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Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ και
το καθεστώς ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

Αντί άρθρου, αυτή την εβδομάδα θα ήθελα να σας κατα-

στήσω κοινωνούς της εισήγησής μου στην Α’ Πανελλήνια

Συνάντηση «Σπιθών», που διοργάνωσαν, με πρωτοβου-

λία τους οι «Σπίθες» Κύπρου, το περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο (16-17/4) στο «Ευρωπαϊκό

Πανεπιστήμιο» Λευκωσίας, με αντικεί-

μενο, το θέμα της επικεφαλίδας του

παρόντος:

Το ιστορικό της υποτέλειας στην οποία

έχει περιέλθει η Ελλάδα, σε συντομία

έχει ως εξής:

Η προσφάτως, τότε, εκλεγμένη κυβέρ-

νηση του κ. Παπανδρέου, παρά τις αν-

τίθετες προεκλογικές της εξαγγελίες,

μεθοδευμένα προχώρησε, το Μάιο του 2010 και εντεύ-

θεν, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών

της Ελλάδος και του διευθυντηρίου της γνωστής πλέον

τρόικας – Ε.Ε., Ε.Κ.Τ. και Δ.Ν.Τ. – μετατρέποντας ένα

χρέος προς ιδιώτες, τράπεζες κλπ., σε χρέος προς κράτη

και διακρατικούς φορείς.

Στις 25 Μαρτίου 2010 υπήρξε συμφωνία και κοινή δή-

λωση αρχηγών κρατών και προέδρων κυβερνήσεων της

ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες, ότι «επαναβεβαιώνουν» ότι

όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να επα-
γρυπνούν για την οικονομική και τη δημοσιονομική στα-
θερότητα στην ευρωζώνη, κάνουν μια αναφορά στην

Ελλάδα, ότι εφ’ όσον χρειαστεί, θα συντονίσουν τη

δράση τους για δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρω-

ζώνη και βάζουν στο «παιχνίδι» και το ΔΝΤ για συνδα-

νειοδότηση. 

Στις 3 Μαϊου 2010 υπογράφεται το «Μνημόνιο» Οικονο-

μικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής και το Μνημόνιο

συνεννόησης.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Υπογράφεται στις 8 Μαϊου 2010 η γνωστή «Σύμβαση Δα-

νειακής Διευκόλυνσης», με τα 15 κράτη-μέλη της ευρωζώ-

νης.

Δύο ημέρες μετά, στις 10/5/10 η κυβέρνηση υπόγραψε τον

λεγόμενο «Διακανονισμό χρηματοδότησης αμέσου ετοιμό-

τητας» με το ΔΝΤ.

Συμμετοχή της Ελλάδας στον «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Στήριξης».

Η Συμβαση Δανειακής διευκόλυνσης αφορούσε Δάνειο των

15 της Ευρωζώνης (πλην Ελλάδας, βεβαίως) ύψους 80 δις

για την εξυπηρέτηση παλαιοτέρων δανείων, που εκείνη τη

στιγμή ανέρχονταν στο ποσό των 290 δις ευρώ περίπου, με

δυσβάσταχτους όρους ελέγχων και κατευθύνσεων της

γνωστής πλέον τρόικας, που αποδιοργανώνουν την οικο-

νομία, συρρικνώνουν το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, θέ-

τουν την Ελλάδα υπό καθεστώς επιτήρησης και

υποτέλειας και προσβάλλουν βάναυσα όχι μόνο την οικο-

νομική συγκρότηση των Ελλήνων, αλλά την ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, όπως αυτή ορίζεται και προστατεύεται από

την «Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του ΟΗΕ.

- Στις 6 Μαϊου 2010 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 65 ο νόμος 3845

(Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης…) που

συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη

Βουλή. Στο παράρτημα ΙΙΙ συμπεριλαμβάνεται και το Μνη-

μόνιο όπου καταγράφονται οι εντολές δράσεων της κυ-

βέρνησης για τη δημοσιονομική οικονομική και διοικητική

αναδιάρθρωση και κυρίως οι «εντολές», οι δεσμεύσεις αν

θέλετε της βούλησης των βουλευτών του κοινοβουλίου.

Υπαγορεύει τι θα ψηφίσει και τι θα εγκρίνει η Βουλή κατά

παράβαση των άρθρων 60 και 61 του Συντάγματος. («ψήφο

κατά συνείδηση»).

Κι επειδή «οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος», κατά

το Σύνταγμα (άρθρο 51 παρ.2), καταλύεται και η λαϊκή κυ-

ριαρχία, επί της οποίας θεμελιώνεται το πολίτευμα της

χώρας και το συμφέρον του Λαού και του έθνους. (παρά-

γραφος 2 και 3 του πρώτου άρθρου του Συντάγματος.

Ο Νόμος 3845 ψηφίστηκε με τη διαδικασία της απλής πλει-

οψηφίας κι όχι με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύν-

ταγμα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, δηλαδή των τριών

πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Το τελευταίο όπως και άλλες συνταγματικές εκτροπές

έχουν επισημανθεί από πολλούς συνταγματολόγους και

νομομαθείς και ενδελεχέστερα, απ’ ότι γνωρίζω, από τον

καθηγητή Γιώργο Κασιμάτη.

Αυτά, για όσους στοιχειωδώς γνωρίζουν τις έννοιες, ση-

μαίνουν κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας, πράγμα που

έχει αναγνωρίσει ως «μείωση της κυριαρχίας» και ο κ. Πα-

πανδρέου και η Ψαρούδα-Μπενάκη το 2005 ως πρόεδρος

της Βουλής, στη διακυβέρνηση Καραμανλή. 

Κι ακόμη, επί ποιας ασυλίας και ποιών περιουσιακών στοι-

χείων αναφέρεται. Μήπως σε τίποτα ξενοδοχεία ή κτίρια

του ΙΚΑ; Όχι. Αναφέρεται σε όποια περιουσιακά στοιχεία

επιλέξει ο δανειστής. Γι’ αυτό στο ίδιο άρθρο (14) παρ.1

αναφέρει ξεκάθαρα ότι: «Η παρούσα Σύμβαση {…} διέπε-
ται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο».
Κι εσείς, στην Κύπρο, το ξέρετε καλύτερα από μας το Αγ-

γλικό δανειακό Δίκαιο. Ο δανειστής λοιπόν μπορεί να επι-

λέξει το κτίριο της Βουλής ή την …Ακρόπολη, όπως

ειπώθηκε, ή τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας. Δεν

θα το κάνει πιθανότατα. Εχει να επιλέξει πιο προσοδοφόρα

περιουσιακά στοιχεία, όπως τις παραλίες μας και τα νησιά

μας, κι άλλα φιλέτα κι ακόμη τις πλουτοπαραγωγικές μας

πηγές.

Αυτές κυρίως τους ενδιαφέρουν γιατί έτσι μπορούν ν’ αφαι-

μάξουν και να αφυδατώσουν παντελώς την Ελλάδα, όχι

γιατί έχουν τίποτα προηγούμενα μαζί της – κάποιοι έχουν

ίσως – αλλά γιατί είναι ωραία, έχει θαυμάσιο κλίμα και κρύ-

βει πλούτο.

Εχουν όμως δικαίωμα και οι κυβερνώντες και οι δανειστές

να υποθηκεύουν τη δημόσια περιουσία;

Η δημόσια περιουσία είναι δύο ειδών:

Είναι η κοινόκτητη εκτός συναλλαγής δημόσια κτήση - η

domaine public de l’ etat, όπως ορίζεται στην εισήγηση του

άρθρου 15 του από 21/6/1937 Νόμου περί διακρίσεως των

κτημάτων. Ο ίδιος ορισμός αποδίδεται και στο Βυζαντινό –

Ρωμαϊκό Δίκαιο και επικαιροποιείται πριν δέκα χρόνια.

(Πρακτικά Βουλής 15/11/2001).

Αυτή η κοινόκτητη δημόσια κτήση – το έδαφος, το υπέδα-

φος και η θάλασσα και η υφαλοκρηπίδα – είναι εκτός οποι-

ασδήποτε συναλλαγής, γιατί συνθέτει τη μια εκ των

βασικών προϋποθέσεων της υπάρξεως ενός κράτους, όπως

ορίζει η επιστήμη της πολιτειολογίας. Το άλλο στοιχείο

είναι ο Λαός, που δεν εκποιείται βεβαίως, αλλά εξαπατά-

ται, καταδυναστεύεται και καταληστεύεται από τους επιτή-

δειους.

Το άλλο είδος δημόσιας περιουσίας είναι η ιδιωτική περι-

ουσία του Δημοσίου (fiscus). Δηλαδή αυτή που αποτελείται

από διάσπαρτες κυρίως εκτάσεις, οικόπεδα, κτίρια που προ-

έρχονται από δωρεές, κληροδοσίες, κατασχέσεις κλπ. Ε,

αυτή μπορεί, μια κυβέρνηση και την διαχειριστεί σύμφωνα

βέβαια με το δημόσιο συμφέρον. 

Δεν πρόκειται όμως γι’ αυτήν και δεν αναφέρεται σ’ αυτήν

η Δανειακή Σύμβαση, όπως αποδεικνύεται από τις υποδεί-

ξεις της τρόικας για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού,

άλλα αεροδρόμια, λιμάνια, ακτές κλπ.

«Νομιμότητα» της Δανειακής Σύμβασης

και του Μνημονίου

Ένα άλλο σοβαρό θέμα, που απασχολεί έγκυρους νομομα-

θείς, ειδικούς επιστήμονες – όπως πρόσφατα στην ημερίδα

που πραγματοποιήθηκε στο Παν. Αθηνών – είναι η εγκυρό-

τητα της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου.

Ο καθηγητής Γ. Κασιμάτης, σε ειδική ενδελεχή μελέτη που

δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με τίτλο «Οι

συμφωνίες Δανεισμού της Ελλάδας με την Ε.Ε. και το

ΔΝΤ», είναι κατηγορηματικός: «Ο ν. 3847/2010 σχετικός με

την κύρωση του Μνημονίου και της Δ. Σύμβασης είναι αν-

τισυνταγματικός και οι «συμβάσεις είναι άκυρες και μάλι-

στα ανυπόστατες».

Παρεμφερείς είναι και οι θέσεις κι άλλων καθηγητών, όπως

του καθηγητή του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θες/νίκης

Κώστα Χρυσόγονου, του καθηγητή του Παν/μίου Πελοπον-

νήσου Ξενοφώντα Κονιάδη κ.ά. αλλά και του τ. προέδρου

του Δ.Σ.Α. Δημ. Παξινού και πολλών άλλων.

Ο καθηγητής Κ. Μπέης στην πρόσφατη ημερίδα, έφτασε να

εγκαλέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί δεν ανέ-

πεμψε καν το νόμο 3847, ως όφειλε, καθ’ ότι έπρεπε να

υπερψηφιστεί από 180 βουλευτές όπως προείπαμε κι όχι

με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις και το Μνημόνιο «μπά-

ζουν» από παντού είναι άκυρα! Το εύλογο ερώτημα αλλά

και η απαίτηση του ελληνικού λαού προς τον επιστημονικό

και πνευματικό κόσμο, προς τους αρμόδιους επιστημονι-

κούς φορείς και κυρίως προς τους δικαστικούς είναι ότι

αυτή η ακυρότητα πρέπει να λάβει επίσημη υπόσταση, δη-

λαδή δικαστική εξαφάνιση.

Τι να κάναμε – Τι να κάνουμε:

Τελειώνοντας θέλω ν’ αναφερθώ στην ακυρότητά τους και

από διπλωματικής πρακτικής εφαρμόζοντας τον κανόνα

rebus sic stantibus (των πραγμάτων ούτως εχόντων), δη-

λαδή απλά επειδή αδυνατούμε να εκπληρώσουμε αυτό το

δυσβάσταχτο πλέον βάρος – άχθος – που μας φορτώσατε.

Πρέπει να διαγραφεί το χρέος ή κατ’ ελάχιστον να μειωθεί

στο 30% όπως έγινε στην Αργεντινή το 2002 με επιμή-

κυνση του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του επιτοκίου

στο απολύτως θεμιτό 2%.

Οσον αφορά την δυνατότητα πραγματοποίησης της πρό-

τασης διαγραφής του χρέους, σας παραπέμπω στην ανά-

λυση του καθηγητή του Παν/μίου Θράκης, Γ.

Κουτρούγκαλου που δημοσιεύθηκε το πρώτον στο ΠΡΙΝ

της Κυριακής: «συνολικά, από το 1956 έως το 2006 συνά-
φθηκαν περίπου 400 συμφωνίες διαχείρισης ή αναδιάρ-
θρωσης χρέους από 81 οφειλέτριες χώρες». Και συνεχίζει:

«Από πλευράς διεθνούς δικαίου, δύο είναι οι βασικές άμυ-

Συνέχεια στη σελ. 3

Απόφαση διακίνησης ιδεών Σελ. 6

Η Κύπρος και το τείχος Σελ. 8

Αντίλογος ελεύθερος σε ιδεο-
λογίες αλλοιωμένες 
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Μητροπολιτης Μεσογαίας &
Λαυρεωτικής Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Παιδιά θαύματα... 
Ηλ. Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Μαθητικός διαγωνισμός 
σύγχρονου χορού Σελ. 13

Πάνω σε δυο ρέματα ο ΧΥΤΑ
Γραμματικού Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
και το καθεστώς ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ
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Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
Συνέχεια από τη σελ. 2

νες που μπορούν να προβάλλουν οι οφειλέτιδες χώρες: η επίκληση “κατάστασης ανάγ-

κης” και η απόκρουση του “ανομιμοποίητου” ή “επονείδιστου” χρέους (odious debt). Την

πρώτη είχε επικαλεστεί ενώπιον του Μόνιμου Διεθνούς Δικαστηρίου το 1938. (επι δι-

κτάτορα Μεταξά), μετά την πτώχευση του 1934, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κράτους

με την εξής επιχειρηματολογία: «Όταν τα κράτη βαρύνονται με υποχρεώσεις έναντι των
οφειλετών τους, τις οποίες δεν μπορούν να εκπληρώσουν παράλληλα με τις υποχρεώ-
σεις τους έναντι του λαού τους, είναι υποχρεωμένα να ικανοποιήσουν κατά προτεραι-
ότητα τις βασικές, κοινωνικές ανάγκες, έστω και με βλάβη των πιστωτών». Το Δ.Δ. μας

δικαίωσε με το σκεπτικό: «το πρώτο καθήκον (του κράτους) είναι απέναντι στον εαυτό

του. Η επιβίωση του αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Τα έσοδά του ορθά αφιερώνονται στον

σκοπό αυτό».

Εν κατακλείδι οι παλαιότερες και πρόσφατες αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων απο-

δεικνύουν περίτρανα ότι η βασική νομική αρχή του δικαίου, ότι ΠΡΩΤΟΣ Νόμος είναι η

σωτηρία της πατρίδας, ισχύει και ενισχύεται με την επικαιροποίησή του.

Για τη σωτηρία των λαών (populi) και για τη σωτηρία της πατρίδας μας βρισκόμαστε σή-

μερα εδώ, γιατί αν θέλουν οι λαοί να επιβιώσουν αξιοπρεπώς πρέπει να παλέψουν γι’

αυτό.

«Σημαντικότατο πολιτικό, επιστημονικό
και κινηματικού χαρακτήρα γεγονός
χαρακτηρίστηκε η Συνάντηση Συνέδριο
που οργάνωσαν οι Σπίθες Κύπρου σε
συνεργασία με τις Σπίθες Ελλάδας»,
όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν δημο-
σιογραφικοί κύκλοι από την Ελλάδα, οι
οποίοι παρακολούθησαν και συμμετεί-
χαν στην συνάντηση. Το συνεδριακό
μέρος της Συνάντησης δεν ήταν μόνο
πρωτότυπο αλλά και ουσιαστικό από
απόψεως πολιτικής και επιστημονικής».

Πλούσια η συνεισφορά των προσωπι-

κοτήτων που συμμετείχαν. Καθηγητές,

πρέσβεις, ανώτατοι στρατιωτικοί, εκ-

πρόσωποι κινημάτων, δημοσιογράφοι,

οικονομολόγοι και πολιτικοί επιστήμο-

νες και εκπρόσωποι βεβαίως “Σπιθών”

από την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά

και η ζώσα σύγχρονη ιστορία μας στο

πρόσωπο του Καπετάν Ερμή. (Βασ.

Πριόβολος).

Οι οργανωτές ομαδοποίησαν σε πέντε

κατηγορίες την ποικιλία των εισηγή-

σεων:

«Α. Αναλύσεις πολιτικές και οικονομι-

κές, σχετικά με την κατάσταση σήμερα

στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Β. Αναλύσεις της διεθνούς κατάστασης

και ειδικότερα της σημερινής συγκυ-

ρίας στην ευρύτερη περιοχή Μεσο-

γείου - Μέσης Ανατολής.

Γ. Αναφορά στα ελληνικά κινήματα –

επαναστατικές δομές (1821, Αντίσταση

1941-44, Αγώνας 55-59).

Δ. Παρουσιάσεις πολλών κινημάτων σε

Ελλάδα, Κύπρο και κατεχόμενα και τα

κινήματα στον αραβικό κόσμο με την

παρουσία ηγετικής φυσιογνωμίας του

αιγυπτιακού επαναστατικού κινήματος

που εκτόπισε τον Μουμπάρακ.

Ε. Τοποθετήσεις πάνω στα οργανωτικά

ζητήματα των κινημάτων και εκτενής

συζήτηση προτάσεων οργανωτικού χα-

ρακτήρα – σχεδιασμού της ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΣΠΙΘΑ»

του Μίκη Θεοδωράκη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η εισήγηση

για το κίνημα ενάντια στους αεροψε-

κασμούς με ύποπτα χημικά στοιχεία,

για άγνωστους λόγους, αλλά με γνω-

στές επιπτώσεις.  

Οσον αφορά τη συνάντηση θα επανέλ-

θουμε γιατι ακούστηκαν πολύ ενδιαφε-

ροντα θέματα.

Πρώτου μεγέθους πολιτικό γεγονός η Α’ Συνάντηση “Σπιθών” στην Κύπρο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΣΠΙΘΑΣ» 

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

...Βρισκόμαστε εδώ μαζί με  άλλες “Σπίθες” από την Ελλάδα και την Κύπρο, για

να «ζυμώσουμε» τις ιδέες

και τις σκέψεις μας, για να

σφυρηλατήσουμε το αγω-

νιστικό μας φρόνημα,

αλλά και για να μπορέ-

σουμε να οργανώσουμε

τις παραπέρα δράσεις μας,

με περισσότερο συστημα-

τικό και αποδοτικό τρόπο.

Είμαστε εδώ για να μπο-

λιασθούμε με τις αγωνίες

των αδελφών μας για το

μέλλον της μαρτυρικής

Κύπρου και του ηρωικού

Λαού της, που μάχονται εδώ και 37 συνεχή χρόνια για μια δίκαιη και βιώσιμη

λύση του Κυπριακού προβλήματος και όχι για μια όποια λύση, παρόμοια με

αυτήν του επαίσχυντου σχεδίου Ανάν.

Σήμερα που η Ελλάδα και  οι Έλληνες βιώνουν τη δική τους κατοχή, είναι ώρι-

μες οι συνθήκες στην Ελλάδα και στην Κύπρο για ένα νέο παλλαϊκό ξεσηκωμό,

παρόμοιο με αυτούς  που έχει καταγράψει η Ιστορία μας, που είναι και η μονα-

δική εγγύηση για να ελευθερωθούν οι Λαοί μας.
Δημήτρης Κυπριώτης, Στρατηγός ε.α

Στιγμιότυπο από το πάνελ μιας οργανωτικής ομάδας, αφού για κάθε ενότητα άλλαζαν και
οι εκπρόσωποι στο πάνελ.

«Η βόρεια Κύπρος τελεί υπό Τουρκική κατοχή».

Ήταν η συνταρακτική δήλωση του Τουρκόφωνου Κύπριου Κοραή από τα κα-

τεχόμενα, του φεουδοκράτους που έστησαν τα κατοχικά στρατεύματα της

Τουρκίας, στη βόρεια Κύπρο.

Μας είπαν πως ήλθαν για να μας απε-

λευθερώσουν και μας στέρησαν την

ελευθερίαν μας, είπε (σε ελεύθερη

απόδοση. Μετά την απομαγνητοφώ-

νηση θα δημοσιευθούν στοιχεία της

ομιλίας του, για τους εποίκους κ.λ.π.). 

Ο Κοραής ήταν αυτός που κατέβασε

την Τουρκική σημαία από την Πρεσβεία

της Τουρκίας, στις πρόσφατες διαδη-

λώσεις των τουρκόφωνων Κυπρίων στα

κατεχόμενα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προβάλλονταν στιγμιότυπα από

τις πρόσφατες διαδηλώσεις καθώς και δηλώσεις τουρκόφωνων Κυπρίων. 

«ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ η Β. Κύπρος»

δηλώνει τουρκόφωνος Κύπριος



4 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-4-2011
«ΕΝΑΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΦΟΝΟΣ»

με τους “ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ”   

Τη νέα θεατρική παράσταση «ΕΝΑΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ

ΦΟΝΟΣ» ανεβάζει η θεατρική σκηνή “Ιχνηλάτες” της Ευαγ-

γελίας Στρατή.
Ο ντετέκτιβ Γκολντ, Βάιο Γκολντ, έρχεται αντιμέτωπος με μία
ακόμη πρόκληση. Η Κλάρα Πάρκερ μπαίνει στο γραφείο του για να
ζητήσει την βοήθεια του για την επίλυση ενός φόνου. Για την δο-
λοφονία του αγαπημένου της Τζον.... 
.Θεατρικός Συγγραφέας: Eυαγγελία Στρατή

Σκηνοθεσία: Μηνάς Μπανούμπ Βάιο Γκόλντ: Βασίλης Κουσούνέλος  

Άρνολντ Τόμας: Στ. Γεωργόπουλος  Κλάρα Πάρκερ: Μαυρίδου Ζωή

Μουσική επιμέλεια: Μηνάς Μπανούμπ Παραγωγή: Michael Lawson

ΤΡΙΤΗ 26 Απριλίου - ΒΑΒΕΛ
«Ζακυνθινές ομιλίες» θα παρουσιάσει η θεατρική σκηνή,

του Νίκου Γουσέτη.

Ο Μυρτούλης και η Δροσούλα, Ιντερμέντιο:

Αποδίδουν: Βάσω Κουβελά και Μαρία Χαλεπλή.

Το Σκολειό
Αποδίδουν: Γ. Ταυρίδης – Β. Κουβελά – Μ. Χαλεπλή – Π. Τσέρνας – Μ. Σαμπάνης.

Πρώτη νύχτα γάμου Αποδίδουν: Γιώργος Ταυρίδης – Βάσω Κουβελά – Μαρία

Χαλεπλή – Πασχάλης Τσέρνας – Μιχάλης Σαμπάνης.

Μουσική και τραγούδι: Γ. Ταυρίδης – Π. Τσέρνας – Μ. Σαμπάνης.

Η Αρκούδα
Η χήρα Πόποβα ζει μόνη στο υποστατικό της με τον / την οικονόμο

της, μέσα σε βαρύ πένθος. Ο Νικολάι Μιχαήλοβιτς πέθανε και είναι

απαρηγόρητη. Του έχει υποσχεθεί αιώνια πίστη…  Έτσι ξαφνικά μπαί-

νει ένας απρόσκλητος επισκέπτης, ο απόστρατος κτηματίας Γκρηγ-

κόρη Στεπάνοβιτς Σμηρνώφ για να της ζητήσει τα χρέη του...

Το Σωματείο Ελλήνων Χο-

ρογράφων - με την υποστή-

ριξη του Υπουργείου

Πολιτισμού και Τουρισμού,

την συνεργασία του Ελληνι-

κού τμήματος του Διεθνούς

Συμβουλίου Χορού CID UN-

ESCO και το πρόγραμμα

ATHENS EVERY WEEK -

γιορτάζει την Παγκόσμια

Ημέρα Χορού.

Στις 29 Απριλίου, ο χορός

βγαίνει στο δημόσιο χώρο! 

Ξεκινώντας από το Σύν-

ταγμα, το μεσημέρι της Πα-

ρασκευής, μέλη του

Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων και πολλές ακόμη

ανεξάρτητες παρουσίες μας

προσκαλούν σε ένα χορευ-

τικό ... περίπατο. 

Κατηφορίζουμε την οδό

Ερμού, διασχίζουμε το Μο-

ναστηράκι και μέσω της

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

φτάνουμε στο Μουσείο της

Ακρόπολης.

Μια σειρά από χορευτικά

happenings θα πραγματο-

ποιηθούν σε τρείς διαδρο-

μές (Ερμού, Ηφαίστου,

Διονυσίου Αρεοπαγίτου) και

εφτά στάσεις (Σύνταγμα,

Ερμού & Νίκης, Καπνικα-

ρέα, Μοναστηράκι, Θησείο,

Ηρώδειο, Μουσείο Ακρόπο-

λης).

Παράλληλες εκδηλώσεις θα

πραγματοποιηθούν σε

Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

Χανιά, Σύρο, σε δημόσιους

χώρους (πλατείες, δρόμους

κ.λπ.).

Συμμετέχοντας στον εορτα-

σμό, πολλά στούντιο χορού

θα προσφέρουν δωρεάν μα-

θήματα όλων των ειδών

χορού.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):
Αγγελόσκονη / Αγγελική Παπαδά-

του (ΑΣΚΤ, VSA hellas)

Ακτίνα / Σοφία Καραγιάννη

Αλλαχού / Μέτη Παναγιωτοπούλου

Δαγίπολη / Γιώργος Χριστάκης

Έλιξ / Χριστίνα Κλεισιούνη

Εννιάμορφο / Τέτη Νικολοπούλου

Ήρος Άγγελος / Πέτρος Γάλλιας

Κι όμως κινείται / Χρ. Σουγιουλτζή

Περιηγητές /  Βιλελμίνη Ανδριώτη

Πρόσχημα / Μαρία Κολιοπούλου

Φωτοσκίασις / Αγγ. Παπαδοπούλου

Χοροθέατρο 7/ Γιάν. Πολύζος

Asomo/ Μόνικα Κολοκοτρώνη

Blue Bling / Τίμος Ζέχας 

Creo / Πωλίνα Κρεμαστά

Eekuipoiz / Χρήστος Καούκης, Mar-

ion Renard

Inside noise / Κων/νος Ρίζος

Metamorphosis / Ανν Μαρί Μαρίνος

On Off/ Μαρία Σόφτση (Quilombo)

Present Bodies

YELP/ Μαριέλα Νέστορα

Παγκόσμια Ημέρα Χορού - 29/4
ο χορός βγαίνει στο δημόσιο χώρο! 

Κυριακή, 22 Μαΐου Αθήνα

Πυρετώδεις οι προετοιμασίες των Απόδη-

μων Επτανήσιων στην Αττική για τις ετή-

σιες επετειακές εκδηλώσεις.

Τα Σωματεία των επτά Νησιών στην Ατ-

τική, κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες με το

συντονισμό ενός Νησιού εναλλάξ, οργα-

νώνουν ποικίλες εκδηλώσεις ανάλογα και

με τις πρωτοβουλίες του Συντονιστή.

Τη χρονιά αυτή Συντονιστής είναι η Κέρ-

κυρα, με την ΟΚΕΣΑ.

Όμως, δυνάμεις που θέλουν να συκοφαν-

τήσουν την ΟΚΕΣΑ ως...διαλυμένη, την

εμπόδισαν να αναλάβει τις ευθύνες της ως

Συντονιστής των Επτανησίων, με αποτέ-

λεσμα η Κέρκυρα να υποβαθμίζεται και οι

άλλοι Επτανήσιοι, σωστά να αισθάνονται

προσβεβλημένοι.

Έτσι, αναλήφθηκε πρωτοβουλία και πολλά

πρωτοβάθμια Κερκυραϊκά Σωματεία συγ-

κρότησαν Συντονιστικό το οποίο επάξια

έχει το ρόλο Συντονιστή, δουλεύει σκληρά

και προετοίμασε τις προτάσεις του προς

τα Επτανησιακά Σωματεία.

Το Συντονιστικό των Κερκυραίων απέδειξε

ότι, όταν υπάρχει βούληση, τα πάντα είναι

εύκολα και δυνατά!

Το σημαντικότερο, έσωσαν την... τιμή της

Κέρκυρας από όσους διαχρονικά, αν δεν

την εμπορεύονται, την παραπετούν!

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Κυριακή 22 Μαϊου ώρα 11.00 Δοξολογία

στον Ιερό ναό Αγίας Τριάδας - Ρωσική Εκ-

κλησία-οδός Φιλελλήνων 11.45 

Καταθεση στεφάνων στο μνημείο του

Αγνώστου Στρατιώτου 

19.00 Εορταστική εκδήλωση στο ξενοδο-

χείο "ATHENS IMPERIAL"πλατεία Καραϊ-

σκάκη, με την συμμετοχή χορευτικών και

χορωδιών απο ολα τα Επτάνησα.

ΤΗΛ. - FAX.: 2106017441

Κιν.: 6974969386,6956279502

www.enosieptanision.gr 

info@enosieptanision.gr

Η ΜΚΟ «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία»

διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά τον δια-

γωνισμό φωτογραφίας «Ειρήνη Είναι» . Ο

διαγωνισμός για πρώτη φορά γίνεται διε-

θνής. Οι συμμετοχές γίνονται αποκλειστικά

από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού

www.eirineinai.gr. μέχρι τις 20 Ιουλίου 2011.

Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν

τους όρους συμμετοχής και ακριβείς οδη-

γίες. Το θέμα του φετεινού διαγωνισμού,

είναι η «Ανθρώπινη Πολυμορφία». 

Υπάρχουν 4 κατηγορίες συμμετοχών: 

1. Ασπρόμαυρες

2. Έγχρωμες 

3. Επεξεργασμένες

4. Μαθητικές

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην

21η Σεπτεμβρίου 2011, παγκόσμια ημέρα

της Ειρήνης.  

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UN-

ESCO. 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προγραμματισμός για την 147η Επέτειο της ΕΝΩΣΗΣ

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Ειρήνη είναι»
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ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

Σάββατο 14 Μαϊου στις 10.00μμ

στην art gallery café, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ,

Βούλα, η μοναδική  ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ θα ερμηνεύ-

σει μελωδίες και μπαλάντες, ξαναβιώνοντας την

ατμόσφαιρα των μπουάτ των 60 – 70s. 

Συμμετέχει ο ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Εισιτήριο €20 

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Σάββατο 14& 21 Μαϊου στις  12.00 π.μ.
δύο διαφορετικές παιδικές παραστάσεις κούκλας.

«Ο ΣΠΙΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ»

Σενάριο, Σκηνοθεσία,

Κατασκευές: Μπέσσυ

Χαϊκάλη

Ο Βασιλιάς με τον

κακό του χαρακτήρα,

έχει καταφέρει να διώ-

ξει τους πάντες από το

παλάτι! Ακόμα και τα

παιδιά!.. Ο μικρός Σπί-

θας ,όμως, αψηφά  τις

διαταγές του και τρυ-

πώνει 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 κυριο-

λεκτικά!

Ομαδική έκθεση με τίτλο The Burrow θα

εγκαινιαστεί στις 14 Μαϊου, από ώρα

18:00-21:00.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Νάγια Φραγ-

κούλη (Νέα Υόρκη), Jim Osman (Νέα

Υόρκη), Anna Kanai (Ζυρίχη), Andreas

Dobler (Ζυρίχη), Αντιγόνη Πασίδη (Λον-

δίνο/Αθήνα), Edgar Martins (Λονδίνο)

Ξεκινώντας με την προϋπόθεση πως κάθε
μορφή αρχιτεκτονικής ή χώρου δημιουργείται
από την ανάγκη μας για προστασία, εξετάζουμε
την περίπλοκη σχέση μεταξύ τεχνητού χώρου
και φυσικού περιβάλλοντος. Από τη μια πλευρά,
βρίσκονται οι περίπλοκες δομές που μορφοποι-
ούν το αστικό τοπίο και όλες τις διαφορετικές
ζώνες που το απαρτίζουν. Από την άλλη, η απο-
ξένωση από το αυθεντικό τοπίο που αυτές επι-
φέρουν. Αν η ιστορία του Κάφκα, απ’ την οποία
πάρθηκε ο τίτλος της έκθεσης, μας λέει πως ο
φόβος είναι ένα ενδότερο συναίσθημα απ’ το
οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, τότε τα
πρόσφατα γεγονότα στην Ιαπωνία αναμφίβολα

επιβεβαιώνουν τη τρωτότητά μας.
Τον 18ο και 19ο, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες στην

Ελλάδα ζωγράφιζαν και σχεδίαζαν τα αρχαία
συντρίμια, ξαναπαρουσιάζοντας τα απομεινάρια
τους και επιτρέποντας στη φαντασία τους να
επιβεβαιώσει ένα αρμονικό σκηνικό ιδεώδους
ισορροπίας ανάμεσα στη φύση και το πολιτισμό. 

Ομαδική έκθεση The Burrow

SIAKOS HANAPPE House of Art

Μαραγκού 16 - Γλυφάδα, Αθήνα – info@siakos-hanappe.comt 210 8982510

“Πεδίον Ολισθηρόν” 
με το Χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ

Σάββατο 30 Απριλίου, 21:00 - Ιδρυμα Κακογιάννης

Η ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. είναι μια ομάδα σύγχρονου χορού. Δημιουργήθηκε το Μάιο του 2004 στην

Αθήνα. Ο πυρήνας της ομάδας αποτελείται από άτομα με κινητικό πρόβλημα. Ο Γιώργος

Χρηστάκης εμπνευστής και δημιουργός αυτής της πρωτοβουλίας, είναι ο ίδιος άτομο με κι-

νητική αναπηρία. Στην ομάδα συμμετέχουν και άλλοι χορευτές, χορεύτριες και μουσικοί

καθώς και άλλοι επαγγελματίες χωρίς κάποιο κι-

νητικό πρόβλημα.

Το έργο της ομάδας, κατά βάση δεν έχει καμία

σχέση με την αναπηρία, ενώ η αναπηρία υφίσταται

στο σύνολο του έργου: Η αναπηρία απλώς υφί-

σταται επειδή δεν μπορεί να εξαφανιστεί και να

αρνηθεί ο χορευτής και ο θεατής την ύπαρξή της. 

...Η ανατροπή είναι ολοκληρωτική σε σημείο που

δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος έχει ή

δεν έχει αναπηρία.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  

τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570

info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Μια ομάδα φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ., από όλα τα έτη και τα εργα-

στήρια της σχολής, οργανώνει ομαδική έκθεση με πάνω από 50

συμμετοχές νέων καλλιτεχνών και ευρεία γκάμα εικαστικών έργων

(ζωγραφική, χαρακτική, κατασκευές).

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Μηχα-

νουργείου Λαυρίου (Λιμάνι Λαυρίου, δυτικά), και θα διαρκέσει από

30 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου. 

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:

Δευτέρα με Παρασκευή: 6.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ.

Τετάρτη, Σάββατο & Κυριακή: 11.00 π.μ. - 1 μ.μ. και 6.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 30 Απριλίου από

τις 7.00 μ.μ. και μετά.

Σκοπός της έκθεσης είναι η συμπαράσταση και η ενίσχυση του

δίκαιου αγώνα των κατοίκων της Κερατέας, και της ευρύτερης

Λαυρεωτικής, ενάντια στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή

της Κερατέας, έναν αγώνα που αφορά το περιβάλλον και την

ποιότητα ζωής όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλά όλης

της Αττικής.

ΕΚΔΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώ-

νει ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Κόρινθο, την Κυ-

ριακή 8 Μαϊου.

Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 210 8990.147 & Εφη Γα-

βριλάκη 6937730962

Ο Δήμος Παλλήνης 

οργανώνει ανοιχτή 

συζήτηση με το 

Μίμη Ανδρουλάκη με 

αφορμή το βιβλίο του 

“Η έβδομη αίσθηση”, 

που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου και Αριστείδου), την Παρασκευή

6 Μαϊου, στις 7μ.μ.

Καραόκε πάρτυ
στο Νέα Μάκρη

Tennis Club
Σάββατο 30/4, 20.30

Παραλία Νέας Μάκρης
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3ΒΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝ

ΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
έως 30 Απριλίου

Ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και της

εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά των πυρκαγιών,  ο

Δήμος  Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης καλεί όλους τους

ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων της περιοχής να

φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό (αποψίλωση) των

ιδιοκτησιών τους από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά,

έως 30.4.2011.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε  ότι: 

α) Ως αντιπυρική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα

από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους

β) Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός κατοικημένων

περιοχών ή  κοντά σε αυτές, πρέπει να έχουν  αποψιλω-

θεί (καθαριστεί) και να έχει γίνει απομάκρυνση των ξερών

χόρτων και τυχόν εύφλεκτων υλικών, τόσο εντός του οι-

κοπέδου,  όσο και σε απόσταση εκατό  μέτρων περιμε-

τρικά ολόκληρης της έκτασής τους, πριν την έναρξη της

αντιπυρικής περιόδου, βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του

Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). Σε κάθε άλλη περίπτωση

υπάρχουν νόμιμες συνέπειες, (Πυροσβ. Διάταξη υπ’ αρ.

4/87 άρθρο 1 και άρθρο Ποινικού Κώδικα 433).

γ) Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου το

άναμμα φωτιάς (Πυρ. Διάταξη 4/87 άρθρο 1).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΣ 

Γίνε εθελοντής!

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι σημερινές κοινωνίες χαρα-

κτηρίζονται από υλικό ευδαιμονισμό και ατομικισμό. Στη νέα χι-

λιετία το σύνθημα «αντισταθείτε» παίρνει και την έννοια της

προσπάθειας στο επίπεδο της αλληλεγγύης, στο επίπεδο «ο

ένας για τον άλλο και όλοι μαζί για την κοινωνία των πολιτών».

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ είναι ένα καθημερινό γύμνασμα ψυχής, που

μας εξυψώνει και οδηγεί στην έξοδο από την παθητικότητα. Οι

εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διασφαλίζουν

στον πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει καθημερινά, όπου

υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες και ακόμα να εκφράζει με

τον τρόπο του την αλληλεγγύη του για μεγάλα προβλήματα της

ανθρωπότητας όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος.

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι οι εθελοντές αποτε-

λούν πυλώνα της κοινωνίας και η ενεργοποίησή τους μπορεί

να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα της ζωής της πόλης, γι’ αυτό

και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύ-

θυνση.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και

συμμετοχή των κατοίκων στο δημοτικό έργο ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να υποβάλετε αίτηση στο Δήμο

μας μέχρι τις 30 Απριλίου για να συμμετέχετε ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

-  ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ στο πρόγραμμα  πυροπροστασίας 

• Πληροφορίες για την Δημοτική Κοινότητα Βάρης:  στο τηλέ-

φωνο  2132030470, Δώρα Βολτέρα καθημερινά από ώρα 8.00π.μ.

– 14.00 μ.μ.

•  Πληροφορίες για την Δημοτική Κοινότητα Βούλας:  στο τη-

λέφωνο  2132020000, Αικατερίνη Ελευθερίου &  Μαρία Κέκκα

καθημερινά από ώρα 08.00π.μ. – 14.00 μ.μ.

• Πληροφορίες για την Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης: 

στο τηλέφωνο  2132020703, Έφη Ποδάρα, καθημερινά από ώρα

08.00 π.μ.  – 14.00 μ.μ. 

Σας περιμένουμε όλους γιατί ο εθελοντισμός προϋποθέτει

ελεύθερους και ενημερωμένους πολίτες που είναι έτοιμοι να

υποβληθούν σε μικρές ή μεγάλες θυσίες, όταν έχουν πεισθεί ότι

αυτές γίνονται για το σύνολο της κοινωνίας και όχι για την εξυ-

πηρέτηση κάποιας εξουσίας ή σκοπιμότητας.

Με εκτίμηση ο Αντιδήμαρχος   

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΣ 

Πολύωρη ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

των 3Β την Δευτέρα 18 Απριλίου και με τη συνηθισμένη

πλέον ατμόσφαιρα μικροδιενέξεων.  Πολλά και ενδιαφέ-

ροντα τα θέματα που τέθηκαν προ ημερησίας. 

Απόφαση Διακίνησης ιδεών!!

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γρ. Κωσταντέλλος αναφέρθηκε σε

“Απόφαση διακίνησης ιδεών”, που έχει αναρτηθεί στο site του

Δήμου www.vvv.gov.gr και όπως υποστήριξε, έχει εισαχθεί μια

διάταξη η οποία ουσιαστικά αναιρεί μια βασική αρχή του Συντάγ-

ματος, περί ελευθερίας της διακίνησης και προβολής των ιδεών,

καθώς ορίζει ότι προκειμένου οι διάφοροι  φορείς να κάνουν μια

υπαίθρια συγκέντρωση θα πρέπει να συνεδριάζει το Δημοτικό

Συμβούλιο και να δίνει ή όχι άδεια.  Επ’ αυτού αναφέρθηκε και ο

Κ. Πασακυριάκος και ο Γ. Σκουμπούρης. Ο Κ. Πασακυριάκος ζή-

τησε να τον ενημερώσουν σε ποιά νομοθεσία στηρίχτηκε αυτός

ο κανονισμός, ενώ ο Γ. Σκουμπούρης επεσήμανε ότι θα πρέπει να

ακυρωθεί. 

Ο Δήμαρχος στην ουσία δεν απάντησε στις ερωτήσεις των Δη-

μοτικών Συμβούλων, αφού απαντώντας αναφέρθηκε μόνο στο

κομμάτι του κανονισμού, που αφορά τις διαφημίσεις. 

Εμείς είχαμε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Δήμου την “από-

φαση διακίνησης ιδεών” όπως την ονόμαζε προ εβδομάδων. Την

κατεβάσαμε ξανά μόλις χθες και έχει διαφοροποιηθεί.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι αναφέρεται ως “Κανονιστική Απόφαση”

ενώ δεν έχει έρθει ποτε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, αφού δεν

έχει ποτέ συνεδριάσει καθώς επίσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο·

κάτι που ίσως δεν γνώριζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι(;)

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, όσον αφορά την παρουσίασή του

ως ψηφισμένη απόφαση από το Δ.Σ. Κατά τα λοιπά θα ασχολη-

θούμε όταν και εφόσον έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επαληθεύεται η τριπλή “συσκευασία” 

του Δήμου 3Β

Ο Διονύσης Κοντονής έκανε μια ερώτηση που θα ήθελα κι εγώ η

ίδια να κάνω στο Δήμαρχο, γνωρίζοντας από πριν την απάντηση. 

Ρώτησε λοιπόν: Οι κάρτες των δημοτών για την ελεύθερη είσοδο

στις πλαζ θα ισχύουν για όλες τις πλαζ του Δήμου Βάρη –

Βούλα – Βουλιαγμένη, ή ο Βουλιώτης θα μπαίνει μόνο στην

πλαζ της Βούλας δωρεάν, ο Βαριώτης στης Βάρης και πάει λέ-

γοντας; 

Ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας με την απάντησή του επιβεβαί-

ωσε τις υποψίες μου. Μετά απ’ όλη αυτή την προσπάθεια που έχει

κάνει να μας πείσει ότι πλέον δεν υπάρχουν 3 Δήμοι κι ότι όλοι

οι κάτοικοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο, αφού είμαστε ένα σύ-

νολο, ένας ενιαίος Δήμος, ήρθε η αποστομωτική απάντησή του,

ότι είμαστε 3 σε 1: «Ο κάθε Δήμος θα έχει εκείνο που είχε πριν,

δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή ο Δημότης της Βούλας θα έχει ελεύ-

θερες τις παραλίες της Βούλας· μόνο. Ό,τι καθεστώς υπήρχε

πριν, θα υπάρχει και τώρα».

Σ.Σ.: Υπάρχει αλήθεια δημότης Βούλας και Δημότης Βάρης

ακόμη; 

Ακόμα μια ανισότητα ανάμεσα στους Δημότες των 3Β έθιξε ο Δ.

Κοντονής, όταν αναφέρθηκε στους Δημοτικούς φόρους που πλη-

ρώνουν οι ιδιοκτήτες  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος, αφού οι επιχειρήσεις της Βουλιαγμένης πληρώνουν

παραπάνω απ’ ότι των άλλων δύο κοινοτήτων.  Ο Δήμαρχος του

απάντησε με αντίστοιχο τρόπο, λέγοντάς του ότι στην Βουλιαγ-

μένη τους μάθανε να πληρώνουν και δεν θα το αλλάξουν τώρα.  

Σταματάει η οικοδόμηση του Γυμνασίου Βουλιαγμένης;

Συζητιέται η τύχη της ανέγερσης του Γυμνασίου Βουλιαγμένης,

αφού ο ΟΣΚ δηλώνει αδυναμία πληρωμών. Ετσι συζητήθηκε ως

πρώτο θέμα στο Δ.Σ.  Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι το

έργο να παραταθεί και να αποτανθεί ο Δήμος στο ΕΣΠΑ για να

δώσει τους πόρους. Η χειρότερη των περιπτώσεων είναι αν δεν

βρούν άλλο πόρο χρηματοδότησης, να το χρηματοδοτήσουν από

ίδιους πόρους. «Ελπίζουμε, είπε η Αντιδήμαρχος Ηλ. Τσιριγώτη,

εισηγούμενη το θέμα, ότι δεν θα φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο,

γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πόροι απ’ το ΕΣΠΑ ακόμα. Γι’ αυτό το

λόγο επείγει να πάρουμε την απόφαση ώστε να κινηθούν οι δια-

δικασίες γρήγορα. Το έργο έφτασε σ’ αυτό το σημείο γιατί υπήρ-

ξαν δυσκολίες στις θεμελιώσεις του, αλλά και γιατί υπάρχει

πρόβλημα στις πληρωμές. Εδώ και ένα τετράμηνο ο ΟΣΚ δεν πλη-

ρώνει· έχει οικονομικά προβλήματα». κατέληξε η Η. Τσιριγώτη.  

Ο Παν. Καπετανέας και ο Κ. Πασακυριάκος, ρώτησαν αν έχουν

γίνει  ενέργεις από το Δήμο  προκειμένου να πιεστεί ο ΟΣΚ και να

συνεχίσει το έργο. Ο Δ. Κοντονής δεν είναι τόσο αισιόδοξος για

την πορεία του έργου, μέσω του ΕΣΠΑ και πρότεινε ότι από τώρα

πρέπει να ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης. 

Μιά άλλη οπτική έδωσε ο Κικίλιας, τονίζοντας ότι έχουμε μει-

ώσεις εκπαιδευτικών και συγχωνεύσεις σχολείων. Έτσι τη δεδο-

μένη στιγμή εκτός από χρηματοδοτήσεις των κτιρίων που θα

στεγαστούν τα σχολεία, ο Δήμος θα πρέπει να χρηματοδοτήσει

και προσωπικό για να τα στελεχώσει.

Αναβλήθηκε η απόφαση δημοπράτησης Καντίνας

Τη δημοπράτηση της καντίνας στον όρμο Ζώσκας, είχε ως 7ο

θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο (18/4).  Να θυμίσουμε εδώ ότι ο επι-

χειρηματίας είχε ζητήσει παράταξη μίσθωσης πριν τις εκλογές,

αφού είχε λήξει η σύμβασή του. 

Ο Δήμαρχος είχε ήδη αποχωρήσει, όταν ξεκίνησε η συζήτηση,

οπότε τέτοιες αποφάσεις αρχηγού απόντος, συνήθως αναβάλ-

λονται... 

Ετσι αφού συζητήθηκε με ερωτήσεις για τη νομιμότητα της καν-

τίνας από τον αρχηγό της μειζονος μειοψηφίας Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο και την επισήμανσή του ότι είναι λάθος να μισθώνεται

για έναν μόνο χρόνο, γιατί «μπορεί με πιο μακροχρόνιες να πε-

τύχει υψηλότερα μισθώματα ο Δήμος», ακολούθησε συζήτηση

από τους συμβούλους της 

μειοψηφίας που διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν έρχονται στο συμβού-

λιο τα θέματα με επαρκείς εισηγήσεις και τα σχετικά  έγγραφα με

αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωμένη άποψη.

Ο Π. Καπετανέας αναφέρθηκε στις κατασκευές της καντίνας  και

έκανε τη σύγκριση με τα καταστήματα της Βάρκιζας, λέγοντας

ότι η εν λόγω καντίνα έχει περισσότερες αυθαίρετες κατασκευές

απ' αυτά.

Ο Νίκος Ζυγούρης αναρωτήθηκε αν γνωρίζει το σώμα μήπως η

καντίνα είναι εντός αιγιαλού. Ζήτησε δε να τεθεί συνολικά το

θέμα των καντινών στη Βουλιαγμένη, και να συζητηθούν ως

προς τη νομική, αλλά και την αισθητική τους διάσταση.

Τέλος ο Γρ. Κωνσταντέλλος έκανε πρόταση αναβολής, η οποία

ψηφίστηκε ομόφωνα.

Υπάρχει απόφαση Διακίνησης ιδεών!!

Επαληθεύεται η τριπλή “συσκευασία” του Δήμου 3Β

Αναβλήθηκε η απόφαση δημοπράτησης Καντίνας στον όρμο Ζώσκα
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Ενα ακατάλληλο έργο 
που πρέπει να γίνει!!!

«Αν περνούσε από το χέρι μου θα σταμα-
τούσα την κατασκευή αυτή σήμερα κιόλας.
Επειδή όμως μέσα στο συγκεκριμένο έργο,
έχουν ενταχθεί και άλλου είδους ρυθμίσεις,
όπως χώροι πρασίνου κάποιοι μικροί χώροι
περιπάτου και άλλα τα οποία θα ήταν κρίμα
να τα στερήσουμε από την πόλη και παρ’ ότι
η δικιά μου προσωπική πρόθεση ήτανε να
βρούμε ένα τρόπο να απαλλαγούμε απ’ το
έργο – το οποίο μόλις φτάσει στην οδό Σω-
κράτους θα δημιουργήσει σοβαρότατα προ-
βλήματα - σας παρακαλώ πάρα πολύ να
υπερψηφίσουμε την παράταση της εργολα-
βίας. Ένας απ’ τους βασικότερους λόγους
που δεν το θέλουμε είναι γιατί δεν υπάρχει
μελέτη εφαρμογής, κάνουμε ένα έργο το
οποίο δεν έχει σχέδιο. Υπήρξε ένα ωραίο
τεύχος υπογεγραμμένο όχι από τον καθη-
γητή του Πολυτεχνείου κ. Βλαστό, αλλά
από δύο συνεργάτες του, το οποίο αποτε-
λούσε μια προκαταρκτική ιδέα, ένα ευχο-
λόγιο, μια προμελέτη, για το τι θα
μπορούσε να γίνει στην πόλη», είπε η Αν-

τιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη και ολο-

κλήρωσε λέγοντας ότι «Φταίει ο
προηγούμενος Δήμαρχος και η προηγού-
μενη διοίκηση». 

Συνένοχοι και οι δύο

Το ίδιο συνένοχοι, συνεχίζουμε να λέμε

εμείς, είναι και οι τωρινοί Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι – όσοι το ψήφισαν – αφού έπρεπε

να ψάξουν να βρούν λύση, να προσβάλουν

το έργο εφ’ όσον δεν έχει καν σχέδιο και

μελέτη. Κι όχι να συνεχίσουν το «έγ-
κλημα», όπως το ονόμασε η ίδια η Ηλέκτρα

Τσιριγώτη. 

Αν ο Δήμαρχος θέλει ντε και καλά να γίνει

το έργο για να μη χάσει η Βουλιαγμένη μια

λουρίδα πρασίνου που εντάσσεται στο ίδιο

πρόγραμμα, δείχνει πόσο ενδιαφέρεται για

την ΔΗΜΟ των τριών πόλεων.

«Όνειδος για τη Βούλα» χαρακτήρισε το

έργο του ποδηλατόδρόμου ο Γ. Νιτερόπου-

λος. «Έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλά προ-
βλήματα και θα δημιουργηθούν κι άλλα, και
αλίμονο μη θρηνήσουμε θύματα έτσι όπως
έχει χαρακτηριστεί ο ποδηλατρόδρομος.
Ήδη οι καταστηματάρχες της οδού Σωκρά-

τους, έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους
και δυστυχώς τα ακούμε εμείς γιατί νομί-
ζουνε ότι εμείς το προχωράμε το έργο. Δυ-
στυχώς βαδίζουμε με το παρελθόν και δεν
έχουμε δικαίωμα να το σταματήσουμε, γιατί

θα χρεώσουμε το Δήμο 500.000 ευρώ ως
αποζημίωση προς τον εργολάβο». 
Ο Παν. Καπετανέας αναρωτήθηκε αν είχε

προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, αν ρωτή-

θηκαν οι κάτοικοι της Βούλας για το έργο. 

Σ.Σ.: Φυσικά, όχι δημόσια διαβούλευση δεν

έχει γίνει, αλλά ούτε καν έναν σύλλογο πο-

δηλατών δεν συμβουλευτήκανε. 

Τελικά το λόγο ξαναπήρε η Ηλ. Τσιριγώτη

και είπε «εγώ η ίδια που έθεσα το θέμα σάς
ζητάω να ψηφίσετε την παράταση. Από ‘κει
και πέρα θέλω να διευκρινίσω ότι στην
πραγματικότητα δεν έχουμε κάνει τίποτε
άλλο παρά να διαπλατύνουμε τα πεζοδρό-
μια στους δρόμους από τους οποίους περ-
νάει αυτό που κατ’ ευφημισμό λέμε
ποδηλατόδρομο». 

Τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβού-

λιο πάνω στο θέμα αυτό, κατέδειξαν πως ο

ποδηλατόδρομος στη Βούλα, σαν έργο, όχι

μόνο είναι απαράδεκτο, αλλά και επικίν-

δυνο.

“Το υλικό που χρησιμοποιείται” είπε η Ηλ.

Τσιριγώτη, “το κουρασάνι, είναι ακατάλ-
ληλο. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ασφαλ-
τικού τύπου υλικό”. 

Ο Παναγιώτης Καπετανέας, ζήτησε να

προχωρήσει το έργο διορθώνοντας τα

αδύνατα σημεία του.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης αναφέρθηκε σε

μια φράση της εισήγησης που λέει ότι «η

καθυστέρηση του έρχου δεν γίνεται με

υπαιτιότητα του εργολάβου». Τόνισε λοι-

πόν, ότι η εισήγηση δεν πρέπει να ψηφιστεί

έτσι, γιατί μετά ο εργολάβος θα ζητάει κι

άλλα λεφτά. 

Η παράταση του έργου ψηφίστηκε τελικά

με την αλλαγή της φράσης που ζήτησε ο Γ.

Σκουμπούρης. 

Και ένας λογικός!

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψη-

φίας Ευάγγελος Αποστολάτος, ίσως

είναι η πρώτη φορά που μίλησε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, αλλά είπε το αυτο-

νότο: “Μήπως είναι καλύτερα να
πληρώσουμε τα 500.000 € και να στα-
ματήσει το έργο παρά να θρηνήσουμε
κάποια ανθρώπινη ζωή”;

«Δεν το σταματάμε για να μη
το πληρώσουμε»

«Αν το σταματήσουμε, θα υποχρεωθεί ο
Δήμος μας, υπό τις παρούσες δραματικές
οικονομικές συνθήκες, να πληρώσει
500.000 ευρώ!», είπε η Αντιδήμαρχος.

Ενώ αν το συνεχίσουμε, λέμε εμείς, θα

πληρώσουμε 1.200.000 € και θα κινδυ-

νεύουμε κιόλας! 

Δηλαδη όταν πληρώνει το ΕΣΠΑ,  δεν πλη-

ρώνει ο πολίτης; Γι’ αυτο βρισκόμαστε

κάτω από τη μπότα της τρόικας σήμερα.

Υπερίσχυσε η ...τρέλα

Τελικά, υπερίσχυσε η ...τρέλα. Δηλαδή ψή-

φισαν να γίνει το έργο, αφού ψήφισαν την

παράταση της εκτέλεσής του και μαζί μ’

αυτό και την “εκτέλεση” της συνοικίας της

Κάτω Βούλας.

Τώρα αν θρηνήσουμε και κανένα θύμα, δε

βαριέσαι. Το θέμα είναι να μη χάσουμε τα

υπόλοιπα έργα.

Δηλαδή σε μια εποχή οικονομικής μιζέριας

θα πετάξουμε κάποια εκατομμύρια ευρώ,

για να ολοκληρωθεί ένα ομολογημένο έγ-

κλημα!!!

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ποδηλατόδρομος: ένα έργο “έγκλημα” για τη Βούλα
Το 6ο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (18/4)  ήταν η συζήτηση

για παράταση της δημιουργίας ποδηλατόδρομου στη Βούλα.

Με το θέμα έχουμε ασχοληθεί κατ’ επανάληψιν γιατί έχει - εν τη γενέσει του - δη-

μιουργήσει ήδη πολλά προβλήματα και αναμένεται να δημιουργήσει ανυπέρβλητα

προβλήματα στους δρόμους που θα στηθεί (Ιριδος, Παπάγου, Σωκράτους, Ηρας).

Ευθύνες και στην απελθούσα αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή θα απο-

δοθούν, αφού όλοι το χαρακτηρίζουν ως ένα έργο “έγκλημα” για την πόλη, αλλά

θέλουν να το ολοκληρώσουν!

Δηλαδή σχεδίασε η προηγούμενη αρχή ένα έγκλημα που δεν πρόλαβε να το ολο-

κληρώσει και έρχεται η παρούσα να το τελειώσει!

Αίολο θεωρείται το πρόσχημα ότι δεν μπορούν να σταματήσουν το έργο, όταν

είναι ένα έργο χωρίς μελέτη, χωρίς περιβαλλοντικους όρους και άλλα δέκα χωρίς.

Μία έκθεση στο ΕΣΠΑ με όλα τα μείον χρειάζεται και να κληθούν οι υπεύθυνοι

που ενέκριναν το έργο, χωρίς τα προαπαιτούμενα, να πληρώσουν.

Σε εποχές οικονομικής μιζέριας να πετιούνται έτσι τα εκατομμύρια ευρώ είναι

όνειδος.

Προσχηματικό θεωρούμε το ότι πρέπει να αποζημιώσουν τον εργολάβο αν στα-

ματησουν το έργο. Δηλαδή αν επρόκειτο για το σπιτι τους, θα συνέχιζαν το κτί-

σιμο;

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και

Δια Βίου Μάθηση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώ-

σουν συμμετοχή στα Προγράμματα α)Το-

πική Ιστορία (ΚΩΔ 14) και β) Περιβάλλον

Οικολογία (ΚΩΔ 125).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους

τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) και είναι

συνολικής διάρκειας 25 ωρών.

Τα μαθήματα του προγράμματος Τοπική

Ιστορία ξεκινούν στις 3/5/11 και θα διεξά-

γονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17:30 έως

20:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκο-

πούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκό-

πουλο). Τα μαθήματα του προγράμματος

Περιβάλλον και Οικολογία ξεκινούν στις

4/5/11 και θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη και

Παρασκευή, 17:30 έως 20:30. 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν

επιτυχώς τα προγράμματα, θα λάβουν πι-

στοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα

στην Αντιδήμαρχο Μαρία Κιμπιζή, στο Κεν-

τρικό Κτήριο του Δήμου (Πλατεία Δ. Σωτη-

ρίου, 19003, Μαρκόπουλο) και στο

Δημοτικό Υποκατάστημα στο Πόρτο

Ράφτη.  Περισσότερες πληροφορίες στο

τηλ. 2299 0 71706.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει

στις 27/4/2011.

Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Δήμο Μαρκοπούλου
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«Πλησιάζομε  το τέλος της Ιστορίας και της

ιστορίας των ιδεολογιών;» 

F. Fukuyama, 1989*

Σήμερα σε συνέχεια του προηγούμενου άρ-

θρου μου, που είχε σαν θέμα τον Φρίξο και

την Έλλη, ήθελα  να γράψω για τον  Ιάσωνα

τον Μονοσάνδαλο που έκλεψε το Χρυσό-

μαλλο Δέρας. Η  καταιγίδα όμως των νέων

οικονομικών μέτρων, που όπως φαίνεται  μας

έρχονται   μετά την Ανάσταση του Κυρίου και

προδιαγράφουν ένα  ζοφερό μέλλον για  το

Γένος, με ανάγκασε να προβώ σε έκτακτη και

πρόσκαιρη παρέκκλιση από το καθορισμένο

πρόγραμμα... Η αλήθεια είναι ότι συνήθως

αποτρέπω τον εαυτό μου από την επιθυμία να

γράψει με σκοπό να κριτικάρει τα σημερινά

πολιτικά δρώμενα. Από την άλλη όμως, ο Αρι-

στοτέλης με προκαλεί υπενθυμίζοντας, πως

η πολιτική είναι η επιστήμη που ασχολείται με

το ηθικό και το δίκαιο (τα δε καλά και τα δί-

καια περι ών η πολιτική ασχολείται, αλλά και

τις  κατά βίον πράξεις των πολιτών). Ακόμη,

πως το απόλυτο δίκαιο σε ένα πολίτευμα μπο-

ρεί να επιτευχθεί μόνον,  όταν η αρετή σε

αυτό αναδεικνύεται σαν η υψίστη αξία.

Ακόμη ο ίδιος μάς λέει στα “Ηθικά” πως το

κύριο θέμα στη ζωή είναι η ευτυχία του αν-

θρώπου, ενώ στα “Πολιτικά”  η ευτυχία της

κοινότητας όλων των πολιτών. Αλλά συγκρι-

νόμενα, το κράτος προηγείται των πολιτών.

Σε εδάφιο πάλι των “Ηθικών Ευδημείων”  μας

τονίζει πως: «η πόλη πρέπει να είναι μια κοι-

νωνία ίσων ατόμων με σκοπό την καλύτερη

ζωή»,  (Η δε πόλις κοινωνία τις ίσων ατόμων).

Και αυτή την ευδαιμονία που προκύπτει από

την ισότητα, ο άνθρωπος πρέπει να την υπε-

ρασπίζεται, καθότι ο άνθρωπος είναι το

κατ΄εξοχήν πολιτικόν ζώον (φύσει ζώον πο-

λιτικόν). 

Η επάνοδος στην ομηρική κοινωνία των Κυ-

κλώπων, όπου δεν υπήρχαν λαϊκές συνελεύ-

σεις, όπου δεν ακουγόταν εκείνο της

Εκκλησίας του Δήμου, που μας θυμίζει ο Δη-

μοσθένης στον “περί Στεφάνου” λόγο του:

«Τις αγορεύειν βούλεται», στην κοινωνία των

Κυκλώπων όπου δεν υπήρχαν κανόνες δι-

καίου ή κοινοτικής ζωής, (Νόμοι Πλάτωνα

(680 -β), δεν θα ήταν  κάτι το επιθυμητό. 

Ο γολγοθάς, που σαν Έθνος σήμερα ζούμε,

μας φέρνει σε εκείνο το εδάφιο της  Γένεσης

από την Αγία Γραφή (6: 11-13): 

«Εφθάρη δε η γή εναντίον του Θεού και επλή-

σθη η γή αδικίας … και είπεν ο Θεός…. και

ιδού εγώ καταφθείρω αυτούς και την γήν».

Όσο μεν αφορά «την γήν» ουδεμιάς  χρείας

αποδεικτικής έχομεν, ήτοι Σεισμοί λιμοί, λοι-

μοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, πόλεμοι, πυ-

ρηνικά, καταστροφή και μόλυνση

περιβάλλοντος έρχονται αυτεπάγγελτα προς

επίρρωση του προηγούμενου λόγου. Όσον δε

«τους ανθρώπους», θα σταματήσω με τις σκέ-

ψεις μου. 

Όντως στην εποχή μας, ζούμε το τέλος των

ιδεολογιών και των “πιστεύω” του ανθρώπου.

Στην όποια ένσταση του λόγου μου, κατά την

σωκρατική μέθοδο θα φέρω με αντίλογο, την

ίδια την διατυμπανιζόμενη ιδεολογία του αν-

τιπάλου.   

Στο λήμα “Ιστορικός υλισμός” του μικρού “Φι-

λοσοφικού Λεξικού” των Ρόζενταλ-Γιούντιν

διαβάζω πως «Ο Μαρξ ανακάλυψε το νόμο

της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας από το

απλό εκείνο γεγονός, που ως τον τελευταίο

καιρό ήταν κρυμμένο κάτω από ιδεολογικά

επιστρώματα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι πρέπει

να τρώνε, να πίνουν, να έχουν στέγη, και να

ντύνονται… Επομένως η παραγωγή των αμέ-

σων υλικών αγαθών ζωής και η δοσμένη βαθ-

μίδα της οικονομικής εξέλιξης μιας εποχής,

ενός λαού, ή γενικότερα μιας εποχής, αποτε-

λούν τη βάση από όπου αναπτύσσονται οι

κρατικοί θεσμοί, οι θεωρίες δικαίου, η τέχνη

και οι θρησκευτικές αντιλήψεις των ανθρώ-

πων»… Δηλαδή καμιά κοινωνία δεν μπορεί να

υπάρξει χωρίς να παράγει υλικά αγαθά και ότι

οι παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις εκφρά-

ζουν με  όποια  εξέλιξή τους την αύξηση της

κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση.  

Στις 10 Νοεμβρίου του 1837, ο Μαρξ έγραφε

στον πατέρα του: «Υπάρχουν στιγμές της

ζωής μας, που μπαίνουν σαν ορόσημα μπρο-

στά από τον περασμένο καιρό, συνάμα όμως

δείχνουν ξεκάθαρα μια κατεύθυνση καινούρ-

για. ….Κάθε μεταμόρφωση εν μέρει είναι ένα

κύκνειο άσμα και εν μέρει μια εισαγωγή σε

ένα καινούργιο ποίημα». Και σχετικά συμπλη-

ρώνει  συμβολικά ο Χρήστος Γιανναράς σε

μια πρόσφατη συνέντευξη του:  (Ναι αλλά)

«κανένα  καινούργιο ποίημα δεν χτίζεται με

τα παλιά υλικά, (που αποδείχτηκαν σκάρτα)».

Ο Παλαμάς με το ποίημα “οι Πατέρες” από

τους “Βωμούς” του, αποφαίνεται, προφητεύει

και διδάσκει: 

«Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομή-

σεις, / όπως το βρείς και όπως το δείς, να μη

το παρατήσεις./ Σκάψε το ακόμα πιο βαθεά,

και φράξε  το πιο στέρια.» 

«Και τα παλιά ξερά χόρτα; Τι θα τα κάνεις;

Δεν πρέπει να καθαρίζεται το χώμα από τα

χόρτα;»  ρωτά ο  Ισχόμαχος τον Σωκράτη (Ξε-

νοφών, Οικονομικός). 

«Και την μέν ύλην έφην εγώ, καταβάλλειν ως

αυαίνηται επιπολής, την δε γήν στρέφειν, ως

μη αυτής οπτάται». Δηλαδή: Ναι πρέπει τα

χόρτα να τα ρίχνουν πάνω στο χώμα για να ξε-

ραίνονται και να τα ανακατεύουν ύστερα με το

χώμα, έτσι  ώστε αυτό που ήταν και στην απο-

μέσα μεριά να ψήνεται από τον ήλιο. Γιατί τα

άγρια χόρτα, μας λέει αιτιολογώντας,  που θα

ξεριζωθούν και θα ξαναχωθούν στο χώμα, το

μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να χρησι-

μεύσουν  σαν λίπασμα, αφού δεν ρίχνουν πια

καινούριο σπόρο ώστε να ξαναφυτρώσουν.

(Καρπόν δ΄ούπω  καταβαλείν ώστε φύεσθαι!)

Ο Παλαμάς όμως επανέρχεται   αδυσώπητος

με το ερώτημα «και αν πάλι το χωράφι δεν ζων-

τανέψει;»

«Κι αν είναι/ κι έρθουνε χρόνια δίσεκτα, πέσουν

καιροί οργισμένοι,/

…..μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά. Τσεκούρι,

τράβα/ ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι,

κόφτο./ Και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμ-

πουρώσου μέσα ,/ για πάλεμα, για μάτωμα για

την καινούργια γένα / π’ όλο την περιμένουμε,

κι όλο κινάει για νάρθει».  

Όντως σε τέτοια περίπτωση, η μετάβαση από

το “όν στο δέον” δεν μπορεί να γίνει χαϊδευ-

τικά  ούτε με συμβιβασμούς. Πρέπει να στηριχ-

θεί στον δυναμικό ιδεαλισμό  που επιζητεί   το

“επέκεινα από το ενθάδε”. 

Η επικούρεια πελατειακή αταραξία και αδιαλ-

λαξία, πρέπει κάποτε αναπόφευκτα να συγ-

κρουσθεί σε μια προμηθεϊκή εξέγερση.  

«Οποιος δε βρίσκει περισσότερη ευχαρίστηση

στο να χτίσει με δικά του χέρια τον κόσμο ολό-

κληρο και ονειρεύεται μοναχά  στη νιρβάνα του

εαυτού του,  αυτός έχει ήδη επισύρει το ανά-

θεμα του πνεύματος». Μα προσεκτικά  εμείς

καλό είναι να θυμόμαστε: «πως οι κοινές άρπες

ηχούν,  όποιο και νάναι το χέρι που θα τις αγ-

γίξει.  Οι άρπες του Αιόλου όμως, ηχούν μόνο

στην καταιγίδα», (Μαρξ- Επιστολές)

Και κλείνω με τον Ρουσσώ από το “Κοινωνικό

Συμβόλαιό” του: «Όποιος γεννηθεί δούλος πα-

ραμένει δούλος, αυτό είναι βέβαιο. Τον δούλο

όμως τον δημιουργεί η βία, ενώ η δειλία τον δι-

αιωνίζει».  

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Η Κύπρος και το τείχος

21η Απριλίου, σήμερα· ζοφερή ημέρα για όσους έζησαν

τις ημέρες της Χούντας. Ζοφερότερη όμως για τους Κύ-

πριους, αφού ήταν η απαρχή της εισβολής στην Κύπρο

και της διχοτόμησής της.

Αυτές τις ημέρες βρέθηκα στην Κύπρο. Δεν είχα ξανα-

πάει· τα γεγονότα της εισβολής τα ζήσαμε, αλλά άλλο

είναι να βρεθείς μπροστά στον κλειστο δρόμο και πάνω

του να κυματίζει η τούρκικη σημαία.

Οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους, άφη-

σαν τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους, δεν μπορούν

να το ξεπερασουν.

Βρίσκονται εγκλωβισμένοι, πνίγονται. 

Και η Τουρκία εποικίζει συνεχώς. Σ’ εμάς, οι κυβερνών-

τες κρατάνε το γάντι, μη τυχόν και πειράξουν την Τουρ-

κία. Η Ευρωπαϊκή Ενωση κωφεύει.

Το τείχος του Βερολίνου τους ενοχλούσε όλους και

έκαναν αγώνες για να το γκρεμίσουν διαλύοντας τη Σο-

βιετική Ενωση.

Τούτο το τείχος δεν το βλέπει κανεις!

Επισκέφθηκα το νεκροταφείο, όπου κείτονται εκείνοι

που όρθωσαν το ανάστημά τους και αντιστάθηκαν στον

εισβολέα. Είναι χιλιάδες· χιλιάδες άσπροι μαρμάρινοι

σταυροί σκέπασαν νεαρά κορμιά, γεμάτα δίψα για ζωή.

Κι ακόμα ψάχνουν τους αγνοούμενους. Το δέντρο με

τις κρεμασμένες κορδέλες, κάθε κορδέλα και ένας

αγνοούμενος δείχνει πως είναι πολλοί ακόμα.

Παρήγορη η παρουσία του Κύπριου τουρκόφωνου όπως

αποκαλέστηκε ο ίδιος, που μίλησε στο 1ο Συνέδριο Σπι-

θών στην Κύπρο, τονίζοντας ότι θέλουν την Κύπρο ανε-

ξάρτητο κράτος. Δεν επιθυμούν τους έποικους· ύψωσαν

την κυπριακή σημαία στα κατεχόμενα και έγινε μακε-

λειό.

Γι’ αυτό, μην απαντάμε πρόχειρα, μη σκεφτόμαστε επι-

πόλαια όταν ακούμε πολλούς να λένε· μια χούντα θα

μας σώσει. Η Χούντα μας έκαψε, μας έφερε την Τουρ-

κία πέντε βήματα μέσα στο σπίτι μας και της άνοιξε η

όρεξη για παραπέρα.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Αντίλογος ελεύθερος σε ιδεολογίες αλλοιωμένες 
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Ελλήνων προμαχούντες
Κερατιώτες Οβριοκάστρω,
χρυσοφόρων ρύπων
εστόρεσαν δύναμιν.

Ας με συγχωρήσει ο Σιμωνίδης ο Κείος για την μετά 2.500

χρόνια παράφραση τού εις μνήμην Μαραθωνομάχων επι-

γράμματός του. Ας με συγχωρήσει και ο Σεβασμιώτατος

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, γιατί τον θεωρούσα

«εκσυγχρονιστή» και μόνον επί τω ακούσματι της λέξεως

«εκσυγχρονισμός» -και των παραγώγων της- βγάζω φλύ-

κταινες, από την εποχή του Σημίτη ως τα σήμερα. Η υπο-

δειγματική, όμως, για ποιμενάρχη παρέμβασή του στο

δράμα της Κερατέας συνιστά έναν υπέροχο «αναχρονι-

σμό», κάρφο στους οφθαλμούς των πιστών της επελαύ-

νουσας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, και του παλαιόθεν

γνωστού και δυσώνυμου, κερασφόρου ηγέτη της. Του

οποίου εξαποδώ τα κοστουμαρισμένα φρικιά κοάζουν από

την εποχή του σφόδρα ενοχλητικού για τους «εκσυγχρονι-

στές», μακαριστού Χριστοδούλου, ότι η Εκκλησία δέον να

περιοριστεί στο λατρευτικό και φιλανθρωπικό της έργο κι

ότι οι ιερωμένοι πρέπει, σε αντίθεση με κάθε άλλον πολίτη,

να στερούνται του δικαιώματος παρεμβατικού λόγου και

έργου επί παντός ζητήματος που ταλανίζει μέρος ή το όλον

του χριστεπώνυμου ελληνικού λαού, αλλά και της παγκό-

σμιας ανθρωπότητας.

Οι δημοτικοί άρχοντες του καλλικράτειου Δήμου Λαυρεω-

τικής, ορθά και σοφά πράττοντες ζήτησαν την παρέμβαση

του οικείου Μητροπολίτη στην από κάθε άποψη διαστρο-

φική κυβερνητική εμμονή για χωματερή στην Κερατέα. Και

ο Έλλην Ιεράρχης έλαμψε, ανακαλώντας στις μνήμες μας

ότι πάντοτε σε καιρούς χαλεπούς ακτινοβολούσε το ράσο,

συνέγειρε, οδηγούσε, προμαχούσε, ματωνόταν. Είχαν άλ-

λωστε πυκνώσει, σαν απειλητικά μαύρα σύννεφα, οι φήμες

ότι μεθοδεύεται προβοκάτσια με νεκρό ή νεκρούς, πολίτες

ή αστυνομικούς, στην Κερατέα. Και ο Σεβασμιώτατος Νι-

κόλαος έκρινε ότι δεν του ήταν αρκετή η πρότερη απερί-

φραστη και έμπρακτη τοποθέτησή του στο πλευρό των

αγωνιζομένων κατοίκων. 

Τη Μεγάλη Δευτέρα συναντήθηκε με τον υπουργό Προ-

στασίας (;) του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, συνοδευόμενος

από τον Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους της Λαυρε-

ωτικής και ζήτησε το αυτονόητο για έναν Ελληνορθόδοξο

ιερωμένο: Να αποχωρήσουν τα προπολεμικά μηχανήματα

των εργολάβων από το Οβριόκαστρο καθώς και οι αστυνο-

μικές δυνάμεις που καταδικάστηκαν να τα προστατεύουν,

ώστε κάτοικοι και αστυνομικοί, αμφότεροι Έλληνες και Χρι-

στιανοί Ορθόδοξοι, να μετέχουν μετά των οικογενειών

τους στην κατάνυξη της Εβδομάδος των Παθών και να συ-

νεορτάσουν εν ειρήνη την Ανάσταση του Κυρίου ημών και

την λαμπροτέρα των Ελλήνων εορτή, τη Λαμπρή.

Όπερ και εγένετο αυθημερόν. Οι εντεταλμένοι δεσμοφύ-

λακές μας δεν είναι βλάκες, αν και δεν παίρνω όρκο για

όλους. Αν οι Μνημονιο-φύλακες ήταν βλάκες, η σωτηρία

της Ελλάδος θα ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση για τους Έλ-

ληνες. Έτσι, το πράσινο πρακτορείο της «Δικομματισμός

Ε.Π.Ε.» οσφράνθηκε το ανησυχητικό άρωμα λιβανιού και

μπαρουτιού στον αέρα, ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα παρά

τους ασεβείς πόθους και κόπους των εγκαθέτων της Νέας

Τάξης, είναι ακόμα υπολογίσιμη δύναμη και θα ήταν πολι-

τική αυτοκτονία στην παρούσα συγκυρία για την κυβέρ-

νηση, εάν προκαλούσε με τον αυταρχισμό της, να υψωθούν

τα λάβαρα με τον δικέφαλο αετό στην Κερατέα και όχι

μόνον εκεί. Είπαμε, εντεταλμένοι είναι οι κρατούντες μας,

βλάκες όχι, δυστυχώς.

Βέβαια, κανονίστηκε συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με

τα συναρμόδια υπουργεία τις προσεχείς ημέρες ώστε να

υπάρξει διάλογος περί εναλλακτικών λύσεων κλπ ...κλπ,

αλλά η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση το έλαβε το μήνυμα

«σπάστα και ξαναρίχτα» που λένε στις μπαρμπουτιέρες και

το βλέπω εξαιρετικά χλωμό να ξαναεμφανιστούν μπουλν-

τόζες και Μ.Α.Τ. στο Οβριόκαστρο. Η Κερατέα έδειξε κι

άνοιξε τον δρόμο που αναγκαστικά θα πρέπει να βαδίσουμε

όλοι οι Έλληνες, αν θέλουμε ν’ αποτινάξουμε τον ζυγό που

μας επιβλήθηκε, αν θέλουμε να κρατήσουμε την Πατρίδα

που μας παρέδωσαν με το αίμα τους οι πρόγονοί μας, αν

δεν θέλουμε να διαγκωνιζόμαστε στο μέλλον με κάποιον

Χασάν για το ποιός θα σερβίρει τον καλύτερο  καφέ στους

Ευρωπαίους και Αμερικανούς επίδοξους ιδιοκτήτες της Ελ-

λάδος, κάτω από μιάν Ακρόπολη όπου θ’ ανεμίζει μιά πο-

λύχρωμη σημαία σαν bar code.

Μαζί με την συγνώμη μου που σας είχα θεωρήσει ως τυ-

πικό «εκσυγχρονιστή», Σεβασμιώτατε Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής Νικόλαε, καταθέτω την προς υμάς θερμότατη

ευγνωμοσύνη μου και την πρότασή μου για μελλοντική ανέ-

γερση Ιερού Ναού στο Οβριόκαστρο. Εκεί που επιχειρήθηκε

να καθυβρισθεί και χλευασθεί η ζωή, εκεί να υψωθεί ως ευ-

χαριστία, ναός αφιερωμένος στην Ζωοδόχο Πηγή Θεοτόκο.

Έχω την χαρά να σου ευχηθώ Καλή Ανάσταση και Χαρού-

μενη Λαμπρή με την οικογένειά σου, κεφαλοθραύστη ΜΑ-

Τατζή. Να πας ν’ ανάψεις ένα κερί και να ευχαριστήσεις τον

Κύριο για την θεόσταλτη παρέμβαση του Έλληνα Ιεράρχη.

Γεροί να ‘μαστε κι εμείς κι εσείς, γιατί φοβάμαι ότι θα υπάρ-

ξουν και στο εγγύς μέλλον ευκαιρίες να σπάμε οι μεν τα

κεφάλια των δε και αντιστρόφως. Όμως η αληθινή μαγκιά

δεν είναι να μου ‘ρχεσαι αρματωμένος σαν τον Ρόμποκοπ

κι εγώ να σου πετάω μολότοφ. Η αληθινή μαγκιά είναι να

συνειδητοποιήσουμε αμφότεροι το ποιοί και γιατί μας βά-

ζουν τον ένα απέναντι στον άλλο. Αν δεν το συνειδητο-

ποιήσουμε έγκαιρα, τότε θέλει σπάσιμο και των δυό μας η

κεφάλα. Και η δική σου η ξερή και η δική μου η πολύξερη θα

αποδεικνύονται κλούβιες, όσο θα στεκόμαστε ανίκανοι κι

εγώ κι εσύ, να δώσουμε τα χέρια και να προστρέξουμε μαζί

στο κάλεσμα της Πατρίδας, που μας φωνάζει με αγωνία και

μας χρειάζεται κι εσένα κι εμένα και όλους όσους την αγα-

πάμε.

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος:
«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Στη ...Βενεζουέλα μας πήγε ο Ν. Μικρό-

πουλος, στέλνοντάς μας ένα σημείωμα του

Ρούσσου Βρανά που δημοσιεύθηκε στα

ΝΕΑ.

Οι συνειρμικές ομοιότητες είναι προφανώς

συμπτωματικές. Εξ’ άλλου δεν βλέπω ποιος

μπορεί να ταυτίζεται με τον ...Τσάβες!

Το δημοσίευμα πάντως αξίζει ν’ αναδημοσι-

ευθεί αποσπασματικά, για λόγους οικονο-

μίας χώρου. Απολαύστε το: «...Η σορός του
Κάρλος Αντρές Πέρες σαράντισε εξόριστη
στο Μαϊάμι. Εκεί όπου ο πρώην πρόεδρος
της Βενεζουέλας είχε καταφύγει με την οι-
κογένειά του προκειμένου να αποφύγει να
δικαστεί για τη μεγάλη σφαγή του Καρά-
κας. Είκοσι δύο χρόνια ακριβώς μετά τη
σφαγή, που είχε στοιχίσει τη ζωή έως και
3000 ανθρώπων».

Μετά το μνημόσυνο ακολουθεί: «...Αναρω-
τήθηκε ποτέ κανείς γιατί ο λαός της Βενε-
ζουέλας επέλεξε να τον κυβερνά ο Τσάβες;
Τι ήταν εκείνο που τον έκανε να εμπιστευ-
θεί τη σωτηρία του σε έναν που ήταν κολ-

λητός του Φιντέλ Κάστρο; Η λιτότητα, λέει
ο συγγραφέας Μαρκ Εϊμς. Και οι συνέπειές
της, που όπως διαπιστώνουμε σήμερα, είναι
πάνω-κάτω παντού ίδιες: οικονομική κατα-
στροφή, πολιτική αποσύνθεση και βία. Τον
Φεβρουάριο του 1989, ο Κάρλος Αντρές
Πέρες εκλεγόταν πρόεδρος της χώρας,
υποσχόμενος στους ψηφοφόρους του ότι
θα αντιστεκόταν στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο που επιχειρούσε να περάσει το λαό
από σκληρή λιτότητα. Τον πίστεψαν. Ομως
ο Πέρες αποδείχτηκε ένας πολιτικός απα-
τεώνας, ο οποίος είχε ξεπουληθεί στην
τραπεζική ολιγαρχία που δάνειζε τη χώρα
του, όπως τόσοι και τόσοι ηγέτες του και-
ρού μας. 
Τρεις εβδομάδες μετά την εκλογή του, επέ-
βαλε ένα πρόγραμμα λιτότητας γραμμένο
από το ΔΝΤ, το οποίο προκάλεσε αμέσως
μαζικές λαϊκές αντιδράσεις. Και τότε ο
Πέρες έκανε αυτό που κάνουν συνήθως τέ-
τοιου φυράματος ηγέτες σε παρόμοιες συν-
θήκες: κήρυξε κατάσταση ανάγκης και
έστειλε το στρατό και τα σώματα ασφα-

λείας κατά του εξεγερμένου λαού, που θρή-
νησε χιλιάδες θύματα.

Ο επικήδειος...
...Τα θύματα της μεγάλης σφαγής πέρασαν

απαρατήρητα, στα ψιλά των δυτικών εφημε-

ρίδων, που έγραφαν τότε πρωτοσέλιδα για μια

πολύ μικρότερη σφαγή, αλλά με πολύ μεγα-

λύτερο ενδιαφέρον για τα δυτικά οικονομικά

και στρατηγικά συμφέροντα, στην κινεζική

πλατεία Τιεν αν μεν. Και ο πρόεδρος Πέρες

δεχόταν τους επαίνους του ΔΝΤ για το “θάρ-

ρος” του: “Ο διευθυντής του ΔΝΤ κύριος Κα-

μντεσί επαίνεσε τη νέα κυβέρνηση του

Καρλός Αντρές Πέρες για το “θάρρος” της να

εφαρμόσει το σκληρό οικονομικό πρόγραμμα

που συντάχθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η

οικονομία». Θαρραλέοι, έτσι αποκαλούνται

από τις οικονομικές ολιγαρχίες που επιβάλ-

λουν τη λιτότητα οι ηγέτες που εφαρμόζουν

τα προγράμματά τους, ακόμη και μέχρι θανά-

του».

Και ο εύστοχος σχολιογράφος καταλήγει

με την καταισχύνη που ακολουθεί τους

απατεώνες που ξεπουλάνε τη χώρα τους

και το λαό της, στα απάνθρωπα συμφέ-

ροντα των διεθνών τοκογλύφων.

Και δήλωση του Ούγκο Τσάβες

στον Τύπο (Ιούλιος 2010)

«Με ρωτάτε, γιατί στείλαμε στη φυλακή
όσα στελέχη μας κλέψανε. Μα επειδή κλέ-
ψανε! Και δεν τους τιμωρήσαμε εμείς αλλά
οι θεσμοί.
Μου λένε, γιατί άφησες να μπει στη φυλακή
ο υπουργός Άμυνας και δεν τον κάλυψες
που ήταν και προσωπικός σου φίλος;
Μα ...επειδή έκλεψε! Επειδή πρόδωσε την
εμπιστοσύνη μας, την πίστη του λαού στην
κυβέρνηση.

Πρόδωσαν τον Λαό, τη Δημοκρατία, τον
Στρατό, την Πατρίδα, το Έθνος. Τιμωρούν-
ται από την Δικαιοσύνη. Αν τους αφήσεις
θα διαφθείρουν και άλλους. Γι’ αυτό φυλα-
κίστηκαν.

Τιμωρώντας τη διαφθορά, κρατάμε γεμάτα
τα ταμεία μας και την Παγκόσμια Τράπεζα,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη
μαφία των τραπεζών μακριά από τα πόδια
μας.
Δεν καταντάμε Ελλάδα!».

Το Δ.Ν.Τ., ο Τσάβες και η... Βενεζουέλα



10 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κιμ Ανγκ Γιονγκ 
Ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου, πήγε

στο πανεπιστήμιο στα τρία του χρονια. Η διά-

νοια από την Κορέα γεννήθηκε το 1962 και

από πολύ μικρός έδειξε την διαφορετικότητά

του. Πιθανότατα είναι το πιο έξυπνο παιδί που

έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη. Συγκε-

κριμένα είναι "αναγνωρισμένος" από το βιβλίο

Γκίνες, ως ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ

στο κόσμο - ξεπερνάει το 210 - όταν ο μέσος

έξυπνος άνθρωπος είναι περίπου στο 100. Ο

Κιμ Ανγκ Γιονγκ όταν ήταν μόλις τεσσάρων

ετών μπορούσε να διαβάζει κορεάτικα, ιαπω-

νικά, γερμανικά και αγγλικά. Μόλις έσβησε τα

5 κεράκια του, μπορούσε να λύσει πολύπλοκα

μαθηματικά προβλήματα, ενώ λίγο αργότερα

βγηκε στην τηλεόραση και έδειξε τα διπλώ-

ματα (επιπέδου Proficiency) που είχε αποκτή-

σει στα κινέζικα, τα ισπανικά, τα βιετναμέζικα,

τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ιαπωνικά και (φυ-

σικά) τα κορεάτικα. Το πιο εξαιρετικό στην πε-

ρίπτωση του Κορεάτη είναι ότι έγινε δεκτός

στο πανεπιστήμιο Hanyang, ως guest φοιτη-

τής, όταν ήταν τριών ετών(!) από το οποίο

αποφοίτησε στην ηλικία των έξι. Όταν ήταν

επτά ετών, η NASA τον κάλεσε να πάει στην

Αμερική. Πριν κλείσει τα δεκαπέντε, είχε

πάρει Ph.D. στη φυσική από το πανεπιστήμιο

του Κολοράντο. Το 1978 έφυγε από τη NASA

για να γυρίσει στην πατρίδα του, όπου απο-

φάσισε να "μεταπηδήσει" από την φυσική

στην πολιτική μηχανολογία, παίρνοντας διδα-

κτορικό στον τομέα αυτόν. Από το 2007 ερ-

γάζεται στο πανεπιστήμιο Chungbuk.

Γκρέγκορι Σμιθ 

Υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης στα 12

Γεννημένος το 1990, ο Γκρέγκορι Σμιθ μπο-
ρούσε να διαβάζει από την ηλικία των δύο
ετών, ενώ έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο
όταν έκλεισε τα δέκα του χρόνια. Μπορεί να
είναι ιδιοφύια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που
χαρακτηρίζει την περίπτωση του Γκρέγκορι.
Όταν δεν μελετάει, ταξιδεύει τον κόσμο για
να διασφαλίσει την ειρήνη και τα δικαιώματα
των ανηλίκων.   Είναι ο ιδρυτής του Interna-
tional Youth Advocates, έναν οργανισμό που
προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και τις

αρετές της ειρήνης. Έχει συναντηθεί με τον
Μπιλ Κλίντον και τον Γκορμπατσόφ, ενώ έχει
δώσει ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Για όλη
αυτήν την δραστηριότητά του, έχει προταθεί
τέσσερις φορές για το Νόμπελ Ειρήνης. Το
τελευταίο του επίτευγμα είναι ότι... πήρε δί-
πλωμα οδήγησης.

Ακρίτ Τζασουάλ 

Ο επτάχρονος αυτοδίδακτος χειρουργός

Είναι το εξυπνότερο παιδί της Ινδίας, με ΙQ

που φτάνει το 146. Ο Ακρίτ Τζασουάλ έγινε

γνωστός στο ευρύ κοινό της Ινδίας αλλά και

του πλανήτη, όταν το 2000 ...εγχείρησε ένα

μικρό κορίτσι σε φιλικό σπίτι. Τότε ήταν μόλις

επτά ετών. Η οκτάχρονη ασθενής του δεν είχε

χρήματα για να απευθυνθεί σε "πραγματικό"

γιατρό για να γιατρέψει το καμμένο χέρι της.

Τα δάχτυλα της, λόγω του εγκαύματος, είχαν

κολλήσει μόνιμα σε γροθιά και δεν μπορούσε

να τα ανοίξει. 

Ο Ακρίτ που δεν είχε καμία εμπειρία ως για-

τρός ή χειρουργός, κατάφερε να απελευθε-

ρώσει τα δάχτυλα της και το κορίτσι μπόρεσε

να χρησιμοποιήσει και πάλι την παλάμη της.

Φυσικά, μετά από αυτό το περιστατικό, ο

Ακρίτ επικεντρώθηκε στην ιατρική και στην

ηλικία των 12 ετών υποστήριξε ότι είναι σε

καλό δρόμο για να βρει την θεραπεία του καρ-

κίνου. Αυτή τη στιγμή μελετάει για το δί-

πλωμα του στην ιατρική, ενώ είναι ο πιο νέος

μαθητής που έγινε ποτέ δεκτός σε Πανεπι-

στήμιο της Ινδίας.

Σαούλ Άαρον Κρίπκε 
Του ζήτησαν να διδάξει στο 

Χάρβαρντ όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο

Ο Σαούλ Άαρον Κρίπκε είναι γιος ενός ραβί-

νου, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε

στην Όμαχα τη δεκαετία του 1940. Πρόκειται

για μια αυθεντική περίπτωση παιδιού-θαύμα-

τος. Όταν πήγαινε στην τετάρτη δημοτικού,

ανακάλυψε το μαγικό κόσμο της άλγεβρας και

στο τέλος του δημοτικού σχολείου, εκείνος

είχε ήδη φτάσει σε επίπεδο μεταπτυχιακού

στη γεωμετρία και τα μαθηματικά και είχε αρ-

χίσει να διαβάζει φιλοσοφία.   Όταν βρισκό-

ταν ακόμα στην εφηβεία, δημοσίευσε πολλές

από τις μελέτες του, που έφεραν επανάσταση

στο χώρο της επιστήμης. Χάρη σε ένα δημο-

σίευμα του, το Χάρβαρντ του πρόσφερε μια

θέση καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Εκείνος αρ-

νήθηκε και τους έγραψε το εξής: "Η μητέρα

μου λέει ότι θα πρέπει να τελειώσω πρώτα το

λύκειο και να πάω κολλέγιο πριν αρχίσω να

εργάζομαι".   Τελικά, όταν τελείωσε το σχο-

λείο, το πανεπιστήμιο που διάλεξε για να συ-

νεχίσει τις σπουδές του ήταν το Χάρβαρντ. Ο

Κρίπκε μεγαλώνοντας, κέρδισε το βραβείο

Schock, κάτι σαν το Όσκαρ στον τομέα της φι-

λοσοφίας. Θεωρείται στις ημέρες μας, ως ο

πιο σημαντικός φιλόσοφος εν ζωή.  

Μάικλ Κέβιν Κέρνεϊ 
Τελείωσε το Πανεπιστήμιο 10 ετών!

Ο 24χρονος Μάικλ Κέρνεϊ έγινε γνωστός ως

ο νεότερος απόφοιτος κολεγίου στην ηλικία

των δέκα ετών. Το 2009, επίσης, κατάφερε να

κερδίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στο διά-

σημο τηλεπαιχνίδι "Ποιός θέλει να γίνει εκα-

τομμυριούχος". Ο Κέρνεϊ γεννήθηκε το 1984

και έχει σπάσει πολλά παγκόσμια ρεκόρ. 

Είπε τις πρώτες του λέξεις όταν ήταν μόλις

τεσσάρων μηνών. Όταν ήταν έξι ετών, μπό-

ρεσε να πει καθαρά στον παιδίατρό του: "Έχω

μια μόλυνση στο αριστερό μου αυτί", ενώ

έμαθε να διαβάζει όταν ήταν δέκα μηνών.

Όταν ήταν τεσσάρων ετών, έκανε διαγνω-

στικά τεστ για το γνωστό μαθηματικό πρό-

γραμμα Johns Hopkins και σε όλα το σκορ του

ήταν τέλειο. Τελείωσε το λύκειο στα έξι και

γράφτηκε στο κολλέγιο της Σάντα Ρόσα, από

το οποίο αποφοίτησε στα δέκα με πτυχίο στην

γεωλογία και την ανθρωπολογία. Στα δεκαε-

πτά του, δίδασκε σε Πανεπιστήμιο.

Φαμπιάνο Λουίτζι Καρουάνα 
Ο νεότερος Grandmaster του κόσμου

Οι φίλοι του δημοφιλούς παιχνιδιού,

είδαν πριν δύο χρόνια τον 14χρονο Φαμ-

πιάνο να κερδίζει τον τίτλο του Grand-

master στο σκάκι. Με αυτήν την

κατάκτηση, ο Φαμπιάνο Καρουάνα έγινε

ο νεότερος παίκτης που κατάφερε να

κερδίσει τον συγκεκριμένο τίτλο. Ήταν

ακριβώς 14 ετών, 11 μηνών και 20 ημε-

ρών. Στη λίστα FIDE του Απριλίου του

2009, το επίπεδο του αγγίζει τα  2649,

γεγονός που τον χρίζει ως τον πιο νέο

παίκτη του κόσμου που καταφέρνει να

έχει τέτοιες επιδόσεις.

Γουίλι Μοσκόνι
Ο 6χρονος επαγγελματίας 

παίκτης μπιλιάρδου

Ο Γουίλιαμ Τζόζεφ Μοσκόνι ή αλλιώς ο Mr.

Pocket Billiards ήταν ένας επαγγελματίας παί-

κτης μπιλιάρδου από την Φιλαδέλφια των

Η.Π.Α. Παρ’ όλο που ο πατέρας του είχε αί-

θουσα μπιλιάρδου, δεν τον άφηνε να παίζει

εκεί. Ο μικρός Γουίλι έκανε πρακτική με τις...

πατάτες από την κουζίνα, χρησιμοποιώντας

ένα παλιό κοντάρι. Ο πατέρας του κάποια

στιγμή συνειδητοποίησε το μεγάλο ταλέντο

του γιου του και άρχισε να τον προπονεί. 

Σε αγώνες που συμμετείχε, ο Γουίλι κατά-

φερνε να κερδίσει πολλούς έμπειρους παί-

κτες -παρ’ όλο που για να φτάσει το τραπέζι

έπρεπε να σταθεί πάνω σε ένα κουτί. Το 1924,

όταν ήταν έντεκα χρονών, έγινε πρωταθλητής

νέων. Μεταξύ των ετών 1941 και 1957, κατά-

φερε να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα

BCΑ δεκαπέντε φορές. Έχει καταρρίψει

πολλά ρεκόρ και χάρη σε εκείνον, το μπι-

λιάρδο έγινε το δημοφιλές παιχνίδι που ξέ-

ρουμε σήμερα. 

Ακόμα και σήμερα κατέχει το "αδιανόητο"

ρεκόρ με 526 συνεχόμενες επιτυχείς βολές. 

Χαίρεστε όταν βλέπετε τα παιδάκια σας ή τα εγγονάκια σας να καταφέρνουν
να περπατήσουν πριν κλείσουν καν χρόνο; Νιώθετε περήφανοι, όταν ο γιος σας,
παιδί δημοτικού, χειρίζεται καλύτερα το internet, απ’ ότι εσείς; Κι όμως, για κά-
ποιους άλλους αυτό είναι αμελητέο...   

Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, αλλά υπάρχουν για να μας θυμίζουν ότι δεν
υπάρχει κορυφή, κι ότι πάντα υπάρχει ένας άλλος “καλύτερος” από εμάς.

Μιλάω για ανθρώπους - θαύματα - που απ’ τα παιδικά τους κιόλας χρόνια “βά-
ζουν τα γυαλιά” σε επιστήμονες και καθηγητές. 

Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου, με νόμπελ απ’ τα δώδεκά τους χρόνια,
απόφοιτoι πανεπιστημίου στα δέκα τους και πάει λέγοντας. Απίστευτο; Κι όμως
αληθινό. Παρακολουθείστε την πορεία μερικών απ’ αυτών.

Παιδιά θαύματα!!!
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ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

«Όπου του μέλει Ανάσταση, τον Γολγοθά περνάει…» 
Κ. Παλαμάς

Πεδίον αναφοράς εδώ, η μαγεία του χρήματος. Οι κοσμο-

γονικές μεταλλάξεις σε πλανητικό επίπεδο, η γονυκλισία

στο βωμό του πλούτου, οι τάσεις οικονομικής ολιγαρχίας

με αναπόδραστους συμβούλους την ηρωοποιημένη βία και

τρομοκρατία – πρωτογενή κύτταρα- του επάρατου Φεου-

δαρχισμού αλλά και του Ρωμαϊκού Ιμπεριαλισμού, που

αναβιώνουν σε μορφή ληστρικής  ενέργειας, ιστορικών

διαστάσεων.

Αλλότριοι πλανητικοί πράκτορες, ενσπείρουν ζιζάνια ηθι-

κής αναρχίας, μας κλέβουν τα ιδανικά, σταυρώνουν τον

Θεό μας, ληστεύουν το ’Φως’. Υπηρέτες του διεθνούς κε-

φαλαίου, μετέρχονται μηχανισμούς κατοχής και εκποί-

ησης της γης των αθανάτων, ενώ…ημέτεροι,

στρατευμένοι της παγκόσμιας Ιμπεριαλιστικής κουλτού-

ρας, εφευρέτες ενός “νέου πατριωτισμού”, υποκύπτουν

στην νομοτέλεια  μ ν η μ ο ν ί ω ν , που κυοφορούν δυσοί-

ωνες ανατροπές.

Υπονομεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Η ιστορία νο-

θεύεται εν επιγνώσει!!! Το δε χείριστον όσων μας επεφύ-

λαξαν τα ιστορικά πεπρωμένα είναι ο πολιτικός αμοραλι-

σμός που θέτει την υποταγή της πατρίδας μας στην κηδε-

μονία της  τ ρ ό ι κ α ς , προσβολή βαρύτατη κατά της

πνευματικής και εθνικής μας αξιοπρέπειας που αντανακλά

εικόνα ιστορικού δράματος (Γολγοθά), που δυστυχώς εγ-

κρίνεται!!! από την παγκόσμια αρχή των δικαιωμάτων της

ελευθερίας.

Στην αρνητική τροπή που παίρνει η ιστορική αίσθηση,

απαντά το αγωνιστικό πνεύμα των προγόνων μας που επι-

στρέφει από το παρελθόν σε τείχη αφύλακτα για να προ-

στατέψει το μέλλον. Δεν υπάρχει όμως ιστορικός νόμος

ακαταμάχητος, ιδιαιτέρα όταν η πίστη προς την  ανωτε-

ρότητα του δικαίου έναντι της βίας και της λατρείας της

ύλης ευθυγραμμίζεται με την βαρύτητα του ηθικού νόμου,

που αποτελεί θεμέλιο λίθο του έθνους μας.

Με την φλόγα αυτής της πίστης, με το αίσθημα του 'Έλ-

ληνα το ΦΙΛΟΤΙΜΟ, αρετή τόσο του πολέμου όσο και της

ειρήνης, με την ποίηση, τον έρωτα, με την αγάπη…με λίγο

απ’όλα όσα λούζονται στο φως του ελληνικού πνευματι-

κού σύμπαντος, ανηφορίζομε το ‘Γολγοθά’ των μνημονίων,

προσβλέποντας στην αποκαθήλωση της ελπίδας και δεν

θα σταματήσομε παρά μόνο μπροστά στην Ανάσταση,

ψελλίζοντας με της ψυχής τα χείλη το διαχρονικό υστε-

ρόγραφο:  Η Ελλάδα πέπρωται να ζήσει και θα ζήσει!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ιστορία…εν διωγμώ» της Ελέ-

νης Κομηνού

Δείξτους ότι τα λεφτά τους πάνε χαμένα! 

Φίλε συναναγνώστη, θα αισθάνθηκες ίσως ότι τις

ημέρες που είχαν απεργία τα τηλεοπτικά κανάλια

και δεν ακούγαμε ειδήσεις, νιώσαμε όλοι σαν κάτι

να έφυγε από πάνω μας, ξαλαφρώσαμε. Σκέψου τι

μας φορτώνουν καθημερινά με την πλύση εγκεφά-

λου, που μας περνάνε στον εγκέφαλο.

Κλείσε τα μάτια και νιώσε πώς αισθάνεσαι μετά από

ένα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Αν νιώθεις

χειρότερα δεν φταις εσύ. Σου γίνεται πλύση εγκε-

φάλου· αργά αλλά σταθερά... 

Αν η σειρά “1821” δεν θα έκανε ζημιά στην ελληνική

εθνική συζήτηση, δεν θα ξόδευαν ένα εκατομμύριο

ευρώ γι’ αυτήν. Γι’ αυτούς τους σκοπούς, η νέα τάξη

έχει τα λεφτά να πληρώνει τους καλύτερους ψυχο-

λόγους, που χρησιμοποιούν δοκιμασμένες μεθό-

δους.

Κλείσε για μια εβδομάδα την τηλεόραση (ή έστω

δύο ημέρες την εβδομάδα), και μπες στο διαδίκτυο.

Εκεί θα βρεις πιο πλούσιο υλικό. Είναι ένα βήμα αν-

τίστασης στην προπαγάνδα. 

Ας τους δείξουμε ότι τα λεφτά τους πάνε χαμένα.
Ελένη Π.

Τι θα ήταν καλύτερο από πλευράς μόνον οικονομίας; (αν

εξαιρέσουμε την υποδούλωση της χώρας και την μετα-

τροπή της σε προτεκτοράτο με το μνημόνιο του ΓΑΠ);

1. Να γινόταν από την αρχή το κούρεμα του χρέους  και το

άνοιγμα του χρόνου αποπληρωμής (σε συμφωνία με τους

δανειστές μας και με κατάλληλους χειρισμούς για να μην

θιγούν ταμεία κτλ.)

2. ή η «ηρωϊκή» προσπάθεια του Γιώργου Ανδρέα Παπαν-

δρέου (ΓΑΠ) να ανακτήσει «την αξιοπιστία» του  και για να

βγεί γρήγορα στις αγορές για δανεικά, όπως μας έλεγε; 

Για να απαντηθεί το ερώτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί για

ποιον ερωτάμε αν θα ήταν καλύτερα;  Για τις αγορές του

Πρωθυπουργού μας ή για τον Ελληνικό λαό. Παρατηρώ:

1.  Με τη λύση ΓΑΠ, στην οποία επιμένει σήμερα με «παι-

δικό» πείσμα ο Πρωθυπουργός, (ίσως για να πείσει τον εαυ-

τόν του, ότι «ήταν η μοναδική λύση»), όπως γνωρίζουμε

βούλιαξε η Ελληνική Οικονομία, δημιουργήθηκε τεράστια

ύφεση, τεράστια ανεργία, αύξηση τιμών και πληθωρισμός

(μας τάζανε ότι ότι με την μείωση μισθών θα πέφτανε οι

τιμές των προϊόντων που τα πλείστα είναι εισαγόμενα), δη-

μιουργήθηκε οικονομικό αδιέξοδο των πολιτών που μει-

ώθηκαν οι απολαβές τους, όχι όμως και οι υποχρεώσεις

τους και άρχισαν να κατάσχονται οι περιουσίες τους (και

λόγω της ανεργίας), συνεχώς μειώνονται τα έσοδα του

κράτους και η δυστυχία απλώθηκε σε όλη τη χώρα. 

2.  Το «κέρδος» ήταν μόνον για τις αγορές που θα πάρουν

αμέσως 110 δις ευρώ του δανείου της τρόϊκας που «υπε-

ρήφανα» μας έλεγε ο ΓΑΠ ότι θα εξοφλούσε «αμ έπος αμ

έργον» και θα έβγαινε στις αγορές.  Φαίνεται βέβαια ότι

από την αρχή οι αγορές είχαν άλλην γνώμη και τα δάνεια

από τις αγορές θα μείνουν στα όνειρα του ΓΑΠ.  Δεν είναι

δα και τόσον «χαζές» οι αγορές για να δανείσουν μια χώρα

εκεί που τη κατάντησαν. 

3.  Με την πορεία που ακολουθεί θα «ιδιωτικοποιήσει» την

κρατική περιουσία υποτιμημένη όπως είναι, για μια «δε-

κάρα». 

Μας είπε επίσης ότι το έκανε για να «σώσει» τις τράπεζές

μας. Ουσιαστικά όμως ο δρόμος που διάλεξε χαντάκωσε

και τις Ελληνικές τράπεζες γιατί και αυτές παρουσιάζουν

την εικόνα της Ελληνικής οικονομίας, όπως την κατάντησε.

Η μετοχή της ΕΤΕ που είχε φτάσει τα 35 ευρώ, σήμερα

στοιχίζει μόνον 5,5 ευρώ και είναι ώριμο φρούτο για «αξιο-

ποίηση».

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι μετοχές του ΟΤΕ κτλ,

πράγμα που προφανώς ήταν ο στόχος  «των αγορών» ώστε

να «αξιοποιηθούν» εύκολα. 

4.  Εν ολίγοις, με τη λύση του ΓΑΠ όλα θα «αξιοποιηθούν»,

θα «ιδιωτικοποιηθούν» τουτέστιν θα ξεπουληθούν. 

Όμως και πάλιν, δεν σώζεται η χώρα με τα 50 ή 100 δις

τζάμπα ξεπουλήματος, γιατί ήδη η χώρα μας χρωστα 400

δις δολλάρια, πολύ περισσότερα από ότι χρώσταγε όταν

ανέλαβε ο ΓΑΠ.
<http://www.economist.com/content/global_debt_clock>

5.  Στην τελευταία δ/νση μπορείτε μπορείτε να βρείτε ότι

χώρες ως, η Ιταλία, το Βέλγιο, ακόμα και η Γαλλία, είναι σε

ίδια αν όχι σε χειρότερη θέση από την χώρα μας (αν λά-

βουμε υπ όψη και το μέγεθος  του χρέους τους). Εκεί όμως

δεν διανοήθηκαν οι αρχηγοί των κρατών να αποδεχθούν

μέτρα ως αυτά του ΓΑΠ και να καταστρεψουν τις οικονο-

μίες τους.

Εν ολίγοις, κανείς δεν βλέπει φώς με τη λύση ΓΑΠ εκτός

από την επερχόμενη με μεγάλη καθυστέρηση αναδιάρ-

θρωση και επιμήκυνση της εξόφλησης του χρέους. 

Αργά όμως, γιατί για να πάρουν οι αγορές άμεσα 110 δις

καταστράφηκε η οικονομία της χώρας με στόχο των αγο-

ρών το ξεπούλημά της.

6.  Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να αντιληφθεί κανείς

πώς θα ήταν η χώρα αν ακολουθούσε από την αρχή τη λύση

που συνέφερε τον Ελληνισμό και όχι τις αγορές.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι για να είναι κανείς Έλ-

ληνας πρέπει να αισθάνεται Έλληνας και να μην βλέπει

ψυχρά τον λαό του, ούτε να τον διασύρει διεθνώς ως απα-

τεώνα.  Αυτός που το έκανε προφανώς δεν αισθάνεται Έλ-

ληνας.

7.  Μάθαμε ακόμα ότι ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις

αρχές που ακολουθεί, σιγά σιγά ή βήμα βήμα (ή step by step

στην αγαπημένη του γλώσσα), δεν θα ανακοινώσει αμέσως

όλες τις «αξιοποιήσεις» για να μην μας τρομάξει ή για να

εμπεδώσουμε τι συμβαίνει.  Όπως είπε και ο Noam Chom-

sky:

«Για να γίνουν αποδεκτά  τα διάφορα απαράδεκτα μέτρα,
αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο λίγο, επί συναπτά
έτη.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του
΄80 και ΄90 οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθή-
κες (νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικο-
ποιήσεις, ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική ανεργία,
μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα,
τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν
είχαν εφαρμοστεί μονομιάς».
Και ο θεός πλέον σώζει την Ελλάδα.

Ευριπίδης Μπίλλης
τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Με ευκαιρία το παραπάνω άρθρο μου, μια απορία:

Γιατί ό,τι κάνουν, ή παραμελούν να κάνουν, ο ΓΑΠ και η

ομάδα του είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει για

τον Ελληνικό Λαό και το μέλλον της χώρας;

Είναι απλή ανεπάρκεια του μυαλού τους ή δουλεύουν για

κάποιους άλλους; Οπως για μια “διεθνή διακυβέρνηση” που

όπως ο ίδιος μας είπε: «τη χρειαζόμαστε και πολύ γρήγορα

μάλιστα»;

Τί είναι δηλαδή η Ελλάδα για τον ΓΑΠ και την ομάδα του;

Γιατί τη δεσμοφυλάκισαν. Γιατί τη θυσιάζουνε;

Γιατί υποθηκεύουν το σώμα της σαν έμποροι... Πόση παρα-

πάνω ζημιά θα τους επιτραπεί να προκαλέσουν;

Βούλιαξε η Ελληνική Οικονομία, δημιουργήθηκε τεράστια ύφεση, τεράστια ανεργία.

Τώρα προχωράει στην ιδιωτικοποίηση και στο ξεπούλημα
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Δικαίωση και συγκρατημένη αισιοδοξία για τους κατοίκους τους Δήμου Λαυρεωτικής που

είδαν τα ΜΑΤ να αποχωρούν από την πόλη της Κερατέας. Μετά από 4 μήνες αγώνα και

αγωνίας για να μη γίνει ο αρχαιολογικός χώρος του Οβριοκάστρου, σκουπιδότοπος…τα

νέα είναι καταρχήν ευχάριστα. Για άλλη μια φορά ο διάλογος απέδειξε ότι μόνο θετικά

αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Η συνάντηση μεταξύ του Δημάρ-

χου Λαυρεωτικής Κώστα Λεβαντή, του Μητροπολίτη Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου και του Υπουργού Προστασίας του πολίτη

Χρήστου Παπουτσή έφερε ό,τι ήλπιζαν οι κάτοικοι της Κερατέας. 

Οι Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης εγκαταλείπουν την πολύπαθη

πόλη, αφήνοντας πίσω μια γεύση απογοήτευσης για ό,τι έζησαν,

αλλά και μια αίσθηση αισιοδοξίας για ό,τι έρχεται. 

«Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τα κομμάτια των δρόμων μας που είχαν

κοπεί στη μέση και να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα

να κλείσουμε τις πληγές που μας άνοιξε αυτός ο δίκαιος αγώνας.

Ακριβώς μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου η Κερατέα θα περι-
μένει την έκβαση μιας ακόμα συνάντησης από την οποία προσδοκά
θετική απάντηση στη δική της πρόταση … για τα παιδιά μας και τον τόπο μας», τονίζει σε

δελτίο τύπου ο Δήμος Λαυρεωτικής.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Η αλήθεια είναι πως ακόμα κι όταν καιγόμασταν, ακόμα κι όταν είχαμε τραυματίες, ακόμα

κι όταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας σερνόντουσαν στο δρόμο από τις Μονάδες Αποκατά-

στασης Τάξης…τόσα μα τόσα δημοσιεύματα δεν είχαμε. Και τώρα τι; Αλλάζει κάτι; Μάλ-

λον όχι και αυτό γιατί τα δημοσιεύματα από την αλήθεια απέχουν όσο η έρημος Σαχάρα

από τους καταρράκτες του Νιαγάρα…

«Αβέβαιη η εκεχειρία στην Κερατέα», «Ανακωχή στην Κερατέα», «Ανακωχή εν όψει

Πάσχα», «Η Κερατέα διχάζει την κυβέρνηση», «προσωρινή ανακωχή» οι σημερινοί τίτλοι

που με ελάχιστες εξαιρέσεις μιλούν για «ανακωχή»…

Αγαπητοί της ενημέρωσης…γνωρίζετε κάτι που δε γνωρίζουμε;

Το δικό σας ρεπορτάζ μιλά για διακοπές των ΜΑΤ λόγω Πάσχα; 

Λέτε το αρμόδιο Υπουργείο να νοιάστηκε για τη μαγειρίτσα του σκληρά εργαζόμενου στις

τάξεις της καταστολής, υπαλλήλου; 

Ή μήπως ενδιαφέρεται ξαφνικά για το αν θα τσουγκρίσουμε τα κόκ-

κινα αυγά μας στα μπλόκα ή στα σπίτια μας;

Όχι, γιατί αν είναι έτσι… τότε γιατί μας άφησε παραμονή Χριστου-

γέννων και Πρωτοχρονιάς στους δρόμους; 

Λοιπόν ακούστε και τη δική μας άποψη όσο κι αν στριμώχνει και στε-

ναχωρεί κάποιους...

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έλεγε από την αρχή ότι δε μπαίνει σε καμιά

μορφή διαλόγου αν δε φύγουν τα ΜΑΤ από την πόλη της Κερατέας.

Το θυμάστε;

Όπερ και εγένετο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τη

ΔΙΚΗ μας καθαρή, φιλική προς το περιβάλλον και απόλυτα σύγχρονη πρόταση για τη δια-

χείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Γιατί τόσο μένος με την Κερατέα; Γιατί τη συνάντηση με τον Υπουργό κ. Χρήστο Παπου-

τσή τη βλέπετε σαν ανακωχή και όχι ως ένα βήμα υγιούς διαλόγου και τελικά επικράτηση

της λογικής; 

Για την ιστορία, το ραντεβού με την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη κλείστηκε για

την Πέμπτη 28 του μήνα…

Ελπίζουμε στο καλλίτερο για όλους μας και το αυτό θα επιθυμούσαμε να ελπίζετε και

εσείς.

Υ.Γ. Αληθώς ο Κύριος (…γιατί το Χριστός Ανέστη εμείς το ζήσαμε)!!!

...«Αγάπη μου προβοκάτσια…» Δε μπορεί τελικά

να υπάρξει εισβολή χωρίς προβοκάτσια. 

Τρείς εισβολές, τρεις προβοκάτσιες. Τυχαίο; Δε

νομίζω.

Τρεις μήνες πίσω, την ημέρα που δέχτηκε η πόλη

της Κερατέας την άνανδρη επίθεση των ΜΑΤ που

χτυπούσαν στο πέρασμά τους γέρους, αρρώστους

και γυναίκες είχαμε ως απάντηση το ίδιο βράδυ την

καταστροφή του υπό ανέγερση ΚΑΠΗ. Δουλειά

επαγγελματική και καλοσχεδιασμένη. Μόνο που δε

μας είπαν ποιοι Κερατιώτες θα έσπαγαν με βαριο-

πούλες το στολίδι τους… Αφήστε που το εν λόγω

χτίσμα βρίσκεται μια πετριά δρόμο από το αστυνο-

μικό τμήμα…  

Στη 2η εισβολή είχαμε 2 βόμβες μολότοφ στο

σπίτι του Δημάρχου Λαυρεωτικής Κώστα Λεβαντή

σε μια προσπάθεια να τινάξουν στον αέρα την

ενότητα των κατοίκων…

Ε, και στην 3η εισβολή (βλέπε χθες το μεσημέρι)

είχαμε το κάψιμο των αυτοκινήτων ζεύγους αστυ-

νομικών συμπολιτών μας.

Να το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία;

Τη στιγμή που δεχόμαστε βίαια χτύπημα από τις

ένοπλες επίγειες δυνάμεις της ομάδας των ΜΑΤ

αλλά και από το ελικόπτερο της αστυνομίας με

απίστευτες ποσότητες χημικών.

Τη στιγμή που οι κάτοικοι πέφτουν κάτω από πλα-

στικές σφαίρες, από χτυπήματα με γκλόμπς και

σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή στο κεντρικότερο σημείο της

πόλης γίνεται ληστεία!!!

Ε, τώρα μιλάμε για Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη,  όχι παίξε - γέλασε…Ναι;

Και αργά το βράδυ ενώ προσπαθούμε να συνέλ-

θουμε από την κατασταλτική επίθεση που δεχτή-

καμε -στην κυριολεξία- άνευ λόγου και αιτίας,

έρχεται ένα γεγονός να βάλει για άλλη μια φορά

την υπογραφή ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ.

Σκηνοθέτης με νοσηρή φαντασία; Ή σκηνοθέτης

βαλτωμένος στα ίδια και τα ίδια; Ιδού η απο-

ρία…Πάντως για την ιστορία αναφέρουμε το γε-

γονός ότι περιπολικό της Τροχαίας βρίσκεται επί

24ωρου βάσεως στα 50 μέτρα και σε απόλυτη ευ-

θεία από το σπίτι των αστυνομικών που δέχτηκε

την επίθεση. 

Μα καλά, δεν είδαν; Δεν άκουσαν;

Συμπέρασμα: Αγαπητοί μου επαναλαμβάνεστε

επικίνδυνα και θυμίζετε άλλες ωραίες εποχές του

γνωστού και μη εξαιρετέου «Ελλάς Ελλήνων Χρι-

στιανών».

Ας αποχωρήσουν οι Μονάδες Αποκατάστασης

Τάξης που καταδυναστεύουν την καθημερινότητά

μας και φυλάνε τις ελιές και τα αμπέλια μας…μη

και βγάλουν πόδια και φύγουν.

Ηρεμήστε και ελάτε να μιλήσουμε για τις λύσεις

που έχουμε. 

Γιατί λύσεις, ΥΠΑΡΧΟΥΝ και το γνωρίζετε!

Ο Δήμος Σαρωνικού συγχαίρει τους κατοίκους

και τη Δημοτική Αρχή Λαυρεωτικής για το

πρώτο βήμα νίκης που πέτυχαν στο δίκαιο

αγώνα τους κατά της κατασκευής ΧΥΤΑ στην

Κερατέα, μετά την αποχώρηση των αστυνομι-

κών δυνάμεων από την περιοχή.

Οι κάτοικοι της Κερατέας και της Λαυρεωτικής γε-

νικότερα και η Δημοτική Αρχή, με τη συμπαρά-

σταση φορέων από όλη τη χώρα, αγωνίστηκαν για

129 ημέρες ενάντια στην κατασκευή ΧΥΤΑ στον

αρχαιολογικό χώρο του Οβριοκάστρου, έδωσαν

έναν αγώνα ήθους και αξιοπρέπειας σε μια εποχή

που πολλές αξίες έχουν καταπέσει. Ο πολύμηνος

αγώνας τους δεν ήταν απλά μια προσπάθεια ενάν-

τια στο ΧΥΤΑ, αλλά ένας αγώνας σύμβολο αντί-

στασης στο κατεστημένο, στα συμφέροντα και κυ-

ρίως στην πολιτική του μνημονίου που οδηγεί τη

χώρα μας σε βαθύτερη κρίση και σε πλήρες αδιέ-

ξοδο.

Ο αγώνας της Κερατέας ενάντια στην κατα-

σκευή ΧΥΤΑ συνεχίζεται με μεγαλύτερη απο-

φασιστικότητα και δυναμισμό, παρά την πρώτη

νίκη που επιτεύχθηκε χθες. Αυτό που προέχει

τώρα είναι να υποβάλουν άμεσα οι Δήμοι Λαυ-

ρεωτικής και Σαρωνικού την πρότασή τους για

την από κοινού διαχείριση των απορριμμάτων

τους με σύγχρονη και επιστημονικά αποδεκτή

μέθοδο.

«Κερδήθηκε η πρώτη μάχη»

Αποχώρησαν τα ΜΑΤ από την Κερατέα
δικαίωση και συγκρατημένη αισιοδοξία από τη Δημοτική Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος χτυπήματος
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Στις 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο 2ος Περιφερει-

ακός Μαθητικός Διαγωνισμός, Σύγχρονου Χορού που

διοργανώθηκε από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ.

Αττικής, στο Πειραματικό Μουσικό Γ/σιο και Λύκειο

Παλλήνης. 

Βραβεύθηκαν τα ακόλουθα Σχολεία:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Πειραματικό Μουσικό Γ/σιο Παλλήνης.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 1ο Γ/σιο Μαρκοπούλου και Γ/σιο Δια-

πολιτισμικής Εκπ/σης. 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 2ο Γ/σιο Νέας Μάκρης και Γ/σιο Αγίου

Στεφάνου.  

Έπαινο: 2ο Γ/σιο Αρτέμιδος 

ΛΥΚΕΙΑ
To Γ΄ Γενικό Λύκειο Αχαρνών κατέκτησε το πρώτο

βραβείο και το δεύτερο το βραβείο κατέκτησε το

ΓΕΛ Αρτέμιδος

Κριτική Επιτροπή Σύγχρονου Χορού

Πρόεδρος: Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Σύγχρονου

Χορού, Χορογράφος.          

Γραμματέας: Μιχάλης Ηλίας, ΠΕ11, Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Φι-

λοσοφική Σχολή.

Μέλη: Χιώτης Χαράλαμπος, ΠΕ11, Αναπληρωτής   Προϊστάμενος

του Γραφ. Φυσικής Αγωγής, Δ/ντής του 6ου Γ/σίου Αχαρνών,

Σιδέρη Αθηνά, ΠΕ11, Eιδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό,

Δρ. Ανθή  Γεωργιάδου ΠΕ05, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και

Καλλιτεχνικών Αγώνων της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής.

2ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός, Σύγχρονου Χορού

Η ομάδα του Λυκείου Αχαρνών που κέρδισε το  το 1ο βραβείο.

Το Γυμνάσιο Εκπ/τηρίων  Ζηρίδη πήρε 3ο Βραβείο στον Παραδο-
σιακό χορό. Σε πρώτο πλάνο η Δρ. Ανθή Γεωργιάδου, υπεύθυνη
πολιτιστικών θεμάτων.

Η ομάδα του Πειραρματικού μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης που
κέρδισε το 1ο βραβείο.

καλή Ανάσταση

Καλή Ανάσταση για την παράδοση 

και τον συμβολισμό των ανθρώπινων αξιών

Καλή Ανάσταση για την Ελλάδα

Αυτή η Ανάσταση επείγει
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Οι Δήμοι βρίσκονται μπροστά σε τεράστια οικονομικά αδιέξοδα αδυνατώντας να

ανταπεξέλθουν στις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες, ιδιαίτερα οι συνενωμέ-

νοι Δήμοι, που αποκτούν πρόσθετες υπηρεσίες προς τον πολίτη, χωρίς να λαμ-

βάνουν τα αντίστοιχα κονδύλια (Πολεοδομίες, Κέντρα Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι

και πολλά άλλα). 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δημήτρης Καλογε-

ρόπουλος, το 2010 αποδόθηκαν στους ΟΤΑ 2,7 δις € έναντι 4 δις € του 2009. Η

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το 2010 υπογράφηκε απολογιστικά το Μάρ-

τιο του 2011. Το πρόγραμμα «Θησέας» έκλεισε με συμβασιοποιήσεις στα 2,5 δις.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει πληρωμές 2,15 δις., ενώ παραμένουν ανεκτέλεστα έργα

ύψους περίπου 1 δις. 

Ο προϋπολογισμός του 2011 παραμένει μειωμένος στα ίδια επίπεδα με το 2010,

ενώ οι συνολικές αποδόσεις του 2011 είναι 4,4 δις, εκ των οποίων το 1,1 δις.

αφορά το κόστος των προνοιακών επιδομάτων και τη μεταφορά μαθητών και το

0,4 δις  το κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν, οι μετατάξεις κ.λ.π. 

Μειωμένες κατά 50% είναι οι λειτουργικές δαπάνες για τα σχολεία και κατά

70% οι δαπάνες για τις επισκευές. 

Στον αέρα βρίσκεται επίσης το πρόγραμμα “ΕΛΛΑΔΑ” που αντικαθιστά τον

Θησέα. (Από ονομασίες πάντως σκίζουμε.  Καλλικράτης, Θησέας· τώρα Ελλάδα!).
Το Προεδρικό Διάταγμα είναι γενικόλογο και δεν έχει οριστεί ο τρόπος χρημα-

τοδότησης του προγράμματος. 

Μέχρι το 2013 βάσει του επικαιροποιημένου μνημονίου θα υπάρξουν νέες περι-

κοπές ύψους 1,5 δις. ευρώ. 

Η ΤΕΔΚΝΑ ζητά επίσης σε όσους δήμους δεν είχαν πολεοδομίες και μεταφέρ-

θηκαν σε αυτούς αντίστοιχες οι αρμοδιότητες με τον Καλλικράτη, να επανέλ-

θουν αυτές οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες που αποτελούν και συνέχεια των

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

Οι δήμοι, σημειώνει η ΤΕΔΚΝΑ, σε αυτή τη φάση, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν

στις νέες υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν, λόγω ελλείψεων στις υποδομές

και της μείωσης των πόρων. 

Η δημόσια ζωή του Ωρωπού έχει εμπλουτιστεί ση-

μαντικά με τις δράσεις του "Κοινού των Ωρωπίων".

Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του Επιστημονι-

κού Ινστιτούτου του Ωρωπού, που στελεχώνεται από

αρκετούς νέους επιστήμονες της περιοχής.

Στις 12 Απριλίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος

Δραστηριοτήτων 2011, πραγματοποιήθηκε σημαντική

ημερίδα αφιερωμένη στους επιχειρηματίες, με θέμα:

"Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση στον Ωρωπό".
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ΕΠΑΛ, στην Παραλία

Μαρκοπούλου.

Ομιλητές ήταν: ο Παναγιώτης Γεννηματάς, Επίτιμος

Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων, η  Ιωάννα Στεργίου Δημοτική Σύμβουλος Ωρω-

πού, ο  Παναγιώτης Χάσκος Επιχειρηματίας και

Πρόεδρος ΝΟΔΕ ΒΑ Αττικής και ο καθηγητής Γιώρ-

γος Δημητρόπουλος.

Παραβρέθηκε ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας, Δη-

μοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φο-

ρέων της περιοχής.

Τη συζήτηση άνοιξε η Ιωάννα Στεργίου, η οποία ανα-

φέρθηκε στο ζήτημα της ανεργίας στην ευρύτερη πε-

ριοχή, κάνοντας μια εξαιρετική καταγραφή των

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο οι άνεργοι

όσο και οι επαγγελματίες. 

Στη συνέχεια, ο Π. Γεννηματάς, αναφέρθηκε στο ευ-

ρύτερο οικονομικό πλαίσιο που βρίσκεται η χώρα και

επισήμανε ότι για να ευδοκιμήσουν οι επιχειρήσεις

πρέπει να γίνουν τομές και από την Κυβέρνηση και

από το Δήμο, ώστε να προσανατολιστεί η αγορά σε

συγκεκριμένους κλάδους, με έμφαση στον τουρισμό.

Ανάλογη θέση πήρε και ο Π. Χάσκος, ο οποίος έθεσε

ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, λόγω της

χαμηλής αγοραστικής ικανότητας των καταναλωτών

και του ανταγωνισμού που υφίσταται ο τόπος από τα

μεγάλα καταστήματα της Αθήνας. Στη συνέχεια, πρό-

τεινε την παρέμβαση από την πλευρά του Δήμου

ώστε να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, να γίνει ο

τόπος πιο προσβάσιμος και να ενθαρρυνθεί η ήπια

ανάπτυξη στην παραλιακή ζώνη.

Τέλος, ο Γ. Δημητρόπουλος, με μια σύντομη αλλά πε-

ριεκτική ομιλία, απευθύνθηκε κυρίως σε υποψήφιους

επιχειρηματίες, επεξηγώντας τις προϋποθέσεις και

τα στάδια ανοίγματος μιας επιχείρησης, εισάγοντας

την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η φιλόλογος κα

Βιβή Κανάρη.

"Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση στον Ωρωπό".

Σε αδιέξοδο οι Δήμοι από τις
πρόσθετες υπηρεσίες και τις

περικοπές των δαπανών 
Την Πέμπτη 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε

συνάντηση του Δημάρχου Κρωπίας Δημή-

τρη Κιούση με ιδιοκτήτες φορτηγών Δημό-

σιας και Ιδιωτικής χρήσης της περιοχής

Κορωπίου, προκειμένου να συζητήσουν τα

προβλήματα του κλάδου τους.

Το ζήτημα της απασχολησιμότητας του

κλάδου και ζητήματα συνδρομής τους σε

πρωτοβουλίες του Δήμου, έθεσαν οι επαγ-

γελματίες και ιδιαίτερα ζητήματα  που αφο-

ρούν εθελοντικές δράσεις. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι αντιδήμαρ-

χοι Περιβάλλοντος Μανώλης Γρινιεζάκης

και Τεχνικών Υπηρεσιών Θοδωρής Γρίβας 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας   Δημήτρης Κιούσης

και οι αντιδήμαρχοι ανέπτυξαν τις θέσεις

νέας Δημοτικής Αρχής σχετικά με την στή-

ριξη των τοπικών επαγγελματικών κλάδων

και πρότειναν κοινές δράσεις σε θέματα

που αφορούν δημοτικά συμφέροντα και

πολιτικές που αναπτύσσει ο Δήμος Κρω-

πίας. 

Ο Δήμος Κρωπίας συζητά 

με ιδιοκτήτες φορτηγών 

Ο Δήμος Κρωπίας (ΚΕΔΚ) μέσω των προγραμμάτων δράσης της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης ( ΚΕΔΚ),  προσκαλεί τους κατοίκους του Κορωπίου να συμμετάσχουν στη

δημιουργία  Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας.

Για το σκοπό αυτό προσκαλούν  κάθε κάτοικο που ενδιαφέρεται να προσφέρει εθε-

λοντικά, να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στα τηλέφωνα: 210-6026441 (Α. Γρίβα, Μ.

Παπαμιχάλη) και 662 23 24 (εσ.115) και στο e-mail: kedkoropi@gmail.com

Δημοτική Εθελοντική Ομάδα στο Δήμο Κρωπίας
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Η Πασχαλινή Συναυλία της Φιλαρ-

μονικής Ορχήστρας του Δήμου

Παλλήνης, έφερε τον κόσμο στο

αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέν-

τρου του Γέρακα. Μία αίθουσα

ασφυκτικά γεμάτη, κόσμος διψα-

σμένος να ακούσει επαγγελματίες

μουσικούς, να αποδίδουν Πασχα-

λινά έργα και έργα κλασσικών

συνθετών όπως των R. Wagner, J.

Verdi και άλλων υπό τη διεύθυνση

του αρχιμουσικού κου Σπύρου

Μπάκου στις 16 Απρίλη. Μαζί με

τους επαγγελματίες και μαθητές

της μουσικής σχολής του Δήμου.

Με αφηγητή τον Αλέξη Κωστάλα

σε κείμενα της Ιωάννας Γιαννίρη οι

θεατές παρακολούθησαν την εξαί-

ρετη soprano Δέσποινα Θεοδώρου

να αποδίδει ένα έργο του Per-

golesi καθώς και εξαιρετικά σόλο

σε τρομπόνι και κιθάρα από τους

Ανδρέα Θεοδώρου και Ιάκωβο Κο-

λανιάν αντίστοιχα.

Ηταν μια εκδήλωση που “γλύκανε”

τις “ανάστατες” ψυχές μας, από τα

καθημερινά πρωτόγνωρα που συμ-

βαίνουν γύρω μας. 

Πασχαλινή συναυλία στην Παλλήνη

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Υπέρ των συμβασιούχων η

Απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης,

μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους συμ-

βασιούχους, που στάθηκε από την πρώτη στιγμή της

εκλογής τους: πλάι τους έκανε την παρακάτω δή-

λωση.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δεχτήκαμε την είδηση της θετι-
κής απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που
έκανε δεκτή την προσφυγή των συμβασιούχων υπαλλήλων
του τομέα καθαριότητας του ΟΠΑΠ για την μονιμοποίησή
τους.
Η απόφαση αυτή, κατά κοινή ομολογία, δημιουργεί νέα δε-
δομένα για ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων που απα-
σχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, και φυσικά στο Δήμο

Μαρκοπούλου. 
Ως νέα διοίκηση, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή, στο
πλευρό των υπαλλήλων μας, που διεκδικούν τα αυτονόητα:
την αναγνώριση του δικαιώματος  μονιμοποίησης, καθώς
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
Χωρίς την συμβολή και το έργο των συμβασιούχων, οι δυ-
νατότητες βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στο
Δήμο μας είναι ελάχιστες!

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Με αξιοσημείωτη επιτυχία

πραγματοποιήθηκε η συ-

ναυλία με το Ρέκβιεμ του

Βόλφγκανγκ Αμαντέους

Μότσαρτ, τo Σάββατο 16

Απριλίου, στο θέατρο Ολύμ-

πια, από την Ορχήστρα και

την Χορωδία της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής.

Η συναυλία ήταν αφιερω-

μένη στη μνήμη των θυμά-

των από τον σεισμό και το

τσουνάμι στην Ιαπωνία.

Την Ορχήστρα της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής διηύθυνε ,

ο Αρχιμουσικός της Ηλίας

Βουδούρης. Σολίστ, η σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, η μέτζο Βικτώρια Ντίνα – Μαϊφάτοβα, ο τενόρος Αν-

τώνης Κορωναίος και ο μπάσος Δημήτρης Κασιούμης.

Την  Χορωδία διηύθυνε o Νίκος Βασιλείου.

Συναυλία από την Ορχήστρα και την Χορωδία της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα θύματα της Ιαπωνίας
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Στις 15 Απρίλη 2011 εκδικάσθηκε η αίτηση ασφαλιστικών

μέτρων που είχε υποβάλλει ο Δήμος Μαραθώνα και κάτοι-

κοι του Γραμματικού, ζητώντας την άμεση διακοπή των ερ-

γασιών του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο

Βουνό Γραμματικού», μετά το πόρισμα των Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος και την διαπίστωση της ύπαρξης δύο ρεμά-

των εντός του χώρου, καθώς επίσης και των πλημμυρικών

φαινομένων που παρατηρήθηκαν στην Παραλία Σέσι Γραμ-

ματικού εξ αιτίας των παρεμβάσεων των κατασκευαστών

του έργου στα ρέματα αυτά.

Μάρτυρες από την πλευρά των αιτούντων είχαν ορισθεί ο

πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα Γιώργος Κόλ-

λια, και η κάτοικος Μαραθώνα Πόπη Κοροβέση, εκ των

οποίων εξετάσθηκε μόνο ο πρώτος.

Στη Σχολή Ευελπίδων, όπου διεξήχθη η διαδικασία παρα-

βρέθηκαν δεκάδες κάτοικοι του Γραμματικού και του Βαρ-

νάβα, ανάρτησαν πανό στην είσοδο των Δικαστηρίων και

φώναξαν συνθήματα ενάντια στο καταστροφικό για την

περιοχή – και όχι μόνο – έργο της κατασκευής ΧΥΤΑ στο

Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ο Νομικός Σύμβουλος

του Δήμου Μαραθώνα δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

και ο μάρτυρας Γιώργος Κόλλιας, με την τεχνική υποστή-

ριξη τού Μηχανικού Δημήτρη Δαμάσκου έδωσαν μάχη για

να αποδείξουν ότι:

Α. Ο επιλεγείς χώρος για το έργο του ΧΥΤΑ δεν διατρέχε-

ται απλώς από δύο ρέματα, αλλά αποτελεί το σημείο δημι-

ουργίας των ρεμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο

δεν επιδέχεται καμία «θεραπεία», αφού δεν υπάρχει παγ-

κοσμίως τεχνικός τρόπος να αποτρέψει κανείς την δημι-

ουργία ρέματος, όσο κι αν αλλοιώσει το ανάγλυφο του

εδάφους της περιοχής.

Β. Τα πλημυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο ση-

μείο εκβολής στον Ευβοϊκό του ρέματος ενέχουν σοβαρό

κίνδυνο για την ζωή των κατοίκων της περιοχής του Σε-

σιού Γραμματικού, στο πιθανότατο ενδεχόμενο εκδήλωσης

ανοιξιάτικων βροχών.

Γ. Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα αποκλει-

στικά του έργου κι όχι άλλων αιτιών, όπως προσπαθούσε

να πει η νομική εκπροσώπηση της Εταιρίας (όπως π.χ. των

πυρκαγιών του 2009) δεδομένου ότι και στον Βαρνάβα προ-

κλήθηκε τεράστια καταστροφή από την πυρκαγιά, αλλά

δεν παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Δ. Με αφορμή τα παραπάνω συντρέχει λόγος άμεσης δια-

κοπής των εργασιών και επανεξέτασης του έργου.

Στην διαδικασία αποκάλυψαν προς το Δικαστή ότι η ύπαρξη

των ρεμάτων απεκρύβη κατά την διαδικασία σύνταξης της

Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων και –παρ΄ ότι εμφανίζον-

ται στον χάρτη της μελέτης– δεν αναφέρονται στο κείμενο.

Με αυτόν τον τρόπο – στην ουσία- «εκβιάστηκε» η έγκρισή

της.

Μέσα από την διαδικασία, όμως, προέκυψε κάτι πρωτοφα-

νές. Παρουσιάστηκε έγγραφο, με ημερομηνία 14/4/2011,

δηλαδή την αμέσως προηγούμενη ημέρα της διαδικασίας,

που αποδόθηκε στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στο

οποίο – ούτε λίγο, ούτε πολύ – αναγραφόταν ότι «δεν δια-

πιστώθηκε η ύπαρξη ρεμάτων στον χώρο»(!).

Αν αυτό ισχύει πρόκειται για την «κολοτούμπα» του αιώνα.

Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που πριν λίγο καιρό διαπίστωσαν

την ύπαρξη ρεμάτων, ξαφνικά(;) διαπίστωσαν ότι δεν

υπάρχουν τα ρέματα(!!!).

Γνωρίζαμε ότι θα ασκηθούν εντονότατες πολιτικές και

άλλες πιέσεις προς τους Επιθεωρητές, δεν περιμέναμε,

όμως, ότι θα υπήρχαν άνθρωποι με τόσο ελαστική συνεί-

δηση και χωρίς κανένα αίσθημα ντροπής, οι οποίοι θα εξέ-

θεταν με τέτοιο τρόπο τον εαυτό τους.

Τέτοιοι άνθρωποι αποτελούν το κατακάθι της Κοινωνίας,

αφού ακόμη και οι άνθρωποι του υποκόσμου διαθέτουν

έναν κάποιο «κώδικα τιμής». Και βέβαια δεν θα μείνουν ατι-

μώρητοι. Θα ασκηθούν εναντίον τους μηνύσεις και αγωγές,

για να αντιληφθούν και αυτοί, αλλά και οι «εντολείς» τους,

ότι δεν μπορούν να καταστρέφουν τις ζωές χιλιάδων αν-

θρώπων για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εργο-

λάβων.

Αναμένεται η έκδοση της απόφασης, αλλά δεν τρέφουμε

και ιδιαίτερες ελπίδες, μετά από όσα προαναφέρθηκαν.

Εξαφανίστηκαν τα ρέματα!

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου, βάσει έκθεσης του Υπουργειου Περιβαλ-

λοντος στο υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού υπήρχαν δύο ρέ-

ματα.

Στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μετρων, εξαφανίστηκαν!

Από την έκθεση του επιθεωρητή περιβαλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος Π. Μέρκου, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ρεματα,

τα οποία τα σημειώνει και ζητάει να μάθει τι μέτρα έχουν λάβει για

να μην καταλήγουν στη θάλασσα του Ευβοϊκού, υλικά εκχωμά-

τωσης. Αντιγράφουμε παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ)

Μετά από καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Γραμ-

ματικού που αφορούν στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, η

ΕΥΕΠ πραγματοποίησε σχετικές αυτοψίες, κατά τις  οποίες δια-

πιστώθηκε, μεταξύ άλλων:  

... η ύπαρξη δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του

ΧΥΤΑ και τα οποία μετά την συνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν.

Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρού και Μεγάλου

Σεσίου. 

Μεγάλος όγκος των υλικών εκσκαφής είχε αποτεθεί στα πρανή

της όχθης του ρέματος και σημαντικός όγκος αυτών είχε παρα-

συρθεί από τα όμβρια ύδατα και είχε καταλήξει εντός της κοίτης

ιδιαίτερα στο σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργα-

σίας των υγρών αποβλήτων, αλλά και στο σημείο της κοίτης που

έχει κατασκευαστεί το υδραυλικό έργο. Και παρακάτω:

Α. Σχετικά με τα δύο ρέματα που διατρέχουν τον χώρο εκτέλε-

σης των έργων:  

2. Εάν είχαν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτες για την προστασία

των ρεμάτων και εάν έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα

προστασίας και ποια είναι αυτά.

3. Εάν στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες είχε γίνει εκτί-

μηση της προβλεπόμενης και διαπιστωθείσας επιβάρυνσης της

θαλάσσιας περιοχής εκβολής του παρακείμενου, στον υπό κα-

τασκευή ΧΥΤΑ, ρέματος, καθώς και στην μεγάλη και μικρή πα-

ραλία Σεσίου, λόγω της παράσυρσης των υλικών εκχωμάτωσης

του ΧΥΤΑ τα οποία είχαν αποτεθεί στα πρανή και έχουν παρα-

συρθεί στο ρέμα.

4. Τι προβλέπεται για την προστασία του δευτέρου ρέματος από

τα παρασυρόμενα και μεταφερόμενα στην κοίτη του προϊόντα

εκσκαφής, 

«Τα προβλήματα της περιοχής

ΕΞΟΧΗ είναι πολλά και ο Σύλλογος

‘’ΕΞΟΧΗ’’  ελπίζει  και αγωνίζεται

ώστε η νέα Δημοτική Αρχή να υλο-

ποιήσει τις υποσχέσεις, που έχει

δώσει για να λύσει τα θέματα που

αφορούν την Περιοχή μας, όπως:

1ον) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

2ον) Κυκλοφοριακό, ένα από αυτά η

οδός Καλύμνου που έχει διχοτομήσει

την Περιοχή μας, χωρίς οι πεζοί να

μπορούν να διασχίσουν την οδό με

την μεγάλη κίνηση από φορτηγά και

άλλα αυτοκίνητα  που τρέχουν με με-

γάλη ταχύτητα.

3ον) Συντήρηση και προφύλαξη με

πυροσβεστήρες και κρουνούς του δα-

σικού και αστικού πρασίνου, που

υπάρχει στην ΕΞΟΧΗ Βούλας.

4ον) Διατήρηση και ανάδειξη του Αρ-

χαιολογικού χώρου Αιξωνίδων

Αλών.

Έπ’ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου ‘’ΕΞΟΧΗ’’ εύχεται σε όλους τους
κατοίκους της Περιοχής μας 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πάνω σε ένα πηγάδι και ανάμεσα σε δύο ρέματα

ο XYTA Μαραθώνα (Γραμματικού) 

Διγλωσσία του Υπουργείου στα ασφαλιστικά μέτρα 

Σήμερα το ρέμα κατεβάζει τα υλικά εκσκαφής στη θάλασσα. Αύριο τί θα
κατεβάζει;

Σε αναμονή τα προβλήματα της συνοικίας “Εξοχή”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Εξοχή” που δραστηριοποιείται στην συνοικία Εξοχή της Βούλας, μας απέστειλε κείμενο

με προβλήματα που απασχολούν τη συνοικία, τα οποία είχε θέσει και προεκλογικά και είχε πάρει υποσχέσεις επίλυ-

σής τους. Το παραθέτουμε:
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• Να αλλάξει άμεσα στάση η Ε.Ε. απέναντι στην

πυρηνική ενέργεια.

• Να αποτραπεί, σε κάθε περίπτωση, η εγκατά-

σταση πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της

Τουρκίας.

ήταν η ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου

Χουντη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την

οποία την καλεί να αναθεωρήσει τη θετική μέχρι

σήμερα, στάση της για την εγκατάσταση πυρη-

νικών αντιδραστήρων για παραγωγή ενέργειας

και να μην “επιτρέψει” την εγκατάσταση πυρη-

νικού εργοστασίου στο Ακούγιου της Τουρκίας.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής αφού τονί-

ζει τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής που αν-

τιμετωπίζει η Ιαπωνία εξαιτίας του φονικού

σεισμού, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να

αντιδράσει στη «συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας

12/05/2010» για την κατασκευή πυρηνικής μονά-

δας στο Ακούγιου, τονίζοντας ότι “ένα τέτοιο

σχέδιο εγκυμονεί κινδύνους για την Τουρκία και

την Μεσόγειο” αφού «η περιοχή είναι σεισμο-

γενής» και “η Μεσόγειος θα χρησιμοποιηθεί συ-

στηματικά ως δρόμος μεταφοράς πυρηνικών

αποβλήτων”.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ταυτόχρονα στην

ερώτηση του, υπενθυμίζει τη θέση της Κομισιόν,

η οποία ουσιαστικά “κλείνει το μάτι” στις πιέ-

σεις για διάχυση και εμπορική εκμετάλλευση της

πυρηνικής ενέργειας, αφού κατά πάγιο τρόπο

σημειώνει ότι “η εθνική απόφαση για χρησιμο-

ποίηση της πυρηνικής ενέργειας ως πηγής πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να

βασίζεται στην ικανότητα της χώρας να εξα-

σφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστα-

σίας και διασφαλίσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής

της πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις

διεθνείς συμβάσεις και βέλτιστες πρακτικές”.

Καταλήγοντας την ερώτησή του, ο Νίκος Χουν-

τής, αφού τονίζει ότι η καταστροφή των πυρηνι-

κών εργοστασίων της Ιαπωνίας και ο

επαπειλούμενος πυρηνικός όλεθρος, έγινε σε

μια χώρα που ήταν στην πρωτοπορία της πυρη-

νικής τεχνολογίας και δεν είχε τεθεί ποτέ καμία

αμφιβολία ότι είχε «εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο

ασφάλειας» και είχε εφαρμόσει όλες «τις διε-

θνείς συμβάσεις και βέλτιστες πρακτικές», καλεί

την Κομισιόν να αντιληφθεί τους κινδύνους που

εγκυμονεί η στάση της και ζητά να την αναθεω-

ρήσει και ταυτόχρονα να πάρει πρωτοβουλίες

ώστε να ανατραπεί η διεθνής «τάση» για προ-

ώθηση της πυρηνικής ενέργειας ως δήθεν

«φθηνής και καθαρής λύσης». 

Ταυτόχρονα ζητά

από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να πάρει

άμεσα μέτρα, μαζί

με τους Τούρκους

πολίτες που αντι-

δρούν έντονα στην

προοπτική εγκατά-

στασης πυρηνικού

εργοστασίου στο

Ακούγιου, προκει-

μένου να αποτραπεί

ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που θέτει σε κίνδυνο

την ασφάλεια της Τουρκίας και όλης της Μεσο-

γείου.

«Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να πληροί το επί-

πεδο της πυρηνικής ασφάλειας που απαιτείται»

απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή! 15/06/2010

Στις 12 Μαΐου 2010, η Ρωσία και η Τουρκία υπέ-

γραψαν συμφωνία συνεργασίας για την εγκατά-

σταση και τη λειτουργία πυρηνικής μονάδας στο

Ακκούγιου.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η εθνική από-

φαση για χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέρ-

γειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στην ικανό-

τητα της χώρας να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο

ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων σε

όλη τη διάρκεια ζωής της πυρηνικής εγκατάστα-

σης, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και βέλ-

τιστες πρακτικές.

...Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς

την εξέλιξη της νομοθεσίας, τις πρακτικές και τις

διοικητικές ικανότητες της Τουρκίας στον τομέα

της πυρηνικής ασφάλειας. Η Τουρκία έχει εισέλ-

θει στη διαδικασία ευθυγράμμισης της νομοθε-

σίας της με το κεκτημένο: συγκεκριμένα,

ενέκρινε νόμο-πλαίσιο για την εγκατάσταση και

τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπα-

ραγωγής και διανομής ενέργειας, καθώς και κα-

νονισμούς εφαρμογής, λόγου χάριν όσον αφορά

τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

και τις ειδικές αρχές και τις αρχές σχεδίασης για

την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ηλεκτρο-

παραγωγής. Έχει μεταφερθεί η νομοθεσία που

αποσκοπεί στη μεταφορά του κεκτημένου για

τον έλεγχο των σφραγισμένων πηγών υψηλής

ραδιενέργειας και των εγκαταλελειμμένων

πηγών. Ωστόσο, ο Τουρκικός Οργανισμός Ατομι-

κής Ενέργειας (TAEK) εξακολουθεί να επιτελεί

συγχρόνως ρυθμιστικά και επιχειρησιακά καθή-

κοντα. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στο κοινοτικό

πρόγραμμα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινο-

προστασίας. Εξάλλου, η Τουρκία δεν έχει προ-

σχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια

της διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την

ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλή-

των. Το θέμα αυτό υπογραμμίζεται τακτικά στις

εκθέσεις προόδου που συντάσσει η Επιτροπή.

Μετά το σεισμό της Πάρνηθας του 1999 το κτί-

ριο στο οποίο στεγαζόταν το Δημοτικό Σχο-

λείο Νέας Μάκρης υπέστη ζημιές.

Μετά από δέκα χρόνια αποφασίστηκε να ξεκι-

νήσουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. 

Στις 3/7/2009 υπογράφηκε προγραμματική

σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Μάκρης και

του ΟΣΚ για το έργο «Αναπλάσεις κτιρίων Δη-

μοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης και ενίσχυση

φέροντος οργανισμού πρόσθιου κτιρίου». 

Με βάση τη σύμβαση  οι εργασίες θα έπρεπε

να είχαν ολοκληρωθεί με την έναρξη της φε-

τινής σχολικής περιόδου 2010-2011. 

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μάκρης οι μαθη-

τές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να απο-

δώσουν σε χώρους που θυμίζουν φυλακές. 

Είναι προκλητικότατο η κυβέρνηση να προπα-

γανδίζει την «κοσμογονία» που θα επιφέρει το

λεγόμενο «νέο σχολείο», στην πραγματικό-

τητα το «νέο σχολείο της αγοράς» και μέχρι

σήμερα να μην έχει φτιάξει σχολικό κτίριο που

να καλύπτει στοιχειωδώς τις σύγχρονες ανάγ-

κες των μαθητών της περιοχής. 

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει ανάμεσα στους γο-

νείς οι οποίοι με γενικές συνελεύσεις, παρα-

στάσεις, ανακοινώσεις προς τους αρμόδιους

εκφράζουν την ανησυχία τους. Επίσης και οι

κάτοικοι της περιοχής  βλέπουν ουσιαστικά

ένα κουφάρι να υπάρχει στο πιο κεντρικό ση-

μείο της Νέας Μάκρης με κίνδυνο να υπάρ-

ξουν τραυματισμοί τόσο στα παιδιά του

σχολείου όσο και στους διερχόμενους από

τον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης λόγω της

διακοπής των εργασιών και της ύπαρξης του

εργοταξίου. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

α) Εάν από την περίοδο 2003-2004 και μετά

έχουν δοθεί χρήματα, και από ποιες πηγές, για

το συγκεκριμένο σχολείο για μελέτες, κατα-

σκευές, κλπ.;

β) Σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες της

ανάπλασης των κτιρίων του 1ου  Δημοτικού

Σχολείου Νέας Μάκρης, καθώς και τι χρήματα

έχουν δοθεί μέχρι τώρα από τον προϋπολογι-

σμό των 950.000 Ευρώ.

γ) πότε υπολογίζετε να ολοκληρωθούν οι ερ-

γασίες ανάπλασης.

«Επιτέλους η Κυβέρνηση κατά-

λαβε το αυτονόητο, ότι με

αστυνομικές επεμβάσεις, δεν

δίνονται λύσεις σε κοινωνικά

θέματα.

Τώρα που αποκαθίσταται η νο-

μιμότητα και η ηρεμία στην πε-

ριοχή της Κερατέας, η

Κυβέρνηση έχει ευθύνη, να

ανοίξει διάλογο και να υιοθε-

τήσει σύγχρονες τεχνολογίες

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμ-

μάτων προκειμένου να δοθούν λύσεις μόνι-

μες και αποδεκτές από τη τοπική κοινωνία.

Η Λαυρεωτική μπορεί να αποτελέσει πρό-

τυπο και για άλλες περιοχές της χώρας μας,

αρκεί η Κυβέρνηση, να ακούσει τις προτά-

σεις του Δήμου Λαυρεωτικής και να κινηθεί

μακριά από κάθε είδους σκο-

πιμότητες και συμφέροντα.

Εμείς που από το 2003, με συ-

νέπεια και υπευθυνότητα, αν-

τιταχθήκαμε στην κατασκευή

ΧΥΤΑ, δεν θα μιλήσουμε σή-

μερα για νίκη κανενός. Εμείς,

απλά κάναμε το καθήκον μας,

προστατεύοντας τη περιοχή

μας, όπως είχαμε χρέος απέ-

ναντι στους πολίτες και στο

περιβάλλον.

Σταθήκαμε όρθιοι, στις επιθέσεις και στη

λάσπη των εργολάβων, γι’ αυτό και μπο-

ρούμε σήμερα να κοιτάμε τους συμπολίτες

μας στα μάτια. Με την ίδια υπευθυνότητα,

θα συνεχίσουμε έως ότου υπάρξει τελική και

οριστική συμφωνία».

Να αλλάξει άμεσα στάση η Ε.Ε. απέναντι στην πυρηνική ενέργεια
ερώτηση του βουλευτή Νίκου Χουντή προς Ε.Ε.

Η απάντηση της Ε.Ε. επαφίει την ασφάλεια στον ...”πατριωτισμό” των επενδυτών

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μάκρης 

περιμένει ανάπλαση από το 1999!

ερώτηση του ΚΚΕ Δηλώσεις για την Κερατέα

του βουλευτή Γιώργου Βλάχου
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Ενεργά Προγράμματα

Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

ΛΑΕΚ Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2011

Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ειδικό λο-

γαριασμό για την κατάρτιση των εργαζομένων που διαχειρίζεται ο

ΟΑΕΔ και ο οποίος τροφοδοτείται για το σκοπό αυτό από την εισφορά

0,45% των επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% μπορούν να

λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα

(οι οποίες πρέπει απαραίτητα να έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργο-

δοτική εισφορά 0,45% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος

2011), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990

(ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. 

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

――――――――――――――――――――――――――

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχει-

ρήσεων Καταληκτική ημερομηνία: 24-5-2011

Στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενί-

σχυση 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 με-

γάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς αν-

ταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης μέσω

επιχειρηματικών μεμονωμένων ή συνεργατικών σχεδίων.

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

――――――――――――――――――――――――――

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων

Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώ-

των υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Καταληκτική ημερομηνία: 31-8-2011

Στόχος  η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας υφισταμένων, νέων και υπό σύσταση ΜΕ και ΠΜΕ μέσω

της υποστήριξης της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για

την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώ-

των υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρω-

σης πόρων για την επίτευξη στο απώτερο μέλλον του τεχνολογικού

τους εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται με-

γάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρη-

ματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό

σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων για

τις ΜΕ και ΠΜΕ και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων.

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

Ενίσχυση με τίτλο “Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων”, ‘τρέχει” αυτή την περίοδο.

Η ενίσχυση αφορά επιδότηση για επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κα-

τασκευών 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, ατο-

μικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού και να τηρούν βιβλία Β

ή Γ κατηγορίας. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεω-

ρούνται 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» ενισχύον-

ται 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%. 

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)

2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, συ-

σκευασίας

4. Ενέργειες προβολής σε αγορές-στόχους

5. Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

6. Προστασία ή απόκτηση πατεντών, πνευματικής ιδιο-

κτησίας και μεταφορά τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο

7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προτάσεις έχουν αρχίσει και υποβάλλονται ηλεκτρονικά

με καταληκτική ημερομηνία την 24 Μαΐου 2011.

Επιμέλεια: Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων. email: echabi@hft.gr 

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτη-

νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει ότι

ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να

υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρό-

γραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή

των αμπελουργικών εκτάσεων στην

Ελλάδα» για την αμπελοοινική περίοδο

2011 – 2012, έως τις 15 Μαΐου. 

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσό-

τερες από τις ακόλουθες δράσεις:

i. Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπε-

λώνων, συμπεριλαμβανομένου και του

επανεμβολιασμού

ii. Την επαναφύτευση των αμπελώνων

iii. Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχεί-

ρισης των αμπελώνων που συνδέονται

με το στόχο του προγράμματος.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα ο ενδια-

φερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκ-

πρόσωπός του, υποβάλλει

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, μόνο στην

υπηρεσία (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙ-

ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ), με βεβαίωση του γνήσιου της

υπογραφής συνοδευόμενη με τα παρα-

κάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαί-

σια του Συστήματος Γεωγραφικών πληρο-

φοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

2. Δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με το

άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επι-

τροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμ-

πελουργικές περιόδους που

προηγούνται της περιόδου ένταξης στο

πρόγραμμα.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια

της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην

περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υπο-

χρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για

τα επόμενα πέντε (5) έτη.

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυ-

νομικής ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της

εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή

άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα

αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου –

παραγωγού.

6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βι-

βλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τρα-

πεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου

7.  Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κα-

τοχής, και σε περίπτωση έγκρισης έν-

ταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατο-

χής. Ειδικότερα:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παρα-

γωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν

τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας και

β) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι

παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να δια-

θέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα,

ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης  (ενοι-

κιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέ-

πει να:

• Αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ.

τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοι-

κιαστή,

• Αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των

αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρ-

τογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσι-

μος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της

μίσθωσης (η οποία μπορεί να είναι μέχρι

και εννέα (9) έτη

• Έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπο-

γραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών

(αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθω-

σης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια

Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια). Μετά την έγ-

κριση ένταξης του παραγωγού στο πρό-

γραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικια-

στήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθω-

σης του οποίου θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη.  

Πληροφορίες: Φ. Μανιού, Τηλέφωνο:

213 200 5344  -  Fax: 210 6031786  

«Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών

εκτάσεων στην Ελλάδα»

«Δημοτική Φορολογική 

Ενημερότητα»

Βρίσκεται στα σκαριά, και δεν αποκλείεται να το δούμε

σύντομα, στο κυνηγητό του χρήματος, να υπάρξει Δημο-

τική Φορολογική Ενημερότητα· 

Μέσω των ΔΟΥ θα ελέγχονται τα χρέη προς τους δήμους

και τις περιφέρειες, καθώς σύμφωνα με προσθήκη που κα-

τατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο οι ΟΤΑ υποχρεω-

τικά θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων τις οφειλές που έχουν οι πο-

λίτες προς αυτούς.

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς τους δήμους οι

ΔΟΥ δεν θα δίνουν φορολογική ενημερότητα, ενώ σε περί-

πτωση που υπάρχουν οφειλές του Δημοσίου προς τον φορο-

λογούμενο (π.χ. επιστροφή φόρου) θα γίνεται συμψηφισμός!

Η «Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα» θα δίνεται μέσω

ΔΟΥ  για να μην εμπλακούν οι ΟΤΑ σε άλλη μία γραφει-

οκρατία και “χάσει η μάνα το παιδί” ιδιαίτερα όταν πολλοί

Δήμοι δεν διαθέτουν ούτε ταμειακή υπηρεσία ότι βέβαια

διπλογραφικό σύστημα.

“Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων”
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Ομόφωνα ψηφίστηκε και

υπογράφηκε την Τρίτη 8

Μαρτίου 2011 στην Κε-

ρατέα το Καταστατικό

του Σωματείου "Κίνηση

Ενεργών Πολιτών Λαυ-

ρεωτικής" από τα εικοσι-

πέντε  ιδρυτικά μέλη του,

ενώ ορίστηκε και η πεν-

ταμελής προσωρινή Διοι-

κούσα Επιτροπή, η οποία

και αναλαμβάνει τα κα-

θήκοντα διοίκησης του

Σωματείου μέχρι την εκ-

δίκαση του αιτήματος για

αναγνώρισή του από το

Πρωτοδικείο Αθηνών

που έχει οριστεί για τις

31 Οκτωβρίου 2011.

Τα μέλη της προσωρινής

Διοικούσας Επιτροπής

είναι τα εξής: Σωτήρης

Ιατρού, Ελένη Ράπτη,

Βαγγέλης Μυτιληναίος,

Μιχάλης Φύτρος, Διονύ-

σης Κλάδης. 
Η Κ.Ε.Π.ΛΑ. αποσκοπεί: 

1. στην αναβάθμιση του

τρόπου ζωής στην ευρύ-

τερη περιοχή της Λαυρεωτι-

κής, η οποία

συναποτελείται από το

Δήμο Σαρωνικού και τον

ομώνυμο Δήμο Λαυρεωτι-

κής, 

2. στην ουσιαστική εξοι-

κείωση με τα ιδεώδη της

Ελευθερίας, της Δημοκρα-

τίας και της Ισότητας, 

3. στην προώθηση της

Ιδέας μιας καλύτερα οργα-

νωμένης κοινωνίας με

γνώμονα τον Άνθρωπο, το

Φυσικό Περιβάλλον, την

Πολιτιστική Κληρονομιά,

την Αειφόρο Ανάπτυξη και

την ορθή χρήση και αξιο-

ποίηση των Νέων Τεχνο-

λογιών, 

4. στη μελέτη, την προ-

στασία και την αναβάθ-

μιση του Εθνικού Δρυμού

του Σουνίου και του Φυσι-

κού Περιβάλλοντος της

Λαυρεωτικής ευρύτερα, 

5. στην προστασία και την

ανάδειξη του «θησαυρού»

της τεράστιας Βιομηχανι-

κής και Μεταλλευτικής -

Μεταλλουργικής αλλά και

της Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς της περιοχής, 

6. στην ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση για τα

ζητήματα που αφορούν

στη Λαυρεωτική, τα προ-

βλήματα και της προοπτι-

κές της και 

7. στην ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση των κα-

τοίκων της περιοχής σε

ζητήματα Περιβάλλοντος

– Οικολογίας, Τέχνης και

Πολιτισμού, τόσο σε το-

πικό όσο και σε εθνικό επί-

πεδο.

Η προσωρινή Διοικούσα

Επιτροπή

Σε φιλική ατμόσφαιρα υποδέχτηκε

στις  13 Απριλίου ο Δήμαρχος Ρα-

φήνας-Πικερμίου Χριστόπουλος

τα μέλη της «Συντονιστικής Επι-

τροπής Αγώνα κατά του ΚΕΛ Β.

Μεσογείων», αποτελούμενη από

εκπροσώπους του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερ-

μίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

μετά από αίτημα της Συντονιστι-

κής Επιτροπής, με σκοπό την ενη-

μέρωση του Δημάρχου σχετικά με

τα τεκταινόμενα για το ΚΕΛ Β. Με-

σογείων   καθώς και την ανταλ-

λαγή απόψεων για την πορεία του

αγώνα στο  πλαίσιο πάντα του ιδι-

αίτερου ενδιαφέροντος που ο

ίδιος ο Δήμαρχος έχει εκδηλώσει

επί του θέματος.

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η

καλύτερη μεθόδευση της συνερ-

γασίας μεταξύ της  Συντονιστικής

Επιτροπής που δραστηριοποιείται

στους δύο θιγόμενους Δήμους

Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας –

Πικερμίου , εκπροσωπώντας

όλους τους κατοίκους των οικι-

σμών μέσα από 60 συλλόγους και

του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του

δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στον

αγώνα κατά της χωροθέτησης και

εγκατάστασης του ΚΕΛ Β. Μεσο-

γείων στην θέση Πλατύ Χωράφι

και της απόρριψης της μελέτης

της ΕΥΔΑΠ. 

Παράλληλα τόνισε την αποφασι-

στικότητα του να συνεχίσει να

αγωνίζεται για την ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού  Συμβουλίου

για ανεξάρτητο Βιολογικό Καθα-

ρισμό Ραφήνας με απόλυτη προ-

στασία της θάλασσας του

Ευβοϊκού.

«ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ»

Συμπλέουν Δημοτική Αρχή και Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα για το ΚΕΛ Βορείων Προαστίων

συνάντηση για την πορεία του αγώνα

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

"Κίνηση Ενεργών Πολιτών

Λαυρεωτικής"
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

Το Νοσοκομείο άλλαξε τις εφημερίες. 

Για καλύτερη ενημέρωσή σας τηλεφωνείτε.

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημε-
ρινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε
τέταρτη ημέρα, από τις 2.30μ.μ.  έως την επομένη 8η
πρωινή. Καλό θα είναι να τηλεφωνείτε, γιατί αλλάζουν.
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

“Τα Μυστικά της Κουζίνας”
Το ρύζι δεν πρέπει ....

Το ρύζι δεν πρέπει να ανακατεύεται κατά το μαγείρεμά του.

Το συχνό ανακάτεμα σπάει τους κόκκους, κάτι που έχει ως

αποτέλεσμα το ρύζι να μαλακώνει, να κολλά και λασπίζει.

Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε ψάρια...

Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε ψάρια ή κρεμμύδια περάστε

τα δάχτυλά σας με αλάτι. Δεν θα κολλάνε μετά το καθάρι-

σμα και δεν θα μυρίζουν δυσάρεστα

Το ξύδι ....

Λίγες σταγόνες ξύδι στο σφουγγαράκι  για τα πιάτα θα σας

απαλλάξουν από τυχόν μυρωδιές στα πιάτα και στα ποτή-

ρια.

Επίσης νερό και ξύδι αναμεμειγμένο μπορείτε να το χρησι-

μοποιήσετε ως καθαριστικό για τα άλατα σε βρύσες και

ανοξείδωτα δοσολογία είναι 3 μέρη νερό και ένα ξύδι.

Για να κρατήσουμε αρκετές μέρες τα μυρωδικά....

Ένα μυστικό για να κρατήσετε αρκετές μέρες τα μυρωδικά

που συνοδεύουν τα φαγητά σας-σέλινο, άνηθο, μαϊντανό,

δυόσμο κ.α. είναι να τα βάλετε σε ένα ποτήρι με νερό μέσα

στο ψυγείο. Η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον δι-

πλάσια.

Λαχανικά στον ατμό

Για να βράσουμε τα λαχανικά στον ατμό τα βάζουμε στο ει-

δικό συρμάτινο καλαθάκι της κατσαρόλας. Βάζουμε τόσο

νερό ώστε η επιφάνεια του (όταν κοχλάζει) να είναι μόλις

3 εκατοστά περίπου κάτω από τον πάτο του καλαθιού. Το

καπάκι της κατσαρόλας πρέπει να είναι κλειστό. Στον ατμό

τα λαχανικά διατηρούν περισσότερο τη “ζωντάνια” τους. 

Για να μη νερώνει η ντοματοσαλάτα… 

Όταν αλατίζουμε τις ντομάτες το αλάτι σιγά σιγά τραβάει

το νερό τους, με αποτέλεσμα να μαραζώνουν και να νερώ-

νει η ντοματοσαλάτα. Γι’ αυτό καλό είναι να την αλατίζουμε

μόλις τη σερβίρουμε στο τραπέζι και όχι πιο πριν

Αν θέλουμε το κέικ να είναι αφράτο …

Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο και αφού κρυώσει ελα-

φρά, το σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη.

Βγήκε ξινή η σάλτσα ντομάτας; 

Αν η σάλτσα ντομάτας μας βγήκε λιγάκι ξινή υπάρχει λύση.

Λίγη ζάχαρη (στη μύτη του κουταλιού) και καλό ανακάτεμα

την ώρα που τη βράζουμε.

Για να μην πετάξουμε τα μπαγιάτικα καρύδια!...

Τα καρύδια πολλές φορές όταν περάσει πολύς καιρός,

έχουν μια χαρακτηριστική άσχημη μυρωδιά, λόγω των λι-

παρών στοιχειων που χάνουν. Για να τα χρησιμοποιήσουμε

τα απλώνουμε σε ένα ταψί, τα ραντίζουμε με το ποτό της

αρεσκείας μας (κονιάκ, λικέρ) και τα ψήνουμε για ένα

20λεπτο περίπου (μέχρι να εξατμιστεί το ποτό) στους 180-

200 `C. Μόλις κρυώσουν η φλούδα αφαιρείται πανεύκολα,

είναι νοστιμότατα και διατηρούνται στο ψυγείο κλεισμένα

σε σακουλάκι φαγητού!

Για να μη μυρίζουν τα χέρια σας σκόρδο ...

Καθαρίσατε σκόρδο και μύρισαν τα χέρια σας. Κόψτε μια

ντομάτα και τρίψετε τα χέρια σας με αυτήν. Αμέσως μετά

πλύνετέ τα.

Για να μη μυρίζουν τα χέρια σας κρεμμύδι ...

Αν κόψετε κρεμμύδια και μυρίζουν τα χέρια σας, τρίψτε

καλά τα χέρια σας με λίγο ελληνικό καφέ. Ακόμα μπορείτε

να βάλετε λίγη σκόνη ελληνικού καφέ στο ζεστό μάτι της

κουζίνας για να φύγουν οι δυσάρεστες μυρωδιές από την

κουζίνα σας. 

Για τραγανές Πατάτες Φούρνου ...

Αν θέλουμε οι πατάτες φούρνου να γίνουν τραγανές, μαζί

με τα υπόλοιπα υλικά προσθέτουμε από πάνω και λίγη φρυ-

γανιά τριμμένη.

Για μια διαφορετική γεύση στα κοκκινιστά …

Δοκιμάστε στα κάθε είδους κοκκινιστά και στη φασολάδα,

να προσθέσετε κατά το μαγείρεμα λίγη ξεραμένη πορτο-

καλόφλουδα.

Για να μην σπάνε τα αυγά κατά το βράσιμο ...

Τα αυγά σπάζουν με το βράσιμο όταν τα έχουμε βγάλει

μόλις από το ψυγείο. Γι αυτό πρέπει να τα βγάλουμε περί-

που 20 λεπτά πιο πριν για να πάρουν τη θερμοκρασία δω-

ματίου. Επίσης στο βράσιμο ρίχνουμε στο νερό λίγο αλάτι. 

Για να μη φουσκώνει το νερό στα μακαρόνια
Για να μη χύνεται το νερό όταν βράζουν τα μακαρόνια, προ-

σθέστε λίγο λάδι, μία - δύο κουταλιές, στο νερό όταν βρά-

ζουν. Όλος ο αφρός θα εξαφανιστεί

Εάν μας πέσει παραπάνω αλάτι στα όσπρια …

Αν μας πέσει πολύ αλάτι κατά λάθος, ρίχνουμε μέσα στην

κατσαρόλα μία ξεφλουδισμένη πατάτα. Θα τραβήξει αρ-

κετή από την αλμύρα

Για να μη βγάζουν ρίζες οι πατάτες... 

Όταν φυλάμε πατάτες στην αποθήκη ή οπουδήποτε αλλού

και δεν θέλουμε να βγάλουν γρήγορα ρίζες, βάζουμε ανά-

μεσά τους ένα μήλο. Θα καθυστερήσει για μεγάλο διά-

στημα το φύτρωμα των ριζών.

Για να μη μυρίζει το κουνουπίδι...
Την ώρα που το βράζουμε βάζουμε μια φέτα ψωμιού μέσα

στην κατσαρόλα!

Για να μην πιτσιλάει το τηγάνι...
Κατ` αρχήν τα υλικά που θα τηγανίσουμε πρέπει να είναι

όσο πιο στεγνά γίνεται. Αξίζει να περιμένουμε λίγο. Φυσικά

μπορούμε να σκεπάσουμε το τηγάνι με την ειδική πυκνή

σήτα. Τι γίνεται όμως αν δεν την έχουμε πρόχειρη; Λίγο

αλάτι (μια κουταλιά περίπου) στην μέση του τηγανιού την

ώρα που ζεσταίνουμε το λάδι κάνει αρκετά καλή δουλειά.

Για να φύγει η μυρωδιά από το σπίτι όταν

τηγανίζουμε …

Φυσικά ανοίγουμε τα παράθυρα, αλλά εκτός αυτού, μπο-

ρούμε να κάψουμε μέσα σε ένα σταχτοδοχείο φλούδες πα-

τάτας και λεμονιού. Κάνουν καλύτερη δουλειά από πολλά

αποσμητικά χώρου!

Για να μη δακρύζουν τα μάτια όταν καθαρί-

ζουμε κρεμμύδια...

Για να αποφύγουμε το δάκρυσμα μόλις βγάλουμε το πρώτο

φλούδι από το κρεμμύδι, το ραντίζουμε με ξύδι.

Για εύκολο ξεφλούδισμα ντομάτας

Για να ξεφλουδίσουμε εύκολα τις ντομάτες τις βάζουμε για

λίγο σε βραστό ή πολύ ζεστό νερό, μόλις τις βγάλουμε τις

ρίχνουμε σε κρύο τρεχάμενο νερό. Με τον τρόπο αυτό απο-

φλοιώνονται εύκολα. 

Κι αν μετά από όλα αυτά … Κάψουμε λίγο το φαΐ…

Αν το φαΐ άρπαξε λίγο στο μαγείρεμα ρίχνουμε εξωτερικά

στην κατσαρόλα κρύο νερό, να χαμηλώσει η θερμοκρασία

του πάτου της. Μετά αλλάζουμε κατσαρόλα, μεταφέρον-

τας μόνο το μη καμένο φαγητό και συνεχίζουμε το μαγεί-

ρεμα προσθέτοντας τα απαραίτητα υγρά. Με τον τρόπο

αυτό δεν μυρίζει καμένο το φαΐ. Την κατσαρόλα που κάηκε

την καθαρίζουμε εύκολα αν την αφήσουμε λίγες ώρες με

νερό ζεστό όπου έχουμε ρίξει λίγο σαπούνι πλυντηρίου

πιάτων.

Ειρήνη Καραμπά 
Διαιτολόγος- Διατροφόλογος

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής

στα σχολεία της Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης, ξεκίνησε  Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρι-

κής στα σχολεία, το οποίο περιλαμβάνει οδοντιατρικό έλεγχο

και εξετάσεις σκολίωσης στους μαθητές μας. 

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο του Γέρακα ήταν το πρώτο σχολείο

στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, με την εξέταση 95 μα-

θητών. 

Το πρόγραμμα ελέγχου θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δημοτικά

Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου, από το εξειδικευμένο

προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας.      
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Με δύο ομάδες εμφανί-

στηκε το Πινγκ-Πονγκ

της Βούλας στην τελική

φάση του Πανελλήνιου

ομαδικού πρωταθλήμα-

τος Εφήβων – Νεανίδων.

Η ομάδα του Α.Ο. Αρης

2006 αποτελούμενη από

τις αθλήτριες Νίνου, Πα-

τεράκη, Γκοβάτσου κλη-

ρώθηκε ν’ αγωνιστεί

στον ίδιο όμιλο που

έπαιζε και η άλλη ομάδα

της Βούλας, ο Γ.Σ. Αρης

Βούλας!

Ετσι η ομάδα του Α.Ο.

Αρης 2006 κέρδισε την

ΒΟΚΑΡΙΑ με 3-0, αλλά

έχασε με 3-1 τόσο από

τον Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

όσο και από τον ΦΟΙΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΩΝ και δεν μπό-

ρεσε να περάσει στα

προημιτελικά.

Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

κέρδισε με 3-2 τον ΑΣ

ΠΕΡΑ με 3-0 την ΒΟΚΑ-

ΡΙΑ, με 3-1 τον ΑΟ ΑΡΗ

2006 και με 3-2 τον ΦΟΙ-

ΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Στον ημιτελικό οι αθλή-

τριες του Γ.Σ. ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ (Εμίρη, Αρτσέ-

του, Καζαντζη, Καρα-

βίδα) εμφανώς

κουρασμένες δεν μπόρε-

σαν να ξεπεράσουν και

το εμπόδιο του ΦΟΙΝΙΚΑ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και έτσι

κατέλαβαν τελικά την

τρίτη θέση.

Η διάκριση αυτή έγινε

δεκτή με ιδιαίτερη χαρά

από την διοίκηση του

Συλλόγου γιατί παραγμα-

τοποιείται ύστερα από

προσπάθειες πολλών

χρόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι

αθλήτριες Αρτσέτου, Κα-

ραβίδα και Καζαντζή, για

την κατάκτηση της 3ης

θέσης πριμοδοτούνται

από τον αθλητικό νόμο

για την είσοδό τους στα

ανώτατα εκπαιδευτικά

ιδρύματα.

Στα ατομικά αγωνίσματα,

πολύ καλή εμφάνιση

πραγματοποίησε ο Στα-

θουλόπουλος, ο οποίος

έφτασε μέχρι τους 16 και

η Εμίρη, που επίσης πλα-

σαρίστηκε στις 16.

Μεγάλη επιτυχία των νεανίδων του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
στο πινγκ-πονγκ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτάθλημα Ελλάδος

Υπερπήδησης Εμποδίων

και Ιππικής Δεξιοτεχνίας
Πέμπτη 28 Απριλίου έως Κυριακή 1η Μαΐου

Από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1η

Μαΐου, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας διοργα-

νώνει το Πρωτάθλημα Ελλάδος Υπερπήδησης Εμ-

ποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας, στο Ολυμπιακό

Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο.

Επίσης, την Πρωτομαγιά, παράλληλα με το αθλη-

τικό πρόγραμμα, θα λειτουργήσουν παιδική φάρμα

με πόνι, παιδότοπος και το εργαστήρι «φτιάξε το
δικό σου στεφάνι».      

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρό-

γραμμα των αγώνων και εκδηλώσεων απευθυνθείτε

στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππα-

σίας www.hef.gr και στο τηλέφωνο 22990 49750.     

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης ση-

μειώνει ότι «θεωρούμε πως είναι σημαντικό οι πο-

λίτες να “αγκαλιάσουν” αυτό το σπουδαίο αθλητικό

γεγονός». 
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ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΛ6-Δ
Κορωπί 15/4/2011

Αρ. Πρωτ. 6747
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 194 00 
Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη
Τηλ: 210-6625682 εσ. 163, fax 6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι-
σμό με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέ-
στερη απόφαση που αναφέρεται
στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την “Προμήθεια υλι-
κών οδοστρωσίας (άμμου, 3Λ,
ασφάλτου κλπ) και συσκευασμέ-
νου ασφαλτομι΄γματος”, για την
εξασφάλιση των απαιτουμένων
υλικών για μικροεπισκευές οδών,
λακκουβών από βλάβες ύδρευ-
σης κ.λ.π. από το προσωπικό και
τα μηχανήματα του Δήμου. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα την 16η
Μαΐου 2011 με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών την
10:00π.μ. και ώρα λήξης την
10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για
την προμήθεια ανέρχεται στο
ποσό των 140.730,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί
από πόρους του Δήμου. Τα είδη
της προαναφερόμενης προμή-
θειας θα παραδίδονται σταδιακά
κατά την χρονική διάρκεια των
δώδεκα (12) μηνών από την
ημέρα υπογραφής της σύμβα-
σης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, γραπτή και προφο-
ρική, ορίζεται η Ελληνική. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο δια-
γωνισμό:
- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων ή συνεταιρι-
σμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και
αλλοδαπά. 
- Ενώσεις προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά με ίδια
παρουσία ή από εκπροσώπους
αυτών ή με την καθʼ οιονδήποτε
τρόπο έγκαιρη αποστολή της
προσφοράς. Στην τελευταία πε-
ρίπτωση η προσφορά θα πρέπει
να παραληφθεί από την Υπηρεσία
την προηγούμενη της ημερομη-
νίας του διαγωνισμού. Κάθε προ-
σφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμ-
μετοχής υπέρ του συμμετέχον-
τος για ποσό που θα καλύπτει το
5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης. Η εγγύηση
αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα
(1) μήνα μετά τη λήξη του χρό-
νου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη. 
Η ισχύς των προσφορών είναι
εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέ-
ρες από την επόμενη της ημέρας
του διαγωνισμού. 
Αντίγραφο της διακήρυξης και
πληροφορίες για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου (υπεύ-
θυνη κ. Μωραϊτη, τηλ. 210-
6625682, εσωτ. 163).

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ζητήστε 

την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα 

ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com
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Για μια ολόκληρη εβδομάδα

Σε αυτές τις δύσκολες, κοινωνικά και οικονομικά, συνθήκες για
όλους μας, παίρνουμε δύναμη από τη δύναμη,  που επέδειξε ο Ιη-

σούς Χριστός, στην μαρτυ-
ρική και συνάμα λυτρωτική
πορεία του προς όφελος της
Ανθρωπότητας. 

Το μήνυμα της Αναστάσεως
του Κυρίου ας φτάσει σε
κάθε σπίτι του Κορωπίου. Το
χρειαζόμαστε, το θέλουμε,
μας εμπνέει στο έργο μας. 

Ευχόμαστε σε όλες τις οικο-
γένειες του Κορωπίου, 

KΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. 

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ


