοντονής, Μαρία Σίνα, Δημοσθ. Βαμβασάκης, τέως σύμβουλοι εκπρόσωποι φορέων
και άλλων “Σπιθών”.
Κ. Βενετσάνος

* Απόσπασμα της ομιλίας του Δ. Καζάκη στη σελίδα 14
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"Stabat Mater"
Η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα (υπό την αιγίδα
της ΕΡΤ) με μαέστρο την Νίνα Πατρικίδου και τους σολίστ Μαρία Κόκκα (σοπράνο) και Βάγια Κωφού (μέτζο σοπράνο) παρουσιάζουν το έργο "Stabat Mater" του Gian
Battista Pergolesi στον “Παρνασσό”: Μεγ. Δευτέρα 18
Απριλίου, Ώρα 20.30 με είσοδο 5 ευρώ.

“ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ”
Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Κορωπίου ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: “ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ”.
Tην εκδήλωση οργανώνει
το Κέντρο Ανάπτυξης του
Παιδιού υπό την αιγίδα της

Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς.
Στόχοι της διημερίδας είναι:
η ενημέρωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με
την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του παιδιού και των
γονέων - για τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις στο
χώρο της πρόληψης και
αποκατάστασης των μαθη-

σιακών και αναπτυξιακών
δυσκολιών, η παρουσίαση
αποτελεσματικών μεθόδων
για την πρόληψη και άμεση
αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων.
Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται:
Σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την
εκπαίδευση και την ανά-

παρακάτω ομιλητές, οι
οποίοι θα αναφερθούν στις
τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις στο χώρο της αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και μαθησιακών
δυσκολιών
Παρόλα τα θετικά βήματα που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το κράτος, όσον αφορά
στον τομέα τόσο της διάγνω-

«Ζακυνθινές ομιλίες»
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Απριλίου
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Ζακυνθινές ομιλίες»

του Νίκου Γουσέτη

Ο Μυρτούλης και η Δροσούλα, Ιντερμέντιο:
Αποδίδουν: Βάσω Κουβελά και Μαρία Χαλεπλή.

Το Σκολειό

Και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών τη Μεγ. Τρίτη 19
Απριλίου, 12π.μ. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500

«ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 9.15 μ.μ.
Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι τελευταίες
παραστάσεις, που με μεγάλη επιτυχία δίνει η Πειραματική
Θεατρική Σκηνή με το επίκαιρο έργο «Πωλείται το
Παρόν», στις Πολιτιστικές Απόπειρες. Πρόκειται για έξι μονόπρακτα γραμμένα από την ίδια τη θεατρική ομάδα με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Στρατή Πανούριου, τα οποία
αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Καθημερινές ιστορίες, ντοκουμέντα, που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις
στην ελληνική κοινωνία της εποχής του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου. Παίζουν: Ηλίας Αναγνωστάκης, Ηλίας Τσιάρας, Σοφία
Ηλία, Γιούλα Ραπάνου, Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Μιχάλης Νίκανδρος,
Μάρκος Δεληγιάννης, Άννα Τζιώτη, Δημήτρης Κάκαρης, Κυριάκος Γκίκας.

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 9 το βράδυ
Οι Πολιτιστικές Απόπειρες, και η πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα», συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα
το επερχόμενο ταξίδι προς την πολιορκημένη Γάζα και οι
παράλληλες εξελίξεις στον εξεγερμένο αραβικό κόσμο.
Θα προβληθεί η ταινία «ΓΑΖΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ», των Γιώργου Αυγερόπουλου & Γιάννη Καρυπίδη. Θα ακολουθήσει
συζήτηση με τα μέλη της πρωτοβουλίας, Βαγγέλη Πισσία,
και Λουκά Σταμέλλο.

Αποδίδουν: Γιώργος Ταυρίδης – Βάσω Κουβελά – Μαρία Χαλεπλή – Πασχάλης Τσέρνας – Μιχάλης Σαμπάνης.
Πρώτη νύχτα γάμου
Αποδίδουν: Γιώργος Ταυρίδης – Βάσω Κουβελά – Μαρία Χαλεπλή – Πασχάλης Τσέρνας – Μιχάλης Σαμπάνης.
Μουσική και τραγούδι: Γιώργος Ταυρίδης – Πασχάλης Τσέρνας –
Μιχάλης Σαμπάνης και δύο μονόπρακτα του Τσέχοφ:

Η Αρκούδα
Η χήρα Πόποβα ζει μόνη στο υποστατικό της με την οικονόμο
της, μέσα σε βαρύ πένθος. Ο Νικολάι Μιχαήλοβιτς πέθανε και
είναι απαρηγόρητη. Του έχει υποσχεθεί αιώνια πίστη… Έτσι ξαφνικά μπαίνει ένας απρόσκλητος επισκέπτης, ο απόστρατος κτηματίας Γκρηγκόρη Στεπάνοβιτς Σμηρνώφ για να της ζητήσει τα
χρέη του μακαρίτη. Άγριος όπως ήρθε σαν μια αρκούδα, συγκρούεται με την Πόποβα σε όλα τα επίπεδα.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Γιώργος Ταυρίδης, ως Γκρηγκόρη Στεπάνοβιτς Σμηρνώφ.
Βασιλική Κουβελά, ως χήρα Πόποβα.
Μαρία Χαλεπλή, ως οικονόμος.

“Γέφυρα ζωής” με τον
Ομιλο “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», Πανελλήνιος Φιλανθρωπικός, Περιβαλλοντικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός μη κερδοσκοπικός Όμιλος Εθελοντών, καλεί να συμβάλλετε με την
ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα δράσης κατά της φτώχειας με τιτλο “Γέφυρα ζωής”, που έχει οργανώσει.
Η ανθρωπιστική βοήθεια που συλλέγουν αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (όσπρια, λάδι, αλεύρι, ζυμαρικά,
ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες και καθετί το οποίο δεν έχει
σύντομη ημερομηνία λήξεως και δεν χρειάζεται συντήρηση ή ψύξη).
Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 210 – 9657957.
Η ανθρωπιστική βοήθεια διανέμεται σε άπορες οικογένειες, τουλάχιστον δώδεκα (12) Δήμων, σε συνεργασία
με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

πτυξη του παιδιού: παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς,
νηπιαγωγούς, ψυχολόγους,
λογοθεραπευτές / λογοπεδικούς, και όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που
ασχολούνται με την πρόληψη
και την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών προβλημάτων
Στους γονείς, για την ενημέρωσή τους. Στην εκδήλωση
συμμετέχουν
οι

σης και της ενημέρωσης όσο
και της πρόληψης, το τοπίο συνεχίζει να παραμένει «θολό»
τόσο για τους γονείς όσο και
για τους εκπαιδευτικούς που
συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά.

Οι ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι: 5 - 9μ.μ.
Η είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ με
κράτηση θέσης.
Πληροφορίες:
210 7665 822, 6947 708544.

Ανοιχτός διαγωνισμός
θεατρικού έργου
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κηρύττει ανοιχτό διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου με θέμα τη θέση της γυναίκας
κοινωνικά και φιλοσοφικά. Tο ύφος του έργου θα είναι
ελεύθερο, καθώς και η χρονική τοποθέτηση των ηρώων
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Το έργο πρέπει να έχει διάρκεια μιάμιση ώρα, να περιλαμβάνει περίληψη της υπόθεσης και να σταλεί σε πέντε
αντίτυπα υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο.
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία στο τηλέφωνο:
Γενική γραμματέας Στέλλα Λεοντιάδου 6955-462146,
ώρες 19.00-21.00.
Τελευταία μέρα υποβολής των έργων ορίζεται η 31η Αυγούστου (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Στις 7 Οκτωβρίου 2011 θα ανακοινωθεί η πρώτη δεκάδα,
το όνομα του νικητή και του οποίου το έργο θα ανεβεί στη
θεατρική σκηνή, τα ονόματα του 2ου και 3ου νικητή οι
οποίοι, όπως και ο πρώτος νικητής, θα βραβευτούν στις 25
Νοεμβρίου 2011 με το μετάλλιο του ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
και έπαινοι για τον 4ο ως τον 10ο νικητή.
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art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τα λαϊκά της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ
Ένα αφιέρωμα στις μεγάλες κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου:
Βίκυ Μοσχολιού, Τζένη Βάνου, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρινέλα
Πιάνο: Γ. Σαλτάρης Μπουζούκι: Άρης Σιγάλας
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

Έκθεση ζωγραφικής
ZOLTAN GALOS
Εγκαίνια την Παρασκευή 13
Μαϊου 2011 στις 8.00μμ
Στις 10μμ θα ακολουθήσει live
music, “The LC Band”
“Όταν το blues γίνεται γέφυρα
ανάμεσα στο funk και την jazz
ενώνοντας ήχους του χθες και
του σήμερα"
Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 23
Μαϊου. Kαθημερινά 0900 - 1400

Παιδικές παραστάσεις κούκλας
από το Χάρτινο Φεγγάρι – Θέατρο Κούκλας
Σάββατο 14 Μαϊου στις 12.00μμ & 21/5

«Ο ΣΠΙΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ»
Σενάριο, Σκηνοθεσία, Κατασκευές: Μπέσσυ Χαϊκάλη
Ο Βασιλιάς με το κακό του χαρακτήρα, έχει καταφέρει να διώξει τους
πάντες από το παλάτι! Ακόμα και τα παιδιά!.. Ο μικρός Σπίθας ,όμως,
αψηφά τις διαταγές του και τρυπώνει κρυφά στην αυλή του παλατιού! Εκεί γνωρίζει κάποιον που θα τον βοηθήσει να δώσει στον Βασιλιά ένα πολύ καλό μάθημα και να τον κάνει άλλον άνθρωπο,
μεταφορικά και κυριολεκτικά!

Φιλανθρωπική εβδομάδα
Φιλανθρωπική εβδομάδα για τις άπορες οικογένειες του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, οργανώνει η
Ε.ΟΜ.Α.Κ.
«Ολοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας φέρνοντας οποιαδήποτε συσκευασία
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης», τονίζουν.
Επικοινωνήστε μαζί τους και να μπορείτε να βρεθείτε κοντά τους, θα έρθουν εκείνοι σ’ εσάς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χατζησταυριανού Στέλλα 6937510016

με την

Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας

Απογευματινός περίπατος
και εκκλησιασμός
στον Οσιο Εφραίμ
Την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, η Παναθηναϊκή οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας, με οργανωμένη απογευματινή εκδήλωση θα καταλήξουν στο Μοναστήρι του
Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, όπου θα παρακολουθήσουν
τη λειτουργία. Η εκκίνηση θα γίνει από το Δημαρχείο
Γλυφάδας, στις 3 το μεσημέρι.
Πληροφορίες 210 9622.753 από 8 έως 10 το πρωί και
στο κινητό 6936607075

"Πασχαλινή Συναυλία"
στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση
Γέρακα, παρουσιάζουν την Πασχαλινή Συναυλία
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, υπό τη διεύθυνση
του αρχιμουσικού Μπάκου Σπυρίδωνα και με αφηγητή τον Αλέξη Κωστάλα σε κείμενα Ιωάννας Γιαννίρη, το Σάββατο, 16 Απριλίου και ώρα 20:15 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα (Κλειτάρχου & Αριστείδου).

Διήμερο Πασχαλινό
BAZAAR στο Σαρωνικό

Μέχρι φέτος το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.), οργάνωνε παραδοσιακά
την ανοιξιάτικη έκθεση βιβλίου στο Ζάππειο.
Τη φετινή χρονιά λόγω του ότι κρίνεται επιζήμιο να πραγματοποιηθούν τρεις εκθέσεις στον ίδιο χώρο σε διάστημα
πέντε μηνών, η 22η Έκθεση Βιβλίου «ΑΝΟΙΞΗ 2011» θα
πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος από τις 8
έως τις 21 Απριλίου.

“Το μόνον της ζωής του ταξείδιον”
του Γ. Βιζυηνού
σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη
Πρόκειται για το αυτοβιογραφικό «Ταξείδιον» που έκανε ο
ίδιος ο συγγραφέας το 1861 στην ηλικία των δέκα χρόνων,
πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη παραγιός σ’ ένα
σκληρό και τυραννικό ράφτη. Ο δραματικός αυτός εγκλεισμός
του στο ραφτάδικο, οι φόβοι και οι προσδοκίες του, η φαντασία του μικρού παιδιού, όταν μαθαίνει την ύστατη επιθυμία
του παππού του, να ταξιδέψει μέσα στη νύχτα, πάνω σ ένα
άλογο, για να του
κλείσει τα μάτια,
ενορχηστρώνονται με ποίηση, ρεαλισμό
και
στοχασμό, σε ένα
από τα σημαντικότερα διηγήματα
που γράφτηκαν
ποτέ στην παγκόσμια ιστορία της
λογοτεχνίας.

“Μόνο αν υποθέσει
κανείς την απουσία
του Βιζυηνού ως
διηγηματογράφου
από τα ελληνικά
γράμματα, θα μπορούσε ίσως να κατανοήσει πληρέστερα την ιδιαίτερη σημασία της
ύπαρξής του. Θα έμοιαζε πιθανόν σαν να έλειπε ο Καβάφης από την
ποίηση ή πιο σημερινά, ο Χατζιδάκις από τη μουσική. Ποιό άραγε θα
ήταν το έλλειμα από Αυτές τις παρουσίες και τί είναι αυτό που τις
συνδέει; [...]” απόσπασμα από το σημείωμα του σκηνοθέτη.

Κέκροπος 12 & Αδριανού, Πλάκα (μετρό Ακρόπολη)
Δύο παραστάσεις: κάθε Σάββατο 19:00 & βραδυνή στις 21:00
Διάρκεια: 70' λεπτά. Τιμή: 20 ευρώ, φοιτ 15.
Κρατήσεις θέσεων: 6979375576.

16-17 Απριλίου
Ο Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Άνω Λαγονησίου»
Φοινικιά
–
Τραμπουριά διοργανώνει διήμερο Πασχαλινό BAZAAR το
Σάββατο 16 και την Κυριακή
17 Απριλίου στον Ιερό Ναό
Αγίου Παντελεήμονος στο
Άνω Λαγονήσι.
Οι επισκέπτες του Bazaar,
το οποίο θα είναι ανοιχτό
για το κοινό από τις 10:00
π.μ. έως και τις 6:00 μ.μ., θα

έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εκθεσιακό
χώρο (πάγκους) και να
βρουν πρωτότυπα χειροποίητα αντικείμενα, αξεσουάρ,
πασχαλινά στολίδια και λαμπάδες, μοναδικές δημιουργίες των μελών του
συλλόγου.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα
διατεθούν «για να χαρίσουν
χαμόγελο και ελπίδα σε
έναν μικρό τους φίλο!».

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στην Πλατεία Κλαυθμώνος
8-21 Απριλίου

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.

«Η νύχτα μόλις πριν από τα δάση»
του Bernard-Marie Koltès
Τον κλασικό μονόλογο του Bernard-Marie Koltès «Η νύχτα

μόλις πριν από τα δάση» θα αναδείξει η παράσταση που ξεκινά στο Θέατρο Μεταξουργείο στις 16 Απριλίου.
Ο Koltès στη «Νύχτα μόλις πριν από τα δάση» επικεντρώνεται στην
τραγωδία της μοναξιάς και το σκληρό βίωμα του περιθωρίου. Παρουσιάζει τον μοναδικό ήρωά του ανυπεράσπιστο, μοναχικό, άφραγκο
και, κυρίως, ξένο προς όλους και όλα, να «περιπλανάται» και να κεραυνοβολεί τον συνομιλητή του με παρακάλια και ερωτήσεις. Το σύστημα που οδηγεί στη μοναξιά του περιθωρίου αποτελεί το βασικό
«κατηγορώ» του Koltès. Ο βαθιά πολιτικός χαρακτήρας του έργου
εστιάζει στην κοινωνική δομή. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ο
καθένας από εμάς μπορεί να αποτύχει να ενταχθεί στην κοινωνική
ζωή και κινδυνεύει να βυθιστεί στο κενό.
...Στόχος της παράστασης είναι η απόδοση της ωμής ευθύτητας του
λόγου του Koltès, ο οποίος αναδεικνύει την αίσθηση του «ξένου» στο
εσωτερικό του καθενός μας. H «Νύχτα μόλις πριν από τα δάση» βρίσκει τον ήρωα, κάποια βροχερή νύχτα, να νιώθει την ανάγκη να μιλήσει σε έναν άγνωστο...
...Τα αμείλικτα ερωτήματα και η βίαιη, γεμάτη ένταση ρητορική δεν
βρίσκουν απόκριση.
Η παράσταση ξεκινά στις 16 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου, κάθε Σάββατο,
Κυριακή και Δευτέρα στο θέατρο Μεταξουργείο για 17 παραστάσεις.
Τιμή εισιτηρίου €15, φοιτητικό €10.
Σημείωση: Στις 23,24,25 Απριλίου δεν θα διεξαχθούν παραστάσεις
λόγω των εορτών του Πάσχα.
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Σχολική Στέγη στο Δήμο Κρωπίας
σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας
Την Δευτέρα 4 Απριλίου συναντήθηκαν ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης με μέλη και συμβούλους της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς και του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ( ΟΣΚ Α.Ε) με αντικείμενο τη σχολική στέγη στο Δήμο Κρωπίας.
Η συνάντηση είχε κανονιστεί στο περιθώριο της ενημερωτικής εκδήλωσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.
Παιδείας (28/2) προς τους εκπροσώπους των ΟΤΑ με
θέμα «Η νέα εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτη» όπου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης
εξέφρασε την επιθυμία του
Δημαρχου για μια άμεση συνάντηση με αντικείμενο
τις κτιριακές εκπαιδευτικές υποδομές.
Την πολιτική ηγεσία εκπροσώπησε η Υφυπουργός
Eύη Χριστοφιλοπούλου.

“Δημοκρατική Συμμαχία”

Παρουσίαση Θέσεων & Αρχών
Ανακοινώνοντας την εκδήλωση της “Δημοκρατικής Συμμαχίας Ανατ. Αττικής” την περασμένη εβδομάδα, όπου
παρουσίασε την Πέμπτη 14 Απριλίου στο “Εν Πλω” στη
Βουλιαγμένη, τις Θέσεις, τις Αρχές και τις Αξίες της παράταξης, η Πρόεδρός της Ντόρα Μπακογιάννη, αντί του
σωστού “Δημοκρατική συμμαχία” γράψαμε “Δημοκρατική συνεργασια”.
Το σωστό όνομά λοιπόν του κόμματος της Ντόρας Μπακογιάννη είναι “Δημοκρατική Συμμαχία”.

Από τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Κρωπίας
Ακαρπες οι προσπάθειες
για τα ανταποδοτικά
των αεροδρομίων
Κατά την διάρκεια της τακτικής συ-

νεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (30.03) ο Δήμαρχος
Δημήτρης Κιούσης, προ ημερησίας
ενημέρωσε το σώμα, για τις άκαρπες συναντήσεις που είχαν οι 5 Δήμαρχοι
Σπάτων-Αρτέμιδας,
Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ραφήνας,
Κρωπίας με τον Υπ. Επικρατείας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες από 18 ετών και άνω (αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου ή Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας) οργανώνει το
ΚΕΕ στο Κορωπί, στα πλαίσια του
προγράμματος Εκπαίδευσης της
Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 20
Απριλίου. Τα μαθήματα ξεκινούν στις
2 Μαΐου, με θεματικές ενότητες:
• Σωματική και Ψυχική Υγεία
• Διατροφή
Πληροφορίες στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης του Δημότη (800 11 34 600
χωρίς χρέωση), Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη (3ος ορ. Δημαρχείο) και
στο e-mail : koropi@hol.gr

Yποτροφία σε μαθητή 3ης Λυκείου
στο Δήμο Κρωπίας
για το «Bachelor Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Υποτροφία σε μαθητή 3ης Λυκείου στο
Δήμο Κρωπίας χορήγησε το Athens Information Technology (μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό
και
ερευνητικό
κέντρο
Αριστείας ) στο πλαίσιο του προπτυχιακού
προγράμματος ΑΙΤ σε συνεργασία με το
κρατικό πανεπιστήμιο του Aalborg της Δανίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής,
της ηλεκτρονικής και της ηλεκτρολογίας. Η
υποτροφία αφορά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και ανέρχεαι σε
26.000€ για τρία χρόνια.
Ο Δήμος Κρωπίας συγχαίρει κάθε πρωτοβουλία κρατικών, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ή άλλων φορέων,
που αποσκοπεί στην υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με τη
μορφή υποτροφιών.
Οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων
έχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες
1η προθεσμία : 15 Απριλίου 2011

2η προθεσμία : 24 Ιουνίου 2011
3η προθεσμία : 2 Σεπτεμβρίου 2011
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
τα ακόλουθα:
Συμπληρωμένη αίτηση εισαγωγής (διαθέσιμη
από ιστοσελίδα ΑΙΤ και γραμματεία ΑΙΤ)
Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου μεταφρασμένο στα Αγγλικά
Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία της
Γ΄Λυκείου μεταφρασμένη στα Αγγλικά
Επικυρωμένο αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας ( ΙΕLTS βαθμό
6.5 ή Proficiency)
Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές να
απευθύνονται στην γραμματεία του ΑΙΤ
(Λεωφόρος Μαρκοπούλου, 19,5 χλμ, Παιανία, τηλέφωνo: 210-668 2704)
e-mail: lbar@ait.edu.gr
Iστοσελίδα ΑΙΤ: www.ait.edu.gr/bsc

Χάρη Παμπούκη και τις ενέργειες
των Βουλευτών Αττικής, για το μεγάλο θέμα των ανταποδοτικών που
είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο φύλλο μας (αρθρο 42 του φορολογικού Ν/Σ).
Οι Δήμοι, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα
δράσουν με μια ενιαία νομική εκπροσώπηση διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα κάνουν προσπάθειες για την ένταξή του.
Πρότεινε μάλιστα τη άμεση σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα του Δήμου Κρωπίας με βάση
τις ομόφωνες αποφάσεις τους εν’
όψει και των εξελίξεων με το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού. Το
θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Θα γίνει το Κέντρο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομόφωνο ψήφισμα
συμπαράσταση στην
Κερατέα

Η Περιφέρεια ενέκρινε την ανακατασκευή του κτιρίου Λιάπη που γίνεται
Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
το ενέταξε στον προϋπολογισμό της.
Το έργο αφορά προγραμματική σύμβαση του Δήμου και της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής το οποίο
μεταφέρθηκε στην αιρετή Περιφέρεια.

Αναβλήθηκε η ανάθεση
μελέτης ομβρίων
Στο παρά πέντε φρέναρε το έργο
μελέτης αποχέτευσης ομβρίων της
πόλης του Κορωπίου, το Τεχνικό
Συμβούλιο Εργων της Νομαρχίας
στις 13 Δεκεμβρίου 2010.
Ο Δήμαρχος - όπως ενημέρωσε το
σώμα - με αλλεπάλληλα έγγραφα
προς την Περιφέρεια Αττικής και την

Κάλεσμα για Δημιουργία
Δημοτικής Εθελοντικής
Ομάδας στο Δήμο Κρωπίας
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων δράσης
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Κρωπίας (ΚΕΔΚ) το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός της, Κων/νος
Δήμου, προσκαλούν τους κατοίκους
του Κορωπίου να συμμετάσχουν στη
δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής
Ομάδας.
Η προστασία του Περιβάλλοντος και η
διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
και Αλληλεγγύης στο Δήμο μας επιβάλει την άμεση ενεργοποίηση όλων μας.
Για το σκοπό αυτό προσκαλούν κάθε
κάτοικο που ενδιαφέρεται να προσφέρει εθελοντικά, να καταθέσει αίτηση
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2106026441 (Α. Γρίβα, Μ.Παπαμιχάλη) και
662 23 24 (εσ.115) και στο
e-mail: kedkoropi@gmail.com

Ο Δήμαρχος ενημερώνοντας το
σώμα για την εκδήλωση διαμαρτυρίας της 3/4 στα Καλύβια, όπου
συμμετείχαν ως Δήμος και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος, επεσήμανε
για άλλη μια φορά την ανάγκη
άμεσης εξεύρεσης λύσης προς
την κατεύθυνση μιας συνολικής
αντιμετώπιση του ζητήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στην Αττική και όχι μόνο στην Νοτιανατολική Αττική ενώ εξέφρασε
τη μεγάλη ανησυχία του για τον
κίνδυνο απώλειας ζωής. Το Δ.Σ τελικά εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα
συμπαράστασης στους αγώνες
του Δήμου Λαυρεωτικής και των
κατοίκων.

Συνεχίζεται το
“Βοήθεια στο Σπίτι”
στο Κορωπί
Σε ανακοίνωσή της η Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου Κρωπίας
(Κ.Ε.Δ.Κ) ενημερώνει ότι συνεχίζει
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
και προσκαλεί κάθε οικογένεια του
Κορωπίου, της οποίας κάποιο μέλος
χρήζει βοήθειας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δηλώσει συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η
ύπαρξη ανέργου στο συγγενικό περιβάλλον.
Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα : 210-6026441 (κα Παπαμιχάλη και κα Γρίβα) και 210
6622324 εσωτ.115) ή στο
e-mail: kedkoropi@gmail.com
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Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε
ο Προϋπολογισμός του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδας

Οι «λύκοι» άφηναν τα «κοράκια» και τις «ύαινες»,
τους έφταναν τα «πρόβατα»!

τακτοποιητικός για τις οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος

1 δις ευρώ η ζημιά του Δημοσίου

Με 21 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά
και 3 συμβούλους που ψήφισαν
παρών, ενεκρίθη ο προϋπολογισμός
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το
2011 στη συνεδρίαση της 11/4, ο
οποίος ακολουθώντας τη γενική οικονομική κρίση είναι κατά 10 εκ. μικρότερος από τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς του 2010 και για
τους δύο Δήμους που συνενώθηκαν.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
Χρήστος Α. Μάρκου μιλώντας στο
συμβούλιο τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι τακτοποιητικός των οικονομικών
εκκρεμοτήτων
του
παρελθόντος που κληρονόμησε σήμερα η Δημοτική Αρχή. Είναι εξυγιαντικός του οικονομικού ανοίγματος των
προηγούμενων οφειλών (ΠΟΕ προηγούμενων ετών) και καλύπτει εξ’
ολοκλήρου την εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος, που πρόσφατα
ψηφίσθηκε.
«Ο προϋπολογισμός αποτυπώνεται σε
μεγέθη όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 40.079.984,64€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 12.061.268,39€
Χρηματικό υπόλοιπο:
4.353.315,77€
31/12/2010
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 56.494.568,80€
ΕΞΟΔΑ:
56.446.695,23€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
47.873,57€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 56.494.568,80€
Οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται
στο ύψος των 29.102.043,15€, οι
επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των
12.283.127,10€ ενώ η μισθοδοσία του
προσωπικού για το 2011 υπολογίζεται
ότι θα ανέλθει στο ύψος των
11.049.950€.
Πρεπει να επισημάνουμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρελαβε μία
οφειλή και των δύο Δήμων που συνενώθηκαν (Σπάτα, Αρτέμιδα), που ανέρχεται στα 9.435.949,58€ χωρίς να
υπολογίζονται οι υποχρεώσεις προς
την ΕΥΔΑΠ (18 εκ. € της Αρτέμιδας,
1,5 εκ. € των Σπάτων), τα δάνεια και
οι άλλες ατιμολόγητες υποχρεώσεις.
Σημειώνεται επίσης ότι στο κεφάλαιο
των εσόδων (Δημοτικά τέλη, Δημοτικός φόρος και τιμολόγια κατανάλωσης νερού) δεν έχει γίνει καμιά
παρέμβαση, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, και θα γίνει ενσωμάτωση στο

πρόγραμμα της οικονομικής ανασυγκρότησης, που θα παρουσιασθεί στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
στο Δ.Σ. για λήψη οριστικής απόφασης και θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2011 σε επικείμενη
αναθεώρησή του.
Την εισήγηση του προϋπολογισμού
έκανε ο αντιδήμαρχος Χρήστος Γ.
Μάρκου, ο οποίος αναφέρθηκε στις
νέες διαδικασίες σύνταξης του προϋπολογισμού, στις άσχημες οικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η
χώρα καθώς και στην δυσχερή οικονομική θέση των διαφόρων μεγεθών
που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή.
Ανέλυσε στοιχεία του προϋπολογισμού και κατέληξε:
«Θα πρέπει γενναία το Δημοτικό Συμ-

βούλιο να αποφασίσει χωρίς μικροκομματικές αντεγκλήσεις να κάνει
τομές σε δύο κατευθύνσεις:
1ο Να οργανώσει την γραμμή των
εσόδων, διευρύνοντας την φορολογική βάση με στοιχεία που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και την
αλήθεια. Θα πρέπει επιτέλους να πληρώσουν όσοι έχουν και κατέχουν και
όχι αυτοί, που μονίμως συμμορφώνονται με την νομιμότητα και την αλήθεια.
2ο Να οργανώσει υπηρεσιακά τη
γραμμή των δαπανών προκειμένου να
αποφεύγονται οι σπατάλες και οι μη
αναγκαίες δαπάνες».
Επί του προϋπολογισμού μίλησαν όλοι
οι αρχηγοί των παρατάξεων της μειοψηφίας αλλά και σύμβουλοι.

εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Βαγγέλης Δανέζης, καταψήφισε
τον προϋπολογισμό με το αιτιολογικό ότι κινείται στις ίδιες κατευθύνσεις λιτότητας και φοροαφαίμαξης για τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, επαγγελματίες και φτωχούς αγρότες, όπως και ο κρατικός
προϋπολογισμός.
Κύρια χαρακτηριστικά του, όσον αφορά τα προϋπολογιζόμενα έσοδα, είναι η
ακόμα πιο μειωμένη κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Δήμου και η
προϋπολογιζόμενη αύξηση των εισπράξεων με τους δεκάδες δημοτικούς φόρους και ανταποδοτικά τέλη από τις λαϊκές οικογένειες.
Όσον αφορά τα έξοδα προϋπολογίζονται μια σειρά δαπάνες για μελέτες, κατασκευές μικρών έργων, συντηρήσεις, και παροχές υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες και εργολάβους με διογκωμένο κόστος, ενώ θα μπορούσαν να εκτελεστούν
με πολύ χαμηλότερο κόστος, εάν η δημοτική αρχή είχε την πολιτική θέληση να
επανδρώσει και εξοπλίσει κατάλληλα την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
...Με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (2010) και τη μεγάλη διαφορά προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων εσόδων, αποδεικνύεται ότι και ο φετινός προϋπολογισμός του δήμου είναι απόλυτα εικονικός, διότι με ακόμα
μικρότερη κρατική χρηματοδότηση για το 2011 και με την εντελώς αβέβαιη είσπραξη δημοτικών φόρων και τελών, λόγω οικονομικής εξαθλίωσης των λαϊκών
οικογενειών, τα αναφερόμενα ποσά είναι εντελώς πλασματικά..

Ο

Στη Δικαιοσύνη
πρώην Γενικός Επιθεωρητής
του Υπ. Οικονομικών
κι άλλοι 13 ελεγκτές

Δίωξη για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε
ψευδή βεβαίωση εις βάρος του Δημοσίου και ΟΤΑ
άσκησε ο εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού εγκλήματος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατα
πρώην Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή.
Στον «κύριο Γενικό» επιβλήθηκε και ο περιοριστικός
όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Δίωξη
ασκήθηκε και κατά 13 άλλων ανώτατων ελεγκτών του
Υπουργείου Οικονομικών και εφοριακών, ενώ εξαιρέθηκαν λόγω ανεπαρκών ενδείξεων άλλοι τέσσερις, όπως
αναφέρει η ιστοσελίδα «zougla.gr”, η οποία αναφέρει και
το όνομα του γενικού επιθεωρητή (Σ.Σ. εμείς, για λόγους δεοντολογίας περί τεκμηρίου της αθωότητας των
κατηγορουμένων, μέχρι την καταδίκη τους, δεν το αναφέρουμε).
Να υπενθυμίσουμε ότι η «7η» είχε συνδέσει πέρυσι, στο
φύλλο της 20/2/2010, το γεγονός της αυτοκτονίας ανώτερου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών που είχε
κληθεί να καταθέσει σχετικώς, με τη «μηχανή» που είχε
στηθεί στο κέντρο ελέγχου και είσπραξης υποτίθεται
διαφυγόντων φόρων, για τον εκμηδενισμό των απαιτήσεων του δημοσίου και των προστίμων, λόγω φοροδιαφυγών.
Η κατάθεση αφορούσε εικονικά τιμολόγια κλπ. γνωστής
επιχείρησης ΜΜΕ, η οποία μάλιστα αντιμετωπίζει ήδη
τεράστια προβλήματα.
Η “μηχανή” που είχε στηθεί σε βάρος του δημοσίου, από
εκείνους που έχουν ορκιστεί να εργάζονται “ευσυνειδήτως” σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα, υπέρ
του δημοσίου συμφέροντος, “δούλεψε” ως εξής: Μετά
τη σύνταξη ογκώδους πορίσματος από το ΣΔΟΕ, για φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τη μέθοδο των εικονικών τιμολογίων κλπ.
ο Γενικός
Επιθεωρητής του Υπουργείου(;) διέτασσε επανελέγχους, κατά τους οποίους διαπιστωνόταν… ότι δεν
υπήρχε ούτε φοροδιαφυγή, ούτε εικονικά τιμολόγια!
Ετσι οι φόροι και τα πρόστιμα των μεγαλοσχημόνων κάνουν “φτερά”!
Εχετε συνειδτοποιήσει τώρα γιατί έχουμε πάει στο
…Δ.Ν.Τ. κι ακόμα πάρα πέρα; Καταλάβατε γιατί ξεπουλιέται η χώρα; Καταλάβαμε πώς φτάσαμε στο επίσημο
16% την ανεργία, στη μείωση των μικρών και κατώτατων μισθών και συντάξεων;
Και γι’ αυτά! Κι αυτά είναι σε όλους γνωστά και δεν τα
καταγγέλουμε και δεν τα δημοσιοποιούμε είτε γιατί δεν
είναι δυνατόν να τ’ αποδείξουμε, είτε γιατί φοβόμαστε,
είτε γιατί συμμετείχαμε ή αναγκαστήκαμε να συμμετέχουμε παθητικά ή και ενεργητικά.
Το περίεργο(;) είναι ότι η παραπάνω είδηση “θάφτηκε”
από τα ΜΜΕ και ιδίως τα τηλεοπτικά, εξ όσων τουλάχιστον (δεν) έπεσαν στην αντίληψή μας. Τόσο ασήμαντη
είδηση είναι η κατηγορία για διαφθορά γύρω από τα
έσοδα του δημοσίου;
Δεν την παρουσίασε ούτε ο δημοσιογράφος στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Alter που την ανάρτησε στην
ιστοσελίδα του (zougla.gr) κι απ όπου αντλήσαμε την
πληροφορία μας, όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις.
Κώστας Βενετσάνος
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

τρόπο την κατάχρηση εξουσίας και βουλευτικής ασυλίας που θέτει σε θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με
την πολιτική.

Αννα Μπουζιάνη

Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει;
Καταδίκη της Ελληνικής Βουλής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προς χάριν της βουλευτού Μιλένας Αποστολάκη, με πρόστιμο 19.000 ευρώ!
Δηλαδή τα “σπασμένα” της Μ.Α. θα τα πληρώσω εγώ
και εσείς μέσα από το δημόσιο κορβανά!
Πώς συνέβη αυτό; Οι Βουλευτές μας καταψήφισαν την
άρση ασυλίας της Μιλένας Αποστολάκη για λόγους
...προστασίας προκειμένου να δικαστεί από μήνυση που
κατέθεσε εναντίον της ο πρώην σύζυγός της.
Ο λόγος της αγωγής ήταν η αθέτηση της συμφωνίας
της Μ.Α. να βλέπει ο πρώην σύζυγός της τα παιδιά του
και εκείνος εστράφη προς τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Η
Ελληνική Βουλή επιβεβαίωσε με τον πιο περίτρανο

Θεωρούμε ότι είναι μία σημαντική απόφαση και ανοίγει
ίσως ο δρόμος να σταματήσει αυτή η κραυγαλέα, κατάφορη συντεχνιακή συμπεριφορά των Ελλήνων Βουλευτών, που μας θεωρούν όλους εμάς υπηκόους και
βρίσκονται στο απυρόβλητο!

Της κα(ν)τίνας έγινε
στο Δ.Σ. Σαρωνικού
Υβρεις, απειλές και ένας απίστευτος οχετός εκτοξεύτηκε στην πρόεδρο Μ. Κόλλια και τον Δήμαρχο Πέτρο
Φιλίππου στο Δημο Σαρωνικού, από ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, που διατηρει και καντίνα μπροστά στον αιγιαλό.
Εκείνη την ώρα γινόταν συζήτηση για τον τρόπο αξιοποίησης των καντινών στην παραλιακή ζώνη του Δήμου.

Ο Φρίξος, η Έλλη, και το Χρυσόμαλλο Δέρας
Σε προηγούμενο άρθρο μου είχα ασχοληθεί με την προέλευση των Ελλήνων.
Κατά τον Ησίοδο, ο πολεμοχαρής βασιλιάς
Έλληνας, είχε τρείς γιούς: τον Ξούθο, τον
Δώρο και τον Αίολο. Στον Ξούθο έδωσε την
Πελοπόννησο, στον Αίολο τη Θεσσαλία,
και στον Δώρο τη Στερεά, που βρίσκεται
στα βόρεια του Κορινθιακού.
Ο Ξούθος γέννησε τον Ίωνα και τον Αχαιό.
Και έτσι με αυτή τη διακλάδωση του γενεαλογικού δένδρου, ερχόμαστε στη διαβεβαίωση της συγγένειας των φύλων, τα
οποία κατοίκησαν στον ελλαδικό χώρο:
Ιώνων, Δωριέων, Αχαιών και Αιολέων.
Η φαντασία των προγόνων μας, έπλασε
τοπικούς ήρωες να πρωταγωνιστούν σε κατορθώματα που εντάσσονταν πάνω από
την ανθρώπινη φύση. Οι ήρωες, γόνοι ή
συγγενείς αθανάτων, χωρίς το συγκριτικό
μέτρο που κατέχει η παντοειδής δύναμη
του θνητού, χτίζανε τα πρότυπα και τα είδωλα ενός κόσμου ιδεατού στο σκηνικό
ενός ουτοπικού κοινωνικού θεάτρου. Έτσι
μύθοι, θρύλοι και θρησκευτικές δοξασίες
του εξωπραγματικού παρελθόντος, ταυτίστηκαν σε μια προσπάθεια εξομοίωσης με
το ιστορικό γίγνεσθαι του ηλικιακά ανώριμου παρόντος.
Στις ιστορίες των Αιολιδών, αναφέρεται ο
Aθάμας, σαν ένας από τους γιούς του Αιόλου. Ήταν βασιλιάς στον Ορχομενό της
Βοιωτίας, στην ευημερούσα πόλη των αρχαίων Μινυών. Παντρεύτηκε την Νεφέλη,
με την οποία γέννησε δύο παιδιά, τον Φρίξο
και την Έλλη. Ο γάμος αυτός δεν κράτησε

πολύ. Ο Αθάμας εγκατέλειψε γρήγορα τη
Νεφέλη όταν γνώρισε την Ινώ· την κόρη
του βασιλιά της Θήβας, Κάδμου. Η Ινώ, σαν
μητριά, μίσησε από την πρώτη στιγμή τον
Φρίξο και την ¨Έλλη, που όπως είπαμε,
ήταν παιδιά του άντρα της από τον πρώτο
γάμο. Όχι μόνο επιζητούσε, αλλά δημιουργούσε και αιτίες για την πλήρη εξόντωσή τους. Κατάφερε λοιπόν να πείσει τις
γυναίκες του Ορχομενού, να καβουρντίσουν το στάρι που είχαν οι άνδρες τους φυλαγμένο
για σπορά. Έτσι όταν το
έσπειραν, το στάρι δεν φύτρωσε, ο λαός
πείνασε, και άρχισε να διαμαρτύρεται για
τα κακό που τον βρήκε. Τότε ο Αθάμας
έστειλε πρεσβευτές στο Μαντείο να ρωτήσουν τη γνώμη του ιερατείου για την αιτία
του λιμού και την προτεινόμενη λύση. Η
Ινώ όμως τους πρόλαβε. Δωροδόκησε και
εξαγόρασε το Μαντείο ώστε να βγεί ο
δικός της χρησμός ότι: «Αιτία του κακού
και της δυστυχίας είναι ο Φρίξος και η
Έλλη». Και ακόμα ότι: «Τα παιδιά θα
έπρεπε να θυσιαστούν στο θεό, για να
σωθεί ο τόπος».
Ο Αθάμας αγαπούσε τα παιδιά του, αλλά
τώρα είχε να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά
και στη σωτηρία της χώρας του. Αποφάσισε
λοιπόν να τα θυσιάσει. Τότε ήταν που επενέβη η Νεφέλη οργισμένη γι’ αυτή την αδικία. Την ώρα που ο Φρίξος ήταν στο
θυσιαστήριο του βωμού, στέλνει το μεγάλο κριάρι που της είχε χαρίσει ο Ερμής,
το οποίο παίρνει στη ράχη του τον Φρίξο
μαζί με την Έλλη, και πετά· πετά πάνω από

Για το θέμα είχε συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή,
της οποίας η πρόταση ψηφίστηκε.
Μπήκε λοιπόν μέσα ο “οργισμένος” επιχειρηματίας,
έφτασε μπροστά στο προεδρείο και έσκιζε τα ιμάτιά
του, για δήθεν εκ του πονηρού ονομασία της καντίνας
που διατηρεί, με το όνομα Μπολιβάρ· όνομα άλλωσε
που έχει αναρτήσει με μεγάλη ταμπέλα πάνω στο
δρόμο!
Το συμβούλιο όπως ήταν φυσικο διεκόπη, κλήθηκε η δημοτική Αστυνομία και παρέλαβε τον “αγανακτισμένο”
επιχειρηματία.

Παλιά μου τέχνη...
Ο τέως Δήμαρχος Λαυρίου Δημήτρης Λουκάς, αφού δεν
κατάφερε να κερδίσει για άλλη μια φορά τον τίτλο του Δημάρχου (κάτι που θεωρούσε δεδομένο, αφού είχε και την
υποστήριξη του πράσινου κόμματός του), για να ξεχάσει
τον ...καημό του, το κόμμα του τον τοποθέτησε ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας στο πλευρό της Υπουργού
Αννας Διαμαντοπούλου.

τα πέλαγα με κατεύθυνση την Κολχίδα.
Γιατί αυτό το κριάρι, που είχε χρυσά μαλλιά και χρυσά στριφτά κέρατα, είχε το χάρισμα να μιλά, είχε και το χάρισμα να
μπορεί να πετά ψηλά στον ουρανό διασχίζοντας τα σύννεφα.
Αλλά και για το κριάρι αυτό, λέγεται μια περίεργη ιστορία.
Κάποτε ο Ποσειδώνας, αγάπησε την κόρη
του βασιλιά της Βιλσατίας* Θεοφανώ. Την
απήγαγε και κατέφυγε μαζί της σ’ ένα νησί.
Για να κρατήσει κρυφή την παράνομη, αλλά
συνηθισμένη για τους θεούς εκείνους
πράξη του, την μεταμόρφωσε σε αμνάδα
(θηλυκό αρνί). Ταυτόχρονα ο ίδιος μεταμορφώθηκε σε κριάρι, ενώθηκε μαζί της και

από την ένωση γεννήθηκε το χρυσόμαλλο
κριάρι, που είχε όπως είπαμε, συν τοις άλλοις και το χάρισμα της ομιλίας. Αυτό το
κριάρι, στη συνέχεια το έκλεψε ο Ερμής
και μετά το χάρισε στη Νεφέλη, η οποία
όπως είδαμε το έστειλε σαν “από μηχανής
σωτήρα θεό” στα παιδιά της.
Όταν το κριάρι λοιπόν πετούσε με τα παιδιά στη ράχη του προς τον Εύξεινο Πόντο
και την Κολχίδα, η Έλλη ζαλίστηκε. Γλύστρησε και έπεσε στη θάλασσα που ήταν
από κάτω. Η θάλασσα από τότε ονομάστηκε Πόντος της Έλλης, δηλαδή Ελλήσποντος. Ο Φρίξος δεν ήξερε τι να κάνει.
Τότε το κριάρι τον συμβούλευσε να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσουν το
προγραμματισμένο ταξίδι μέχρι την Κολχίδα. Φτάνοντας στην Κολχίδα, που είχε
βασιλιά τον Αιήτη, που ήταν και γιός του
Ήλιου, γνώρισε την κόρη του Χαλκιόπη και

την παντρεύτηκε.
Ο Φρίξος τώρα που βολεύτηκε από όλες τις
πλευρές, σκέφτηκε την ευγνωμοσύνη που
είχε προς το θεό και χωρίς να διστάσει θυσίασε το χαρισματικό κριάρι, που όχι μόνο
τον είχε σώσει, αλλά του είχε φερθεί και
τόσο φιλικά με τις συμβουλές του. Μάλιστα
λέγεται πως μετά τη θυσιαστική σφαγή,
έγδαρε το χρυσόμαλλο δέρμα του, το γνωστό έκτοτε σαν Χρυσόμαλλο Δέρας και το
κρέμασε στο ιερό άλσος του Άρη. Ήταν
αυτό το Δέρας που αργότερα έτρεξε να
αρπάξει ο Ιάσωνας.
Όταν τέλειωσα διαβάζοντας την ιστορία
του Φρίξου, ένοιωσα κάποιο κενό μέσα
μου. Η ιστορία αυτή κάτι ήθελε να μας πεί.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν ήταν οι
απλοί παραμυθάδες. ΄Ηταν οι πονηροί, που
με το μύθο προσπαθούσαν να τραβήξουν
το ενδιαφέρον και την προσοχή του απλού
ανθρώπου και δι΄αυτού να περάσουν το μήνυμά τους. Και να που μετά από πολλή
σκέψη κατέληξα σε εκείνο το γνωστό ότι:
«Ο χειρότερος εχθρός σου, είναι αυτός που
έχεις ευεργετήσει».
Μια και αυτή τη Μεγάλη Πέμπτη, θα ακουστεί στο εκκλησίασμα πάλι η καταδικαστική οχλοβοή του ιουδαϊκού λαού:
«Άρον, άρον Σταύρωσον Αυτόν», ας μη ξεχνάμε πως και εδώ το «Σταύρωσον, Σταύρωσον» θα αφορά τον ευεργέτη, τον
ανυπόδητο Ιησού και ο αλαλαγμός θα βγαίνει από τα χείλη ενός πλήθους που είχε
από Αυτόν ποικιλοτρόπως ευεργετηθεί.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Βασίλειο που εκτεινόταν σ’ ολόκληρη τη Χαλκιδική και κυρίως στις σημερινές περιοχές Σοχού
και Νιγρίτας.
Βοηθήματα
1) Κ. Παπαρρηγόπουλου “Ιστορία Ελληνικού
Έθνους”, Εκδ. 1866
2) Απολλωνίου Ροδίου “Αργοναυτικά”, (μετ. Αν.
Βόλτη), Εκδ. Καρδαμίτσα 1988
3) “Ελληνική Μυθολογία’’ Εκδοτική Αθηνών.
4) “Ιερά Σύνοψις”, (Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο) Εκδ.
Σαλιβέρου 1935.
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ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΗ
Από τον Αντιδήμαρχο Βάρης Ελευθέριο Αργυρουδάκη, λάβαμε το παρακάτω δελτίο
τύπου, που ενημερώνει για έναρξη λειτουργίας πιλοτικής διαδρομής με τοπική συγκοινωνία, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Απριλίου.
Γράφει μεταξύ άλλων:
«Στόχος της Δημοτικής Αρχής
είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων και η μείωση
της χρήσης των Ι.Χ αυτοκινήτων
στο κέντρο της πόλης. Η διαδρομή και το ωράριο λειτουργίας
έχουν ως κάτωθι:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από Πλατεία Βάρκιζας προς εσωτερικό Βάρκιζας:
08.20 π.μ - 09.20π.μ - 10.20 11.20 π.μ και στη συνέχεια
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από Πλ. Βάρκιζας
προς Βάρη: 8:30 - 9.30-10.30 - 11.30

γ) Οικονομικός προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου για το έτος 2011, ακυρώνεται.

Πλατ.Ζησιμοπούλου & Θέτιδος Δημοτικό Σχολ. Βάρκιζας - Φρυνίχου & Δάφνης - Αφροδίτης &
Θέτιδος - Θησέως (Στάση
ΟΑΣΑ)-Θέμιδος (Στάση ΟΑΣΑ)Πλατ.Βάρκιζας (Στάση ΟΑΣΑ)Λεωφ.Ποσειδώνος
πρός
Βάρη(Στάση ΟΑΣΑ)-Λεωφ. ΒΑΣ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ (στάσεις ΟΑΣΑ)ΒΑΡΗ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΑΠΗ Εκκλησία Βάρης - ΜΗΛΑΔΕΖΑ Αθαν. Διάκου(στάσεις ΟΑΣΑ) Σπάρτης - Πάρου (Σαντορίνης) Δεληγιάννη
-Αθ.Διάκου
ΚΟΡΜΠΙ - Πηγάδι-Αιγαίου & Τριπτολέμου- Τριπόλεως - Μεταναστών - Υμηττού & Μεγαλου
πόλεως - ΜΗΛΑΔΕΖΑ - Δημητσάνας & Μεγαλουπόλεως - Δημητσάνας
&
Παλ.
Αθηναίων-Πάρου & Δεληγιάννη Τσαγκαράκη - ΧΕΡΩΜΑ - Καποδιστρίου & Θερμοπυλών - Μαραθωνομάχων & 28ης Οκτωβρίου28ης Οκτωβρίου & Ξάνθου - Πλατ.
Νυμφών - 25ης Μαρτίου & Υψηλάντου - Λεωφ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Εκκλησία Βάρης - ΚΑΠΗ Λεωφ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ(πλατεία)».

Οπως σημειώνεται, η επιτροπή θα συνεδριάσει άμεσα τις προσεχείς μέρες (μετά το Πάσχα φαντάζομαι).

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΒΑΡΚΙΖΑ: Πλατ. Βάρκιζας
(Στάση ΟΑΣΑ) - Μιστράλ (Στάση
ΟΑΣΑ) - Κανάρια* Αλκυονίδες
(Στάση ΟΑΣΑ) - Κυβέλης & Θησέως - Θησέως(mini market) -

Ακυρώθηκε από το Δήμο 3Β,
η πρώτη συνεδρίαση της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Οπως μάθαμε από την ιστοσελίδα του Δήμου, ακυρώθηκε η πρώτη
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στα 3Β, που
είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Απριλίου με τα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα:
α) Ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
β) Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης,

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ

Ήπειρος-Απειρος Χώρα
(Μεσ’ στη μαυρίλα, φως)
Όχι απλά ένα πολύ ποιοτικό περιοδικό, αλλά ένας έρωτας ολόψυχος για
την αρχέγονη των Ελλήνων Γη. Κι όπως συμβαίνει σε κάθε αληθινό
έρωτα, οι δημιουργοί ενός από τα καλύτερα περιοδικά που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, έχουν δοθεί μ’ ένα λατρευτικό «ευχαριστώ» σε
αυτόν τον τόπο τον μαγικό, που εδώ και χιλιάδες χρόνια μεγαλώνει τα
παιδιά του με παραμύθια για νεράϊδες και πολεμιστές και με νάματα Ελλήνων τα μυρώνει, έτσι που να μοσχοβολάει η ψυχή τους κι ολόϊσια κι
αλύγιστη σαν τα βουνά τους να ορθώνεται στους επίβουλους ανέμους.
Όπως λένε οι ίδιοι οι ακούραστοι πρωτεργάτες του περιοδικού, Σωκράτης, Σπύρος και Γιώργος Βασιλείου, οι στόχοι τους «δεν είναι άλλοι
από την οικονομική ανάπτυξη, την πνευματική αναβάθμιση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, αλλά και την υποστήριξη των Ηπειρωτικών Οργανώσεων της αποδημίας, που δίνουν τον
δικό τους αγώνα, κάτω μάλιστα από δυσμενείς όρους για την διάσωση
και την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Στις σελίδες του «Ήπειρος-Άπειρος Χώρα» μπορούν να ξεδιψάσουν με
Ελλάδα, όχι μόνο οι Ηπειρώτες αλλά όλοι οι Έλληνες, βλέποντας και
μαθαίνοντας:
- Ιστορία και Λαογραφία της Ηπείρου.
- Διακεκριμμένες προσωπικότητες Ηπειρωτών:
- της Ανδρείας και της Θυσίας
- της Παιδείας και της Ευεργεσίας
- της Ξενιτιάς και της Δημιουργίας
- της Πέτρας και της Άγονης Γης
- Μνημεία και Έργα Τέχνης στην
Ήπειρο:
- αρχαιοελληνικά, βυζαντινά, νεοελληνικά, σύγχρονα
- Χιλιάδες φωτογραφίες από την Εθνική,
την Κοινωνική, την Πνευματική και Πολιτιστική ζωή των Ηπειρωτών.
- Χιλιάδες φωτογραφίες των Μνημείων
του Ηπειρωτικού Πολιτισμού
- Χιλιάδες φωτογραφίες των φυσικών τοπίων και χώρων αναψυχής
- Χιλιάδες φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δραστηριότητες Ηπειρωτικών
Οργανώσεων.

Όχι απλά ένα καλό περιοδικό, αλλά ένας καλός αγώνας, ένα από κείνα τα
γεννήματα Ελλήνων που σε πείσμα όσων θέλουν να σβήσει το Γένος μας,
στέκουν φάροι φωτοδότες μέσα στη μαυρίλα που μας κυκλώνει και μας
πλακώνει. Εύγε και ευχαριστούμε για το παράδειγμα που προσφέρετε!
Γρηγ. Δ. Ρώντας

Χαιρετισμοί στο 80% του εκλογικού σώματος
Τώρα που ακούστηκαν για φέτος
οι τελευταίοι χαιρετισμοί στην Παναγιά μας,
κάθισα κι έγραψα χαιρετισμούς στον γείτονά μας,
της διπλανής της πόρτας το καμάρι
που όλο σκέρτσο κι όλο χάρη
ψηφίζει πάλι και πάλι σαν δαμάλι
για να συνεχιστεί χωρίς ελπίδα
το μαύρο μας το χάλι.
Κι αντί να κράζει «φτάνει πια το φέσι»,
φωνάζει «π..α με, μ’ αρέσει».
Κείνο το παντο-αδύναμο 80 στα 100
του εκλογικού του σώματός μας,
ο κακός ο εαυτός μας,
ο αγιάτρευτος καημός μας,
ο χαμός μας.
Χαίρε αυταπάτης ντουβάρι αδιαπέραστο
Χαίρε παιδίο, στην ευθύνη ανέραστο
Χαίρε ου γαρ οίδες τι ποιείς
Χαίρε και άλλα φούμαρα να καταπιείς
Χαίρε πλάσμα κατάπλασμα
Χαίρε για να ταϊζεις στρατιές αυλοκολάκων

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Χαίρε αβανταδόρε βρυκολάκων
Χαίρε δημοκρατίας αντιποίηση
Χαίρε των παρανόμων νομιμοποίηση
Χαίρε δύναμη αδύναμη
Χαίρε μωρίας κάστρο απόρθητο
Χαίρε της αυτο-τιμωρίας φραγγέλιο αδυσώπητο
Χαίρε των μαστρωπών μας διακονιάρη
Χαίρε Ωραία Ελένη, κορόϊδο του Πάρη
Χαίρε δούλε εθελόδουλε
Χαίρε ανίσχυρε λακέ των ισχυρών μας
Χαίρε Κερκόπορτα όλων των εχθρών μας
Χαίρε των γονιδίων μας το λάθος
Χαίρε της δύστυχης Πατρίδας μας ο τάφος
Χαίρε γάτε με πέταλα
Χαίρε αμνοεριφίων αγέλη
Χαίρε να δίνεις στους κηφήνες το μέλι

Χαίρε λυκόρνιων το θήραμα
Χαίρε να τρως στην ταγίστρα το φύραμα
Χαίρε αμνέ αχαμνέ
Χαίρε βόδι καματερό του ζευγολάτη
Χαίρε να θυσιάζεις στην Απάτη
Χαίρε της τηλεόρασης πρεζόνι
Χαίρε του κάθε ξύπνιου το κοθώνι
Χαίρε βλήτο απρόσβλητο
Χαίρε των στεναγμών μας η αιτία
Χαίρε των παιδιών μας η ασιτία
Χαίρε των ονείρων μας ο βρόγχος
Χαίρε των ελπίδων μας ο ρόγχος
Χαίρε ύπνε αξύπνητε
(Υ.Γ. Μόνο, μην κλαψουρίζεις μπροστά μας, «παντοδύναμο»
80%, για την «κατάσταση» που εσύ συντηρείς εδώ και χρόνια.
Μας τη βιδώνει να σ’ ακούμε «κοψοχέρη» συμπατριώτη. Κάνε
μας τουλάχιστον τη χάρη να βουβαθείς. Τρώμε που τρώμε στη
μάπα τις επιλογές σου, να μην ακούμε από πάνω και την κλαψούρα σου, πάει πολύ).
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Διαδραστικός κινηματογράφος

Ηλιακό ποδήλατο
Το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, έχει πάρει τα
“πάνω του” και πλέον βλέπουμε πολλούς να μετακινούνται μ’ αυτό.
Κι επειδή μπορεί να χρειαστεί να διανύσεις μεγάλες
αποστάσεις κάνοντας πεντάλ, η τεχνολογία ήρθε να
“ξεκουράσει” τους ποδηλάτες φτιάχνοντας το ηλιακό
ποδήλατο.

Από την σκέψη... στην πράξη
Φανταστείτε να ελέγχατε με την
σκέψη σας την εξέλιξη μιας ταινίας... Σας φαίνεται για ταινία επιστημονικής φαντασίας; Κι όμως
μια νέα τεχνολογία έρχεται να
ανατρέψει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση.
Οι θεατές με το νου και τα συναισθήματά τους θα μπορούν να καθορίζουν το φινάλε μιας ταινίας
ελέγχοντας με τη δύναμη της σκέψης σε κομβικά σημεία την εξέλιξη
του σεναρίου.

Έτσι μετά από τα ποδήλατα με μπαταρίες τώρα ευφηύραν ποδήλατο το οποίο μπορεί να κινηθεί και να
βοηθήσει τον αναβάτη του χρησιμοποιώντας ηλιακή
ενέργεια!
Το Solar Man είναι ένα αναδιπλούμενο-ηλιακό ποδήλατο που ζυγίζει 12 κιλά. Ιδανικό για αυτούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ή απλά θέλουν να
απολαύσουν την βόλτα τους ξεκούραστα.

Η τεχνολογία ονομάζεται Myndplay και λέγεται ότι ανιχνεύει
μέσω ενός ειδικού κράνους με
ηλεκτρόδια ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, τα εγκεφαλικά σήματα
που σχετίζονται με τις διάφορες
νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις του θεατή κατά την παρακολούθηση
της
ταινίας.
Ανάλογα με την «ανάγνωση» των
εγκεφαλικών σημάτων, η ταινία
παίρνει διαφορετική τροπή και το
ανάλογο φινάλε.
Ο νέος διαδραστικός τρόπος παρακολούθησης ταινιών ανατρέπει τις

έως τώρα συνήθειες, αφού πλέον οι
θεατές θα μπορούν να διαλέγουν
ποιός θα ζήσει ή ποιός θα πεθάνει
για παράδειγμα σε ένα σενάριο, θα
παίζει δηλαδή το ρόλο του σεναριογράφου και μάλιστα με τρόπο υποσυνείδητο, αφου οι σκέψεις τους και
οι διαθέσεις τους θα καταγράφονται
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσο του ειδικού κράνους που θα φοράνε.
Η νέα τεχνική προσφέρει μια εμπειρία που συνιστά «διασταύρωση» παρακολούθησης κινηματογραφικής
ταινίας και βιντεοπαιχνιδιού. Ήδη
πέντε σύντομα διαδραστικά φιλμ
είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση-

παίξιμο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για όσους έχουν το αναγκαίο
«κράνος» και το δωρεάν λογισμικό
Myndplay.
Δύο ερωτήματα μου έρχονται στο
μυαλό. Το ένα είναι, αν παρακολουθούν πολλοί ποιανού το φινάλε θα
δείξει;
Και το δεύτερο είναι, μέχρι πού φτάνει η φαντασία του σκηνοθέτη και
του σεναριογράφου, ώστε να έχουν
κινηματογραφήσει αρκετές εκδοχές
και μια από αυτές να είναι η σκέψη
του θεατή; Θα το δούμε στην
πράξη...

Η απαγόρευση του καπνίσματος με την ματιά των φοιτητών
Μετά από νόμους, απαγορεύσεις, ελέγχους και διαμαρτυρίες οι καπνιστές σε
πολλούς δημόσιους χώρους καλά κρατούν, ενώ διάφοροι επιχειρηματίες έχουν
ανακαλύψει τρόπους να ξεγελάνε ένα πιθανό έλεγχο, βάζοντας αντί για τασάκια
δήθεν βαζάκια με πλαστικά λουλούδια, δήθεν κεριά και άλλες πατέντες ίσως, που δεν έχω δει...
Την άποψη του νεολαίου κόσμου θέλησε να μάθει ο ιστότοπος
nosmoke.gr για την κατάσταση αυτή και με ένα ερωτηματολόγιο
που απάντησαν 220 φοιτητές από 4 Πανεπιστήμια περιγράφει την
εικόνα των νέων.
Όσον αφορά λοιπόν την αποδοχή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, κλπ.)
η πλειοψηφία των μη-καπνιστών (68.6%) δήλωσε ότι προτιμά να
επισκέπτεται χώρους που απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα,
ενώ 26.9% δήλωσε ότι δεν τους πειράζει να καπνίζουν στους χώρους που συχνάζουν. Αντίστοιχα, το ποσοστό των καπνιστών με
προτίμηση σε χώρους που απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα
ήταν 17.2%, ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό (48.4%) που δεν θα επισκέπτονταν
χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα.
Επίσης, περίπου 8 στους 10 μη-καπνιστές και 1 στους 4 καπνιστές έχουν αναγ-

καστεί ή θελήσει να απομακρυνθούν από το τραπέζι τους εξαιτίας του καπνού
που προερχόταν από άτομα που κάπνιζαν.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (περίπου 1 στους
10) καπνιστών και μη-καπνιστών πιστεύει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τον περιορισμό του
καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.
Περισσότεροι από 80% καπνιστές και μη-καπνιστές πιστεύουν ότι
κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από τους καπνιστές και τα συνδικάτα
και τις ενώσεις των καταστηματαρχών για να άρει την απαγόρευση
του καπνίσματος. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το εύρημα σχετικά με τις σχέσεις κράτους και καπνοβιομηχανίας: τόσο οι καπνιστές (79.7%) όσο και οι μη-καπνιστές (78.8%) πιστεύουν στην
πλειοψηφία τους, ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για άρση της
απαγόρευσης είναι προϊόν πίεσης από τις καπνοβιομηχανίες.
Τέλος, γενικότερη παραπληροφόρηση δείχνει το ποσοστό των καπνιστών που φτάνει το 60%, και πιστεύει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος θα
μειώσει σημαντικά τα έσοδα των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Το αντίστοιχο ποσοστό των μη-καπνιστών με αυτή την άποψη είναι 25.2%.
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οι αναγνώστες γράφουν
Απάντηση σε μία Ελληνίδα
Αγαπητή κυρία Αλίκη Τζεν,
ήταν χαρά για μένα η ανάγνωση της επιστολής σας που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της «Εβδόμης» με
τίτλο: «Η στρατηγική της Απελευθέρωσης». Συμμερίζομαι
τον προβληματισμό σας και παρ’ ότι διαφωνώ με κάποιες
επισημάνσεις και προτάσεις σας, είναι παρήγορο κι ελπιδοφόρο ότι επιτέλους αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε σ’
αυτόν τον τόπο και να συζητάμε αντιδράσεις σ’ ένα σήμερα
κι ένα αύριο προετοιμασμένο από μισέλληνες για Έλληνες.
Όμορφος ο τίτλος της επιστολής σας «Η στρατηγική της
Απελευθέρωσης» και, ναι, χρειαζόμαστε να βλέπουμε
όμορφα λάβαρα μπροστά μας, μήπως και πάρουμε απόφαση να τα σηκώσουμε μόνοι μας, γιατί μόνοι μας είμαστε
αγαπητή Αλίκη, «στη χώρα των θαυμάτων», μόνοι μας από
τότε που πρωτοφανήκαμε σ’ αυτή τη χώρα, από τότε ως τα
τώρα «ο λαός ο μικρός, ο μέγας». Η σχεδίαση της όποιας
«στρατηγικής» απαιτεί στρατηγούς. Δεν έχουμε κυρία μου,
ή κι αν έχουμε δεν τους ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν φανερωθεί να βγουν μπροστά για να σαλπίσουν την «απελευθέρωση» που κι εσείς κι εγώ και οι περισσότεροι Έλληνες
λαχταράμε, αλλά, φευ, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο
αναίμακτης απελευθέρωσης. Εάν τέτοια απελευθέρωση
προέλθει από τέτοιους παραζαλισμένους Έλληνες όπως οι
σημερινοί, δεν θα είναι απλώς μιά κορυφαία μαγκιά μας,
αλλά και μιά ακόμα παγκόσμιας λάμψης ελληνική πρωτοπορεία.
Όμως, ελπίζω να συμφωνήσετε, όραμα ωσάν αυτό «δεν αντέχει να σχολιαστεί ούτε σαν νοσταλγική ουτοπία», για να
χρησιμοποιήσω λόγια σας. Στην πραγματικότητα, αγαπητή
Αλίκη, δεν γνωρίζει κανείς πότε θ’ ακουστεί το «μπάμ»,
πότε θα ριχτεί, που κι από ποιούς η πρώτη μπαταριά, πότε
και που θα σηκωθούνε από την ελληνική γη τα πρώτα ώριμα
τέκνα της Οργής. Γνωρίζουμε κάποιοι -και μένει να δειχτεί
αν θα σταθούμε αρκετοί- την αλήθεια στα λόγια του Αλέκου Παναγούλη, στο διαχρονικής αξίας ποίημα-μήνυμά του
με τίπλο «Συνεχίστε»:

Καλή η Λογική κ’ η Σωφροσύνη
όταν όμως υπάρχει Λευτεριά.

Οι τυραννίες γκρεμίζονται με αγώνες
της Λευτεριάς το παραμύθι με αίμα γράφεται.
Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας,
μη καταριέστε τους δειλούς
που δίστασαν να μπούνε στον αγώνα.
Λυπηθείτε τους και σ υ ν ε χ ί σ τ ε το δρόμο μας.
Εκθέτετε, όπως λέτε την δική σας πρόταση, αλλά συγχωρείστε μου την άποψη ότι και η δική σας πρόταση εμπίπτει
άθελά σας στις «νεφελώδεις προτροπές» που προσάπτετε
σε άλλους μετέχοντες της ίδιας της δικής σας αγωνίας.
Λέτε «αν αύριο ανατρεπόταν η εγχώρια κυβέρνηση». Μα
πως θα ανατραπεί κυρία μου; Με το ισχύον καλπονοθευτικό εκλογικό μας σύστημα και την φενάκη των περισσότερων Ελλήνων ότι «τιμωρούν» τους μαστρωπούς μας με την
...αποχή από τις εκλογές; Μιλάτε για κάποιο «νέο κυβερνητικό σχήμα» που θα πρέπει κατά την γνώμη σας «να εξασφαλίσει τα λεφτά των δανειστών μας σε πρώτη φάση» και
προτείνετε αυτό να γίνει «από τις απελευθερωτικές δυνάμεις» με την «επιστροφή των κλεμένων». Ως μόνες άξιες
επικλήσεως δυνάμεις γνωρίζω εκείνες του Κυρίου των Δυνάμεων, αγαπητή Αλίκη. Διότι ως προς τα καθ’ ημάς γήϊνα
και ελλαδικά δεδομένα, όλοι εμείς οι κατά ψυχήν Έλληνες
είμαστε εν δυνάμει οι μόνες «απελευθερωτικές δυνάμεις»,
αν και όποτε το αντιληφθούμε και αρθούμε στο ύψος της
Πατρίδας μας και των ευθυνών μας. Είμαστε καμένοι από
«σωτήρες» κυρία μου κι αν υπάρξουν –και πρέπει να υπάρξουν- μπροστάρηδες, εμείς θα τους έχουμε σπρώξει μπροστά. Όμως εμείς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θυμίζουμε κι
επαληθεύουμε την αποστροφή ενός φυλακισμένου, που
αναγνώστηκε επιστολή του σε παλαιότερη εκπομπή του
Λάκη Λαζόπουλου: «Διάβασα ένα κινέζικο απόφθεγμα: Αν
θέλεις να έρθει ο αετός, ετοίμασε την φωλιά του. Εμείς παρακαλάμε να έρθουν αετοί να μας σώσουν κι ετοιμάζουμε
φωλιές γουρουνιών».
Όσο για την επιστροφή των κλεμένων, που προτείνετε,
αυτό κι αν είναι ουτοπικό. Από που να μας επιστραφούν τα
κλεμένα; Από τα νησιά Κέϊμαν, Βανουάτου και τους άλλους

εξωτικούς «παραδείσους» των off shore εταιρειών; Και δεν
χρειάζεται να διαφωνήσω εγώ με την άποψή σας ότι «η
οργή του λαού, οργανωμένη ή ανοργάνωτη δεν μετράει».
Διαφωνεί η παγκόσμια Ιστορία. Εγώ θα πω απλώς, ότι «οργανωμένη οργή» δεν ένοιωσα ποτέ μου, ούτε γνωρίζω
άλλον άνθρωπο ή λαό να έχει νοιώσει τέτοια ...«οργή». Ευχαριστώ για την επιστολή σας και σας διαβεβαιώ ότι αναγκαστικά κάποτε θα συναντηθούμε ως δύο σταγόνες
γνήσιας, ανοργάνωτης οργής στο ένα μεγάλο ποτάμι που
προς το παρόν φορτώνει και νομοτελειακά θα ξεχειλίσει
και θα ξεχυθεί ασυγκράτητο.
Μετά βλέπουμε, πως οι όποιοι «νέοι κυβερνήτες θα επιδοθούν πλέον στην ανασυγκρότηση του κράτους» και σ’ όλα
τ’ άλλα, τα πολύ σωστά που προτείνετε και που δεν θα γίνουν αν δεν φροντίσουμε πρώτα την ανασυγκρότηση των
ψυχών μας, αγαπητή Ελληνίδα Αλίκη.

Μετά τιμής
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Στους οργανωτές της “Σπίθας 3Β”
Χαιρετίζω την εκδήλωση της «ΣΠΙΘΑΣ» (11/4), και εύχομαι,
το πάθος που σας ωθεί στην εργοποίηση ενός τόσο δυνατού
κινήματος ενάντια στην ΚΡΙΣΗ, να ενθαρρύνει την ανταπόκριση ακόμη περισσότερων συνδημοτών μας. Ενός ιστορικού κινήματος που πυροδοτείται από την σπίθα της
πολιτικής αρετής που κρύβεται στην πρωτοβουλία όλων των
συμπρωταγωνιστών σας, οι οποίοι διαπνέονται από τον ίδιο
πατριωτισμό της Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς, υποκλίνονται στις αξίες
που εκφράζουν την ποιότητα του δημοκρατικού πολίτη, αντιστέκονται στις επιθέσεις των εξωτερικών και εσωτερικών
εχθρών των εθνικών μας συμφερόντων, της Ιστορίας, και όχι
μόνον.
Με το καλό η προσπάθεια να οδηγήσει σύντομα
στο «ποθούμενο».
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ελένη Κομηνού

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όπως καλά γνωρίζεται το γεωγραφικό
τμήμα της ΝΟΤ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εμπεριέχει
στους κόλπους του Αστυνομικά Τμήματα,
Τμήματα Ασφαλείας, καθώς και Τμήματα
Τροχαίας με ολιγάριθμη σχετικά αστυνομική δύναμη. Η στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της ΔΑΝ/ΑΑ(Δ/ΝΣΗ
ΑΣΤ.ΝΟΤ/ΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) υπολογίσθηκε
ως γνωστόν με δεδομένα δεκαετιών του
παρελθόντος· όμως από τότε μέχρι σήμερα στην περιοχή αρμοδιότητας της
ανωτέρω διεύθυνσης συντελέστηκαν μεγάλες αλλαγές, όπως η δημιουργία μεγάλων
κατασκευαστικών
έργων
(αεροδρόμιο, λιμάνι Λαυρίου) καθώς και
έντονη οικιστική ανάπτυξη που είχε σαν
αποτέλεσμα τη μεγάλη πληθυσμιακή μετακίνηση στο νοτιοανατολικό ''κομμάτι''
της Αττικής.
Όμως δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν
έχει παρατηρηθεί ανάλογη αύξηση σε

αστυνομικό προσωπικό στην περιοχή σε
σχέση με την πληθυσμιακή μετακίνηση
που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.
Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή της
Κερατέας που λίγο ως πολύ είναι πλέον
γνωστή στο πανελλήνιο και που απαιτεί
επιπλέον διάθεση αστυνομικών δυνάμεων
από τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας και Τμήματα Τροχαίας
της περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής, έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες δυσχέρειες
στην
αστυνόμευση
των
περιοχών του τομέα μας, αφού οι υπάρχουσες αστυνομικές υπηρεσίες αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο από τις
καθημερινές μετακινήσεις στην περιοχή
της Κερατέας.
Την ήδη δυσχερή παραπάνω κατάσταση

λάκων που θα λάβουν χώρα τον μήνα
Οκτώβριο του τρέχοντος, έτους κρίνεται
όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη ενίσχυσης της
ΔΑΝ/ΑΑ με επαρκές αστυνομικό προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή αστυνόμευση των περιοχών της
και να αποφευχθούν συνάμα τυχόν φαινόμενα καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.

επιδεινώνουν οι συχνές ''διαθέσεις'' αστυνομικών δυνάμεων που υπηρετούν στην
ΔΑΝ/ΑΑ στα δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς καθώς και σε αθλητικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός περιοχής
αρμοδιότητας ΔΑΝ//ΑΑ.
Κύριε Γενικέ
Στις επικείμενες τοποθετήσεις των ειδικών φρουρών, όσο και των νέων αστυφυ-

Παράλληλα είναι αναγκαία η έκδοση από
πλευράς σας διαταγής-εντολής σας για
ελαχιστοποίηση αριθμού διαθέσεων αστυνομικών δυνάμεων από την ΔΑΝ/ΑΑ,των
Τ.Α της περιοχής και των Τμημάτων Τροχαίας σε άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις
ή σε άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της
Αττικής.
Μετά τιμής
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.
(Ένωση Αστυν.Υπαλλήλων Αττικής)
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Να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και
να αναλάβουν την τύχη τους
στα δικά τους χέρια!
Εκδήλωση από την “Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Δήμου Σαρωνικού”
Προγραμματισμένη εκδήλωση με
τίτλο: «Η οικονομική κρίση και οι
διέξοδοι για την πατρίδα μας – Η
διαχείριση της δημόσιας περιουσίας» πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (/4) στο Σχολείο
της Αναβύσσου με ομιλητές τους:
Γεώργιο Κασιμάτη (καθηγητή
Παν/μίου και μέλος της διοικούσας
επιτροπής του κινήματος πολιτών
«ΣΠΙΘΑ»), τη Σοφία Σακοράφα
(ανεξάρτητη βουλευτή) και τον
Μιχάλη Χαραλαμπίδη (πολιτικό
επιστήμονα – συγγραφέα).
Ο Γεώργιος Κασιμάτης έκανε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση για τη νομική ακυρότητα του μνημονίου. Πως
η υποταγή στο «μνημόνιο» δεν είναι
καθόλου μοιραία, αλλά ξεκάθαρη
πολιτική επιλογή και απόφαση της
κυβέρνησης!
Η βουλευτής Σοφία Σακοράφα,
έδειξε τον τρόπο επανεξέτασης και
ελέγχου του δημοσίου χρέους ώστε
αυτό, να περιορισθεί τουλάχιστον
κατά το επαχθές τμήμα του, ενώ
υπάρχει και πολιτικό ζήτημα ολοσχερούς απόρριψής του εάν αποδειχθεί πως τα δανεισθέντα
κεφάλαια έχουν επιστραφεί (ίσως
και περισσότερες από μια φορές,
κάποια από αυτά)! Ακόμη μίλησε για
την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου

(ΕΛΕ) που έχει δημιουργηθεί και συνυπογράφουν πολλοί επιστήμονες
Ελληνες και ξένοι.
Ο τρίτος ομιλητής Μιχάλης Χαραλαμπίδης περιέγραψε προτάσεις
αναπτυξιακών διεξόδων στην χώρα
μας, αντίθετες στην –τουλάχιστον
ύποπτη –σπουδή εκποίησης -κοψοχρονιά και μισοτιμής- της δημόσιας
περιουσίας!
Και οι τρεις ομιλητές, υπέδειξαν τα
συστατικά μιας άλλης πολιτικής, που
υπηρετεί αποκλειστικά την πατρίδα
μας και το λαό. Με μια προϋπόθεση:
Να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και
να αναλάβουν την τύχη τους στα
δικά τους χέρια!
Οπως σημειώνει και η “Ομάδα Ανε-

ξάρτητων Πολιτών Δήμου Σαρωνικού” που οργάνωσε και την εκδήλωση «Κι αν κάποιοι καλοπροαίρετα
κατακρίνουν ως ανεπαρκείς ή αποσπασματικές, τις όποιες λαϊκές μαζικές αντιδράσεις, όπως
στην
Κερατέα ή στα διόδια, εμείς από την
πλευρά μας, με τη σημερινή εκδήλωση, προσπαθήσαμε να καλύψουμε
αυτό το κενό και να αποδείξουμε
πως μια άλλη κεντρική πολιτική είναι
εφικτή ενώ είναι και ζωτικά απαιτητή!
Μια πολιτική έξω κι ενάντια στα διαπλεκόμενα κατεστημένα που μας
οδήγησαν στα σημερινά επικίνδυνα
κι ανυπόφορα αδιέξοδα, στην καθιέρωση της ανομίας!»

Προβληματισμένοι και
αποφασισμένοι οι
κάτοικοι του Χερώματος
«δεν θα ανεχθούν σε καμιά
περίπτωση τετελεσμένα γεγονότα»
Συγκέντρωση έγινε στο Χέρωμα Βάρης (2 Απριλίου), μετά
από κάλεσμα του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν το
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) του ΥΠΕΚΑ για τον Υμηττό που σχετίζεται άμεσα με το μέλλον της περιοχής, η χάραξη
περαιτέρω πορείας μετά από ενδεχόμενη προώθησή του, η
υπογραφή ατομικής επιστολής προς ΥΠΕΚΑ, η θετική
απάντηση της ΕΥΔΑΠ ως προς την αλλαγή του δικτύου
ύδρευσης, ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως αυτοτελούς
οικισμού και ο προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων από τον πρόεδρο της
Δ.Ε. του Συλλόγου, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση
των παρευρισκομένων. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν θα
ανεχθούν σε καμιά περίπτωση τετελεσμένα και θα
αγωνισθούν ενωμένοι για δίκαιη λύση των χρονιζόντων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή.
Όσο δε αφορά το Π.Δ. για τον Υμηττό, θα εξαντλήσουν όλα
τα ένδικα μέσα, που από το νόμο δικαιούνται. «Δεν θα
ακολουθήσουμε πολιτική αδιαφορίας, όπως έγινε στο
πρόσφατο παρελθόν, όταν δηλαδή η απόφαση του 1998
του ΣτΕ έγινε αποδεκτή χωρίς την υποβολή ουδεμιάς
ένστασης», τόνισαν.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΙΠΤ
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στην Ένωση Δημοσιογράφων
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου εξελέγη νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Βάιος Σελλούντος, Α΄Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης,
Β΄Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Κακαβούλης, Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Καλύβας, Ειδικός Γραμματέας Κωνσταντίνος
Ουζούνης, Ταμίας Νίκος Χατζηγεωργίου, Σύμβουλος Δημοσίων
Σχέσεων Κων/νος Σπύρου, Έφορος Ιωάν. Λευκοφρύδης, Μέλη
Μιχαήλ Ζυγορονίκος, Ελένη Κατσίγρα και Ευάγγελος Σπύρου.
Εξελεγκτική Επιτροπή Αντωνία Καλύβα, Ελένη Αμπαζή-Γκογκώνη
και Ουρανία Καλογήρου.
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Διαχείριση καντινών στο Δήμο Σαρωνικού
Ανοιχτούς διαγωνισμούς μέσω της Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Α.Ε., αποφάσισε το Δ.Σ. για τις νόμιμες καντίνες. Οσες έχουν
πρωτόκολλο κατεδάφισης να κατεδαφιστούν. Οσες έχουν χρέη να πληρώσουν.
Το θέμα, δύσκολο και ενδιαφέρον·26 χιλιόμετρα
παραλιακής ζώνης διαθέτει ο Δήμος Σαρωνικού
και το θέμα αφορούσε την αξιοποίηση των καντινών που λειτουργούν σ’ αυτήν: «Ανοιχτοί διαγωνισμοί και διαχείριση της “μίσθωσης χώρων”
από την Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία του
Δήμου Σαρωνικού». Πιο συγκεκριμένα με ποιό
τρόπο θα γίνει η διαχείριση των καντινών που
λειτουργούν στις παραλίες της Αναβύσσου και
του Λαγονησίου.
Για το σκοπό αυτό είχε συσταθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή από πέντε δημοτικούς συμβούλους,
Χριστίνα
Χριστοφάκη,
Ανδρέας
Κωνσταντέλος, Σταμάτης Γκίνης, Νίκος Βολάκος και Διονυσία Περπερίδου, οι οποίοι επισκέφθηκαν όλες τις καντίνες προκειμένου να έχουν
ιδίαν άποψη για τον καθορισμό των χώρων που
θα λειτουργήσουν οι καντίνες και συνυπέγραψαν σχετική έκθεση.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Δη-

μάρχου Πέτρου Φιλίππου, ο οποίος πρότεινε τη
διαχείριση της «μίσθωσης του χώρου» στις παραλίες να έχει η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία του Δήμου,
πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των καντινών (εποπτεία) θα έχουν, στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σαρωνικού.
Ακολούθησε η εισήγηση του Αντιδημάρχου

Γιώργου Τζιβίλογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο
σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραλιών
και στις επαφές του Δήμου με την ΕΤΑ για την
παραχώρηση συγκεκριμένων ακτών.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευάγγελος Ζεκάκος,
ως πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποίησε στο
Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση – πρόταση
της Επιτροπής.
Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γενική συζήτηση για
το παραλιακό μέτωπο και τις καντίνες γενικότερα, εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Παράσχος όπως είπε το όνομά του - ιδιοκτήτης του
ξενοδοχείου Alexander που διαχειρίζεται το κομμάτι τις παραλίας - καντίνα - έμπροσθεν του ξενοδοχείου με το όνομα bolivar.
Με απειλητικό ύφος έφτασε μπροστά στην έδρα
του προεδρείου περιβαλόμενος από δύο νέους,
που όπως ακούστηκε ήταν ο Χαράλαμπος Τσιάκαλος (υιός της αντιπροέδρου του Δ.Σ. Αναστασίας Τσιακάλου) και Δημοσθένης Γάτσιας, και

μίλησε με αήθεις εκφράσεις κατά της προέδρου
και του Δημάρχου.
Προκλήθηκε αναταραχή, έγινε διακοπή της συνεδρίασης και κλήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, η
οποία οδήγησε τον κ. Παράσχο στο αυτόφωρο,
όπου όπως μάθαμε αργότερα, ο Δήμαρχος δεν
ζήτησε την δικαστική του δίωξη.

Το Μπολιβάρ έχει πρωτόκολλο
οριστικής κατεδάφισης
Ο Δήμαρχος αφού ξεκίνησε εκ νέου η συνεδρίαση, σε ότι αφορά το Μπολιβάρ, διάβασε το
μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ του τ. Δήμου Αναβύσσου και του μισθωτή και έχει ενδιαφέρον να
τα γνωρίσουμε.
«Ο Δήμος Αναβύσσου «ενοικιάζει χώρο 490τ.μ.
στην παραλία Αναβύσσου στο 47,5χλμ. για την
τοποθέτηση καθισμάτων, σκιάστρων, ξαπλωστρών...
...Επίσης δύναται η καντίνα να μεταφέρει από το
ξενοδοχείο διάφορα ποτά, νερά κλπ.
...Η καθαριότητα του χώρου είναι υποχρέωση
του μισθωτή και οι κανόνες υγιεινής θα τηρηθούν αυστηρά. Αν για οποιοδήποτε ο λόγο ο μισθωτής αλλοιώσει το χώρο, διατάραξη κοινής
ησυχίας, οχλαγωγία κατά τη διάρκεια της νύχτας
κλπ. θα καταγγελθεί μονομερώς η συμφωνία.
...Ημερομηνία μίσθωσης 7.5.2010 και λήξη σύμ-

Η συνεδρίαση εξελίχθηκε επεισοδιακή, μετά την εισβολή δημότη, που επιτέθηκε στο
προεδρείο με αήθεις εκφράσεις την Πέμπτη 7 Απριλίου σε μια κατάμεστη - κυριολεκτικά
- αίθουσα από τον κόσμο που έφτανε μέχρι το ισόγειο!

Επίθεση στο Προεδρείο από ξενοδόχο της περιοχής.
βασης 31.10.2010!»
Και επισημαίνει ο Δήμαρχος ότι: «Το Μπολιβάρ
είναι μία πρόκληση, χωρίς καμία άδεια, που συζητούσαμε συνέχεια. Μαζεύει χιλιάδες νέους,
χιλιάδες παιδιά, ένα κατάστημα πάνω στο
δρόμο, και οι πάντες όλη η κοινωνία έχει ασχοληθεί τί γίνεται μ’ αυτό το πράγμα.
Δεν έχει καμία άδεια, έχει πρωτόκολλο οριστικής κατεδάφισης, που κανείς δεν έχει ασχοληθεί - 9.2.2011 – που απευθύνεται στην
Περιφέρεια και στην Αστυνομία να πάει να
γκρεμίσει αυτό το πράγμα.
Εφόσον έχει βγει απόφαση κατεδάφισης τελεσίδικη, πρέπει να απομακρυνθεί. Δεν έχουμε
καμία αντίρρηση την παραλία να την έχει όποιο
ξενοδοχείο, αρκεί να τηρήσει κάποιους νόμους.
Η παραλία εφ’ όσον του ανήκει θα την έχει, αλλά
όχι έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα κέντρο
μέχρι τις 6 το πρωί.
Η παραλία εφόσον του ανήκει(;) θα τη δώσουμε,
αν συμφωνήσουν τα ΕΤΑ, με κάποιο τίμημα και
με κάποιους όρους.
Αν μπορεί να πάρει άδεια να κάνει μπουτζουκτσίδικο, με γεια του με χαρά του να την πάρει.
Ενα αυθαίρετο με τίποτα μέσα, να μαζεύει χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας, εμείς δεν το αντέχουμε.
Γι’ αυτό μας επιλέξατε, γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Η εισήγηση της Επιτροπής
Ας πάμε όμως στην εξέλιξη της συνεδρίασης,
όπου η εισηγητική έκθεση της Επιτροπής σημείωνε μεταξύ άλλων:
1) Για τις δύο καντίνες που βρίσκονται στο Μαύρο Λιθάρι, για την ξύλινη καντίνα της παραλίας των αλυκών
καθώς και για την καντίνα της Γαλάζιας Ακτής (37,5
χλμ) δηλαδή συνολικά τέσσερις(4) να μισθωθούν με
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό.
2) Για το ΜΠΟΛΙΒΑΡ ομόφωνα να κλείσει, αφού έχει
κριθεί κατεδαφιστέο.
3) Για την καντίνα που είναι δίπλα στον ΚΟΥΡΟ ομόφωνα να την μισθώσουν στον Κυνηγαλάκη αφού έτσι
κι’ αλλιώς είναι προτιμητέος λόγω της νόμιμης επιχείρησης που διατηρεί δίπλα, με την προϋπόθεση ότι, θα

καταβάλει και την εκ 35.000€ οφειλή τον προς τον
πρώην Δήμο Αναβύσσου.
4) Για τον παρακείμενο χώρο του αιγιαλού του έμπροσθεν του ξενοδοχείου " Μαύρο Λιθάρι" ομόφωνα να
απαιτήσουν χρηματικό αντάλλαγμα.
5) Για το Πέτρινο της Αναβύσσου και το Κιόσκι του Λαγονησίου ομόφωνα να λειτουργήσουν όπως και πέρυσι από τον Δήμο μας (Ανώνυμη Μονομετοχική).
6) Για την καντίνα που λειτουργεί στις ΧΕΡΩΜΕΣ 38ο
χλμ η επιτροπή συμφώνησε ότι λόγω της δικαστικής
διένεξης με ιδιώτη δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθεί. (Ο Ευ. Ζεκάκος, με δεδομένο ότι, πλέον δεν θα
μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια, πρότεινε να συνεχίσει ως
έχει και φέτος μέχρι το δικαστήριο γιατί η αγωγή
στρέφεται και κατά του ιδιώτη και ζήτησε να υπάρξει
μία γνωμάτευση από τον δικηγόρο του Δήμου μας. Τα
υπόλοιπα μέλη όμως της επιτροπής δεν συμφώνησαν.
Ο Ν. Βολάκος, ο Στ. Γκίνης και η Χρ. Χριστοφάκη πρότειναν ή να κλείσει ή να μεταφερθεί σε άλλο μέρος ή
να την λειτουργήσει ο ίδιος ο Δήμος).
7) Για την καντίνα που λειτουργεί στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, η οποία έχει κτισθεί με άδεια και χρηματοδότηση
του ΥΠΕΧΩΔΕ, η επιτροπή συμφώνησε πως λόγω του
πρωτοκόλλου κατεδάφισης δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθεί. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να την λειτουργήσει ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αδειοδότησή της και ανάκληση του πρωτόκολλου κατεδάφισής της.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Με ανοιχτούς διαγωνισμούς μέσω της
Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας του Δήμου
Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων του Σάββα Γκέραλη και της Αναστασίας Τσιακάλου), όλες οι καντίνες να
μισθωθούν με ανοιχτούς διαγωνισμούς, που θα
τους διενεργήσει η Ανώνυμη Μονομετοχική
Εταιρεία του Δήμου, εκτός από εκείνες τις καντίνες τις οποίες θα λειτουργήσει ο Δήμος.
Η Αν. Τσιακάλου κατέθεσε δική της πρόταση,
που είχε εισηγηθεί ο Σ. Γκέραλης. Να παραμείνουν οι καντίνες ώς έχει μέχρι στον Οκτώβριο,
γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δεν
προλαβαίνουν.
Αννα Μπουζιάνη
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Η δανειακή σύμβαση ανατρέπεται από το λαό, γιατί είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο
...Οταν έσκασε η μπόμπα, η τότε κυβέρνηση, το Ιανουάριο 2009 βγήκε να πουλήσει ομόλογα. Και
βγήκε να πουλήσει ομόλογα προκειμένου να τοκοδοτήσει τις τρομακτικές ανάγκες που έχει σαν κράτος. Και δεν αγόρασε κανένας. Και τότε, υπήρξε ο
γενικευμένος πανικός. Ξαφνικά ο τότε πρωθυπουργός και ο τότε Υπουργός οικονομικών ανακάλυψαν
την κρίση. Έρχεται η κρίση, μας ήρθε η κρίση, λες
και η κρίση είναι αερόλιθος, περπατάς αδιάφορος
και σου έρχετε στην κεφάλα. Δεν είναι έτσι, απλά
αποδείχθηκε αυτό που γνωρίζαμε όλοι, όσοι τουλάχιστουν μελετούμε τα στοιχεία, ότι ο βασιλιάς
είναι θεόγυμνος. Και αποδείχθηκε όχι μόνο αυτό.
Οτι δεν υπήρχε δυνατότητα ανάταξης ή αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους. Γιατί την τελευταία δεκαετία, την δεκαετία του ευρώ
δανειστήκαμε σαν σύνολο με 490 δισεκατομμύρια
ευρώ. Απ’ αυτά ξέρετε τι πληρώσαμε; 450 δισεκατομμύρια πληρώσαμε εξυπηρέτηση χρέους. Δηλαδή
μέσα σε μια δεκαετία πληρώσαμε μιάμιση φορά το
χρέος που είχαμε 31/12/2009 σε εξυπηρέτηση. Και
μένουν άλλα 40 δις. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Απ’
αυτά τα 40, περίπου τα 18 με 20, είναι το συσσωρευμένο έλλειμμα δεκαετίας του κρατικού προϋπολογισμού. Και τα υπόλοιπα 20, δεν ξέρουμε πού
πήγανε... Γιατί υπολογιστικά βγαίνει το νούμερο,
αλλά δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Κάποιοι τα πήρανε.
Ποιοί τα πήραν;...

...Εφτιαξαν έναν μηχανισμό
Όταν κινδύνευε λοιπόν η χώρα να αποκαλυφθεί η
χρεωκοπία, η ευρωζώνη κλονίστηκε. Διότι εάν προχώραγε η χώρα - όπως είχε κάθε δικαίωμα να το
κάνει - σε μονομερή ρύθμιση των χρεών της, εκείνη
τη στιγμή δεν θα μπορούσε κανείς να την σταματήσει. Και δεν θα μπορούσε κανείς να την σταματήσει
για έναν εξής απλούστατο λόγο: ότι όταν δανείζεις
κράτος, σε αντίθεση με τον δανεισμό νοικοκυριού ή
επιχείρησης, που άμα σου χρωστάει και δεν μπορεί
να πληρώσει τον βάζεις σε εκκαθάριση, του παίρνεις τα περιουσιακά και τελειώσαμε. Στο κράτος
δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Κι αυτός είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης δανειστών
κρατών, απ’ το 19ο αιώνα. Τι γίνεται αν αποφασίσει
το κράτος να μην πληρώσει; Δεν μπορείς να του κάνεις εκκαθάριση. Δεν μπορείς να του απαιτήσεις την
περιουσία, σαν δανειστής. Γιατί; Γιατί έχει ασυλία
λόγο άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Έτσι λένε οι νομικοί. Κι αυτό είναι στο διεθνές δίκαιο. Στον σκληρό
πυρήνα του διεθνούς δικαίου.
Ακούστε λοιπόν, τώρα τι έγινε. Το ξέρανε αυτό στην
ευρωζώνη, οπότε τι κάνανε; Καλέσανε τα πολιτικά
κόμματα στις Βρυξέλες και τους είπανε: παιδιά είμαστε σε πολύ άσχημη θέση, προέχει το ευρώ· η
Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, προέχει το
ευρώ, η συνοχή και η αξία του. Κι επειδή δίπλα απ’
την Ελλάδα ερχόντουσαν κι άλλοι η Ιρλανδία, η
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία το Βέλγιο, η Γαλλία, πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό άμεσα,
που να μην επιτρέπει στα κράτη και στους λαούς
να επιβάλλουν είτε διαγραφή, είτε ρυθμίσεις, είτε
οτιδήποτε. Κι έτσι χτίσανε την ιστορία στην Ελλάδα, γιατί ξέρανε ότι έχουμε τόσο εθελόδουλο πολιτικό σύστημα που μπορούν να επιβάλλουν ότι
γουστάρουνε εδώ. Και το κάνανε σε συμφωνία και
με τα δυο πολιτικά κόμματα, απ’ τις ηγεσίες. Και
έτσι έγινε η πολιτική μεταβολή. Φυσικά επειδή κανένας δεν κάνει τίποτα με το αζημίωτο στήθηκε
αυτή η λεηλασία των spread επιτοκίων κι όλα αυτά
τα πράγματα που είδαμε εκείνους τους μήνες, που
απέφερε στους κερδοσκόπους περίπου 17 δισεκατομμύρια κέρδη. Κι από εκεί και πέρα στήθηκε το
γαϊτανάκι του να πάμε στο μηχανισμό στήριξης.
Που βεβαίως ο μηχανισμός στήριξης του ευρώ δεν
έχει καμία σχέση με τον μηχανισμό στήριξης της
χώρας. Εκεί λοιπόν κάνανε το εξής. Αυτό που τους
ενδιέφερε, δεν είναι να βάλουν το μνημόνιο. Είναι

να βάλουν τη δανειακή σύμβαση. Η δανειακή σύμβαση είναι το μεγάλο παλούκι. Βεβαίως το μνημόνιο
το νιώθουμε μέσα στο πετσί μας με τις πολιτικές
που εφαρμόζονται, αλλά το μεγάλο παλούκι είναι η
δανειακή σύμβαση. Στη δανειακή σύμβαση, εξαναγκάσανε την κυβέρνηση ή μάλλον δεν την εξαναγκάσανε. Επειδή τυχαίνει λόγω επαγγέλματος να
γνωρίζω στελέχη του ΔΝΤ, γελάγανε τις μέρες
εκείνες. Μου λέγανε ότι δεν είχανε προφτάσει να
στείλουν την δανειακή συμβαση και είχε γυρίσει
πίσω υπογεγραμμένη. Τα ίδια στελέχη, πιστεύανε
ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση και γι’ αυτό και
ήτανε ακραία η διατύπωση των όρων, με σκοπό να
κοπούν κάποιες, οι πιο ακραίες εκδοχές μέσα από
μια διαπραγμάτευση. Δεν υπήρξε τίποτα. Υπεγράφη αβλεπτί.

Η Ελλάδα παραιτήθηκε
της ασυλίας της!
Η δανειακή σύμβαση λοιπόν, το πρώτο πράγμα που

ότι η Ελλάδα αμετάκλητα
και άνευ όρων παραιτείται της ασυλίας,
λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αμετάκλητα και άνευ όρων. Παραιτείται συνολικά από την εθνική της κυριαρχία.

προβλέπει είναι

Μπορεί το διεθνές δίκαιο να το απαγορεύει, όμως η
ελληνική κυβέρνηση το υπέγραψε. Γιατί στις 6
Μαΐου 2010 ψηφίστηκε ο νόμος του μνημονίου από
την ελληνική Βουλή και δύο μέρες μετά στις 8
Μαΐου, με τροπολογία σε ψηφισμένο νομοσχέδιο
της Βουλής, δίνεται το δικαίωμα μόνο με την υπογραφή του υπουργού να ισχύει η δανειακή σύμβαση. Γι’ αυτό και ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά
βασικά και οι συνταγματολόγοι αυτής της χώρας,
μιλάνε για πραξικόπημα και κατάληψη του Κοινοβουλίου εκείνες τις μέρες.

Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει παρόμοια δανειακή σύμβαση!
Βεβαίως όσο γνωρίζω εγώ, που ασχολούμαι την τελευταία δεκαετία με αυτά, σας πληροφορώ ότι δεν
υπάρχει παρόμοιο συμβάν και παρόμοια δανειακή
σύμβαση όχι μόνο στα ελληνικά χρονικά, αλλά στα
διεθνή χρονικά. Απ’ τις αρχές του 19 αιώνα, δεν
υπάρχει κράτος, ακόμη και αποικία που να έχει
υπογράψει τέτοιο πράγμα. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ιστορία.

Δεν υπάρχει κυβέρνηση, έστω και δοτή,
που να έχει υπογράψει τυπικά την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Εκτός από μια. Την κυβέρνηση Ράλλη στην Κατοχή.
Μόνο αυτή και η σημερινή.
Ο Τσολάκογλου στην δίκη του ’46 χρησιμοποίησε
ως επιχείρημα, ότι εγώ όταν μου ζητήθηκε από τους
Χιτλερικούς από τους Ναζί, να υπογράψω την κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας παραιτήθηκα. Δεν λέω ότι αυτό τον κάνει λιγότερο
δοσίλογο· προσέξτε. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, μην
τρελαθούμε. Αλλά τουλάχιστον και αυτός, είχε
τσίπα. Και εδώ μιλάμε, σε ομαλές συνθήκες, υπό καθεστώς υποτίθεται κοινωνικής δημοκρατίας. Εχουμε
κυβέρνηση εκλεγμένη από την χώρα που παρέδωσε το σύνολο της χώρας στους ξένους δανειστές. Και ξέρετε τι συμβαίνει αυτό στην πράξη; Θα
σας πω συγκεκριμένα.
Πρώτον: Παραιτήθηκε η χώρα, από όλα τα φυσικά
δικαιώματα που έχει ένας οφειλέτης απέναντι στο
δανειστή του. Ακόμη κι αυτά που έχει ένα φυσικό
πρόσωπο. Σπας το πόδι σου και δεν μπορείς να δουλέψεις για ένα χρονικό διάστημα. Ο νόμος προβλέπει ρύθμιση του χρέους, απ’ αυτό παραιτήθηκε η
χώρα.

Δεύτερον: Με βάση τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα
δεν επιτρέπεται να πάει σε τρίτες πηγές να αναζητήσει τα χρήματα και να ξεχρεώσει τους δανειστές.
Δηλαδή αν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία διεκδικούσε, το κατοχικό δάνειο από τους Γερμανούς, και
συμφωνούσε η Γερμανική κυβέρνηση να μας δώσει
το κατοχικό δάνειο τα 160 περίπου δις που υπολογίζουμε ότι είναι η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε
για να ξεχρεώσουμε τους κυρίους αυτούς. Όμως
οι δανειστές έχουν το δικαίωμα μερικά ή συνολικά
να εκχωρήσουν τις δικές τους χρεωστικές απαιτήσεις σε τρίτους. Και σας λέω ένα σενάριο, το οποίο
το λένε πάρα πολλοί ειδικοί, ακραίο σενάριο όντως,
αλλά δεν είναι απίθανο. Το έχει πει ο Γ. Κασιμάτης
το έχω ακούσει κι απ’ τον ... Χρυσόγονο, συνταγματολόγοι και οι δύο. Λοιπόν είπανε το εξής: μπορεί η Ολλανδία να δώσει τις χρεωστικές απαιτήσεις
απέναντι στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Να έρθει η
Τουρκία να δεσμεύσει την Ακρόπολη και να τοποθετήσει επάνω την Τούρκικη σημαία. Ή να δεσμεύσει το κτίριο της Βουλής, να το εκποιήσει και να
πάρει τα λεφτά της.

Εθνική αυτοκτονία!
Διότι παρέλειψε από την ασυλία, λόγω άρσης της
εθνικής κυριαρχίας, ότι παραιτείται από την δημόσια περιουσία του κράτους, από το σύνολο της εθνικής επικράτειας, απ’ το εθνικό έδαφος. Παραιτείται
από την ιδιωτική περιουσία, των πολιτών του, και
παραιτείται ακόμα από την δυνατότητα να μην
υπάρξη δέσμευση ή υποθήκευση ακόμη και στον
οπλισμό της χώρας! Και προσέξτε, η δανειακή σύμβαση προβλέπει ότι αν το ελληνικό κράτος καθυστερήσει να πληρώσει για 30 μέρες μία δόση,
ενεργοποιούνται όλες οι ρήτρες. Και αυτοί μπορούν
να βάλουν χέρι, ακόμα και στον οπλισμό της χώρας.
Να δεσμεύσουν δηλαδή τα πολεμικά αεροπλάνα, τα
πλοία της χώρας και τα λοιπά. Και να εκποιηθούν.
Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Γι’ αυτό βγήκαν
πάρα πολλοί αναλυτές στον κόσμο και νομικοί και
λέγανε, όπως Αμερικανός χρηματιστής είχε γράψει
στους NewYork Times ένα άρθρο με τίτλο: «Υπογράφει την εθνική της αυτοκτονία η χώρα».
Αυτο το πράγμα λοιπόν, επειδή δεν έπρεπε να το
μάθουμε εμείς, ούτε και βέβαια η Βουλή, δεν πέρασε ποτέ απ’ τη Βουλή. Πήγε μονο στην νομοπαρασκευαστική της Βουλής και έμεινε εκεί. Βεβαίως
στη Βουλή πλέον μπορείτε να το βρείτε ολόκληρο,
είναι αναρτημένη όλη η δανειακή σύμβαση. Δεν
έχει κυρωθεί, αλλά με βάση το τι έχουν αποφασίσει
ισχύει γιατί εκτελείται.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι με βάση τα διεθνή
ήθη και έθιμα στις διεθνείς αγορές η δανειακή σύμβαση αυτή εμπίπτει στο περίφημο, ίσους όρους ανάμεσα σε δανειστές. Δηλαδή ό,τι ισχύει για έναν
δανειστή, υποχρεωτικά ισχύει για όλους. Είτε
έχουν υπογράψει την δανειακή σύμβαση είτε όχι.
Αν την εκτελέσεις δηλαδή ως το τέλος αυτή την δανειακή σύμβαση, τότε οποιοσδήποτε δανειστής του
Ελληνικού κράτους μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως
νομικό προηγούμενο και να απαιτήσει τις ίδιες ρήτρες· τις ίδιες υποχρεώσεις του κράτους απέναντί
του, έστω και άν δεν συμπεριλαμβανότανε στη δανειακή σύμβαση.
Με βάση αυτά λοιπόν, εφαρμόσανε την πολιτική του
μνημονίου. Η πολιτική του μνημονίου είχε σχεδιαστεί εξ’ αρχής, όχι τόσο να δημιουργήσει τα πλεονάσματα εκείνα ώστε να πληρωθούν οι δανειστές.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πληρώνεται το χρέος.
Κάθε χρόνο μας κοστίζει 35 με 40% η εξυπηρέτησή
του στο ΑΕΠ. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να πληρωθεί. Είναι αδύνατον· το ξέρανε αυτό. Άμα λοιπόν
μας λέγανε το Γενάρη 2010, ότι θα βάλουν χέρι
στην δημόσια περιουσία, αυτό που μας λένε τώρα,
θα ξεσηκωνότανε όλος ο κόσμος. Οπότε τι κάνανε;
Φέρανε ολόκληρο τον κόσμο στην απόγνωση, στην

απελπισία, μεροδούλι - μεροφάι, να σκέπτεται την
ανεργία, το αν θα μπορεί να επιβιώσει, το παιδί του
η οικογένειά του αύριο. Και να του φέρουν το δίλημμα, που είπε ο Όλι Ρεν πριν 3 βδομάδες· μετά
την 12η Μάρτη που αποφασίστηκε η εκποίηση των
50 δισεκατομμυρίων. «Ή πουλάτε, ή χάνετε τους
υπόλοιπους μισθούς της δεκαετίας». Αυτό ήταν το
δίλημμα των τοκογλύφων. «Ή πουλάτε ή χάνετε κι
ό,τι έχει μείνει από συντάξεις και μισθούς». Να εξαναγκάσουν το λαό, ώστε στο τέλος να πει, άει στο
διάολο, πούλα κάτι προκειμένου να χάσω κι ό,τι μου
έχει μείνει.
Σε 8 μήνες εφαρμογής του μνημονίου είχαμε υποχώρηση μια δεκαετία στην Ελληνική οικονομία. Τα
επόμενα χρόνια που έρχονται, είναι ακόμη πιο δύσκολα και πολύ χειρότερα απ’ αυτό που έχουμε βιώσει. Είμαστε στην προκαταρκτική διαδικασία.

Τί να κάνουμε τώρα
Κατά τη γνώμη μου, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι ένα, πραγματικά, αυθεντικά ρωμαλέο
παλλαϊκό μέτωπο, που θα απαιτήσει τον επαναπροσδιορισμό όλων των πολιτικών συνθηκών στη
χώρα. Δηλαδή την ανατροπή του πολιτικού συστήματος και τη δημιουργία νέων προϋποθέσεων, μιας
νέας εξουσίας, που θα επιβάλει την καταγγελία της
δανειακής σύμβασης και το σύνολο του οικοδομήματος που στήθηκε πάνω σ’ αυτήν, ώστε να μπορεί
να γλιτώσει την αγχόνη και το δόκανο ο Ελληνικός
λαός και να οικοδομήσει μια νέου τύπου πορεία για
τον τόπο.
Οι εποχές που αναθέταμε σε κάποιους άλλους τη
διοίκηση και την κυβέρνηση της χώρας τελειώσανε
ανεπιστρεπτί. Είναι πολύ σοβαρό το μέλλον της
χώρας, το μέλλον των παιδιών μας και των οικογενειών μας για να το αναθέσουμε σε τρίτους σωτήρες. Ή εμείς ή κανένας.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό οι
οποιες ήταν ιδιαιτερα επίμονες στο τι μπορούμε να κάνουμε τώρα.
Τι μπορούμε να κάνουμε· φυσικά απευθύνομαι στον
λαό, δεν είναι μια πρόταση που μπορεί να γίνει στον
κ. Παπανδρέου, ούτε στον κ. Σαμαρά διότι δεν
υπάρχει περίπτωση να το κάνουνε.
Πρέπει πρώτα και κύρια, κατά την γνώμη μου, να
πούμε ότι τούτη η κυβέρνηση, ή αν θέλετε το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα δεν εκφράζει αυτό το
λαό, δεν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, άρα δεν
μπορεί να μιλάει εξ’ ονόματός του, ούτε να δεσμεύει την χώρα από εδώ και μπρος.
Το δεύτερο· να σταματήσουμε αδιαπραγμάτευτα
την πληρωμή των χρεών, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πνιγόμαστε. Υπάρχουν 4 ρήτρες στο διεθνές δίκαιο με βάση το οποίο μας επιτρέπεται
μονομερώς να σταματήσουμε την πληρωμή του
χρέους και αφού έχουμε καταγγείλει την δανειακή
σύμβαση, να μην μας κάνει κανένας απολύτως τίποτα. Και το ξέρουνε πολύ καλά αυτό, γι’ αυτό μας
προβάλλουν την δανειακή σύμβαση. Η δανειακή
σύμβαση ανατρέπεται από το λαό, γιατί είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο, ακόμη και με το
Ευρωπαϊκό και φυσικά με το εθνικό δίκαιο.
Απευθύνομαι στον λαό: Βασική αρχή ετούτης εδώ
της συνταγματικής τάξης, είναι το ακροτελεύτιο
άρθρο 120 § 4 του Συντάγματος: Το Σύνταγμα, τα
δικαιώματα και η υπεράσπιση αυτού του τόπου
επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Είναι
δικαίωμα και καθήκον τους.
Εάν δεν είμαστε εμείς ικανοί να φερθούμε στο
ύψος αυτού του πράγματος που προβλέπει ακόμα
κι ο νομοθέτης, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.

(Στο επόμενο θα αναφερθούμε στο ιστορικό κομμάτι της ομιλία του Δ. Καζάκη).
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Μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών στο Μαρκόπουλο
Περιβαλλοντική δράση με παιδιά του Κολλεγίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Χαμολιά του Δήμου Μαρκοπούλου,
το Σάββατο 2 Απριλίου.
Τριάντα μαθητές της Α΄ Τάξης του Δημοτικού και γονείς, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες την ημέρα εκείνη, καθάρισαν την
παραλία από πλαστικά και φύτεψαν πικροδάφνες, κοντά στην παιδική χαρά.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεννόηση με
τη Β΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών

Αρχαιοτήτων και το Γεωργικό Συνεταιρισμό
«Μαρκό», είχε προχωρήσει στη χωροθέτηση και τη διάνοιξη των λάκκων και την
επίβλεψη είχαν η γεωπόνος Άννα Παληογιάννη και η μηχανικός περιβάλλοντος
Ευαγγελή Αναγνωστοπούλου.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου
που διάλεξαν το Μαρκόπουλο για την περιβαλλοντική τους δράση.

Μια ημέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο
και στον υγροβιότοπο Βραυρώνας

Εδωσε την “ψυχή” της η Θεατρική ομάδα του ΚΕΘΕΑ
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η θεατρική παράσταση «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» (Ιάκωβος Καμπανέλλης) που ανέβασε η Ομάδα Θεάτρου του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ την περασμένη Κυριακή 10/4 στα Καλύβια.
Το Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σαρωνικού γέμισε
από κατοίκους της περιοχής
που αγαπούν το θέατρο και θέλησαν με την παρουσία τους να
στηρίξουν το σπουδαίο έργο
που επιτελεί το Πρόγραμμα
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Οι «ηθοποιοί» της ομάδας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, καθώς και όλα τα μέλη
του Κέντρου Οικογενειακής
Υποστήριξης, τα οποία με περίσσευμα αγάπης και δύναμης,
στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων τους στην προσπάθειά
τους να βγουν ξανά στη ζωή.
Παράλληλα, έκθεση με πρωτότυπες κατασκευές (διακοσμητικά,
κοσμήματα
κ.α.)
λειτούργησε στο ισόγειο του
Δημαρχείου

Πρασίνισαν την παιδική χαρά στο Μάτι
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος "ΜΑΤΙ- ΑΤΤΙΚΗΣ" οργάνωσε ένα χαρούμενο και εκπαιδευτικό πρωϊνό για μεγάλα και μικρά παιδιά, στην Παιδική χαρά του Συλλόγου στην οδό
Περικλέους. Μικροί και μεγάλοι φύτεψαν δέντρα και θάμνους και γεύτηκαν ωραίες λιχουδιές που τις είχαν φτιάξει μόνοι τους.
Η παιδική χαρά ανακαινίστηκε
πλήρως με την ευγενική χορηγία της οικογένειας Νίκου
Απόστολου εις μνήμην του
αξέχαστου Δημήτρη Νικολάου.
Ετσι τα παιδιά θα την προσέχουν περισσότερο και θα την
απολαμβάνουν, αφού συμμετείχαν και τα ίδια στο πρασίνισμά της, γιατί η δημιουργική
συμμετοχή μετράει ιδιαίτερα
στο παιδί.

Την Κυριακή 10 Απριλίου μέλη και φίλοι του Συλλόγου «Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα» επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας και τον μοναδικό γειτονικό υγρότοπο. Στο μουσείο - για σχεδόν δυο ώρες - η Πάνου Καλλιόπη
ξενάγησε ολοκληρωμένα και με αμεσότητα. Ιδιαίτερα εντυπωσίασε η ανταπόκρισή της
στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις του απαιτητικού ακροατηρίου.

Μετά από ένα αναψυκτικό που προσέφερε στο ύπαιθρο σε όλους ο Σύλλογος για να πάρουν
μια ανάσα, ακολούθησε η περιήγηση στον υγρότοπο. Για τον υγρότοπο τους ενημέρωσαν τα
μέλη της ορνιθολογικής εταιρίας, Ρούλα Τρίγκου και Λευτέρης Σταύρακας που αφιλοκερδώς
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο αίτημα. Τηλ. συλλόγου 2294092875 2294094495 6976754182

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: “Η οικογένεια εντός μου”
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας διοργανώνει μία ακόμα έκθεση - στην εικοσάχρονη διαδρομή του στην καλλιτεχνική
φωτογραφία - με τίτλο «Η οικογένεια
εντός μου»,
Οι μαθητευόμενοι των τμημάτων φωτογραφίας του Επιμορφωτικού επέλεξαν
φέτος να ασχοληθούν με ένα θέμα ιδιαίτερο, τον τρόπο που ο καθένας κουβαλάει
την «οικογένεια» μέσα του.
Εικόνες ατμοσφαιρικές, γεμάτες συναίσθημα, φως, μυρωδιές απαρτίζουν την έκθεση αυτή, που εκφράζει τους μυστικούς
κόσμους 12 φωτογράφων.
Στην εικαστική αυτή διαδρομή αποτυπώνονται αγαπημένα πρόσωπα σε στιγμές
καθημερινές, ήρωες της απλής ζωής του
καθενός μας, που ζουν, κινούνται και «γεμίζουν» με κάθε τρόπο τις στιγμές μας.
Στόχος της έκθεσης είναι ο θεατής να ταυτιστεί με το φωτογραφικό «μάτι» και να
επανεκτιμήσει το μικρό θησαυρό της ζωής
του. Όποιος και να είναι.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Παιανίας.
Διάρκεια: έως 2 Μαΐου. Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά 6:00 - 9:00 μ.μ.
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Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας
Το νέο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας (ΔηΚεΠΠΥ) παρουσίασε το Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας στους Δήμους μέλη του, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι από 40 Καλλικρατικούς
Δήμους, από την Αττική και την Περιφέρεια,
στελέχη φορέων Υγείας και εκπρόσωποι
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Στόχος του νέου θεσμού είναι να προσφέρει στους πολίτες κάθε Δήμου υπηρεσίες
πρόληψης των νοσημάτων και προαγωγής
της υγείας με ολοκληρωμένο τρόπο, υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής (προσυμπτωματικός έλεγχος), καθώς και να δώσει τη
δυνατότητα σε κάθε Δήμο να επεξεργαστεί
τοπικές πολιτικές υγείας.
Στην ημερίδα παράλληλα έγινε παρουσίαση
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και του Εθνικού
Δικτύου Δήμων Προαγωγής της Υγείας, τα
οποία συγχωνεύονται σύντομα σε ένα ενιαίο
Δίκτυο, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

τούλης «οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης αφορούν στην
πρωτογενή πρόληψη και αγωγή υγείας,
στην δευτερογενή πρόληψη με την εκτίμηση του κινδύνου για ασθένεια, στη συμβουλευτική για θέματα υγείας και πρόνοιας,
στον προσανατολισμό των πολιτών στις
υπηρεσίες υγείας καθώς και στην αντιμετώπιση καταστάσεων μικρού κινδύνου».

Στο πάνελ ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Γ. Πατούλης, ο Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ Απ. Δόλγερας και ο Διευθυντής του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Σ. Παπασπυρόπουλος.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Γιώργος Πατούλης στον χαιρετισμό του κάλεσε τους
Δήμους μέλη να υιοθετήσουν το νέο θεσμό
των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης και

Προστασίας της Υγείας, προκειμένου να
προσφέρουν στους πολίτες κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής με οργανωμένο, επαρκή
και έγκυρο τρόπο. Όπως σημείωσε ο Γ. Πα-

Στην ημερίδα μίλησαν επίσης ο Καθηγητής
Οικονομικών της Υγείας και Κοσμήτορας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
(ΕΣΔΥ) Γιάννης Κυριόπουλος, ο Καθηγητής
του Παν/μίου Κρήτης, Εργαστήριο Οικογενειακής και Κοινωνικής Ιατρικής Χρήστος
Λιονής, ο Επιστημονικός Συνεργάτης της
ΕΣΔΥ Απόστολος Δόλγερας, ο Διευθυντής
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Σωτήρης
Παπασπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής
Παν/μίου Αθηνών Γιάννης Τούντας και ο
Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Άρης Σισσούρας.

ο

3 Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας. Σχολεία….στα χαρτιά για 21 χρόνια!
Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι η Βούλα, μια Πόλη «κηπούπολη» όπως είναι χαρακτηρισμένη από πολλαπλά Προεδρικά
Διατάγματα από το 1926 μέχρι και πρόσφατα, στερείται σε εγκληματικό βαθμό σε σχολική υποδομή;
Και όμως η πικρή αλήθεια είναι αυτή, όσο και αν αυτό ακούγεται πολύ παράξενα για τον κάτοικο κάθε υποβαθμισμένης
περιοχής του κέντρου της Αθήνας.
Πώς όμως διαφορετικά μπορείς να χαρακτηρίσεις, εκτός από
εγκληματική αδιαφορία της Πολιτείας, το γεγονός ότι για τη
στοιχειώδη λειτουργία ενός Γυμνασίου, «επιστρατεύεται» το
στήσιμο….. λυόμενων αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο;
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, για την εξασφάλιση σε
πρώτη φάση οικοπέδου και στη συνέχεια για την ανέγερση
και λειτουργία του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου Βούλας για τους
μαθητές της περιοχής Πανοράματος, είναι γνωστό τουλάχιστον σε όλους τους κατοίκους της Βούλας.
Εκείνο όμως για το οποίο αμφιβάλλω αν το γνωρίζουν όλοι οι
Βουλιώτες, είναι η μεγάλη ειρωνεία και ταυτόχρονα ο εμπαιγμός που έχει επιδειχθεί διαχρονικά προς τη νοημοσύνη
τους, από κάθε κρατικό φορέα.
Και αυτό το λέμε με κάθε επίγνωση, αφού ή ίδρυση των συγκεκριμένων σχολείων χρονολογείται από το έτος 1990, δηλαδή πριν από 21 χρόνια ακριβώς! Τότε μόνο εγκαίνια δεν
είχαν γίνει, γιατί από διθυράμβους υπήρξε και περίσσευμα!
Πέρυσι λοιπόν περίπου αυτήν την εποχή όπως όλοι θυμόμαστε, οι μαθητές με τους γονείς και τους καθηγητές τους, έδωσαν τους δικούς τους αγώνες με πολλαπλές κινητοποιήσεις,
για να δοθεί ένα τέλος στη λύση την οποία οι αρμόδιοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Δήμαρχοι, Γραμματείς και… Φαρισαίοι,
είχαν πολλές φορές υποσχεθεί.
Τελικά το μόνο που…. εξασφάλισαν από εκείνες τις κινητοποιήσεις, τις ταλαιπωρίες και τις αγωνίες τους, ήταν εκτός

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης
από νέες υποσχέσεις και η “βαρύγδουπη” φράση του αρμόδιου Υφυπουργού «Λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν», για να αγοραστεί
η δεσμευμένη για τα σχολεία έκταση, σε αντιδιαστολή βέβαια
με την “ιστορική” πλέον φράση του κ. Πρωθυπουργού: Λεφτά
Υπάρχουν, την οποία συνεχώς υπενθύμιζε στις Ελληνίδες και
στους Έλληνες, με κάθε ευκαιρία, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Μιας και όμως αναφερθήκαμε σε προεκλογικό αγώνα Εθνικού
επιπέδου και σε προεκλογικές υποσχέσεις, καθώς και στην
πραγματικότητα που ζούμε μετά τις εκλογές, δε μπορούμε να
αντισταθούμε στον πειρασμό, να μην επαναφέρουμε στη
μνήμη όλων μας την προεκλογική περίοδο των πρόσφατων
Δημοτικών εκλογών στο Δήμο μας, αλλά και στην τρέχουσα
μετεκλογική πραγματικότητα.
Στην πρώτη περίπτωση θυμόμαστε όλοι τα προεκλογικά προγράμματα και τις υποσχέσεις επί υποσχέσεων από κάθε υποψήφιο Δήμαρχο για το θέμα της άμεσης επίλυσης του
προβλήματος του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου Βούλας.
Στη δεύτερη περίπτωση (μετεκλογική), ούτε μια αναφορά για
το θέμα. Ή μάλλον για να είμαι ειλικρινής, στη μία και μοναδική ερώτηση που έγινε από σύμβουλο της αντιπολίτευσης
προς το Δήμαρχο, η απάντηση ήταν …. αποστομωτική:
«Το πρόβλημα αυτό δεν το έλυσαν τόσα χρόνια οι προηγούμενοι θα το λύσω εγώ τώρα;»!!
Αυτά όλα είχαν και έχουν υπόψη τους οι γονείς των μαθητών
της περιοχής του Πανοράματος και αποφάσισαν να πάρουν οι
ίδιοι την κατάσταση στα χέρια τους.
Σε μια εκπληκτική βραδιά από άποψη ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΟ-

ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, στο «θεατράκι» του 3ου Δημοτικού Σχολείου, αποφάσισαν και προχώρησαν στην ίδρυση ενός πρωτότυπου, ενδεχομένως και μοναδικού στη Χώρα Συλλόγου με
την επωνυμία:
“ Σύλλογος Διεκδίκησης Τρίτου Γυμνασίου-Λυκείου Βούλας”
Μετά από μία αναλυτική ενημέρωση που έγινε από την προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου και την ελεύθερη συζήτηση
που επακολούθησε, διαβάστηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δόθηκε
ήδη στη δημοσιότητα, επιδείχθηκε το λογότυπο του Συλλόγου και επακολούθησε η υπογραφή της Διακήρυξης από
όλους όσους παραβρέθηκαν στην σεμνή αυτή εκδήλωση.
Από τη Διακήρυξη που είναι πολύ υψηλού περιεχομένου, επιλέξαμε την παρακάτω παράγραφο, γιατί πιστεύουμε ότι έχει
όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί.

«Ευρισκόμενοι προ αδιεξόδου, δηλώνουμε ότι οικτίρουμε τον
εαυτό μας που επιτρέψαμε να παρασυρθούμε από την ατέρμονη υποσχεσιολογία και επειδή δεν προτιθέμεθα να επιτρέψουμε τη συνέχιση του εμπαιγμού, αναλαμβάνουμε την
πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό, που οι Τοπικοί και Υπερτοπικοί καθ΄ ύλην αρμόδιοι, δεν έπραξαν τα τελευταία 21 χρόνια»
Με βάση αυτά που διαπιστώσαμε στη διάρκεια της εκδήλωσης του Συλλόγου, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και περισσότερο παρά ποτέ αισιόδοξοι, ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι
και η μόνη που εγγυάται ότι τα βαλτωμένα νερά θα κινηθούν
και πολύ γρήγορα θα υπάρξει όχι μόνο η απαραίτητη κινητικότητα στο υπόψη θέμα αλλά και η λύση του.
Είναι βέβαιο ότι το σύνολο των Συλλόγων της Βούλας και των
κατοίκων της, θα αγκαλιάσουν και θα ενισχύσουν με κάθε
τρόπο το Σύλλογο αυτό για να αποδείξουν για μια ακόμη
φορά, ότι με το δίκαιο αγώνα και την αποφασιστικότητα τα
πάντα κερδίζονται, ιδιαίτερα αν αυτός ο αγώνας, αφορά τα
παιδιά μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
“Ανάγκη να αποχωρήσουν
οι αστυνομικές δυνάμεις
από την Κερατέα
Ο Εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, απαντώντας σε νέες
ερωτήσεις δημοσιογράφων
για την έκρυθμη κατάσταση
που δημιουργείται στην Κερατέα, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στην
Κερατέα,
είναι
πλέον
ανάγκη να αποχωρήσουν οι
αστυνομικές
δυνάμεις,
ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να αναληφθούν
πρωτοβουλίες ουσιαστικού
διαλόγου με τους κατοίκους της περιοχής.
Η κυβέρνηση οφείλει να
αξιοποιήσει άμεσα κάθε δυνατότητα προσέγγισης για
την εκτόνωση της κρίσης.
Οι συναρμόδιοι Υπουργοί
πρέπει, έστω και τώρα, να
καλέσουν σε συνάντηση
τους εκπροσώπους των κα-

τοίκων της Κερατέας, της
Τοπικής και Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης και των πολιτικών κομμάτων, για ένα συνολικό και ειλικρινή διάλογο
για το θέμα.
Η Νέα Δημοκρατία -όπως
ήδη έχουμε δηλώσει- θεωρεί ότι η κυβέρνηση το
πρώτο και αυτονόητο που
πρέπει να κάνει είναι με
αυτές τις κινήσεις να ανοίξει άμεσα και να δώσει ξανά
στην κυκλοφορία, με τη
βοήθεια των κατοίκων, τα
τμήματα του κεντρικού δρόμου τα οποία παραμένουν
αποκλεισμένα.
Την πρωτοβουλία, την ευθύνη εξόδου από το σημερινό αδιέξοδο, την έχει η
κυβέρνηση. Η απόπειρά της
να μεταφέρει την ευθύνη
στις αστυνομικές δυνάμεις
δεν αποτελεί λύση. Αντιθέτως, μάλιστα».

ΚΕΡΑΤΕΑ: ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για
την κατάσταση στην Κερατέα και τα νέα κρούσματα βίας και
αστυνομικής αυθαιρεσίας στην περιοχή, η εκπρόσωπος τύπου
των Οικολόγων Πράσινων, Ελεάννα Ιωαννίδου, έκανε εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας την ακόλουθη δήλωση:
«Επί 4 μήνες στην Κερατέα, η κυβέρνηση περιορίζεται σε μια
ακατανόητη επίδειξη δύναμης. Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ.
Παπουτσή και της κ. Τζάκρη δεν αποτελούν, λοιπόν, είδηση:
Προσθέτουν μόνο στο κλίμα έντασης που η κυβέρνηση επιλέγει να τροφοδοτεί. Επισημαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα εκκρεμεί ακόμη δικαστικά και συνιστούμε στα κυβερνητικά στελέχη
να μην διαστρεβλώνουν την αλήθεια, κραδαίνοντας παλαιότερες ή ανύπαρκτες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πέρα από το δικαστικό όμως σκέλος, οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα τις
δυνάμεις καταστολής, διασφαλίζοντας την άμεση και ειρηνική
αποχώρηση των ανενεργών μηχανημάτων του εργολάβου. Η
τωρινή της στάση αποτελεί παιχνίδι με τη φωτιά και προκαλεί
ερωτηματικά για τις σκοπιμότητες που η ίδια υπηρετεί.
Παράλληλα ζητάμε συνολική επανεξέταση τόσο της πολιτικής
για τα σκουπίδια όσο και του έργου για το Χώρο Ταφής στην
Κερατέα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, ως σημείο αναφοράς για μια βιώσιμη διαχείριση σκουπιδιών χωρίς καύση και χωρίς κανένα νέο χώρο
ταφής στην Αττική».

Ερώτηση για την πώληση ελληνικών
νησιών στο διαδίκτυο
από το βουλευτή Γιώργο Ανατολάκη
Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί στο Ιντερνετ διεθνείς ιστοσελίδες, που έχουν ως περιεχόμενό τους
την πώληση ελληνικών νησιών!
Η καναδέζικη ιστοσελίδα www.privateislandsonline.com, δημοπρατεί 12
ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στο
Ιόνιο Πέλαγος. Μερικά από τα νησιά
που πωλούνται είναι: ‘’Καρδιώτισσα’’
στο Κεντρικό Αιγαίο με τιμή πώλησης
6.500.000 ευρώ, “Mικρή Αμοργός”
6.100.000 ευρώ, “Ναυσικά” 6.100.000
ευρώ καθώς και πολλά άλλα!
Επίσης, η αμερικάνικη ιστοσελίδα
www.buygreekislands.com, προτείνει
την αγορά οικοπέδων σε διάφορα μη
οικοδομήσιμα νησιά της Ελλάδας και
έχει προχωρήσει σε διαφημιστική καταχώρηση στην αμερικάνικη εφημερίδα «San Francisco Chronicle».
Ο Γιώργος Ανατολάκης ερωτά τον
Υπουργό Εξωτερικών: α) Τίνος ιδιοκτησία είναι τα παραπάνω νησιά που
προσφέρονται για πώληση; β) Είναι

νόμιμη η δραστηριότητα των δημιουργών των δύο αυτών ιστοσελίδων
και εάν όχι, με τι τρόπο θα εξασφαλίσετε την νομιμότητα; γ) Με ποιους

Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών:
πρώτη σε νεκρούς και πρώτη σε αύξηση διοδίων!
Ερώτηση για την Εθνική οδό ΚορίνθουΠατρών που είναι πρώτη σε νεκρούς και
πρώτη σε αύξηση διοδίων! Τα θλιβερά
πρωτεία με 58 νεκρούς έχει η Κορίνθου –
Πατρών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας. Ωστόσο σε αυτήν την
άθλια ημιτελή Εθνική οδό, τα διόδια προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% το επόμενο τετράμηνο!!! Το έργο έχει
καθυστερήσει ήδη 2 χρόνια ενώ συνεχίζει να εκτελείται με ρυθμούς χελώνας. Οι
οδηγοί καλούνται να κάνουν συνεχώς
επικίνδυνους ελιγμούς στο ακατάλληλο
οδόστρωμα και να κινούνται συχνά σε

Αρτια και οικοδομήσιμα τα 4000 τ.μ.
Πληρωμή με κάρτα από 1500€
Κατά την συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου που αφορά στην
Βιοποικιλότητα, ο Γεώργιος
Βλάχος, τόνισε ότι: έστω και
την τελευταία στιγμή, η
Υπουργός
Περιβάλλοντος

διατάξεις.
Στην ομιλία του ο Γ. Βλάχος,
αναφέρθηκε στην εκτός σχεδίου δόμηση και στην αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί
με εντελώς διαφορετικό
τρόπο από ότι γίνονταν στο
παρελθόν.
Επίσης τόνισε, πως η Πολιτεία
πρέπει να επιτρέψει την αρτιότητα οικοπέδων δια συνενώσεων.

Πληρωμή με κάρτα

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναγκάστηκε να φέρει
νέα τροπολογία με βάση την
οποία, κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια κατά παρέκκλιση
γήπεδα
έκτασης
τουλάχιστον 4000 τ.μ, τα
οποία κατά τη δημοσίευση του
παρόντος θεωρούνται άρτια
και οικοδομήσιμα, σύμφωνα
με τις οικείες πολεοδομικές

τρόπους θα προστατευθούμε από κακόβουλους που δυσφημούν την κυριαρχία της Πατρίδας μας σε
Ελληνικά νησιά;

Ο Γεώργιος Βλάχος με ερώτησή του που κατέθεσε στη
Βουλή σχετικά με τις πληρωμές ιδιωτών με επιταγή ή πιστωτική κάρτα έλαβε την
απάντηση από το Υπουργείο
Οικονομικών ότι: «ειδικά για
το έτος 2011 και προκειμένου
να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος προσαρμογής, ορίζεται
ως κατώτερο όριο συναλλαγής το ποσό των 3000€ και
από 1-1-2012 και εξής το
ποσό των 1500 €».

μία λωρίδα κατεύθυνσης. Ταυτόχρονα η
κατασκευάστρια εταιρεία «Ολυμπία
Οδός» έχει προχωρήσει σε απολύσεις
125 εργαζόμενων το τελευταίο τρίμηνο!
Ο βουλευτής ερωτά μεταξύ άλλων τους
Υπουργούς:
― Σας έχουν ευαισθητοποιήσει τα στοιχεία της Τροχαίας για την ταχεία και
άρτια κατασκευή του έργου και τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε ώστε να μη
θρηνήσουμε περισσότερα θύματα;
― Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί το
έργο;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Αθήνα 15/04/2011
Aρ. Πρωτ.: 24812

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Αθήνα 15/04/2011
Aρ. Πρωτ.: 24761

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
10513/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων
του
συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών. Ηλεκτρικών συστημάτων, αμαξωμάτων,
βαφής & τροχών αυτοκινήτων της
«ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», Χέλμου & Ειρήνης, Άγ. Στέφανος, η οποία βρίσκεται
στη
διάθεση
κάθε
ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/76-10).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
10120/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση
της υπ’ αρ. πρωτ. 9114/524/09-061998 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής
και
συντήρησης
ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων
της «ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ», Μακρυγιάννη 22, Καλύβια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/76-10).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Επιμέλεια: Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων. email: echabi@hft.gr
Ενίσχυση με τίτλο “Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων”,
‘τρέχει” αυτή την περίοδο.
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.
Η ενίσχυση αφορά επιδότηση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της μεταποίησης, των
κατασκευών και των υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να

χαρακτηρίζονται ως Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες, να απασχολούν δηλαδή έως 250 άτομα και να εμφανίζουν
κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ.
Επίσης πρέπει να δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό χώρο, να διαθέτουν νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικής
επιχείρησης ή συνεταιρισμού και να
τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από 1/1/2010 σε έναν από
τους παρακάτω ΚΑΔ:
10,11 *
12 έως 33
41, 42, 43, 46, 58
62, 63, 70 *
71.20
73, 74 *
82.92
86.1
96.01
(*) Ορισμένοι, όχι ολόκληρη η κατηγορία

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο της Προγράμματος «Εξωστρέφεια» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από
€30.000,00 έως €250.000,00 και δεν
δύναται να υπερβαίνει το 50% του
μέσου όρου Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης
ανέρχεται σε 45%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες που κατατάσσονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Μηχανολογικός εξοπλισμός (μόνο
για τελευταίο στάδιο παραγωγής π.χ.
συσκευασία)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αγαπητοί Συμπολίτες μου,
Φίλες και Φίλοι μου,
Διανύσαμε ήδη τους πρώτους
τρεις μήνες του νέου έτους
αλλά και τους πρώτους μήνες
της εφαρμογής των νέων δεδομένων του «Καλλικράτη».
Σε ένα νέο Δήμο, όπως ορίζεται
πλέον ο ενιαίος Δήμος Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, με νέα
Δημοτική Αρχή, όλοι ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες για
τον τόπο μας, σε καλύτερες
μέρες για την ποιότητα της
ζωής μας. Ήδη, όλοι μας έχουμε
καταγράψει τα πρώτα δείγματα
της νοοτροπίας της νέας δημοτικής αρχής και παρακολουθούμε
με
προσοχή
τις
διαφαινόμενες εξελίξεις.
Με αυτή την ευκαιρία, επιθυμώ
να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, για
μια ακόμη φορά, καθώς με τοποθετήσατε στις πρώτες θέσεις
του συνδυασμού που ήμουν
υποψήφια και μου χαρίσατε
απλόχερα πάνω από το 1/3 των
σταυρών προτίμησης, επί του
συνόλου των ψήφων του συνδυασμού.
Αυτή η εμπιστοσύνη και αυτό το
συναίσθημα συνεχίζεται και εξελίσσεται, δημιουργώντας υψηλότερη ευθύνη απέναντί σας
αλλά και τη δυναμική για καθαρές επιλογές με γνήσιους, ανιδιοτελείς
και
άφθαρτους

Τζούλια Γερακιού
Φαρμακοποιός
πρώην Δημοτική Σύμβουλος Βούλας

ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ως
πραγματικό στόχο τη στήριξη
του πολίτη, την ενίσχυση του
φυσικού περιβάλλοντος και
κάθε αξίας και ιδανικού που
συμπληρώνουν την ποιότητα
της ζωής όλων μας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιθυμώ να γνωρίζετε για μένα μια
απλή αλήθεια. Δεν ωραιοποιω,
δεν εξιδανικεύω καταστάσεις,
δεν μου λείπει η ρεαλιστική αντίληψή τους. Οι επιλογές μου,
ωστόσο, υπήρξαν συνειδητές
και όπως όφειλα απέναντι στις
αρχές μου, υπήρξα και τίμια και
συνεπής, είτε αυτό αναγνωρίστηκε είτε όχι.
Η ανιδιοτέλεια, η προσήλωση σε
ηθικές αξίες, οι ξεκάθαροι στόχοι και οι διαφανείς τοποθετήσεις, παραμένουν αμετακίνητες
θέσεις μου και η βάση που διαμορφώνει την στάση μου απέ-

ναντι στην πορεία του Δήμου
μας.
Αυτά τα στοιχεία θέτουν τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα, όπου
οι προσδοκίες και οι ελπίδες δεν
θα χαθούν αλλά θα βρουν έδαφος για να εφαρμοστούν καθώς
θα πηγάζουν μέσα από μια νέα
καθαρή και ευαίσθητη προσπάθεια, μία νέα πολιτική κίνηση, η
οποία θα είναι πραγματικά δίπλα
στον άνθρωπο, δίπλα στον πολίτη.
Δεσμεύομαι και σας υπόσχομαι,
ότι η τιμητική θέση που μου προσφέρατε στην καρδιά σας και η
αμφίδρομη σχέση που έχουμε
δημιουργήσει, θα έχουν συνέχεια, με υποστήριξη, συμπαρά-

2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, συσκευασίας
4. Ενέργειες προβολής σε αγορές-στόχους
5. Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
6. Προστασία ή απόκτηση πατεντών,
πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφορά
τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο
7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού

σταση, διάλογο και πραγματική
συμμετοχή.
Από
τη
θέση της επαγγελματικής μου
ιδιότητας, της Φαρμακοποιού,
συνεχίζω να υπηρετώ τις ανάγκες που είναι δυνατό να προκύψουν στην υγεία όλων αλλά και
από όποιο αξίωμα, θέση ή ιδιότητα βρεθώ ξανά αλλά και μακριά από τίτλους, ως απλός
πολίτης, με τον ίδιο ζήλο και με
το ίδιο πάθος θα αγωνίζομαι για
εσάς και το νέο Δήμο μας.
Με αυτές τις σκέψεις, παραμένω δίπλα σας, παραμένω συνοδοιπόρος στους κοινούς
αγώνες μας αλλά και στη διάθεσή σας να συζητήσουμε προβλήματα της πόλης μας, να

Οι προτάσεις έχουν αρχίσει και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία την 24
Μαΐου 2011.

ενισχύσουμε την κοινωνική προσφορά και να επικροτήσουμε
κάθε προσπάθεια που πραγματώνεται για το καλό της πόλης
και όλων εσάς, αλλά και να αντιταχθούμε σε ενέργειες που θα
υποβιβάζουν ή δεν θα δημιουργούν καλύτερες βάσεις για ένα
καλύτερο αύριο, με θαρραλέα
και ανυπόκριτη κριτική.
Με στόχο το κοινό καλό, την
ελπίδα στην καρδιά και με μοναδικό κίνητρο την αγάπη μου
προς εσάς και την πόλη μας, παραμένω ενεργός πολίτης και
συμμέτοχος στην προσπάθεια
για μια καλύτερη πόλη, για μια
πόλη όπως της αξίζει.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για
την εμπιστοσύνη σας, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας, σας
ευχαριστώ για τις κατευθύνσεις

και τις προτάσεις σας και σας
εύχομαι ολόψυχα το νέο έτος
που διανύουμε, να σας χαρίζει
απλόχερα το πολυπόθητο
αγαθό της υγείας αλλά και πολλές, συνεχείς, ευτυχισμένες
στιγμές, οι οποίες θα προσφέρουν μόνιμα χαμόγελα και αποκλειστικά συναισθήματα χαράς.
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Σύσκεψη όλων των Συλλόγων Γονέων
του ενιαίου Δήμου Παλλήνης
Την Κυριακή 20/3 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των γονέων που έχουν εκλεγεί
μετά τις πρόσφατες εκλογές των συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων των Δημοσίων σχολείων του Ενιαίου Δήμου Παλλήνης.
Η διαδικασία εκτιμήθηκε θετική, υπήρξε έντονος προβληματισμός για τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς και
μαθητές και τονίστηκε η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων που θα προωθούν λύσεις.
• Υπάρχει άμεση ανάγκη ανέγερσης των
σχολείων που έχουν εγκριθεί και καθυστερούν, κάποια απ’ αυτά για χρόνια.
• Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας. Από τώρα
πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από
τη Δημοτική Αρχή ώστε να απορροφηθούν
στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας από την
επόμενη σχολική χρονιά.
• Να εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών
του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου.
• Να εξασφαλισθεί η μεταφορά των μαθητών
με συνοδό σε όσα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια του Δήμου είναι απαραίτητο. Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει πλέον
στους Δήμους, χωρίς παράλληλα να έχουν
εξασφαλιστεί οι ανάλογοι πόροι δημιουργεί
εύλογες ανησυχίες.
• Άμεσα μέτρα πρέπει να ληφθούν (φωτεινοί
σηματοδότες, πεζογέφυρες κ.λ.π.), για την
ασφάλεια των μαθητών όταν διέρχονται λεωφόρους ή οδούς με αυξημένη επικινδυνότητα, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους

προς και από το σχολείο τους. Ενδεικτικά
αναφέρονται: Λ. Μαραθώνος, Λεονταρίου
δίπλα στο κτήμα Καμπά-Μάτσα, οδός Γαργηττού.
Το θέμα των συνενώσεων των σχολείων
όπως είναι φυσικό απασχόλησε και πάλι
τους γονείς, εκπροσώπους των συλλόγων,
στη σύσκεψη, μιας και δεν έχει κλείσει το
θέμα αυτό ούτε για το Υπουργείο Παιδείας.
Αίσιο τέλος είχε το πρόβλημα που προέκυψε
σχετικά με τη συγχώνευση του Γυμνασίου
της Ανθούσας. Όμως μετά και από σχετική
δήλωση της Υπουργού το ζήτημα των συγχωνεύσεων φαίνεται ότι θα επανέλθει και
δεν θα αφορά μόνο την Ανθούσα.
Εμείς είμαστε σε εγρήγορση έτσι ώστε να
αντιμετωπίσουμε και πάλι ανάλογα σχέδια.
Επίσης απασχόλησε έντονα το θέμα της λειτουργίας των Ενώσεων μέσα στις «Καλλικρατικές» συνθήκες. Προβλημάτισε έντονα
η αδιάφορη στάση του υπουργείου για την
εξέλιξη του θέματος των οργανώσεων των
γονέων (Ενώσεις, Ομοσπονδίες) μετά τον
«Καλλικράτη».
Τα δυο Δ.Σ. θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια για
την ενιαία δράση των ενώσεων.
Επισημάνθηκε τέλος, η μέχρι τώρα θετική
συνεργασία με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και η ανάγκη παραπέρα ανάπτυξής
της, όπως και η ανάγκη συνεργασίας με τα
15μελή των μαθητών.
Τα Δ.Σ. της Ε.Σ.Γ.Κ.Δ.Σ.Γ.

Ενας νέος Σύλλογος γεννήθηκε στη Βούλα
Ενας νέος Σύλλογος γεννήθηκε στη Βούλα. Ενας σύλλογος διεκδίκησης ενός σχολείου.
Ναι, όπως το ακούτε. Αφού περίμεναν 21 χρόνια να γίνει πράξη η απόκτηση ακινήτου
προκειμένου να χτιστεί το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας, και αφού έγιναν αμέτρητες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ομιλίες από βουλευτάδες με θερμούς λόγους για το σχολείο
που πρέπει να γίνει, αφού ακολούθησαν οι δημοτικές εκλογές με τις ιδιες υποσχέσεις.
Υποσχέσεις που - φευ - έγιναν πιστευτές από πολλούς “κοψοχέρηδες”, αλλά έμειναν
υποσχέσεις κατά πώς φαίνεται, σήμερα με μπροστάρηδες γονείς παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και ξεκινούν ανένοδοτο αγώνα για την απόκτηση του σχολείου.
Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωσή τους.

Σύλλογος Διεκδίκησης 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας
Γονείς αλλά και απλοί Δημότες της Βούλας, που διαθέτουν το στοιχειώδες ενδιαφέρον για τη εκπαιδευτική κοινότητα της
περιοχής, με κατάπληξη και απόλυτη δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε ότι 21 χρόνια δεν
ήταν αρκετά, για τους τοπικούς Άρχοντες
αλλά και τις τόσες Κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν η μία την άλλη, να πάρουν εκείνα
τα ελάχιστα μέτρα που χρειάζονται ώστε
να εξασφαλίσουν κατάλληλο χώρο για την
ίδρυση του, απόλυτα αναγκαίου, Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας.
Μόνο τους τελευταίους μήνες πριν από τις
Δημοτικές εκλογές, σε συνάρτηση με την
εκπνοή της προθεσμίας της 18ης Αυγούστου 2010, για την καταβολή του σχετικού
ποσού, ώστε να εξασφαλιστεί ο χώρος που
είχε καθοριστεί για το εν λόγω σχολικό
κτήριο, γίναμε μάρτυρες μιας επίπλαστης
κινητικότητας κάποιων Δημοτικών Υποψηφίων, σε απόλυτη σύμπνοια και αρμονία με
τις παραπλανητικές υποσχέσεις των κυβερνητικών αρμοδίων.
Ευρισκόμενοι προ αδιεξόδου, δηλώνουμε
ότι οικτίρουμε τον εαυτό μας που επιτρέ-

ψαμε να παρασυρθούμε από την ατέρμονη
υποσχεσιολογία και επειδή δεν προτιθέμεθα να επιτρέψουμε τη συνέχιση του εμπαιγμού, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία
να κάνουμε αυτό, που οι Τοπικοί και Υπερτοπικοί καθ' ύλην αρμόδιοι, δεν έπραξαν τα
τελευταία 21 χρόνια.
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η σύσταση Συλλόγου με την επωνυμία ''Σύλλογος Διεκδίκησης Τρίτου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας''.
Άπαντες λοιπόν οι κάτοικοι της Βούλας,
καλούνται να συνυπογράψουν την διακήρυξη συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή
που αφορά στα παιδιά μας, δηλαδή το
ΜΕΛΛΟΝ της περιοχής.
Θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε την υποβάθμιση των παιδιών και των αναγκών τους; Θα
επιτρέψουμε πλέον τα παιδιά μας να εκπαιδεύονται σε υπόγειες ή σε προκατασκευασμένες αίθουσες; Όλοι μαζί να απαιτήσουμε
την άμεση λύση του προβλήματος.
Η προσωρινή διοίκηση
3glvoulas@gmail.com

Απολογισμός, προβλήματα και προοπτική από το Σύλλογο Δικηγορικών Βούλας “Θέμις”
Ο Εξωραιστικος Συλλογος Δικηγορικων Βουλας ''η Θεμις'' πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση, όπου έγινε ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά τέθηκαν και προτάσεις και στόχοι για
την επόμενη ημέρα.
Ο Εξωραιστικος Συλλογος Δικηγορικων Βουλας ''η Θεμις'' ιδρύθηκε και λειτουργει ως Συλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ασχολούμενος κυρίως με τη συνοικία Δικηγορικά της Βούλας.
Τα μελη που πλαισιωνουν το ΔΣ είναι οι: Δημητριος Ηλιού Προεδρος, Φιλιππος Συρίγος Αντιπροεδρος, Ελενη Κατσακιώρη Γενικη Γραμματεας, Ελσα Γιαννοπούλου Ταμιας και μέλη ο
Σαραντης Μιχαλόπουλος, ο Αλεξανδρος Γιάγκος και ο Συμεων
Κουρσούνης.
Ο πρόεδρος Δημ. Ηλιού, έκανε μία εκτενή αναφορά στο ιστορικό
της περιοχής Δικηγορικών, στην προϊστορία του Συλλόγου, αλλά
και της δράσης του γενικότερα. Σημειώνουμε κάποια σημεία της
ομιλία του.
«Μεχρι τωρα κινουμεθα αποσμασματικα, αλλα με πολυ κοινωνικη ευαισθησια αφου ασχοληθηκαμε με τον αθλητισμο (πολλα χρονια προσφορας
ηθικης και ικανης υλικης στον Πρωτεα Βουλας)
... Τα πραγματα ομως δεν ηταν ροδινα και τα προβληματα που αρχισαν να
συσσωρευονται στην Περιοχη με καιριο και πρωτευον θεμα την Λ.Βουλιαγμενης που χωρισε τα Δικηγορικα στα δυο με το χειροτερο τροπο. Να
σημειωσουμε οτι η αποφαση διανοιξης του 1961 προεβλεπε συνεχόμενο
διαζωμα. Με παρανομη αποφαση δημιουργηθηκε αυτη η αθλιοτητα που
ζουμε οσοι περνουμε πλεον την Σωκρατους προς την Πειραιως και ταναπαλι. Πολλοι απο μας εχουν μεινει στην μεση της Λεωφορου με αποτελεσμα να απειλειται αμεσα η ζωη τους και βεβαια εχουν γινει απειρα
δυστυχηματα. Στον τελειως απρογραμματιστο στην ουσια παρανομο, αυτο

κομβο, παρα τις εκκλησεις να δοθει προσοχη δεν υπηρξε καμμια ανταποκριση. Ο Δημος επεδειξε μια αξιοπεριεργη συμπεριφορα απεναντι μας και
παρα το γεγονος οτι μετα απο αιτηματα μας εγινε μια συναντηση στο Δημαρχειο, εκληθηκαν ολοι εκτος απο τους αιτουντες και αμεσα ενδιαφερομενους. Αυτα στο παρελθον. Το 2011 καταθεσαμε (συγκεκριμενα στις
3 Φεβρουαριου) επιστολη με προτασεις να γινουν τα απλα και αυτοννοητα
και αξιας ισως 300 ευρω, δηλαδη:
1ον. να τονισθουν οι διαγραμμισεις, στην Σωκρατους και Πειραιως η να
τοποθετηθουν κολωνακια οπως στην Β.Παυλου -αφου θεωρηθηκαν επιτυχημενα.
2ον να υπαρξει παρεμβαση ωστε μην παραβιαζεται η απαγορευτικη σημανση οταν διασχιζουν την Πειραιως οχηματα ανω των 5 τοννων. Λοιπον
τα Δημοτικα οχηματα σερνουν τον χορο.
3ον να συναντηθουμε επι τοπου με καποιον Αρμοδιο ωστε να δουμε τα
προβληματα απο κοντά. Μεχρι και αυτη τη στιγμη εκτος απο μια απαντητικη επιστολη, οτι το θεμα ετεθη στο σχετικο Υπουργειο κλπ. Ουδεν.
...Στην Πειραιως συχνοτατα εχουμε ατυχηματα, οι κατοικοι ζουμε σε εναν
εφιαλτη. Προ διετιας αναγκασθηκαμε να παρκαρουμε τα αυτοκινητα μας
μπροστα στα σπιτια μας (πραγμα απολυτα νομιμο) ωστε να αναγκασθουν
τα διερχομενα οχηματα να κοβουν ταχυτητα και να ελαττωθει ο κινδυνος.
Ο Δημος αντι να σκυψει στο προβλημα, μας τιμωρησε. Πηραμε ολοι κλησεις-προστιμα, ο Θεος και εκεινοι, γνωριζουν την αιτιολογια, γεμισαν δε
το δρομο με απαγορευτικες ταμπελες. Σε μηκος 350 μετρων τοποθετηθηκαν 48 ταμπελες. Οπως το ακουτε. Ο δρομος μετεβληθη σε παρκο εκμαθησης οδηγησης αυτοκινητου.
... Ολοι αυτοι οι λογοι εγιναν η αιτια να συστησουμε το Συλλογο μας και
συγκροτημενα να κινηθουμε, ωστε στην κυριολεξια να περισσωσουμε ο,τι
μπορει να περισωθει.
..... Η Βουλα θεωρειται οτι συγκαταλέγεται μεσα στα 4-5 καλυτερα Προαστια της Αττικης.

Η σημερινη οψης της Πολης, οι τρομακτικες ελλειψεις Σχολικων Κτιριων, Αθλητικων χωρων, η κακιστη σημανση, ελλειπης τροχονομησης
με αποτελεσμα σχεδον ολοι οι δρομοι να μην προσφερονται για χρηση
πεζων. Η υπαρξη δυο κεντρικων Λεωφορων - η Βουλιαγμενης που χωριζει την Πολη στα δυο και η Παραλιακη την πολη απο την Παραλια της.
Οι δυο μεγαλες παραλιες της που ελεγχονται απο οργανισμους ξενους προς την Περιοχη, Δυο μικροσκοπικα κομματια που κατ' εφημισμο ονομαζονται παραλιες του Δημου Βουλας βρισκονται σε
πρωτογονη κατασταση.
Η Δερβενακιων, κοινος δρομος με την Γλυφαδα εχει καταπατηθει βαναυσα απο την γειτονικη πολη εις βαρος μας, Ο μισος δρομος απο την
πλευρα της Γλυφαδας μετεβληθη σε πεζοδρομια εκατονταδων τετραγωνικων στα οποια τοποθετηθηκαν και κολωνες της ΔΕΗ για να φωτιζονται. Τουλαχιστον η Γλυφαδα (πονηρα μεν) φροντισε να
κατασκευασει στη θεση του δρομου ενα ανοικτο γηπεδακι Μπασκετ
(Καλο για τα παιδια που αθλουνται). Η δε Βουλα, ανταγωνιζεται, προβαλοντας μια τεραστια χωματερη 20 στρεμματων, ακριβως απεναντι,
εκτος σχεδιου, ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ, που τη χρησιμοποιει για παρκινγκ απορριματοφορων και τεραστιων μηχανηματων,
ακριβως στην εισοδο της πολης μας, επι της Βουλιαγμενης και ασφαλως στην πλατη του Β.Γυμνασιου και Λυκειου μας».

Τέλος κλείνοντας ο πρόεδρος έκανε μία ευχή και μια πρόταση.
«Η σημερινη Δημοτικη Αρχη απο κοινου με την Αντιπολιτευση οπως υπαγορευει η Δημοκρατια, αλλα και επιθυμουν οι Δημοτες,
που εδωσαν τις συγκεκριμενες αναλογιες του Δημ. Συμβουλιου
να αφουγκρασθούν τα προβληματα της Περιοχης, αμεσα. Αυριο
το πρωι. Εμεις ειμεθα εδω για να συνεργασθουμε».
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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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) 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 τέταρτη ημέρα, από τις 2.30μ.μ. έως την επομένη
8η πρωινή.

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

Το Νοσοκομείο άλλαξε τις εφημερίες.
Για καλύτερη ενημέρωσή σας τηλεφωνείτε.

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
“Κουλτούρα για την υγεία”
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώθηκε εκδήλωση από την Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Κορωπίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κορωπίου.
Η 7η Απριλίου, έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα Υγείας και αποτελεί μια
καλή αφορμή διαλόγου για το μεγάλο αγαθό της υγείας. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε μέσα από την εκδήλωση το θέμα της
υγείας των πολιτών και δει των κατοίκων της Αν.Αττικής.
Η εκδηλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Δημάρχου Κορωπίου
Δ. Κιούση, ο οποίος συνεχαρη τους διοργανωτές για την πρωτο-

βουλία «καθώς είναι σαφές πως η υγεία των πολιτών είναι ένα μεγάλο αιτούμενο που δημιουργεί προβληματισμό αλλά και γκρίνια
στην απτή καθημερινότητα».
Ακολούθησε, συνεργάτης του Υφυπουργού Υγείας, ο οποίος δεν
κατάφερε να παρευρεθεί ως ομιλητής· διαβάστηκε δε η ομιλία
του.
Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισε ο βουλευτης Παντελής
Ασπραδάκης ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι: «θα πρέπει
όλοι οι πολίτες να έχουν την άμεση πρόσβαση σε Κέντρα Υγείας και
σε Νοσοκομεία που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η
κουλτούρα για την υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τόσο για τους

Αλλαγή εφημεριών στο
Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Γενική Εφημερία κάθε τέταρτη ημέρα από τις
2.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης.
Την επομένη και την μεθεπομένη της εφημερίας, εφημερεύει από 8 το πρωί μέχρι 2.30 το
μεσημέρι.
Αν πέφτει η εφημερία Σάββατο ή Κυριακή λειτουργεί από 8 το πρωί έως 8 της επομένης.
Αν πέφτει Παρασκευή η εφημερία, δεν εφημερεύει καθόλου Σάββατο και Κυριακή.
Οπως βλέπετε η ημέρα της εφημερίας είναι
σταυρόλεξο, και βέβαια το τραγικό είναι ότι κάποια Σαββατοκύριακα δεν θα εφημερεύει καθόλου!
Η υγεία μας μπαίνει στο αδιέξοδο του ΔΝΤ και
τα Νοσοκομεία (συγχωνεύονται) δηλαδή κλείνουν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους.

πολίτες όσο και για τους πολιτικούς. Σε αυτή τη λογική θα είμαι
πάντα μαχητής».
Τον δημόσιο διάλογο για την υγεία, επί της ουσίας, άνοιξε ο Περιφερειακός σύμβουλος αλλά και διοικητής του νοσοκομείου «Αγία
Ελένη» Γιώργος Σμέρος, ο οποίος έθεσε προβλήματα, προβληματισμούς αλλά και στρατηγική. «Η περιοχή μας έχει το δικαίωμα στην
υγεία. Έχει το δικαίωμα να έχει ένα οργανωμένο κέντρο υγείας, ένα
μεγάλο νοσοκομείο. Οι πολίτες της ανατολικής Αττικής δεν είναι
πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να πάρουμε αυτό που μας
ανήκει. Έχουμε χρέος να διεκδικήσουμε. Κι όταν διεκδικείς, πετυχαίνεις. Προσωπικά και έχοντας αναλάβει τον τομέα υγείας για την
περιφέρεια Αττικής, έχω σκοπό να δράσω με όλες μου τις δυνάμεις
για να έχει ο κάτοικος της ανατολικής Αττικής αυτό που πραγματικά
δικαιούται».
Ο Διοικητής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Μιχάλης Θεοδώρου μιλώντας για την κουλτούρα υγείας είπε μεταξύ αλλων: «Όταν
κάνουμε λόγο για κουλτούρα υγείας, θα πρέπει κατ αρχήν να μυηθούμε στη διαδικασία πρόληψης. Όταν ελέγχω γνωρίζω και προλαβαίνω. Όταν ο πολίτης αποκτήσει τη συνήθεια τακτικού ελέγχου της
υγείας του, γνωρίζει, φροντίζει και μπορεί να είναι υγιής. Το πρώτο
βήμα κουλτούρας για την υγεία είναι η διαδικασία πρόληψης.
Η πρόληψη είναι η πραγματική φροντίδα για τον οργανισμό.
Το δεύτερο βήμα κουλτούρας για την υγεία είναι η άλλη προσέγγιση
των θεμάτων που άπτονται στην υγεία. Δηλαδή, υπάρχει ο αβασάνιστος λόγος για παράδειγμα στο θέμα του καπνίσματος. Ερωτηματικά χωρίς ουσία που απέχουν τελικά από την πραγματικότητα. Το
ζητούμενο είναι να προσέχουμε την υγεία μας όπως προσέχουμε
όλα τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας που θεωρούμε πολύτιμα».
Επόμενος ομιλητής ήταν ο Γιάννης Δημόπουλος, περιφερειακός
σύμβουλος και γιατρός: «Η ανθρωπιά είναι το μεγάλο αιτούμενο
στην κουλτούρα για την υγεία. Πρώτα από όλα ο άνθρωπος και οι
ανάγκες του. Η περιφέρειά μας έχει μεγάλες ανάγκες και ο καθένας
μας ξεχωριστά θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει
πράξη την υποστήριξη της δημόσιας υγείας».

Ενιαίο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγειών Πόλεων
Ο νέος θεσμός των Δημοτικών
Κέντρων Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας, που δημιουργήθηκε
μετά
την
εφαρμογή του “Καλλικράτη”
και βρίσκεται ακόμη στα σκαριά, θέτει ως προτεραιότητες
την προώθηση της πρόληψης
και της προαγωγής της
υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, τη διασύνδεση
και τον προσανατολισμό των
δημοτών στις υπηρεσίες
υγείας και τη συμβουλευτική
υποστήριξη. Επιπλέον οι
δομές αυτές θα προωθήσουν
τις τοπικές πολιτικές υγείας,
τις οποίες θα αναπτύξει το
νέο ενιαίο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας που θα
προέλθει από την επικείμενη
συνένωση του Διαδημοτικού

Δικτύου Υγείας, του Εθνικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και
του Εθνικού Δικτύου Δήμων
Προαγωγής Υγείας, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ήδη στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο συμμετέχουν 160
Καλλικρατικοί Δήμοι, ενώ
μέχρι τον Ιούνιο 2011 θα
πραγματοποιηθεί η ιδρυτική
γενική συνέλευσή του.

Σ.Σ. Καλά όλα αυτά, αλλά
μετά την πρόληψη είναι η αντιμετώπιση και η περίθαλψη
και όπως βλέπουμε σήμερα
κλείνουν νοσοκομεία, συρρικνώνονται κέντρα υγείας, στήνονται ουρές για ένα
ραντεβού. Μη μείνουμε στην
πρόληψη γιατί ο ασθενής θα
πηγαίνει κατευθείαν στα ...κυπαρισάκια

Στη συνέχεια, παρέμβαση έκανε ο σύμβουλος του υφυπουργού και
Γραμματέας της Επιτροπής Στοματικής Υγείας, Μιχ. Καλαβρυτινός:
«Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την υγεία, είναι η οδός για την
καλύτερη αντιμετώπιση. Με μεγάλη σοβαρότητα θα πρέπει να δούμε
τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Η ανατολική Αττική είναι
ένα λίκνο πολιτών που θα πρέπει να έχει προτεραιότητα καθώς θα
πρέπει να δοθούν λύσεις για την υγεία. Το μεγάλο αυτό αγαθό του
ανθρώπου».
Επίσης μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου και γιατρός Σπύρος Κόλιας, μεταξύ άλλων είπε: «Το Κέντρο Υγείας στο Κορωπί, θα

Ο περιφερειακός σύμβουλος Γ. Σμέρος στο βήμα.

αποτελέσει σύντομα έναν καλό σύμμαχο υγείας. Έχουμε αναλάβει
την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων που αυτά θα δημιουργήσουν
την αναβάθμιση του Κέντρου αλλά και θα συμβάλει στην ανάπτυξη
κουλτούρας για την υγεία».
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της ημερίδας, τον λόγο πήρε ο γραμματέας της Τ.Ο Γιώργος Πρόφης που μεταξύ άλλων είπε: «Η κουλτούρα για την υγεία είναι το μεγάλο στοίχημα των πολιτών. Η
αλλαγή νοοτροπίας αλλά και η συνειδητοποίηση πως η πρόληψη
είναι το μεγάλο στοίχημα για την υγεία θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Το μεγαλύτερο αγαθό
στον άνθρωπο είναι η υγεία. Η σωματική και η ψυχική. Είναι η πρώτη
προτεραιότητα κι αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούν ούτε οι πολίτες
αλλά πάνω από όλα, ούτε οι πολιτικοί. Είναι ιερό χρέος μας».

...Εφυγε ο Δημήτρης
Καλαπόδης
Σιωπηλά και αθόρυβα έφυγε από τη ζωή, ο ενεργός
πολίτης, Βουλιώτης Δημήτρης Καλαπόδης.
Ο Δημήτρης Καλαπόδης, που παρά τον χαμό των
δύο κοριτσιών του, δεν σταμάτησε να ασχολείται
με τα κοινά της πόλης.
Αγαπητός και στον Πειραιά που εργάστηκε σε εφοπλιστικές εταιρείες και στο Σύνδεσμο των Ατμοπλοϊκών και Πρακτοριακών υπαλλήλων, που
προσέφερε τις υπηρεσίες του ως πρόεδρος επί μία
εικοσαετία. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε με ταπεινό τρόπο, όπως ο ίδιος ήθελε.
Αλλωστε το ταξίδι αυτό, τον προσήλκυε, μετά το
χαμό των δυο κοριτσιών του μέσα σε ένα μήνα!
Βαθύς ο πόνος και απερίγραπτος για την κυρία Εύα
που έμεινε μόνη, να θρηνεί τα πιο αγαπημένα της
πρόσωπα· τα παιδιά της και τον άνδρα της.
Ανέκφραστη η οδύνη της.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Πανηγύρισε την άνοδό της η “Θέτις”
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη
Άλλη μια αγωνιστική χρονιά έφτασε
στο τέλος της. Η Θετιδα στέφτηκε
πρωταθλήτρια και μάλιστα αήττητη με
22 νίκες σε 22 αγώνες. Οι γυναίκες
έχουν πλέον κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις ομάδες της Α2. Για να γιορτάσει, λοιπόν, η Θέτις διοργάνωσε μια
γιορτή, η οποια συμπεριελάμβανε έναν
αγώνα επίδειξης ανάμεσα στις γυναίκες και σε επίλεκτες κορασίδες, οι
οποιες σχημάτισαν ομάδες έχοντας
παίκτριες και από τις 2 κατηγορίες.
Κόουτς αυτή τη φορά ήταν οι Μίλι Προκοπίου και Σοφία Σημαντήρη και τελικώς η ομάδα της Μίλι Προκοπίου
κέρδισε με 25-19.

Τα κορίτσια της Θέτιδας με την πρόεδρο του Συλλόγου Μαρία Σαλλιαρέλη δεξιά.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Σαλλιαρέλη, στη συντομη ομιλία της εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνεια της
για τη γυναικεία ομάδα, καθώς και για
όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Θέτιδας.
Ακόμη ευχαρίστησε, εκτός από τους
προπονητές όλων των επιπέδων, και τις
Δήμητρα Τσουβάλα-Καράμπαλη και

1ο Διαδημοτικό Τουρνουά
Handball στην Παλλήνη
Το 1ο Διαδημοτικό Τουρνουά Handball πραγματοποιήθηκε στο 4ο Αθλητικό Κέντρο του
Γέρακα 2 Απριλίου. Συνολικά 40 ομάδες από όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου έδωσαν
το παρόν, στο άθλημα που τα τελευταία χρόνια συνεχώς κερδίζει έδαφος. Το γήπεδο γέμισε από μικρούς αθλητές που επιδόθηκαν σε παράλληλους αγώνες των 10 λεπτών.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Εθνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και ο τεχνικός σύμβουλος και προπονητής της Κωνσταντίνος Κότσιρας καθώς και ο προπονητής
στα προγράμματα Handball του Δήμου Δημήτρης Πολίτης, εμφανώς ικανοποιημένοι δήλωσαν ότι η Παλλήνη και ο Γέρακας μέσω των ακαδημιών τους μπορούν να αποτελέσουν
μια πραγματική κυψέλη για τη χειροσφαίριση.
Στο τέλος δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους συμμετέχοντες.

Ηρώ Βλαχάκη, χαρακτηρίζοντας τες ως
τις «ψυχές της ομάδας».
Ακολούθησε η απονομή του κυπέλλου
και των μεταλλίων από τον πρόεδρο
της ΕΣΠΑΑΑ.
Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική· ο γύρος
του θριάμβου εκπληκτικός και όλοι
όσοι βρίσκονταν εκεί αναφωνούσαν

Α2 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ.
Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι παρακολούθησαν την εκδήλωση, ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλος, η Ωσαννά Κάραγιαν, ο
Δημήτρης Δαβάκης, η Λυδία Αργυροπούλου, ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος,
η Μαρία Σίνα, ο Γιάννης Νιτερόπουλος,
ο Νίκος Ζαχαράτος, ο Γιάννης Φαμέλης.
Η Θέτιδα κάνει περήφανη ολόκληρη τη
Βούλα και οι κάτοικοί της θα είναι
κοντά στην ομάδα να τη στηρίζουν σε
κάθε της βήμα.
Όσο αφορά τις κορασίδες κατέκτησαν
την 7η θέση ανάμεσα σε 75 ομάδες και
έχει μείνει σε εκρεμμότητα το ματς με
την ΑΕΚ, το οποιο τελικώς θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/4 και ώρα 18:30 στο
γήπεδο της Βούλας.
Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι
τα τμήματα της Θέτιδας είναι σε πολύ
υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, είναι η 5η
θέση που κατέκτησαν οι παίδες ανάμεσα σε 35 ομάδες. Τέλος είναι οι πανκορασίδες που είχαν ρεπό αυτή την
εβδομάδα και τώρα, αντίπαλός τους
είναι το Μαρκόπουλο, αγώνας που θα
γίνει την Κυριακή 17/4 και ώρα 17:30.

Δεύτερο πανελλαδικό πρωτάθλημα τένις

Φορτωμένος κύπελλα επέστρεψε ο Ο.Α. Βουλιαγμένης
Το δεύτερο πανελλαδικό πρωτάθλημα τένις διεξήχθη στο Ηράκλειο στις 25-30/03/2011
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για τους αθλητές και τις αθλήτριες του ΟΑ Βουλιαγμένης, αφού επέστρεψαν με χρυσά και αργυρά κύπελλα.
Ετσι στην κατηγορία αγοριών κάτω των 12 ετών την πρώτη θέση κέρδισε ο Καπίρης Σταμάτης ενώ την τρίτη θέση ο Λαμπρόπουλος Γιοβεν. Στην αντίστοιχη κατηγορία για τα
κορίτσια την τρίτη θέση κατέλαβε η Λαθούρη Ιωάννα.

Στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 14 ετών, την τρίτη θέση πήρε η Καπέλλα Αλίκη,
ενώ στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 16 ετών την πρώτη θέση κέρδισε ο Στεργίου
Γιάννης. Τέλος, στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 18 ετων, την δεύτερη θέση
πήρε η Σιδέρη Χριστίνα.
Προπονητές των παιδιών είναι η Βασιλειάδου Όλγα, ο Καμπάκογλου Γιάννης και ο Λαμπρόπουλος Άλεξ.
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Νέα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Τελική φάση πρωταθλήματος εφήβων
και Παναττικό πρωτάθλημα στη Βούλα
Μετά το πανελλήνιο ανδρών γυναικών, όπου δύο
αθλητές του Αρη Βούλας, ο
Γιώργος Λιλής και ο Χρήστος Τσαρσιταλίδης, κατάφεραν να μπουν στους
καλύτερους 16, το ενδιαφέρον περνάει στην τελική
φάση του ομαδικού και των
απλών του πρωταθλήματος
εφήβων νεανίδων καθώς
και στο καθιερωμένο Παναττικό τουρνουά που θα
διεξαχθεί στην Βούλα.
Η τελική φάση του πρωταθλήματος εφήβων νεανίδων, θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ
την Κυριακή 17/04 και την
Δευτέρα 18/04. Ιδιαίτερα
σημαντική θα είναι η παρουσία αθλητών από την
Βούλα, καθώς την πρόκριση
έχουν κερδίσει στο ομαδικό
των νεανίδων τόσο η ομάδα
του ΓΣ Αρη Βούλας όσο και
του ΑΡΗ 2006. Στα ατομικά,
στους έφηβους έχει προκριθεί ο Νίκος Σκουτέρης, στο
διπλό ο Νίκος Σκουτέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ. Λάντα Μαριάννα
τηλ. 22943 20519
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση επανένταξης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και νέας Πράξης
εφαρμογής
για
τις
ιδιοκτησίες με ΚΑ 0227005 και
0227006, στο Ο.Τ. 314 της 2ης
Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης
τις εργάσιμες ημέρες από τις
09.00 έως τις 12.00 προκειμένου
να λάβουν γνώση της υπ.. αρ.
293/2010 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά την επανένταξη στο σχέδιο πόλης με
τροποποίηση του ρυμοτομικού
σχεδίου για τις ιδιοκτησίες με
Κ.Α. 0227006 και 0227005, τμήματος του Ο.Τ. 314 της 2ης Π.Ε.,
οι οποίες τέθηκαν εκτός σχεδίου
με τις 2529/1992 και 2531/1992
αποφάσεις του ΣτΕ και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις
τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος
Ιορδάνης Λουϊζος

με τον Χρήστο Τσαπόγα και
στις νεάνιδες οι: Φιλία
Εμίρη, Μαρία Αρτσέτου και
Ζαχαρούλα Καζαντζή.
Το καθιερωμένο Παναττικό
πρωτάθλημα, θα διεξαχθεί
στην αίθουσα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης στην Βούλα
(Λευκάδος και Ποσειδώνος)
στις 19 & 20/04 (Μεγάλη
Τρίτη και Τετάρτη) σε συνεργασία με την Ελληνική
Ομοσπονδία Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης, με ώρα

έναρξης 16.00

Η ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας κατέκτησε το πρωτάθλημα της
Α’ κατηγορίας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.ΟΦ.ΕΠ.Α.).

Θα πάρουν μέρος 88 αθλητές και 53 αθλήτριες του
Δημοτικού, εκπροσωπώντας 35 σωματεία από την
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Μέγαρα, Πάτρα, Μυτιλήνη, Κόρινθο κ.λπ. Τόσο
στους παμπαίδες όσο και
στις παγκορασίδες έχουν
δηλώσει συμμετοχή οι
εννέα από τους δέκα καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα.

Το μεγάλο ραντεβού του
Αστέρα Βάρης, σήμερα
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4
ΩΡΑ 17.00 ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Η νίκη του θα σημαίνει άνοδο σε Εθνική
κατηγορία, για πρώτη φορά στα 57 χρόνια
της ιστορίας του.

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΛ6-Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κορωπί 3/4/2011
Αρ. Πρωτ. 6509
Βασ.Κων/νου 47 Κορωπί
Πληροφορίες κ. Μωραϊτη Κ.
Τηλ.: 210 6625.682

Οι Βετεράνοι της Βούλας κατέκτησαν
και το πρωτάθλημα

Αποδοτική η φετεινή αθλητική χρονιά για τη Βούλα, η οποία εκτός από το πρωτάθλημα που κέρδισε χωρίς ήττα, έχει κερδίσει και το κύπελλο!

19ο Εσωτερικό Τουρνουά μπάσκετ Ακαδημιών του Πρωτέα
Απο Παρασκεύη 6 εως Κυριακή 29 Μαϊου θα γίνει το
19ο Εσωτερικό Τουρνουά
μπάσκετ Ακαδημιών “Αγγέλα
Μικεδάκη” του Πρωτέα Βούλας - που φέτος συμπίπτει
με την επέτειο των 30 χρό-

ΓΑΜΟΙ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της
ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος Μωραΐτη που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα και η ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ και της Αγγελικής, το γένος Χαβαλίνα,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί στο Μεσολόγγι,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Μεσολόγγι.

νων του Πρωτέα [1981 2011] και που βρίσκει την
Γυναικεία του ομάδα για
πρώτη φορά στην ιστορία
της στην Α1 Εθνική Κατηγορία, καθώς επίσης ήταν και
φιναλίστ - [μετά απο μία
ιστορική
νίκη
πρόκριση
2/4/11 με Πανιώνιο 77 71...!!!! ] - στον τελικό κυπέλλου μπάσκετ γυναικών Ελλάδος σε ένα παιχνίδι με
γεμάτο το κλειστό γήπεδο
της Ηλιούπολης. Κατά γενική
ομολογία, όπως έγραψε και ο
αθλητικός τύπος, το κύπελλο
το άξιζε ο Πρωτέας! [4/4/11
Πρωτέας - Αθηναϊκός 61 - 64].

Η παιδική & εφηβική του
ομάδα βρίσκονται στην 1η
Κατηγορία μαζι με τις καλύτερες ομάδες της ηλικίας
τους...! Στο 19 εσωτερικό
τουρνουά θα συμμετάσχουν 8
κατηγορίες αθλητών - αθλητριών από τις Ακαδημίες
μπάσκετ του Πρωτέα [500 συνολικά παιδία].
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.proteasvoulas.com
Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας Λυκούργου 17 & Ελ. Βενιζέλου
Βούλα 166.73 [ Κλειστό Γήπεδο Γ. Γεννηματάς ] τηλ 210
8953823 φαξ 210 8956178.
Πλουμίδης Γιάννης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη
προσφορά σε ευρώ σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που
αναφέρεται στις προμήθειες και
του Ν. 2286/95, για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης”.
Η δαπάνη για την προμήθεια
ανέρχεται
στο
ποσό
των
20.313,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
μέχρι την Πέμπτη 21η Απριλίου
2011 στα γραφεία του Δήμου και
ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30π.μ.
στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 2106625.682 έσ. 163.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καισαριανή 13/4/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αρ. Πρωτ. 4351
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φιλαδελφείας Βρυύλων & Κλαζομενών 161 21 Καισαριανή
Τηλ. 210 7292.601 εως 608
Αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Αντιδήμαρχος 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 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011, ενδεικτικής δαπάνης 100.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο
Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 26 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη στις 11.00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 6.150 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
το αργότερο μέχρι τις 10.00π.μ. της ίδιας ημέρας του δ/σμού ήτοι στις
26/4/2011 ημέρα Τρίτη.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο
9 της διακήρυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό

προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματική ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζοτναι 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 τη 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 ημοερμηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικης αίτησης.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των οκτακοσίων (800) ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Αρμόδια υπάλληλος για τη χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι
η κα Σκαροπούλου Εύη τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210 7292.621) για
τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα πέντε (15)
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από
18/4/2011 έως 21/4/2011.
Ο Αντιδήμαρχος
Κων/νος Κωνσταντινίδης

ΕΒΔΟΜΗ
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Κερατέα: Η τέχνη στα οδοφράγματα
Έκλεισε τις πύλες του το Φεστιβάλ τέχνης
και πολιτισμού που διεξήχθη στην πόλη της
Κερατέας ως απάντηση στις βάρβαρες και
αντιλαϊκές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στη θέληση και τις προτάσεις του
Δήμου και των πολιτών της Λαυρεωτικής.
Η απόλυτη επιτυχία του ήταν πνοή ζωής για
τους κατοίκους που εδώ και 4 μήνες είναι
στους δρόμους διεκδικώντας την διαχείριση των δικών τους σκουπιδιών με σύγχρονους και απόλυτα φιλικούς προς το
περιβάλλον τρόπους.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κώστας Λεβαντής
καλωσόρισε τον Μίκη Θεοδωράκη
«Αυτή η στιγμή είναι ξεχωριστή για όλους
μας· υποδεχόμαστε με συγκίνηση τον Μίκη
Θεοδωράκη.
Η ζωντανή ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
ήρθε κοντά μας. Για να συναντήσει τους πολίτες που αντιστέκονται 4 μήνες στις δυνάμεις καταστολής μιας εξουσίας που θέλει
να επιβάλει με κάθε τρόπο τα σχέδια της».

βόμαστε την θέληση του πολίτη, γιατί αυτό
είναι υπόθεση Δημοκρατίας».
Κοντά τους βρέθηκαν πολλά ονόματα του
Το Φεστιβάλ εκτός των εξαιρετικών συμμετοχών του φιλοξένησε τη στήριξη χιλιάδων
πολιτών που έδωσαν το δυναμικό παρών.
Τελευταία ημέρα γιορτής πολιτισμού και αντίστασης ένας Αγωνιστής και σύμβολο
Εθνικής Αντίστασης ο Μανώλης Γλέζος
βρέθηκε εκεί για να υπενθυμίσει πως ο
λαός είναι κυρίαρχος και πως αυτό οφείλουν να το σέβονται οι κυβερνώντες.
«Πάνω από όλα κυριαρχεί η θέληση του
λαού. Δεν κυριαρχεί η γνώμη κανενός καρεκλοκένταυρου, κανενός ανεγκέφαλου
που μέσα από το γραφείο του κανονίζει
πάνω σε χάρτες που θα γίνει τούτο και που
το άλλο. Αν εννοούμε πραγματικά όταν
λέμε “πρώτα ο πολίτης”, πρέπει τότε να σε-

ελληνικού Κοινοβουλίου, καθηγητές από
όλη την εκπαιδευτική βαθμίδα και επικεφαλεις φορεων.

Τάφρος ενάμισυ μέτρου στη Λ. Λαυρίου!
Τάφρος βάθους 1,5 μέτρου στην άνοδο
προς Αθήνα επί της Λεωφόρου Λαυριου,
αποκαλύφθηκε ξημερώματα της 14ης Απριλίου στο ύψος της δεύτερης γέφυρας, για
Κουβαρά.
Η Δημοτική Αρχή του δήμου Λαυρεωτικής,
δήλωνει άγνοια για το ποιοι την άνοιξαν.
Ο αντιδήμαρχος, Βασίλης Θηβαίος όπως
είπε σε πρωινές εκπομπές το πληροφορήθηκε το πρωί όταν βγήκε από το σπίτι του.
Δήλωσε δε ότι "η κατάσταση έχει εκτραπεί,
ολοένα οξύνεται και ως Αρχή δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Φοβόμαστε για τα χειρότερα. Επιτέλους, η Πολιτεία πρέπει να πάρει υπεύθυνη θέση και να μας απαντήσει
επάνω στην ολοκληρωμένη πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ART RESISTANCE FESTIVAL
Στις τρεις αυτές μέρες του Φεστιβάλ της Κερατέας, ζήσαμε από τις πιο
όμορφες μέρες της ζωής μας!
Νιώθουμε ότι η προσπάθεια που κάναμε για να αναδειχτεί ο αγώνας των
κατοίκων της Κερατέας, όχι μόνο δεν πήγε στράφι, αλλά δυνάμωσε.
Αποδείξαμε ότι ο αγώνας αυτός έχει χιλιάδες φίλους από όλη την Αττική, κι όχι μόνο. Έχει χιλιάδες φίλους που συνειδητά πήραν το μέρος
των κατοίκων απέναντι στους μεγαλοεργολάβους, την καταστολή και
την κυβέρνηση που είναι υπόλογη για όλη αυτή την κατάσταση.
Οι κάτοικοι της Κερατέας δεν είναι μια οικτρή μειοψηφία, όπως τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Είναι πλειοψηφία, κι αυτό αποδείχτηκε περίτρανα τις τρεις αυτές μέρες. Μειοψηφία είναι η κυβέρνηση και το κράτος,
και μάλιστα παράνομοι που μεροληπτούν απροκάλυπτα υπέρ των δυνατών, του κεφαλαίου.
Επειδή οι καιροί είναι ζοφεροί, όλοι πρέπει να πάρουμε θέση, να αποφασίσουμε με ποιανού το μέρος είμαστε. Είναι καιρός να αντισταθούμε
σ’ αυτούς που μας καταπιέζουν, αυτούς που λεηλατούν τις ζωές και το
περιβάλλον μας. Αλλά όχι μόνο να αντισταθούμε. Είναι καιρός να αλλάξουμε τα πράγματα, για μια άλλη κοινωνία που θα σέβεται το περιβάλλον, τη μνήμη των ανθρώπων, και θα στηρίζεται στην ισονομία, την
αλληλεγγύη, την άμεση δημοκρατία και την αυτοοργάνωση.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν
στην Κερατέα και στάθηκαν στο ύψος των καιρών! Τους εθελοντές, τα
παιδιά της Κερατέας. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που βρέθηκε
εδώ.

«Αυτό που γίνεται στην Κερατέα είναι ένα
συγκλονιστικό έπος. Ξυπνήστε Έλληνες!
...Ο αγώνας των κατοίκων της Λαυρεωτικής, δείχνει το δρόμο για το πώς θα πρέπει
να αγωνιστούν όλοι οι Έλληνες για να διασώσουν την πατρίδα, την τιμή και την αξιοπρέπεια τους.
Ο αγώνας είναι τίμιος και στο τέλος θα κερδηθεί», διεμήνυσε μεταξύ άλλων ο Μίκης
Θεοδωράκης από την Κερατέα.
Μίκης Θεοδωράκης

ερισσότεροι από 30000 χιλιάδες
λαός έδωσε το παρών στο τριήμερο
φεστιβάλ τέχνης και αντίστασης
στην Κερατέα την προηγούμενη εβδομάδα.
Εκατοντάδες οι καλλιτέχνες που έδωσαν
το παρών. Μουσικοί, εικαστικοί, φωτογράφοι, θεατρικές ομάδες· μαγεία τέχνης,
χρωμάτων και έργου.
Οι συνεχείς δράσεις των καλλιτεχνών γέμιζαν τον χωρο και τον χρόνο με ένταση,
πάθος, χρώματα, μελωδίες και απίστευτες
εικόνες. Χίλιες σκέψεις και συναισθήματα
σε κάθε λεπτό.
Οι κάτοικοι της Κερατέας αγωνίζονται και
από κοντά και τα παιδιά τους. Πιτσιρικάδες εθελοντές όλο το τριήμερο δεν στάθηκαν στιγμή να βοηθούν, όπου υπήρχε
ανάγκη.
Το μήνυμα της αντίστασης στη βία, την
άμεση δημοκρατία, την αυτοοργάνωση,
το σεβασμό στο περιβάλλον και την αλληλεγγύη δεν νομίζω ότι θα τα κατανοούσα καλλίτερα παρά μόνο μέσα από
τέτοιες εκδηλώσεις σύμπνοιας κατοίκων
και πιστης στον αγώνα τους.
Ελπίζω αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός
ώστε κάθε χρόνο να θυμόμαστε και να
ζούμε τέτοιες στιγμές.
Μίλτος Μαγουλάς

Π

Πρωτοδικείο αποφάΤοσισεΤριμελές
την αναβολή εκδίκασης του
θέματος της Κερατέας για τις
Μαΐου.

Τ
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α ΜΑΤ αντιδρούν για την παραμονή
τους στην Κερατέα και έκαναν την
πρώτη τους “στάση” διαμαρτυρίας την περασμένη εβδομάδα.

