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Αληθινή ατομική ελευθερία δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς οικονομική σιγουριά και ανεξαρτησία.
Οι πεινασμένοι και οι άνεργοι
συγκροτούν το υλικό, από το
οποίο γίνονται δικτατορίες
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Σελίδα 3

Μην πυροβολείτε την αλήθεια
Οσοι έχουν κάποια
επαφή με κρατικά
νοσοκομεία, ιδιαίτερα
εδώ και ένα χρόνο,
έχουν διαπιστώσει, με
δραματικό τρόπο, τις ελλείψεις σε φαρμακευτικά και υποστηρικτικά των ααθενών - υλικά.
Και οι αξιωματούχοι της
υγείας επιχαίρουν ότι
μειώθηκαν τα έξοδα, βάζοντας βέβαια βαθιά το
χέρι στην τσέπη του πολίτη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Οικτίρω συχνά τον εαυτό μου γιατί δεν έτυχε, ως
σπερματοζωάριο, να βρεθώ στις σπερματοδόχους
κύστεις κάποιου Πρωθυπουργού, Υπουργού, Βουλευτή έστω. Μέμφομαι τον εαυτό μου γιατί δεν
ήμουνα «καλό παιδί», ως νεολαίος και μάλιστα σ’
ένα απ’ τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας· να ‘μαι
καλός αφισοκολητής, πιστός στον «αρχηγό» και
στην ηγετική ομάδα, ή τουλάχιστον να προέρχομαι
από μια περιοχή όπου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο
το τοπικιστικό αίσθημα.
Κι αφού στερήθηκα όλων αυτών
των τυχαίων γεγονότων και της
ικανότητας του πιστού και καλού
αφισσοκολητή, δεν είχα τουλάχιστον την έμπνευση να επιλέξω ένα
εκ των «μεταφυσικών» επαγγελμάτων, όπως αυτό του ιατρού, ώστε
να κατορθώσω κι εγώ να «εκλεγώ»
του Κώστα και να κατακτήσω την περιζήτητη
Βενετσάνου και αξιοζήλευτη θέση του βουλευτή
του ελληνικού κοινοβουλίου!
Στερήθηκα έτσι του καλύτερου, ανετότερου και
πλέον προσοδοφόρου επαγγέλματος:
Το επάγγελμα του Βουλευτή!
Πιθανολογώ τις αντιδράσεις καλόπιστων αναγνωστών: Μα, είναι «επάγγελμα» το ύψιστον κοινωνικό
λειτούργημα του εκπροσώπου του Λαού και του
Έθνους; Καλόπιστε λαέ, και πάντα … «δουλεμένε»!
Τιμητικό λειτούργημα και μάλιστα, ύψιστο θα
έπρεπε να είναι. Μα με τα προνόμια που εξύφαναν
και θεσμοθέτησαν ως γνήσια συνδικαλιστική συντεχνία, μεταμόρφωσαν, παραμόρφωσαν και εξέπεσαν από το ιερό, όντως, αυτό λειτούργημα στο
επίπεδο του ιδιοτελούς και αποδεδειγμένα επιβλαβούς, για το κοινωνικό σύνολο, επαγγέλματος.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 13

ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ
και η ιστορία
του.
Οι αγωνίες
των κατοίκων
και το μετέωρο
μέλλον τους.
Σελίδα 12

Η αξιοποίηση της Πούντας θα απαλλάξει από τα δεσμά
τον Συνεταιρισμό και θα ωφελήσει και το Πόρτο Ράφτη
Ο Συνεταιρισμός έθεσε τα θέματά του προεκλογικά στις παρατάξεις και οι παρατάξεις που συμφώνησαν με τις θέσεις του
Συνεταιρισμού ψηφίστηκαν από το 80% των Δημοτών μας.
Αυτό δεν λέει τίποτα στην δημοκρατική ευαισθησία της παράταξης ‘’Δύναμη Ελπίδας’’;
Κι ακόμη: «ο Συνεταιρισμός “ΜΑΡΚΟ” έχει δεσμευθεί, ότι απ’
την ήπια οικιστική αξιοποίηση της “ΠΟΥΝΤΑΣ”, θα δώσει το κέρδος των έξι – επτά εκατομμυρίων Ευρώ, για κοινωφελή έργα
στο Πόρτο – Ράφτη και στο Μαρκόπουλο!
Σελίδες 14, 15
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τιμίων γονέων και δεν έγινα βουλευτης. Γιατι αν ήμουν θα
τους είχα φέρει τα πάνω - κάτω. Θυμηθείτε την Άννα Συνοδινού που τους “τα πέταξε” την ώρα που συνεδρίαζε η
ολομέλεια. Ε, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ιδού οι πρόσοδοι και τα προνόμια του «επαγγέλματος».
Το 2010 οι 300 της Βουλής μοιράστηκαν το ποσό των 42,5
εκατ. €, ήτοι 141.666 € ετησίων έκαστος, κατά μέσο όρο.
― Ο μέσος όρος των μηνιαίων βουλευτικών αποδοχών
ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. (Βασική μηνιαία αποζημίωση,
συν επιτροπες κλπ.).
― 35 εκατ. € μοιράστηκαν μέσα στο 2010 οι συνταξιούχοι
βουλευτές ή οι σύζυγοι και οι άγαμες θυγατέρες θανόντων
βουλευτών.
― 4,3 εκατ. € προορίζεται για τις συντάξεις των πρώην
πρωθυπουργών.
― Για την κατοχύρωση βουλευτικής σύνταξης απαιτούνταν
4 χρόνια.
― Όσοι έχουν πρωτοεκλεγεί πριν το 1993 συνταξιοδοτούνται από τα 55 τους χρόνια.
― Όσοι βουλευτές είναι άνω των 65 χρόνων λαμβάνουν
ταυτόχρονα και βουλευτική αποζημίωση και βουλευτική
σύνταξη!

Παροχές
― Κινητό τηλέφωνο
― 8 σταθερές γραμμές τηλεφωνίας μέχρι 12.000 ευρώ
― Αυτοκίνητο (το μισθώνει η Βουλή με λίζινγκ)
― Δωρεάν διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο για τους βουλευτές της επαρχίας (70 € ημερησίως).
― Δυνατότητα λήψης άτοκων δανείων από τη Βουλή και
χαμηλότοκων από τις τράπεζες.
― Κάθε βουλευτής έχει στην υπηρεσία του, τέσσερις δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους και μετακλητούς
καθώς και έναν επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος πληρώνεται από τη Βουλή.
― Είναι οι μοναδικοί Έλληνες που έχουν την δυνατότητα
να λαμβάνουν παράλληλα και δεύτερη σύνταξη από το
επάγγελμα που ασκούν ή ασκούσαν, εφόσον δεν εργάζονται στο Δημόσιο ή και τρίτη στην περίπτωση που ήταν συνδικαλιστές, πρώην δήμαρχοι ή πρώην νομάρχες
(χορηγίες)1.

Ασύδοτοι επαγγελματίες

―――――――

Αυτές οι προνομιακές απολαβές που αναφέραμε, δεν είναι
οι μοναδικές· είναι οι κυριότερες. Εκτός των οικονομικών
απολαβών χαίρουν κι άλλων προνομίων, που επιδαψίλευσαν εις εαυτούς (Σ.αρ.63).
Οπως σας είναι γνωστό, οι βουλευτές με την ασυλία που
έχουν εξασφαλίσει για τον εαυτό τους, παραμένουν ατιμώρητοι για όλα τα αστικά και ποινικά αδικήματα που διαπράττουν, πλην των αυτόφωρων κακουργημάτων (Σ.αρ. 62).
Σπανιότατα αίρεται η ασυλία τους κατά την κρίση των ιδίων
(κόρακας, κοράκου...)
Τα αδικήματα των Υπουργών παραγράφονται προτού γίνουν αντιληπτά κι όλα αυτά, κατοχυρωμένα συνταγματικά
(Σ.αρθρο 86). Με όλο αυτό το πακέτο προνομίων, θα ανέμενε
ο καθείς να είναι, τουλάχιστον, άξιοι του “μισθού” τους και
να δρουν ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες: Να ασκούν τα
καθήκοντά τους ευσυνείδητα (Σ.αρ.59) και προς το συμφέρον του Λαού τον οποίον εκπροσωπούν και του Έθνους.
Η υπερψήφιση της δανειακής σύμβασης και του Μνημονίου
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και κατά παράβαση των
Συνταγματικών επιταγών (Σ.αρ. 28), που τους καθιστά δοσίλογους, όσους το υπερψήφισαν, αποδεικνύει ότι είναι και
επίορκοι και κάκιστοι “επαγγελματίες”. Αλλά επιπλέον και
διαχρονικά αποδεικνύεται η κάκιστη “επαγγελματική” τους
λειτουργία, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, διότι
ποιος άλλος, εκτός των ιδίων, εψήφιζε τους προϋπολογισμούς και τους διάφορους νόμους που μας οδήγησαν σ’
αυτή την τραγική κατάσταση, που ευρισκόμεθα σήμερα.
Ποιοι ευθύνονται για την υποτέλεια της χώρας μας και τον
εξευτελισμό της διεθνώς; Ποιοι ευθύνονται πρωτίστως για
την προσβολή της αξιοπρέπειας των Ελλήνων και για την
εσχάτην ένδοιαν που έχει περιπέσει μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού μας.
Αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει. Αυτό το πολιτικό προσωπικό πρέπει να “απολυθεί”, για ενεργητική και
παθητική συνέργεια κατά της πατρίδας και να τιμωρηθούν
όσοι ενεργητικά, παράνομα και παρά πάσα έννοια δικαίου
συνήργησαν στο συντελεσθέν αυτό έγκλημα.
Τελικά, μάλλον τυχερός ειμαι που είμαι γόνος απλών και

1. Τα στοιχεία των απολαβών ελήφθησαν από ρεπορτάζ του Νίκου
Βαφειάδη “Καθημερινή” από την οποία και απολύθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Επιτροπή αγώνα Κορωπίου για τα
δικαιώματα των Δήμων
Σελ. 6

Νόμοι υπάρχουν. Εφαρμόζονται;
Σελ. 8

Ματωμένο Πάσχα σε ματωμένο Απρίλιο
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Η κάθε είδους ανυπακοή στο Μνημόνιο, είναι Εθνική Αντίσταση
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Ανακυκλώστε το τηγανέλαιο
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Η αφύπνιση της πνευματικής ηγεσίας
Γ. Δημητριάδης

Σελ. 16

"Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ”: Το σύνθημα γίνεται πράξη
Αισιόδοξο είναι το μήνυμα που βγήκε από τη συνάντηση
εκπροσώπων της Λαυρεωτικής και της Υπουργού Περιβάλλοντος, που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Απριλίου, για το γνωστό και καυτό θέμα του ΧΥΤΑ στο
Οβριόκαστρο.
Πράγματι η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και χαμηλούς τόνους. Παρευρέθηκαν δε η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος, ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, ο τ. δήμαρχος Στ. Ιατρού, ο δημοτικός σύμβουλος Στ. Ρόζης, τα μέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Μελ. Πόγκας και Γ.
Κόκκινος και εκπρόσωποι του ΒΙΟΠΑ Κερατέας.
Από τη συνάντηση που κράτησε γύρω στις δυόμισυ

ώρες φαίνεται να απομακρύνεται η θέση χωροθέτησης
στο Οβριόκαστρο και το Υπουργείο αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο άλλης τοποθεσίας που θα υποδείξει η Δημοτική Αρχή της Λαυρεωτικής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει προτείνει χώρο μέσα στο
ΒΙΟΠΑ, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει εκεί, αν
προχωρήσουν σε μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις,
όπως ορίζει ο περιφερειακός σχεδιασμός.
Οι εκπρόσωποι της Λαυρεωτικής κατέθεσαν την πρότασή τους για αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων της
Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού, δυναμικότητας περίπου 30.000 τόνων το χρόνο. Αναφέρθηκαν δε σε προηγμένες λύσεις, δοκιμασμένες σε άλλες χώρες.
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Συγκρατημένη αισιοδοξία
Ο Δήμαρχος Κ. Λεβαντής, μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι:
«σήμερα επιβεβαιώθηκα πως υπάρχει θέληση για κοινά
αποδεκτή λύση και από τις δυο πλευρές. Ο διάλογος θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση την επόμενη Τετάρτη 4
Μαΐου με στόχο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο του Οβριοκάστρου.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Λαυρεωτικής παρουσίασαν για
άλλη μια φορά αναλυτικά τις προτάσεις και τις θέσεις τους
για επιλογή μεθόδου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, φιλικής προς το
περιβάλλον, σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία και σε
έκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας».

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

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

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Εργατική Πρωτομαγιά 2011
Ένας αγώνας, μια σημαία, ένα σύνθημα
Ακούγεται παράξενο στ’ αυτιά μας ότι η
εργατική πρωτομαγιά ξεκίνησε από τη
Μέκκα του νεοφιλελευθερισμού, τις
ΗΠΑ, πριν από εκατό τόσα χρόνια (1886).
Ο λόγος· η καθιέρωση του 8ωρου. Πόσο
ειρωνικό ακούγεται αλήθεια, σήμερα το
2011 να έχει χαθεί αυτό που κατακτήθηκε
με αίμα τότε. Στη μεγάλη απεργία των
εργατών του Σικάγου, Πρωτομαγιά του
1886 που κατέληξε με θύματα και τιμωρία των υποκινητών της εξέγερσης.
Σε ανάμνηση αυτής της εξέγερσης, καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια
ημέρα της εργατικής τάξης, ύστερα από
απόφαση που πήρε η ιδρυτική συνέλευση
της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι
14/7/1889 και στην οποία μετείχαν 391
αντιπρόσωποι συνδικάτων από 20
χώρες).

Η συγκέντρωση αυτή σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και επαναλήφθηκε και την
επόμενη χρονιά, ενωτικά, με όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Κι ύστερα, πέρασαν 17 χρόνια για να ξαναγιορτάσουν την εργατική Πρωτομαγιά·
το 1911. Στο διάστημα αυτό ξέσπασαν μεγάλες απεργίες σε όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας και πολλούς κλάδους και
βέβαια δημιουργήθηκαν πολλά σωματεία.
Ξαναγιορτάστηκε το 1912 στο Μετς, όπου
συνέλαβαν τους πρωτεργάτες γιατί “δεν
είχαν άδεια”, αλλά τους άφησαν ελεύθερους. Και πάλι σίγησε έως το 1919!
Στο διάστημα αυτό ψηφίστηκε ο
Ν.281/1914 «περί Σωματείων» με τον
οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τα σωματεία αρχίζουν
να αποκτούν καθαρά εργατικό χαρακτήρα.
Εχει επίσης ιδρυθεί η ΓΣΕΕ (1918) καθώς
και αρκετά Εργατικά Κέντρα.

Στην Ελλάδα από το 1893
Ενα χρόνο ΔΝΤ και Τρόικα
Η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα την Κυριακή 2
Μαϊου 1893 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Διοργανωτής της, ο Σταύρος Καλλέργης.
Τα αιτήματα της συγκέντρωσης εκείνης,
διατυπώθηκαν σε ψήφισμα και αξίζει να
τα θυμηθούμε, γιατί ήδη κάποια τα
έχουμε απωλέσει και άλλα έπονται...
1. Την Κυριακήν καθ΄όλην την ημέραν να
κλείουν τα καταστήματα.
2. Να περιορισθή η εργασία των εργατών
εις οκτώ ώρας από δώδεκα και πλέον
που εργάζονται.
3. Οι εν ενεργεία παθόντες εργάται να
συντρέχωνται υπο του κράτους και των
συναδέλφων των.

Η φετινή πρωτομαγιά συμπίπτει με τον
ένα χρόνο που η παρούσα Κυβέρνηση
οδήγησε τη χώρα και τους εργαζόμενους
στην νέα βαρβαρότητα του ΔΝΤ σε συνεργασία με την Ε.Ε. Η κυβέρνηση έχει
εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων με στόχο το φόρτωμα των
βαρών της κρίσης στις πλάτες των λαϊκών μαζών. Νέες μειώσεις μισθών και ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, νέο επαχθές ασφαλιστικό, κατάργηση κατ’ ουσίαν των κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων
ανεργίας!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
«Αυτά τα κόκκινα σημάδια... »
Στις 6 Μάη, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδρίων του ΚΚΕ, είσοδος ελεύθερη
Στην κορυφαία γιορτή της εργατικής Πρωτομαγιάς, είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία του Χρήστου Λεοντή, που
διοργανώνει η ΚΕ του ΚΚΕ, την Παρασκευή 6 Μάη, στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη
είσοδο, στην αίθουσα των Συνεδρίων του
Κόμματος, στον Περισσό.
Στη συναυλία - διάρκειας δυόμισι ωρών θα ακουστούν κορυφαία τραγουδιστικά
έργα - καρποί της συνάντησης του συνθέτη
με τη μεγάλη ποίηση των Ρίτσου, Βάρναλη, Λόρκα, Νερούντα κ.ά., μαζί με άλλα
νεότερα, αρκετά σε πρώτη εκτέλεση. Ερμηνευτές των τραγουδιών του θα είναι οι:
Μανώλης Μητσιάς, Λάκης Χαλκιάς, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιωάννα Φόρτη, Γιώργος

Καλογήρου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
πρώτες παρουσιάσεις τραγουδιών του συνθέτη, παλιότερων και καινούριων. Ετσι, το
κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει, μεταξύ άλλων, τον «Οδηγητή» σε ποίηση
Βάρναλη, τραγούδι που παρότι δισκογραφήθηκε πριν πολλά χρόνια δεν το έχει παρουσιάσει ο συνθέτης ποτέ δημόσια, αλλά
και το «Δούλος τρίδουλος» επίσης σε ποίηση Βάρναλη, που θα ακουστεί για πρώτη
φορά. Επίσης, σε πρώτη εκτέλεση, τρία μελοποιημένα ποιήματα του Γ. Σουρή («Ρωμιός», «Η ζωγραφιά μου», «Στον ίσκιο
μου»), καθώς και άλλα κομμάτια που δεν
έχουν παιχτεί σε συναυλίες του συνθέτη.

Ξανά πίσω στον μεσαίωνα;
Η σχέση μισθών-κερδών ανατρέπεται ραγδαία μέρα με την μέρα υπέρ των κερδών, με την άμεση μείωση μισθών και
συντάξεων, την κατάργηση των ΣΣΕ και
την κυριαρχία ελαστικών και ευέλικτων
μορφών εργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι
ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και των
απολύσεων. Στο μεταξύ έρχονται να προστεθούν και νέοι δυσβάσταχτοι φόροι, η
αύξηση του ΦΠΑ στον υψηλό συντελεστή, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας
κλπ, το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων,
Πανεπιστημίων και Νοσοκομείων, το μαζικό ξεπούλημα κάθε δημόσιας περιουσίας, από την ενέργεια ως τα νερά και
από λιμάνια και τα αεροδρόμια κι ακόμη
τα νησιά και τα δάση.
Η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη
είναι ιστορικής σημασίας. Καταργούνται
δικαιώματα δεκαετιών, επιστρέφουν στον

εργασιακό μεσαίωνα, φτιάχνουν έναν
απάνθρωπο κόσμο για τους νέους και τα
παιδιά και προοιονίζεται διάλυση του κοινωνικού ιστού.

Απαξιωμένα κόμματα
και Σωματεία
Απογοητευμένος ο κόσμος από τα κόμματα που τον έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση, αλλά και από τα σωματεία που
ψωμίζονται από την εκάστοτε εξουσία
και οι πρόεδροί τους καταλήγουν στα
βουλευτικά έδρανα...
Δεν μένει άλλος δρόμος· ένας αγώνας,
μία σημαία, ένα σύνθημα. Μόνο τότε θα
γκρεμιστεί ο νεοφιλελευθερισμός που
έφεραν οι Ευρωπαίοι Εταίροι “μας”, που
ζήλεψαν τη “δόξα” των ΗΠΑ. Η νέα
μορφή Κατοχής είναι εδώ.
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7ο Εαρινό Φεστιβάλ στα Σπάτα

«Όταν ανθίζουν πασχαλιές»
Συναυλία – αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή

Το 7ο Εαρινό Φεστιβάλ που πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά στη θεατρική σκηνή του Πνευματικού κέντρου Σπάτων «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» έρχεται
και φέτος από 7 έως 22 Μαΐου.
Η ερασιτεχνική δημιουργία είναι των ομάδων που συμμετέχουν, δίνει άριστα
αποτελέσματα και μία ανάταση ψυχής ακριβώς επειδή είναι εθελοντές που
διαθέτουν αγάπη γι’ αυτό που κάνουν. Θυσιάζουν τον προσωπικό τους χρόνο,
γίνονται κοινωνοί μιας συναρπαστικής μορφής τέχνης, όπως είναι το θέατρο.
Εν αρχή ην ο λόγος λοιπόν και περιμένουν το χειροκρότημά σας...

Σάββατο 30 Απριλίου στα Καλύβια
«Όταν ανθίζουν πασχαλιές»
είναι ο τίτλος της συναυλίας –
αφιέρωμα στο σημαντικό Έλληνα μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Σταύρο Κουγιουμτζή
που θα παρουσιάσει η Χορωδία και Ορχήστρα Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ»,
υπό
την
καθοδήγηση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου, το
Σάββατο 30 Απριλίου, 8.30
μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού.
Το πρόγραμμα της συναυλίας
περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία
του
μεγάλου
δημιουργού και συγκεκριμένα
από τους δίσκους «Ηλιοσκόπιο», «Τρελοί και άγγελοι»,
«Μικρές πολιτείες», «Όταν
ανθίζουν πασχαλιές», «Στα
ψηλά τα παραθύρια», «Λαϊκές
Κυριακές», καθώς και από δίσκους 45 στροφών και άλλους
κύκλους τραγουδιών του
Σταύρου Κουγιουμτζή.
Μικρασιάτης στην καταγωγή,
ο μουσικοσυνθέτης Σταύρος
Κουγιουμτζής γεννήθηκε το
1932 στη Θεσσαλονίκη. Με το
χώρο της μουσικής ήρθε σε
επαφή σε ηλικία 15 ετών,
οπότε κι άρχισε τις σπουδές
του στη Σχολή πιάνου του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο τραγούδι του το
έγραψε το 1960. Ήταν το «Πε-

Καραόκε πάρτυ στο
Νέα Μάκρη Tennis Club
Σάββατο 30/4, 20.30

τον ανερχόμενο τότε τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιάννη
Καλατζή και τη Βίκυ Μοσχολιού. Αυτή την περίοδο
έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του, που έμειναν στην ιστορία του
ελληνικού
πενταγράμμου:
«Κάπου νυχτώνει», «Πού ‘ναι
τα χρόνια», «Όλα καλά κι όλα
ωραία», «Ο ουρανός φεύγει
βαρύς».

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΦΕΝΕΟ
Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος
Βάρης «ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ» διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις
8 Μαϊου στο Φενεό και στη Στυμφαλία.
Αναχώρηση 07:00 Γήπεδα Ολυμπιακού (Πρωτασωφ)
Άφιξη στο Φενεό. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου
του “φονιά” και στο κρυφό σχολειό. Γύρος λίμνης Δόξας και επίσκεψη στο εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου. Αναχώρηση για
Στυμφαλία.
Άφιξη στη Στυμφαλία. Επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος
και στη συνέχεια προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα
στη Στυμφαλία.
Αναχώρηση από Στυμφαλία νωρίς το απόγευμα.
Άφιξη στη Βάρη νωρίς το βράδυ. Τιμή 15 ευρώ Είσοδος στο μουσείο: 3 ευρώ. Άτομα άνω των 65 και μαθητές δωρεάν.
Δηλώσεις συμμετοχής σε:
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

2108975425

6974095792

ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ

2109653361

6944186117

ΚΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2109655707

6972308454

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2109654367

6974894307

ΦΡΟΥΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ

2108975672

6979922867

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ
website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-4-2011
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ κ ΕΙΡΗΝΗ

Παραλία Νέας Μάκρης

ριστεράκι», με το οποίο συμμετείχε ένα χρόνο αργότερα
στο Φεστιβάλ του ΕΙΡ, με ερμηνεύτρια τη Ζωή Κουρούκλη.
Ακολούθησε μια σειρά από
τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, καθώς και μια σειρά από
συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής.
Το 1967 μετακόμισε στην
Αθήνα κι άρχισε μια μεγάλη
συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία ΜΙΝΟΣ και με

Ο Σταύρος Ζιώγας με το μπουζουκάκι του και η Ειρήνη
Σγουρίδου με το φλάουτο και τα κρουστά της, ξανάρχονται απ’ την theSaloniki έχοντας στο δισακι τους ένα σωρό
από τραγούδια του ΕΡΩΤΑ και της ΑΛΗΤΕΙΑΣ των Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Χατζιδάκι, Σαββόπουλου, Παπάζογλου,
Ξυδάκη και άλλων – α! και ένα …«σκυλάδικο»!
Μαζί τους ο Μανώλης Σιδερίδης στο κοντραμπάσο
και ο Σωτήρης Μποντζίδης στην κιθάρα.
Πάλι εκτός ρεύματος (ηλεκτρικού).

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.
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art gallery café - LIVE MUSIC
με την

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Κόρινθο, και πέρασμα του Ισθμού με το καραβάκι, την Κυριακή 8
Μαϊου.
Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 210 8990.147 & Εφη
Γαβριλάκη 6937730962

Σάββατο 14 Μαϊου στις 10.00μμ
η μοναδική ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
θα ερμηνεύσει μελωδίες και μπαλάντες, ξαναβιώνοντας την ατμόσφαιρα των μπουάτ των 60 – 70s,
το Σάββατο 14 Μαϊου, 10μ.μ.
Συμμετέχει ο ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Εισιτήριο €20

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
TANGO
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαϊου στις 8.00μμ
Χορέψτε tango στην πίστα της Art Gallery Café με ζωντανή μουσική από το κουαρτέτο Agua y Vino.
Μιχάλης Ερζένης κόντραμπάσο
Φραγκίσκος Κοντορούσης ακκορντεόν
Δημήτρης Καραβίτης πιάνο
Ενκελέιντα Πέτρο βιολί

Οπως κάθε χρόνο ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας, οργανώνει πρωτομαγιάτικη εκδήλωση στην πλατεία του
Πανοράματος. Μουσική, χορός, φαγητό
και κρασί άφθονο.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ και ΣΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ

Αν Θυμηθείς Το Όνειρο Μου
Ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι με οδηγό τα λόγια του
ποιητή Νίκου Γκάτσου μας υπόσχεται η 25μελής ορχήστρα Παιδικά Βιολιά και ΣΙΑ, την Κυριακή 8 Μαΐου στις
8μ.μ., στον πολυχώρο Passport του Πειραιά.
Με φρεσκάδα και ενθουσιασμό, οι νεαροί μουσικοί της
Ορχήστρας αφιερώνουν στο έργο του Έλληνα συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού, τη βραδιά με τίτλο Αν Θυμηθείς το Όνειρο μου, με αφορμή τη συμπλήρωση των
εκατό χρόνων από τη γέννηση του.
Καλεσμένοι επί σκηνής ο Βασίλης Λέκκας, ο Χρήστος Γεροντίδης, ο Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης και οι Παιδικές Χορωδίες των Εθνικών Ωδείων Πειραιά & Παλαιού
Φαλήρου και του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων (συνολικά 60 παιδιά επί σκηνής!).
Για τον ποιητή θα μιλήσει ο Δρ. Ν. Παπαγεωργίου.
Είσοδος Ελεύθερη
Πολυχώρος Passport
Kαραϊσκου 119 (πλατεία Δημαρχείου) – Πειραιάς

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
και η πρωτοβουλία “Ένα καράβι για τη Γάζα”
συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ II – STAY HUMAN
ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΗ ΓΑΖΑ
Στη μνήμη των Juliano Mer Khamis (δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 2011 στη Jenin) και του Vittorio Arrigoni,
(δολοφονήθηκε στις 15 Απριλίου 2011 στη Γάζα)

Θα προβληθεί η ταινία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑ (ARNA‘S CHILDREN)
του Juliano Mer Khamis, 2003

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, 8.00 μ.μ.
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Άνω Ηλιούπολη (αίθουσα Οργανισμού Προώθησης)

“Πεδίον Ολισθηρόν”
με το Χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ
Σάββατο 30 Απριλίου, 21:00
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
κινητική αναπηρία. Στην ομάδα συμμετέχουν και άλλοι χορευτές, χορεύτριες και μουσικοί καθώς και άλλοι επαγγελματίες χωρίς κάποιο
κινητικό πρόβλημα.
...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

Η Ορχήστρα Παιδικά Βιολιά και ΣΙΑ συμπληρώνει
φέτος πέντε χρόνια λειτουργίας. Είναι μια μαθητική ορχήστρα αποτελούμενη από περίπου 25 παιδιά ηλικίας
από 8 – 19 ετών, που στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε, επιμένουν να ονειρεύονται με νότες και μελωδίες
ένα πιο όμορφο αύριο.

έσπασε
του Στέλιου Χατζηαδαμίδη
Θέατρο Σημείο
12/5 έως 5/6
; ( ) . ! ...Μερικές φορές, νομίζεις ότι τα έχεις τακτοποιήσει όλα.
Και, να! Όχι στην αρχή. Ούτε στο τέλος. Ούτε καν στη μέση.
Στο πουθενά! Λες: Να συνεχίσω; Να ξαναρχίσω;

Αθήνα 2011. Τέσσερις νέοι -εκεί γύρω στα 30- συναντιούνται γύρω από ένα τραπέζι, σε μια προσπάθειά τους να βρουν
συν-τρόφους σε κοινό τραπέζι. Οι τέσσερις αυτοί νέοι, μπορούν με μεγάλη ευκολία να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:
πόσα χρόνια ζει ο ελέφαντας, ποια ταινία πήρε το όσκαρ το
1999 και ποιος ανακάλυψε τον περιοδικό πίνακα. Άλλα δεν
μπορούν να απαντήσουν, στην ερώτηση τι γίνεται από εδώ
και πέρα. «Εγώ να συνεχίσω... Αλλά πως; Εγώ να πιστέψω...
Αλλά πως; Εγώ να συνεχίσω να ονειρεύομαι... Αλλά πως;».
Το παρελθόν, το παρόν και το ερωτηματικό για το μέλλον.
Ενα μέλλον που τους έταξαν οτι θα έχει happy end και αυτοί
αμετάπιστοι προσδοκούν.
Στο «έσπασε» του Στέλιου Χατζηαδαμίδη απενεμήθη το β΄
βραβείο συγγραφής του Εθνικού Θεάτρου το 2010. Ανεβαίνει για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Σημείο.
Πέμπτη με Κυριακή 21.30 - Διάρκεια παράστασης: 75΄
ΘΕΑΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
Χαριλάου Τρικούπη 10 - Καλλιθέα
(πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Τιμή εισιτηρίου: 15 € & 10 € (φοιτητικό)
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.) θα διενεργήσει την Απογραφή Πληθυσμού 2011 στο δεκαπενθήμερο από 10 έως και 24 Μαΐου 2011.
Παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι του
Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη) να
απογραφούν στον τόπο της κατοικίας τους και να
διευκολύνουν την διαδικασία απογραφής δίνοντας
τις πληροφορίες που θα τους ζητούνται από τους
απογραφείς - οι οποίοι θα φέρουν αναγνωριστική
κονκάρδα, καθώς και επιστολή διορισμού τους από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή- ώστε να καταστεί
επιτυχής η απογραφή.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

για τα δικαιώματα των Δήμων
στα αεροδρόμια (ανταποδοτικά)
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (18.4.11) συστήθηκε Συντονιστική
Δημοτική
Επιτροπή Αγώνα (ΣΔΕΑ), προκειμένου να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων από την αξιοποίηση του
παλιού αεροδρομίου Ελληνικού και
τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη
λειτουργία του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ούτε έχουν εισπραχθεί έσοδα από
τους Δήμους Ραφήνας, Σπάτων,
Αρτέμιδας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Κρωπίας παρά
το ότι έχουν κεκτημένο δικαίωμα
βάσει του άρθρου 9 του νόμου
2338/95.
Οι Δήμοι θα αξιοποιήσουν οποιοδήποτε νόμιμο και ένδικο μέσο, προκειμένου να διασφαλίσουν τα
δικαιώματά τους, κάτι που ελέχθη

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ανακοίνωση για την
Απογραφή πληθυσμού
Η απογραφή πληθυσμού στο Δήμο Κρωπίας θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 24
Μαΐου. Σας καλώ να διευκολύνετε τους ερευνητές –
απογραφείς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο
έργο τους. Ο πληθυσμός που θα απογραφεί θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τους πόρους του Δήμου μας
για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς τη δυνατότητά
μας να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και έργα που
θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές μας και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων των περιοχών του
Δήμου Κρωπίας.
Τα στοιχεία της απογραφής, θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών του
Δήμου, του Νομικού Προσώπου «Σφηττός» και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης προς εμάς τους πολίτες.
Για τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να απογραφείτε στο Κορωπί που όλοι αγαπάμε. Υποστηρίξτε το
Κορωπί στη νέα πορεία του.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Δικαιώθηκε η Όλγα Κετέογλου
στο τοπικό Συμβούλιο Αναβύσσου
Δεκτή έκανε το διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών την
ένσταση της Ολγας Κετέογλου, πρώτη σε σταυρούς
στο τοπικό συμβούλιο Αναβύσσου στις πρόσφατες
δημοτικές εκλογές. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Πρωτοδικείου όμως βρέθηκε δεύτερη
επιλαχούσα, αφού εκλεγόταν μόνο ένας σύμβουλος
από το συνδυασμό “Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού” και πρώτος ο Ν. Μιχαηλίδης.
Δηλαδή, ενώ στην καταμέτρηση των ψήφων είχε
λάβει η Ολγα Κετέογλου 713 ψήφους, κατά την ανακύρηξή τους από το Πρωτοδικείο Αθηνών βρέθηκε με
664 ψήφους, οπότε έκανε ένσταση και δικαιώθηκε.

Συγκεκριμένα δεν έχουν ισχύσει
μέχρι σήμερα οι ευνοϊκές διατάξεις
του αρχικού νόμου από την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου,

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Αττικής Κ.Ε.Ε (Ι. Μεταξά 1, Παιανία) της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και
του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν εκπονήσει επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες από 18
ετών και άνω (αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας).

Ειδικότερα: Στις 2 Μαΐου, ξεκινάει το
πρόγραμμα «Δια βίου Εκπαίδευσης»
που αφορά τμήματα μάθησης στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
* Σωματική και Ψυχική Υγεία
* Διατροφή
Πληροφορίες στο 800 11 34 600 χωρίς
χρέωση και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη (3ος Όροφος – Δημαρχείο) και στο e-mail : koropi@hol.gr
http://kee.ideke.edu.gr

μετ’ επιτάσεως στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει στις 20/3 όλοι οι εμπλεκόμενοι
Δήμοι.
Για το θέμα είχαμε γράψει αναλυτικά σε προηγούμενο φύλλο μας
(φύλλο 676 26/3/11), όταν είχαν
πραγματοποιήσει κοινή εκδήλωση οι
Δήμοι που εμπλέκονται (Ραφήνα,
Σπάτα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Παιανία) στην διεκδίκηση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους από τα
ανταποδοτικά του αεροδρομιου.
Την πρόταση σύστασης της Επιτροπής ειχε καταθέσει σε προηγούμενη
συνεδρίαση ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Σπέλλας την οποία ενστερνίστηκε ο Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης
εξήγησε τους λόγους για τους
οποίος πρότεινε τη σύσταση της
(ΣΔΕΑ) γιατί χρειάζεται μία ευέλικτη πολιτική και επικοινωνιακή
ομάδα συντονισμού η οποία θα παίζει υποβοηθητικό ρόλο στις εκδηλώσεις
ενημέρωσης
και
διαμαρτυρίας για τα δίκαια του Κορωπίου και ευρύτερα της Αυτοδιοίκησης στα Μεσόγεια και την Αττική.
Προέτρεψε να υπάρξει οργάνωση,

συλλογική δουλειά και αξιοποίηση
όλων των πολιτών και φίλων του
Κορωπίου που έχουν γνώσεις, εμπειρία αλλά και νεανικό ενθουσιασμό.
Ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή αυτή σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις
παρατάξεις και το Δημοτικό συμβούλιο.
Η ΣΔΕΑ συμπληρώνεται στη σύνθεσή της κατά περίπτωση, από οργανωτικά
στελέχη
–μέλη
εκπροσώπους των δημοτικών συνδυασμών, από ειδικούς συνεργάτες
Δήμου Κρωπίας, δημότες με επαγγελματικές επιστημονικές ή άλλες
ιδιότητες από το χώρο των Μέσων
Ενημέρωσης, blogers, πρώην δημάρχους ή μέλη των προηγούμενων
δημοτικών συμβουλίων, εκπροσώπους συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων,
τοπικών κομμάτων ή
άλλων κινήσεων πολιτών.
Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα δεσμεύονται στις πολιτικές τους πράξεις και συμπεριφορές από τις
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Αγώνα θα είναι σε θέση
να ενταχθεί σε αντίστοιχες Διαδημοτικές Επιτροπές Δήμων και Συλλόγων όταν η ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ αφορά άμεσα ή έμμεσα
άλλη περιοχή των Μεσογείων ή και
άλλες περιοχές της Αττικής.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
αποτελείται από τους:
Δημήτριο Κιούση – Δήμαρχο
Γεώργιο Σπέλλα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
Θεόδωρο Γρίβα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Αριστείδη Γκίκα, επικεφαλής της
μείζονος Αντιπολίτευσης
Αντώνιο Ντούνη, πρώην πρόεδρο
Δ.Σ, δημοτικό σύμβουλο της μείζονος Αντιπολίτευσης και υπάρχει
ανοιχτή πρόταση στην παράταξη
της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, που διαφώνησε με την συγκρότησή της
υποστηρίζοντας «ότι με τον τρόπο
αυτό “καπελώνονται” οι διεκδικήσεις
των πολιτών από τη βάση».
Τα μέλη της ΣΔΕΑ δεσμεύονται
στις πολιτικές τους πράξεις και
συμπεριφορές από τις ομόφωνες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Χρηματική καταβολή στην υπηρεσία που δεν απάντησε σε τακτή προθεσμία
Νόμοι υπάρχουν - άνθρωποι να τους εφαρμόζουν υπάρχουν;
Λέμε λοιπόν συχνά ότι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν
εφαρμόζονται. Ναι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νόμοι·
πολλοί και πολυδαίδαλοι, που όντως δεν εφαρμόζονται και πρέπει να είσαι “μέρμηγκας” και με ιώβεια
υπομονή για να καταφέρεις να τους ενεργοποιήσεις.
Και πάλι αν...
Αλλά ας δούμε την περίπτωση της Χρυσούλας Σαμαριάδου, μιας πολίτισας δηλαδή που διεκδίκησε αυτό
που ο νόμος της ορίζει.
Η αιτούσα είχε υποβάλει αίτηση το 27/8/2008 στη
Σχολική Επιτροπή του 2ου Γυμνασίου Βούλας, και ζητούσε απάντηση σχετικά με τη λήξη της σύμβασης
εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολείου. Πότε θα
προκηρυχθεί ο νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός, πότε
θα συσταθεί η Επιτροπή Ελέγχου του Κυλικείου και
πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη θέση της
καθαρίστριας του σχολείου (υπήρχε βάσιμος λόγος
που δεν θα αναλύσουμε εδώ).
Η Σχολική Επιτροπή την “έγραψε στα παλιά της πα-

πούτσια” κοινώς, και δεν της απάντησε.
Ετσι η αιτούσα Χρυσούλα Σαμαριάδου, αφού έχει
κάνει έγγραφα επί εγγράφων, χωρίς να παίρνει απαντήσεις, προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή του δεύτερου άρθρου του Ν. 2690/1999 της Περιφέρειας
Αττικής και ζητάει την καταβολή των χρηματικού
ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις άρ.4 & 10 (ΦΕΚ

στη Σχολική Επιτροπή και στο Δήμο Βούλας την απόφαση για τα περαιτέρω, αλλά εις μάτην.
Σημειωτέον ότι από τον 2/2009 το ποσό προσαυξάνεται με τόκους, βάσει του επιτοκίου της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας για καταθέσεις επί προθεσμία
διάρκειας ενός έτους (ΦΕΚ Ν.3242/2004, Κοινή Υπουρ-

45/τ.Α/09-03-1999) όπως ισχύουν, άρθ.6 & 7 του Ν.
3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α/24.5.2004) και άρθ. 11 του Ν.

Παρ’ όλα αυτά “δεν ιδρώνει κανενός το αυτί”

32430/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α/11.2.2004), από τη Σχολική Επι-

Στις 21 Φεβρουαρίου του 2011 η αιτούσα επανέρχεται στον νέο καλλικρατικό Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με νέα αίτηση προς την Οικονομικη
Υπηρεσία του Δήμου και τους επισημαίνει ότι υπάρχει
αυτή η απόφαση, καταβολής αποζημίωσης και όσο
δεν πληρώνεται τοκίζεται, αλλά πάλι στου κουφού
την πόρτα βροντάει.
Οπως σημειώνει και στο έγγραφό της και όπως μας
ενημέρωσε, μέχρι σήμερα 27 Απριλίου 2011 δεν έχει
πάρει όχι την αποζημίωση, αλλά ούτε καν απάντηση
από το νέο Δήμο.

τροπή του 2ου Γυμνασίου Βούλας γιατί δεν απάντησε
στην αίτησή της.
Η εισηγήτρια Αλεξάνδρα Δουγαλή, κρίνει ότι η υπηρεσία είχε υποχρέωση να απαντήσει στην αιτούσα σε
προθεσμία 50 ημερών. Δηλαδή μέχρι 16.10.08, και
επομένως η αιτούσα έχει δικαίωμα αποζημίωσης
50€. Είχε κάνει τη σχετική αίτηση στην Ειδική Επιτροπή για την αποζημίωση αυτή η αιτούσα.
Τον 2ο του 2009 η Διεύθυνση Περιφέρειας διαβιβάζει

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κρωπίας
Σύμφωνα με την απόφαση 101/2011
συστάθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κρωπίας από 34
μέλη (φορείς και πολίτες) με την εξής
σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ
(Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Δήμου,
δημοτικός σύμβουλος, Πρόεδρος
ΚΕΔΚ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
& εκπρόσωποί τους
1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
(ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ)
3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
4. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟΤΖΙΑ ΜΑΙΡΗ)
5. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ
& ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ» (ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ &
ΕΜΠΟΡΩΝ (ΠΡΟΦΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ)
8. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
9. ΕΞΩΡ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ
ΑΛΘΕΑΣ (ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ)
10. ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» (ΣΙΓΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
11. ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ (ΛΑΜΠΡΙΚΑ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΣΤΡΙΝΤ
12. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ)
13. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΓΓ.)
14. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
(ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ)
15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΘΕΣΣΑΛΩΝ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΤΙΝΑ)

16. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)
17. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤ.)
18. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛ.ΣΥΛ.
(ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ)
20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΤΣΙ-ΚΡΩΠΙΑΣ
(ΚΑΛΥΒΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ
ΦΙΛΩΝ
«ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ
ΕΛΠΙΔΑ
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ)
22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
(ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (ΣΠΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ)
26. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ (ΤΟΣΥΝ
Κρωπίας) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Οι Δημότες Κρωπίας που εξελέγησαν με
κλήρωση, κατά αλφαβητική σειρά, είναι
οι: Ντούνης Ιωάννης, Παπανικολάου Γεώργιος, Ιακωβίδης Κώστας, Γιαννησάκης
Γεώργιος, Κερασιώτης Διονύσιος ,Γιαλούμης Ευάγγελος, Λιώνης Δέδες. Χρήστου Αναστάσιος .Αναπληρωτές :
Αναγνώστου Μαρία, Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Πολίτης Ελευθέριος, Σταυρόπουλος Μάριος, Τζομάκας Γεώργιος

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης
δήλωσε
σχετικά με τη σύσταση του νέου θεσμού: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους εκπροσώπους των συλλογικών

φορέων και τους δημότες που συμμετείχαν στην πρώτη συγκρότηση του
νέου συμβουλευτικού θεσμού Διαβούλευσης του Δήμου μας. Το νέο συμβουλευτικό όργανο του Δημοτικού
Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής
είναι ανοιχτό στις διαδικασίες των συνεδριάσεών του -οι συνεδριάσεις είναι
δημόσιες- και καλούμε τους δημότες
μας που δεν είναι μέλη, να συμμετέχουν και οι απόψεις-παρατηρήσεις
τους να καταγράφονται και να ενσωματώνονται στις απόψεις της Επιτροπής ή μέσω των μελών που έχουν
οριστεί. Επίσης οι εκπρόσωποι των
κομμάτων και κάθε άλλο μέλος της
κρατικής ή αυτοδιοικητικής εξουσίας
που θα προσκληθεί, μπορούν και επιβάλλεται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΔΕΔ Κρωπίας.
Ο νέος θεσμός δεν υποκαθιστά το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε ανατρέπει
προγραμματικές θέσεις των δημοτικών
συνδυασμών και φυσικά τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι όργανο αντιπαράθεσης
και
συσχετισμών
αλλά
τεκμηριωμένου διαλόγου και ενότητας των δημοτικών φορέων. Είναι
συμβουλευτικό όργανο που στοχεύει
στον διάλογο, στην επιλογή εναλλακτικών και καλύτερων σεναρίων τοπικής ανάπτυξης, στην προώθηση
αιτημάτων με την αναγκαία τεκμηρίωση, που δεν έχουν τη δυνατότητα
να συζητηθούν ή να κατατεθούν στην
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να
έχουμε πρόοδο στο Κορωπί και να λειτουργήσει ο θεσμός προς όφελος των
συμφερόντων των δημοτών μας».

γική Απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3.8.2004).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ 3Β
Την Τρίτη 3 Μαϊου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει η
Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης στο Δημαρχείο στη Βούλα, με 4 θέματα:
1. Το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
2. Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης.
3. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 2011.
Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης με
εξαίρεση ίσως τον οικονομικό προϋπολογισμό, έχουν ψηφιστεί στα Κοινοτικά συμβούλια.
Οπότε τι νόημα έχει η συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης; Λογικά δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτή η
συζήτηση;
Αλλη μια κατ’ επίφασιν Δημοκρατία της παρούσας κρατικής
μηχανής...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ το ΤΟΠΙΚΟ
ΣΥΝΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ
Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών καλείστε σε 1η Δημόσια
Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 2α Μαϊου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30
π.μ., στην αίθουσα του Δημαρχείου, στη Βούλα.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι:
― Προγραμματισμός Δράσης για την αντιπυρική Περίοδο
από 1.5.2011 έως 31.10.2011 .
― Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.
― Λοιπά θέματα (διεργασίες για τον καλύτερο συντονισμό
των ενεργειών μας, λήψη των απαραίτητων μέτρων
προς αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτου και επικίνδυνου
φυσικού φαινομένου, κ.λ.π).
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Ματωμένο Πάσχα σε Ματωμένο Απρίλιο
Στη Χίο και στο Μεσολόγγι στο 1822 και 1825 αντίστοιχα.
«Τούρκοι διαβήκαν, χαλασμός, θάνατος πέρα ως
πέρα.
Η Χίος, τ΄ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα».
(Βίκτωρ Ουγκώ: “Το Ελληνόπουλο”

Δυστυχώς σπαθί και σταυρός, δεν φτάνανε για να επιτευχθεί η πολυπόθητη λευτεριά και η ανεξαρτησία σ’ αυτόν τον
πονεμένο τόπο.
Για την διεθνή και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή αναγνώριση, που είχε και τον τελευταίο λόγο,
απαραίτητη ήταν η μεταστροφή της αρνητικής θέσης της σε θετική.
Επρεπε ο αγώνας να αποχαρακτηρισθεί
από αγώνα τρομοκρατών κατά της καθεστηκυίας τάξης, σε εμπόλεμη εξέγερση
ενός υπόδουλου λαού· του ελληνικού.
Η Ευρώπη, φιλικά προσκείμενη στην οθωμανική αυτοκρατορία και συνδεδεμένη δια
ποικίλων συμφερόντων, αλλά και από τον
φόβο ότι μια τέτοια τοπική επαναστατική
εξέγερση, θα λειτουργούσε σαν ντόμινο και
για τις λοιπές χώρες, δεν άκουγε ευχάριστα τα του ελληνικού αγώνα. Είναι βέβαιο,
ότι εδώ το διεθνές φιλελληνικό κίνημα, με
τη δραστηριότητα που είχε αναπτύξει, είχε
αρχίσει να βάζει σε προβληματισμό, και να
δρομολογεί σταδιακά μια ευνοϊκή αλλαγή
διπλωματικής πλεύσης στην Ευρώπη. Ίσως
προς αυτή την κατεύθυνση είχαν θετικά
λειτουργήσει πολιτικές σκοπιμότητες που
προσέβλεπαν ότι αυτό το ρήγμα, το πρωτόγνωρο στο μακρόχρονο βίο της κραταιάς
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και μάλιστα το
ρήγμα που προκλήθηκε από τον άσημο
αριθμητικά και οργανωτικά υπόδουλο ελληνικό λαό, θα έδινε την ευκαιρία σε ένα περαιτέρω διαμελισμό της, αλλά και κατά
συνέχεια σε διαμοιρασμό των ιματίων της,
ανάμεσα στους πρώην και στους νυν
κατ΄επίφαση φίλους της.
Η καταστροφή και γενοκτονία των κατοίκων της Χίου, που οδηγήθηκαν ως πρόβατα
επί σφαγήν, αλλά και ο απεγνωσμένος
ηρωισμός των κατοίκων του Μεσολογγίου,
που κατέδειξαν και κατεσφράγισαν, ότι ο
ελληνικός αγώνας δεν δέχεται συμβιβασμούς και ενδιάμεσες λύσεις, λειτούργησαν σαν από θεού καταλύτης για την διεθνή
αφύπνιση: Η έξαρση και αποκορύφωση του
φιλελληνισμού, που εκδηλώθηκε με τη συμμετοχή ξένων αγωνιστών και η ποικιλότροπη επιστράτευση της τέχνης και του
πνεύματος σε μια πανευρωπαϊκή απήχηση,
υπήρξε ο ηχηρός αντίκτυπος.
Η γενοκτονία της Χίου διεπράχθη κατά
μήνα Απρίλιο του 1822 και στη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα. Και η
Εξοδος από το Μεσολόγγι, την ημέρα των
Βαϊων, στις 22 Απριλίου του 1825. Απρί-

λης Ματωμένος και Ματωμένο Πάσχα· κοινός παρονομαστής σε ένα υπέρτατο και
πάντοτε αιματηρό αγώνα, προφητικοί προάγγελοι της επερχόμενης ανάστασης του
Γένους. Μιας αιματηρής ανάστασης και
ενός γολγοθά προγονικού, που εμείς οι μεταγενέστεροι έχομε ασύστολα εντάξει στη
λήθη.
Η Χίος πριν από την καταστροφή του 1822,
ήταν το πλούσιο νησί. «Γεωφυσικά προσόντα και παραδοσιακές αρετές των κατοίκων και ευνοϊκές ιστορικές συγκυρίες,»
γράφει η ιστορικός Αθηνά Ζαχάρου-Λαουτάρη (“Ιστορικά” Ελευθεροτυπία) «είχαν
δημιουργήσει υψηλής ποιότητας συνθήκες
ζωής για όλους τους κατοίκους».
Από τους 120.000 κατοίκους μόνο οι 3.000
ήταν Τούρκοι. Οι 30.000 ζούσαν στις πόλεις
και οι λοιποί στα 66 χωριά του. Η πολεοδομία του νησιού έδινε τα δικά της χαρακτηριστικά. Η παραγωγή της μαστίχας που
ετησίως ανερχόταν σε 50.000 οκάδες, παρουσίαζε την μοναδικότητα της αγροτικής
παραγωγής. Τη μαστίχα την εκμεταλλεύονταν εμπορικά και με απαγορευτικές αυστηρές διατάξεις, αποκλειστικά οι Τούρκοι.
Για το λόγο αυτό οι Χιώτες, είχαν στραφεί
συν τοις άλλοις, αλλά κατ΄ εξοχήν προς
την σηροτροφία, δηλαδή προς την καλλιέργεια μετάξης, την κατεργασία και την
παραγωγή χρυσοϋφαντων μεταξωτών. Ο
ιστορικός Βλαστός, μας λέει, πως το 1770 η
Χίος αριθμούσε 1200 τέτοια εργοστάσια.
Το θρησκευτικό συναίσθημα στο νησί ήταν
έντονο. Γεμάτο εκκλησιές και μοναστήρια,
με πρώτη τη Νέα Μονή με 400 μοναχούς
αυτοκρατορικά ψηφιδωτά, εντοιχισμένα πήλινα ηχεία για τις ψαλμωδίες, τέσσερις τεράστιες καμπάνες και μια συγκινητική
ιστορία για το χτίσιμό της.
Η εύπορη αστική τάξη των προυχόντων διοικούσε το νησί με ειδικά προνόμια παρασχεθέντα από την Πύλη, από το 1567 και
1578, τα οποία έδιναν στους κατοίκους πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες, διαχείριση χρηματικών δωρεών και την
εποπτεία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οι
Χιώτες είχαν καταφέρει αξιοποιώντας
προς όφελός τους τις εγγενείς και εκ παραδόσεως αδυναμίες της οθωμανικής οικονομίας, να
αναπτύξουν δικό τους
εμπορικό δίκτυο, σε διεθνή ένταξη, εκμεταλλευόμενοι προς τούτο κάθε παρουσιαζόμενη
πολιτική, οικονομική και
στρατιωτική συγκυρία. Αλλά και η πνευματική ανάπτυξη, με τη Μεγάλη Δημόσια
Σχολή της Χίου, που είχε ιδρυθεί το 1792
από τον Αθ. Πάριο με τη μετέπειτα συνδρομή του Αδ. Κοραή, όταν ακόμα διευθυν-

τής ήταν ο Νεόφυτος Βάμβας, τη μεγάλη βιβλιοθήκη των 20.000 τόμων, το εργαστήριο
χημείας, το αμφιθεατρικό αναγνωστήριο,
το θέατρο, την εσωτερική εκκλησία, τα ενδιαιτήματα δασκάλων και μαθητών κ.λπ.
έφτανε σε πανεπιστημιακά επίπεδα.
Η καταστροφή όμως, ισοπέδωσε τα πάντα.
Τον Απρίλιο του 1821, ο Ιάκωβος Τομπάζης με 11 καράβια από την Υδρα, κατέπλευσε στη Χίο και δη στη Βρύση του πασά
του Βροντάδου, φέρνοντας μαζί του και
την είδηση της Επανάστασης. Το μήνυμα
όμως δεν έδωσε καρπούς και ο Τομπάζης
έφυγε άπρακτος. Είχε εσφαλμένα πιστέψει
πως αυτό το νησί, που στο παρελθόν είχε
δώσει έναν Ευστράτιο Αργέντη και Αντώνιο Κορωνιό, πρωτομάρτυρες της ελευθερίας και συμμάρτυρες του Ρήγα, θα
ξεσηκωνόταν.
Λίγο αργότερα ο Χιώτης Αντώνιος Μπουρνιάς, ήρθε σε συνεννόηση με τον Δημήτριο
Υψηλάντη, για την έναρξη επανάστασης
στο νησί. Ο Υψηλάντης όμως αρνήθηκε δίνοντας αναβλητική απάντηση. Παρά ταύτα
ο Μπουρνιάς, δρώντας αυτοβούλως, ήρθε
σε επαφή με τον Σαμιώτη Λυκούργο Λογοθέτη, ο οποίος και αποβιβάστηκε με 2500
άντρες στο Κοντάρι της Χίου, στις 11 Απριλίου του1822. Οι Τούρκοι αιφνιδιάστηκαν
αλλά μόλις πρόλαβαν και κλείστηκαν στο
φρούριο.

Οι Σαμιώτες μπήκαν στην πόλη, κάτω από
τον ενθουσιασμό των κατοίκων. Αμέσως
άρχισαν να καταργούν τους υπάρχοντες
θεσμούς, να δρούν σαν κατακτητές, να βάζουν και να απαιτούν υπέρογκους φόρους
με το πρόσχημα των δαπανών της εκστρατείας, και όχι μόνο.
Γρήγορα ο Μπουρνιάς για λόγους αντιζηλίας, ήρθε σε ρήξη με τον Λυκούργο, όπως
ηρέσκετο να αυτοαποκαλείται ο Λογοθέτης, επάνω στο θέμα της αρχιστρατηγίας
του αγώνα. Από την άλλη μεριά, τα πολεμοφόδια και ο εξοπλισμός των Σαμιωτών
ήσαν λιγοστά και ανεπαρκή παρ΄όλη την
έστω και καθυστερημένη ενίσχυση που
είχαν στείλει οι Ψαριανοί. Αλλά και οι κάτοικοι οι Χιώτες, καθώς δεν είχαν τίποτε
άλλο από τα γεωργικά τους εργαλεία ήσαν
ουσιαστικά άοπλοι. Επιπροσθέτως οι Τούρκοι κρατούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες
φυλακισμένους μέσα σε μπουντρούμια της
γενουοκρατίας, ομήρους με σκοπό να ελέγχουν τις τυχόν εξεγέρσεις των κατοίκων.
Τότε, την 30.3.1822, δηλαδή την Μεγάλη
Πέμπτη ήταν που ο Καρά Αλή, αφού διεκπεραίωσε από το Τσεσμέ στη Χίο, τουρκικό
στρατό 7000 ανδρών, και χιλιάδες ατάκτους, έκανε την εμφάνισή του στο λιμάνι

με ναυτικό στόλο από 6 τρίκροτα, 26 φρεγάτες, κορβέτες, φορτηγά, μπρίκια και
μπομπάρδες και αποβιβάστηκε αιμοσταγής
στο νησί.
Στις 2 Απριλίου 1822, η Μονή του Αγίου
Θωμά γίνεται ολοκαύτωμα μαζί με 3000
Χιώτες μαχητές. Γίνονται σφαγές στον
Άγιο Γεώργιο Συκούση, στην Νέα Μονή
στον Ανάβατο, στο Μελάνιο.
Οι Χιώτες, καταφεύγουν σε βουνά, λαγκάδια, σπηλιές και ξένα προξενεία. Ο Καρά
Αλή δηλώνει, ότι θα δώσει αμνηστία αν οι
Χιώτες επιστρέψουν και καταθέσουν τα
όπλα. Οι πρόξενοι της Αυστρίας και Γαλλίας μεταφέρουν την είδηση και με κλωνάρια ελιάς περιοδεύουν τα χωριά και
παροτρύνουν τους Χιώτες να δεχτούν την
αμνηστία θετικά. Οι περισσότεροι Χιώτες
πείθονται, μερικοί όμως δύσπιστοί κρύβονται και δραπετεύουν. Ο Καρά Αλή δεν τηρεί
τις υποσχέσεις του και αρχίζει η σφαγή.
Η σφαγή και λεηλασία συνεχίζονται για 15
ημέρες. Δημόσια κτίρια και ιδιωτικά παραδίνονται στις φλόγες. Από τους 100.000 Χιώτες, στο νησί απέμειναν μόνο 10.000! Στις
23.4.1822 απαγχονίζονται οι όμηροι που
ανέρχονται σε 46 στον αριθμό. Μαζί ο μητροπολίτης Χίου, Πλάτων Φραγκιάδης και ο
διάκονος Μακάριος Γαρρής. Εν μέσω αλαλαγμών, προ της εκτέλεσης τους φορούν
σαρίκια στα κεφάλια. Ο πρόξενος της Δανίας Κ. Σαλονικιός βασανίζεται και σφαγιάζεται.
Η θάλασσα τις επόμενες ημέρες εκβράζει
τα σώματα των ομήρων ακέφαλα. Τα κεφάλια είχαν αποκοπεί και αποσταλεί στην
Πόλη.
70 Χιώτες αθώοι που οικειοθελώς παραδόθηκαν απαγχονίζονται πανηγυρικά στα κατάρτια των πλοίων του Τούρκου.
Σφαγιάζονται ομαδικά 60 έμποροι. Αιχμάλωτοι, παιδιά αγόρια και κορίτσια από τριών
και πάνω ετών, γυναίκες και άλλοι, στέλνονται και πουλιούνται στα σκλαβοπάζαρα
της Πόλης και της Σμύρνης. Οι μόνοι που
δεν κακοποιήθηκαν ήταν οι Καθολικοί και
τα Προξενεία τους. Συνεχώς νέες ορδές
από στίφη βάρβαρα καταφθάνουν από τον
Τσεσμέ, για να πάρουν μέρος στη λεηλασία. «Φεύγουν εκατό και έρχονται τριακόσιοι» γράφει ο Πασκουά στις 8 Μαϊου στο
ημερολόγιό του. «Η θέα εκείνων που είχαν
μεταβεί προηγουμένως και επέστρεφαν με
σκλάβους και πολύτιμα λάφυρα, εξήγειρε
την ανυπομονησία των άλλων», γράφει ο
Gordon. Αλλά: «Ο Αγγλος βασιλεύς αδυνατεί να εκφράσει επίσημα τη λύπη του για
τα γεγονότα και τους ομήρους, για τις σφαγές και την οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά
από αιματηρές σκηνές (painful and disgusting recital of bloody scenes)» διαβεβαιώνει
διπλωματικά ο Βρετανός πρέσβυς στην Κωσταντινούπολη την Υψηλή Πύλη, μιλώντας
κατ΄εντολήν του Αγγλου υπουργού των
Εξωτερικών λόρδου Londonderry (Public
Records Office F. O. (Turkey) 195 vol. 33, no
6.) Ούτω λοιπόν αποφάνθηκε απολογητικά
και ο “χριστιανός” Αγγλος βασιλέας προς
την Υψηλή Πύλη, φοβούμενος μήπως και
την δυσαρεστήσει μέμφοντάς την για τις
σφαγές που διέπραξε.
Όσοι από τους Χιώτες μπόρεσαν, κατέφυγαν πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Συνέχεια στη σελ. 16

ΕΒΔΟΜΗ

Επισφαλές δάνειο θεωρούμε εκείνο που
ο δανειστής αναλαμβάνει κάποιον κίνδυνο όταν ο δανειζόμενος είναι σε αδύναμη
θέση
να
ξεπληρώσει
τις
υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή
ο δανειστής ζητάει ένα αυξημένο επιτόκιο έναντι άλλου ισχυρού δανειζόμενου.
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος έχει
περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να
υποθηκευτούν τότε ο αδύναμος δανειολήπτης μπορεί να επιτύχει ένα μικρότερο επιτόκιο, διότι στην προκειμένη
περίπτωση ο ίδιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής.
Κλασσικό παράδειγμα ενυπόθηκου δανείου είναι αυτό για αγορά ακινήτου,
όπου το επιτόκιο κυμαίνεται γύρω στο 4%
ενώ στην περίπτωση μη ενυπόθηκου δανείου το επιτόκιο είναι γύρω στο 8-10%
για καταναλωτικά δάνεια, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες ανεβαίνει γύρω στο
17%. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα
δανείζετο χρήματα, ή εξέδιδε ομόλογα,
με υψηλό επιτόκιο λόγω του ελλείμματος
στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της,
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Το επισφαλές δάνειο
αλλά και της μικρής παραγωγικότητάς
της σε σχέση με άλλα κράτη όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.
Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι οι δανειστές και οι αγοραστές των ομολόγων
γνώριζαν και γνωρίζουν την κατάσταση
της Ελλάδος, όπως και άλλων χωρών και
οι σύμβουλοι τους καθορίζουν όχι μόνο
την κλίμακα αξιοπιστίας, αλλά και το ποσοστό προσαύξησης του επιτοκίου, τα
λεγόμενα spreads, έναντι του καλύτερου
δανειζόμενου, π.χ. της Γερμανίας. Για
τιμή των Ελληνικών spreads 900 μονάδες, το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδος
θα είναι χονδρικά 9% μεγαλύτερο από
αυτό της Γερμανίας.
Όταν το τοκογλυφικό επιτόκιο και η
μωρία των Ελληνικών κυβερνήσεων οδήγησαν την Ελλάδα σε υπέρογκο χρέος,
που πρακτικά είναι αδύνατο να πληρωθεί,
τότε οι δανειστές και οι κάτοχοι Ελληνι-

κών ομολόγων αποποιήθηκαν το ρίσκο
που είχαν αναλάβει έναντι των υψηλών
επιτοκίων και οδήγησαν τη χώρα σε δανεισμό από την τρόϊκα με χαμηλότερο
επιτόκιο για την αποπληρωμή των χρεών.
Η τρόικα όμως, προς εξασφάλιση των
χρημάτων της ζήτησε αφενός τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους και
αφετέρου υποθήκευσε την εθνική ανεξαρτησία, που την εξασφαλίζει η δανειακή σύμβαση, την οποία αποδέχθηκαν
άμεσα η κυβέρνηση και έμμεσα σύσσωμη
η αντιπολίτευση.
Η ενυπόθηκη δανειοδότηση της τρόϊκα
δεν θα διατεθεί δια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά για αποπληρωμή
ΜΗ ενυπόθηκων δανείων που έγιναν με
αντίστοιχο υψηλό επιτόκιο. Πέραν από
την προδοσία, που συνιστά η αποδοχή
της δανειακής σύμβασης, η κυβέρνηση
συνεχίζει την ολοκλήρωση της με το να

μην αποδέχεται την αναδιάρθρωση του
χρέους, την αποπληρωμή του οποίου
ανέλαβε ο μηχανισμός στήριξης έναντι
υποθήκης της εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Οι δανειστές και οι κάτοχοι ομολόγων εκ
των πραγμάτων παύουν να έχουν οποιονδήποτε κίνδυνο και ως εκ τούτου δεν
δικαιούνται τα υψηλά επιτόκια που αρχικά είχαν απαιτήσει λόγω του κινδύνου
μη αποπληρωμής που ανέλαβαν. Η αναδιάρθρωση του χρέους με όρους του καλύτερου δανειζόμενου από αρχής,
αποτελεί δίκαιο αίτημα των Ελλήνων και
όχι δείγμα ανεντιμότητας όπως θέλουν
να το παρουσιάζουν. Εάν γίνει αυτό το
πραγματικό χρέος θα πέσει στο 1/5 της
λογιστικής του αξίας, πράγμα που θα επιτρέψει την αποπληρωμή του και θα εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας. Το αίτημα είναι προφανές και δίκαιο και θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε ακόμη και στα πλαίσια του ΟΗΕ.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Η κάθε είδους ανυπακοή στο Μνημόνιο είναι Εθνική Αντίσταση
«Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μάτια σας για
να βλέπετε, τότε θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε»
Ζαν Πολ Σαρτρ
Πριν ένα χρόνο, το κουμπί της καταδίκης μας, που τότε βαφτίσθηκε «σωτηρία» μας, πατήθηκε στο Καστελόριζο.
Τώρα, ο μεγάλος αρχηγός, «λεφτά υπάρχουν», διάλεξε την
κοσμοπολίτικη Ύδρα για να μας πει ούτε λίγο, ούτε πολύ,
ότι για μία ακόμα φορά είπε ψέματα στον ελληνικό λαό,
όταν και ο ίδιος και η παρέα του διαβεβαίωναν ότι δεν θα
φορτωθούν άλλα βάρη στις πλάτες των χαμηλόμισθων. Άλλωστε ποιός μετράει τα ψέματα του ελαχιστότατου των
Παπανδρέου; Ακόμα και ο ίδιος έχει χάσει τον λογαριασμό.
Με απίστευτο κυνισμό, το οικονομικό του επιτελείο παραδέχτηκε την πλήρη αποτυχία της οικονομοκτόνου πολιτικής του Μνημονίου, που με υπερβάλλοντα ζήλο εφάρμοζαν
εδώ κι ένα χρόνο. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι θυσίες
του ελληνικού λαού πήγαν χαμένες. Όταν οι πλέον έγκυροι
Έλληνες και ξένοι οικονομικοί αναλυτές επεσήμαιναν με
στοιχεία ότι η ακολουθούμενη πολιτική είναι αυτοκτονική,
ο Γ.Α.Π. και οι υπουργοί του εκδήλωναν την «ιερή αγανάκτησή» τους για την «υπονόμευση της προσπάθειας σωτηρίας της χώρας». Και τώρα που εισπράττουν τα
αναμενόμενα, δηλαδή ύφεση, λουκέτα, καλπάζουσα ανεργία, παταγώδη αποτυχία όλων των εισπρακτικών προσδόκιμων και κατά συνέπεια αύξηση του ελλείμματος,
καταφεύγουν για μία ακόμα φορά –κι όχι την τελευταίαστην εύκολη λύση της αφαίμαξης των χαμηλών εισοδημάτων.
Περαιτέρω τσεκούρωμα μισθών και κοινωνικών επιδομάτων, νέα αύξηση των έμμεσων φόρων σε τέλη κυκλοφορίας, βενζίνη κλπ, κλπ. Που μοιραία θα επιφέρουν βαθύτερη
ύφεση, νέα λουκέτα, νέες στρατιές ανέργων και βέβαια
επιπλέον μείωση των δημοσίων εσόδων. Το αυτοκίνητο του
Έλληνα εργαζόμενου, το οποίο πληρώνει με τα ληστρικά
επιτόκια των τραπεζών, περιέρχεται κατ’ ουσία στην ιδιοκτησία του κράτους, προς το οποίο οι Έλληνες υπήκοοι θα
πρέπει να καταβάλλουν ένα ολοένα αυξανόμενο μηνιαίο
ενοίκιο, με την μορφή των πλέον ακριβών τελών κυκλοφορίας παγκοσμίως, σ’ ένα ιδιότυπο οικονομικό πάντρεμα εξα-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
γριωμένου φιλελευθερισμού και κρατισμού. Ο αείμνηστος
Ξενοφών Ζολώτας, που μεταξύ των άλλων είχε πει και το
περίφημο «οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους», αποδεικνύεται τελικά οικονομολογικό μειράκιο μπροστά στον γίγαντα οικονομολόγο Παπακωνσταντίνου, που βέβαια ούτε
προπολεμικός μπακάλης δεν θα τον προσλάμβανε για να
φτιάχνει τα τεφτέρια του.
Καθίσταται ολοφάνερο πλέον ότι το ενδιαφέρον του Γιώργου Παπανδρέου για την τύχη της Ελλάδας, αρχίζει και τελειώνει στην εξυπηρέτηση των δανειστών μας. Οι οποίοι
δανειστές μας, απλούς λογαριασμούς κάνουν οι άνθρωποι,
μη φαντασθείτε τίποτε περίπλοκες λογιστικές αναλύσεις.
Κοιτάζουν τις μικρομεσαίες τραπεζικές καταθέσεις και τραβάνε τ’ αυτί του Γιωργάκη: «βρες τρόπους να τους τα πάρεις και να μας τα δώσεις». Όσο για το μόνο αντίπαλο δέος
στην οικονομική και κοινωνική μας κατρακύλα, που θα ήταν
ένα πράγματι τολμηρό πρόγραμμα δημοσίων και ιδιωτικών
επενδύσεων, η συζήτηση περί «πράσινων αναπτυξιακών
αλόγων» καλά κρατεί και καλά ταίζει μιά στρατιά ειδικών
μελετητών, που βέβαια δεν είναι τρελοί να τελειώσουν γρήγορα τις μελέτες τους. Ούτε ο Γ.Α.Π. είναι τρελός να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση των
ανυπολόγιστων ενεργειακών μας αποθεμάτων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για να μην μιλήσουμε για μιά σειρά
από σπάνια ορυκτά. Ο «Μεγάλος Αδελφός» έχει διαμηνύσει πολύ πειστικά, εδώ και χρόνια στα ελλαδικά γιουσουφάκια του, ότι ο ελληνικός ορυκτός πλούτος ανήκει σε
άλλους και θα τον αξιοποιήσουν όποτε και όπως γουστάρουν.
Το κλασικό δάγκωμα στο λαιμό δεν είναι πλέον αρκετό για
τους σύγχρονους Δράκουλες. Οι σύριγγες με διατομή
μπουριού σόμπας είναι πιο αποτελεσματικές. Όθεν, την
αφαίμαξη των μικρομεσαίων εισοδημάτων, δέον ν’ ακολουθήσει ένα «γενναίο» ξεπούλημα κρατικής περιουσίας, που
βαφτίζεται «αξιοποίηση», ενώ θα μπορούσαμε να την βά-

λουμε να δουλέψει, ν’ αποφέρει ζεστό χρήμα, χωρίς να
απεμπολήσουμε την κυριότητά της. Οι εχθροί του Έθνους
που υποβάλλονται από τους συμβούλους τους στο φοβερό
μαρτύριο να λένε εκατό φορές τη μέρα τις λέξεις «Έθνος»
και «Πατρίδα», μας καλούν πάλι να υποκύψουμε «σε απαραίτητες θυσίες» για «την σωτηρία της Πατρίδας». Επιστρατεύουν τους πάντες και τα πάντα για να μας πείσουν.
Μέχρι και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που
επέλεξε την Ιερά Πόλιν του Μεσολογγίου και τους εορτασμούς για την ηρωϊκή Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, για να καλέσει τον ελληνικό λαό σε συστράτευση με
μιά κυβέρνηση δοσιλόγων που θα έπρεπε να παραπεμφθούν «επί εσχάτη προδοσία». Ο Κάρολος Παπούλιας,
αφού «δεν κατάλαβε» και δεν ανέπεμψε ως παραβιάζοντα
σειρά άρθρων του Συντάγματος, τον νόμο για την υπαγωγή
της Ελλάδας στην απόλυτη κυριαρχία ξένων δυνάμεων, καμώνεται τώρα ότι δεν καταλαβαίνει πως η μόνη υπηρεσία
που θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα, είναι η παραίτησή του.
Λεφτά, λοιπόν, δεν υπάρχουν για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικό κράτος. Υπάρχουν, όμως και περισσεύουν για να συμμετέχουμε στην
τυχοδιωκτική, επιλεκτικού «ανθρωπισμού», επιδρομή Ευρωπαίων και Αμερικανών στη Λιβύη, με ημερήσιο κόστος
για την καταχρεωμένη οικονομία μας, άνω του 1.600.000
ευρώ!!!
Κλείνουν σχολεία για εξοικονόμηση πόρων, ώστε να μπορεί
η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, να χαρίζει
πρόστιμα 700.000 ευρώ σε τζαμί στην Ξάνθη, επιβεβαιώνοντας τον σφοδρό έρωτα του «βαθέος ΠΑ.ΣΟ.Κ.» για το
«βαθύ κράτος» της Τουρκίας.
Κλείνω, προς το παρόν, με δυό λόγια του φλογερού πεζογράφου μας, Κωστή Μπαστιά, που τ’ αφιερώνω στον
Πρώτο Πολίτη της χώρας:
«Ό,τι ιερό φυλάξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, ποδοπατιέται. Ό,τι μας κράτησε όρθιους, σαν ασάλευτο αντιστήλι, γκρεμίζεται. Σε τέτοιο γιουρούσι του σατανά, κάθε
υποταγή είναι άρνηση της πίστης και παράδοση στο διάβολο».

ΕΒΔΟΜΗ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Προστατέψτε το περιβάλλον
Κι εγώ που νόμιζα ότι
υπάρχουν μόνο στα παραμύθια…
“Μια φορά κι έναν καιρό, ένας υπέροχος πρίγκιπας ρώτησε
την πεντάμορφη πριγκίπισσα:
-Θέλεις να με παντρευτείς;”
Κάπως έτσι ξεκινούσαν τα παραμύθια
που μας διάβαζαν οι γονείς μας. Άργησα
να αντιληφθώ ότι αυτές οι ιστορίες ήταν
πραγματικές και σίγουρα δεν είχα φανταστεί ότι θα τις άκουγα και στις ειδήσεις σήμερα.
Με αφορμή λοιπόν τον “βασιλικό” γάμο και την ερώτηση
που μου έκανε μια φίλη μου απ’ την Ισπανία, αν έχουμε και
στην Ελλάδα Βασιλιά(!) έψαξα στο internet ποιές ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να έχουν βασιλιάδες, πρίγκηπες
και τρίχες κατσαρές. Ιδού ο κατάλογος των ...δημοκρατικών κατά τα άλλα χωρών:
Βέλγιο: Αλβέρτος Β΄ από 9 Αυγούστου 1993 - σήμερα
Δανία: Βασίλισσα Μαργκρέτε ΙΙ (Margrethe II), Πρίγκιπας ο
σύζυγος Χένρικ (Henrik), Διάδοχος του θρόνου ο Φρέντερικ Αντρέ Χένρικ Κρίστιαν.
Ολλανδία: Βεατρίκη Βιλελμίνη Άρμγκαρντ της ΟράγγηςΝασσάου, από το 1980.
Νορβηγία: Χάραλντ Ε΄από 17 Ιανουαρίου, 1991 - Σήμερα
Ισπανία: Χουάν Κάρλος Α' από 22 Νοεμβρίου 1975 - Σήμερα
Σουηδία: Carl XVI Gustaf 15 Σεπτεμβρίου 1973 – Σήμερα
Αγγλία: Ελισάβετ Β΄ από 2 Ιουνίου του 1953 - Σήμερα
Κι ας μαθαίνουμε εμείς ότι το Σύνταγμα λέει “όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι”...

Aνακυκλώστε το τηγανέλαιο
Αν κάθε φορά που καθαρίζετε την φριτέζα σας, αναρωτιέστε τι να κάνετε το τηγανισμένο λάδι και πού
να το πετάξετε, στις παρακάτω γραμμές θα βρείτε
την απάντησή σας.
Μια νέα σχετικά μέθοδος επεξεργασίας - ανακύκλωσης του λαδιού μετατρέπει το άχρηστο πλέον
προς εμάς πολυτηγανισμένο λάδι σε βιοντίζελ!

Γιατί να ανακυκλώσω το τηγανέλαιο;
Ενα λίτρο τηγανόλαδο μπορεί να μολύνει ένα εκατομμύριο
λίτρα νερού....
Οταν ένα λίτρο τηγανόλαδο μπει στο νερό, απλώνεται σε
ένα εκατομμύριο λίτρα νερού οπότε κάθε οργανισμός που
θα πιει από αυτό θα μολύνει με χρησιμοποιημένο λάδι την
τροφή του. Ετσι τα «τρανς» λιπαρά εισβάλλουν στη διατροφική αλυσίδα προκαλώντας καρκινοπάθειες.
Το πρόβλημα ξεκινάει από την κουζίνα μας. Αδειάζοντας το
λάδι στο νεροχύτη, εκτός απ’ το ότι βουλώνουν οι αποχετεύσεις - που είναι το λιγότερο στην προκειμένη περίπτωση
- καταλήγει στην θάλασσα, με τις παραπάνω επιπτώσεις.
Απ’ την άλλη το να το πετάμε στα σκουπίδια δεν είναι καλή
επιλογή καθώς είναι εύφλεκτο και προκαλεί φωτιές στις χωματερές με κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται 2,3 επιχειρήσεις
στην Ελλάδα με αντικείμενό τους την ανακύκλωση τηγανό-

Κρητική Βιολογική ασπιρίνη
Παγκόσμια ευρεσιτεχνία
Παγκόσμια πατέντα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί η εφεύρεση της βιολογικής
ασπιρίνης από την ομάδα των
καθηγητών του Πανεπιστημίου
Κρήτης, η οποία πρόκειται να
ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε
μέχρι σήμερα για την προστασία της υγείας μας από τα
κρυολογήματα και την κοινή
γρίπη.
Η κρητική ασπιρίνη, είναι ένα
φυσικό προϊόν που αποτελείται αποκλειστικά από τρία είδη
κρητικών βοτάνων διαλυμένων σε ελαιόλαδο και συνδυάζει την απόλυτη αξιοποίηση
των κρητικών βοτάνων με τις
αυστηρές προδιαγραφές που
θέτει η σύγχρονη φαρμακευτική επιστήμη.
Με την έγκριση της νέας βιολογικής ασπιρίνης από τον
ΕΟΦ - που αναμένεται μέσα
στο 2011 - η εξάπλωσή της
έξω απ’ τα σύνορα της χώρας

είναι αναμενόμενη και το
φάρμακο θα πιστοποιηθεί
τόσο από τις ευρωπαϊκές
αρχές όσο και από την αμερικανική FDA (Food and drug
administration).
Αν και τα συστατικά του είναι
εντελώς φυσικά, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το νέο
σκεύασμα αποτελεί φάρμακο
και όχι συμπλήρωμα διατροφής.
Ο Ηλίας Καστανάς, καθηγητής Ιατρικής, αρνήθηκε να
αποκαλύψει τα τρία συστατικά που απαρτίζουν τη συνταγή της κάψουλας. Λαϊκές
παραδόσεις, μαρτυρούσαν
πως το συγκεκριμένο κρητικό
αφέψημα χρησιμοποιείτο από
παλιά στις ντόπιες κρητικές
συνταγές και προστάτευε
τους Κρητικούς από τη γρίπη.
Η επιστημονική παρατήρηση
ήρθε να επιβεβαιώσει τις λαϊκές παραδόσεις. Η δωδεκά-

λαδου και με ένα απλό τηλεφώνημα η εκάστοτε εταιρεία εγκαθιστά δωρεάν το δοχείο ανακύκλωσης στην πολυκατοικία
σας, στην επιχείρησή σας (φαστ φουντ, βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια) ενώ
το ανανεώνει κάθε φορά που γεμίζει.
Στη συνέχεια το διαθέτουν σε βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες
της Ευρωπαϊκής ένωσης.

χρονη έρευνα που έγινε από
την επιστημονική ομάδα ανέδειξε ότι ο οργανισμός των
Κρητικών που κατανάλωναν
το κοκτέιλ βοτάνων παρουσίαζε ισχυρή αντίσταση στα
κρυολογήματα και στις λοιμώξεις.
Σκοπός των επιστημόνων δεν
είναι να αντικαταστήσουν την
παραδοσιακή ασπιρίνη, αλλά
να προωθήσουν στην αγορά
ένα φυσικό φάρμακο, το
οποίο θα είναι βγαλμένο από
την κρητική γη.
«Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η κάψουλα δεν παρουσιάζουν, μέχρι στιγμής,
επιπτώσεις στην υγεία. Η δοσολογία που θα συστήνεται
θα είναι παρόμοια με την κατανάλωση 2 με 3 ροφημάτων
την ημέρα», δηλώνει ο Ηλίας
Καστανάς.
Στην ομάδα των καθηγητών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

που έκανε την εφεύρεση,
εμπνευστές ήταν οι καθηγητές Ιατρικής Ηλίας Καστανάς και Χρήστος Λιόνης και
ο καθηγητής Βιολογίας
Στέργιος Πυρίντσος.
Για την παρασκευή του φαρμάκου συνεργάστηκαν, επίσης, η Ενωση Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ρεθύμνου
και ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
Η τιμή του φαρμάκου, σύμφωνα με τον όρο που έχει
βάλει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου, δεν πρόκειται να ξεπερνάει το 1€.

Το φάρμακο αυτό:
-Προστατεύει από τις λοιμώξεις αναπνευστικού
-Ανακουφίζει από το κρυολόγημα
-Καταπολεμά την κοινή γρίπη
-«Ρίχνει» τον πυρετό
-Έχει αναλγητικές ιδιότητες

Κάθε λίτρο λαδιού που ανακυκλώνεται δίνει 800 γραμμάρια βιοντίζελ που θεωρούνται σαν ανανεώσιμα καύσιμα
για βιομηχανική χρήση. Τα νέα βιοκαύσιμα και βιολιπαντικά που προκύπτουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον
αφού με την χρήση τους μειώνεται η εκπεμπόμενη αιθάλη, το διοξείδιο του θείου αλλά και του διοξειδίου του
άνθρακα, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση.
Αν τώρα μένετε σε μονοκατοικία, μπορείτε πολύ απλά να
συλλέγετε το τηγανισμένο λάδι σε πλαστικά μπουκάλια
τα οποία θα αδειάζετε στα ειδικά σημεία συλλογής του
τηγανέλαιου που υπάρχουν σίγουρα κοντά στην γειτονιά
σας.
Παράδειγμα προς μίμηση είναι ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος
ξεκίνησε σε γειτονιές της Καβάλας την εγκατάσταση των
πρώτων ειδικών κάδων για τη συλλογή των οικιακών τηγανέλαιων που στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται.

Σημεία ανακύκλωσης τηγανόλαδου
Τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, έχουν τοποθετήσει
ειδικές δεξαμενές συγκέντρωσης του τηγανόλαδου σε
αρκετά υποκαταστήματά τους όπως στην Γλυφάδα, τη
Βάρη, τη Βουλιαγμένη, και τα Γλυκά Νερά. Δοχεία συλλογής του τηγανόλαδου μπορείτε επίσης να βρείτε και σε
καταστήματα βιολογικών προϊόντων στην Κερατέα, τον
Άλιμο και τη Βούλα.
Αν 1 λίτρο τηγανέλαιου που έχει χρησιμοποιήσει ένα
σπίτι, μολύνει 1 εκατομμύριο λίτρα νερού... τότε σκεφτείτε τι καταστροφή για το οικοσύστημά μας αποτελεί
ένα φαστ φούντ ή μια ταβέρνα που δεν ανακυκλώνει το
μαγειρικό της λάδι.
Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να πετάξετε το τηγανισμένο λάδι σας, καλύτερα ανακυκλώστε το!
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οι αναγνώστες γράφουν
Δυστυχώς επτωχεύσαμε
Μην πανικοβάλλεστε· δεν αναφέρομαι στην οικονομική πτώχευση. Και
επαναλαμβάνω ευθύς αμέσως ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ από ΑΞΙΕΣ.
Διανύουμε μία περίοδο που όλα ζυγίζονται με το χρήμα, όλα πωλούνται
και αγοράζονται, αρκεί το τίμημα να
είναι καλό· δεν έχει σημασία το τι
δουλειά κάνεις, αλλά το πόσα βγάζεις.
Δυστυχώς επτωχεύσαμε και η μεγαλύτερη ευθύνη είναι δική μας, όλα ξεκινούν από το κύτταρο της κοινωνίας
που λέγεται οικογένεια.
Τα σπίτια “τα κλουβιά των μεγαλουπόλεων” έγιναν τόσο μικρά, ώστε να
μη χωράνε τον παππού και τη γιαγιά,
με αποτέλεσμα να στερούμε απ΄τα
γερατειά τη χαρά των παιδιών μας,
αλλά και από τα παιδιά μας τη ΣΟΦΙΑ
των γερόντων.
Οι νέοι βλέπουν τους Γέροντες σαν
κάτι που περισσεύει, αφού στο σπίτι
ό,τι περισσεύει το πετάμε· και τους
γερόντους που δεν χωράνε “στο
κλουβί” τους “μεταφέρουμε” στους οίκους ευγηρίας ή στα Γηροκομεία.
Η γυναίκα έκανε αγώνα και καυχιέται
ότι κέρδισε την Ισότητα χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έχασε τα πρωτεία
της Αρχόντισσας του σπιτιού και την
Αίγλη της Μάνας. Προτιμά να εργά-

Η Νικολέτα Καπερώνη απαντώντας σε
άρθρο του Αγγ. Φραγκόπουλου, όσον
αφορά το πρόσωπό της, μας έστειλε
την παρακάτω επιστολή, την οποία δημοσιεύουμε:
Κύριε Φραγκόπουλε!!!
Η «καταδίκη» μου από το Πρωτοδικείο
διότι «εξύβρισα» και «έθιξα την τιμή
τριών αστυνομικών οργάνων του Α.Τ.
Αναβύσσου» θα κριθεί σε 2ο βαθμό στο
Εφετείο και αυτό θα έπρεπε να το είχατε αναφέρει στο άρθρο σας. Ας περιμένετε λοιπόν μέχρι τότε ... και θα
δούμε πολλά να «ξεχύνονται» από την
αίθουσα του Εφετείου για τη δυσωδία
και τον βόρβορο που περιέβαλε την
Ανάβυσσο όταν εσείς τίποτα δεν βλέπατε, ούτε ακούγατε και ούτε βεβαίως
αναδεικνύατε!
Είναι τιμή για εμένα αυτή η καταδίκη
διότι πλήρωσα για άλλη μία φορά ένα
ακριβό τίμημα για τον τόπο μου. Είναι

ζεται για ένα ποσό έστω των χιλίων
ευρώ και να πληρώνει την νταντά,
που μεγαλώνει τα παιδιά της, αρκεί
να αποφύγει το κλάμα τους και τη
στοργή που επιβάλλεται να τους προσφέρει.
Η τιμιότητα ισοδυναμεί με αφέλεια
και ο ηθικός και ο τίμιος με τον βλάκα,
τα ναρκωτικά ασπιρίνη της ηλιθιότητας και το αλκοόλ ασπιρίνη της λησμονιάς.
Δυστυχώς επτωχεύσαμε γιατί τα Αρχαία Ελληνικά καταργήθηκαν την
ώρα που στην Ιαπωνία διδάσκονται με
το σύστημα της ταχύρρυθμης μάθησης.
Ο πολιτικός γάμος έγινε ο προπομπός
του γάμου των ομοφυλοφίλων, οι
κληρικοί συναγωνίζονται σε ασέβεια
τους Λαϊκούς και δεν έχουμε πλέον
“ανάγκη” ούτε την Σοφία του Ευαγγελίου, ούτε την ευλογία του Χριστού.
Υ.Γ.: Για να αποφύγουμε την οικονομική πτώχευση αρκεί μόνο το χρυσάφι που είναι αποθηκευμένο στο
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, και αν η εκκλησία
επιμένει ότι χωρίς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν
υπάρχει ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, εγώ ταπεινά
τους απαντώ ότι χωρίς τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ κινδυνεύει και η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Βασίλης Σιαμέτης

σε όλους γνωστό ότι κατάφερα να ξεβρωμίσω αρκετά τον τόπο μας άλλοτε
γκρεμίζοντας παράνομες καντίνες σε
αρχαιολογικούς χώρους ή σε αιγιαλούς και παραλίες, άλλοτε σώζοντας
150 στρέμματα από το κτήμα των Αλυκών που ξεπουλούσαν ορισμένοι, άλλοτε ανακαλώντας οικοδομικές άδειες
για τα παράνομα πέτρινα της παραλίας
των Αλυκών, άλλοτε αναδεικνύοντας
τη μπόχα και τη δυσωδία της τότε διοίκησης που εσείς ως «εκδότης» εξυμνούσατε στις σελίδες σας. Αλήθεια
πού ζούσατε όλα αυτά τα χρόνια?
Μήπως ζούσατε κάπου αλλού και δεν
γνωρίζατε τι συμβαίνει? Γιατί καταδικάστηκα άραγε? Γιατί έκλεψα τον
Δήμο ή γιατί λειτουργούσα παράνομη
καντίνα? Καταδικάστηκα διότι πήγα να
κάνω έγγραφη αναφορά στο Α.Τ. γιατί
δεν συλλαμβάνουν αυτόν που την προηγουμένη μέρα της σύλληψής μου είχε
διαλύσει δημόσια συνεδρίαση Δημοτι-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
Τα δικά σας άχρηστα, για μας χρήσιμα!
Αγαπητές φίλες και φίλοι (και φίλες
και φίλοι των φίλων)
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που
αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) των γυναικείων φυλακών Ελεώνα
Θήβας.
Προσπάθειά μας; Να δημιουργήσουμε
όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης για τις έγκλειστες γυναίκες
(έφηβες μέχρι και υπερήλικες, καθώς
και μητέρες με τα παιδιά τους)
Στόχος μας; Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, η
προσωπική τους ανάπτυξη και η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας!
Σε σχέση με εμάς και τις ανάγκες μας,
όπως κάθε μικροκοινωνία, κάθε τόπος
συνάθροισησης και συνύπαρξης ανθρώπων, συνεχίζουμε πάντα να
έχουμε!
Για το λόγο αυτό..
Ό,τι έχουμε στα σπίτια μας ή στα γραφεία μας ή στις αποθήκες μας και δεν
τα χρειαζόμαστε, για κάποιους άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι ανάσες ζωής...

κού Συμβουλίου, βρίζοντας και απειλώντας για να διατηρήσει την παράνομη καντίνα του, η οποία είχε τότε
δύο πρωτόκολλα κατεδάφισης!!! Η
Αστυνομία αντί να συλλάβει τον καταζητούμενο «καντινιέρη» για τον

Ενδεικτικά:
Ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες, Μικρά θερμαντικά σώματα - καλοριφέρ, σόμπες, Η/Υ,
εκτυπωτές φάξ - που αλλάξατε με καινούργια και δεν τα θέλετε, ειδικά όσοι
δουλεύουν σε High-tec επιχειρήσεις.
Αφίσες - με τοπία ή άλλα θέματα για
να αποκτήσουν χρώμα οι τοίχοι - Ηλεκρικές συσκευές που δεν θέλετε - ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, μικρά
ηλεκτρικά μάτια κουζίνας - Γραφεία
και καρέκλες, συρταριέρες, ραφιέρες,
βιβλιοθήκες!! - όσοι δουλεύετε σε μεγάλους οργανισμούς που αλλάζουν
επίπλωση σχετικά τακτικά, σίγουρα θα
βρείτε τέτοια στις αποθήκες.
Ή ό,τι άλλο θέλετε να προσφέρετε,
όπως είδη ατομικής υγιεινής, πάνες
παιδιών, σαμπουάν, σερβιέτες ή ακόμα
και τηλεκάρτες
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή
δύναμη.
Υ.Σ. μη μας στείλετε στον "κάδο απορριμάτων" προωθήστε μας
ΜΑΡΘΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΑΣ, 32 200
Τηλ. 22620-73028

οποίον εκκρεμούσαν τότε 5 εντάλματα
σύλληψης του στο ίδιο Α.Τ. συνέλαβε
την τότε υποψήφια δήμαρχο! Είναι
παγκόσμια πρωτοτυπία! Κρίμα που δεν
το αναδείξατε το θέμα τότε όπως θα
έπρεπε! Το άρθρο σας θα έκανε το
γύρο του κόσμου: «Τρία αστυνομικά
όργανα που διαθέτουν μόνον ένα περιπολικό κι αυτό χαλασμένο όλες τις
ώρες εκτός από εκείνες που χρειάζεται να στείλουν στο αυτόφωρο υποψήφια δήμαρχο, δεν είναι σε θέση να
εκτελέσουν τα 5 εντάλματα σύλληψης
για τον καντινιέρη που διατηρεί παράνομη καντίνα μαζί με τον γιο της αναπληρώτριας δημάρχου και την
προηγουμένη έχει διαλύσει δημόσια
συνεδρίαση, αλλά είναι σε θέση να
συλλαμβάνουν την υποψήφια δήμαρχο
διότι τόλμησε να διαμαρτυρηθεί»!!!
Συγχαρητήρια για την ελευθεροτυπία
σας!!!
Νικολέττα Καπερώνη
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Οι κάτοικοι του Χερώματος αγωνιούν
Ζητάνε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β
Οπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας, το Χέρωμα έχει χαρακτηριστεί
ως Β’ ζώνη Υμηττού και αν δεν αλλάξει, θα παραμείνουν 1000 περίπου κάτοικοι
που έχουν χτίσει στην περιοχή, όμηροι εσαεί!!
Είναι όμως δίκαιο αυτό; Αν είναι δίκαιο γιατί τους ταλαιπωρούν δεκαετίες;
Κι αν είναι άδικο, πώς έχουν γίνει σχεδόν από όλους τους βουλευτές της ΠεριΙΣΤΟΡΙΚΟ

χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης
η περιοχή χαρακτηρίζεται ως μη δασική.

1. Γεωγραφική Ένταξη
Η περιοχή Χέρωμα ανήκει διοικητικά στο
Δήμο Βάρης και βρίσκεται βόρεια της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου. Πρόκειται για περιοχή χωρίς έντονες κλίσεις με έκταση
περίπου 800 στρεμμάτων.
Στη περιοχή σήμερα κατοικούν περισσότερα από 1.000 άτομα σε υπάρχουσες νόμιμες ή αυθαίρετες, κατασκευές.

5. Αρχαιολογία: Το Υπουργείο Πολιτισμού
έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της ένταξης της
περιοχής στο σχέδιο πόλης.

2. Διανομές Υπουργείου Γεωργίας
Στο Χέρωμα διανεμήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας το 1929, περισσότερα από 75
κληροτεμάχια τα οποία αποτελούν το 18%
περίπου της συνολικής διανεμηθείσας έκτασης [πινακίδες 3,4,6,7 της Τοπογραφικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας]
εντός των ορίων του σημερινού Δήμου
Βάρης.
3. Π.Δ. Προστασίας του Υμηττού
Με το προεδρικό διάταγμα (ΠΔ 31.8.1978
ΦΕΚ 544/Δ/20.10.18978) "Περί καθορισμού
ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού" καθορίστηκαν
επί χάρτου οι ζώνες Α' και Β'.
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., κακώς και
χωρίς να έχει ουδεμία σχέση με το όρος
Υμηττός επί ανενημέρωτου χαρτογραφικού
υποβάθρου και αγνοώντας την πραγματική
κατάσταση, συμπεριλήφθηκε η περιοχή Χερώματος εντός της ζώνης Β προστασίας
του όρους.
4. Δασικά: Το Υπουργείο Γεωργίας έχει
αποφανθεί ότι η περιοχή του Χερώματος
δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί
προστασίας των δασών και με τις
2618/11.4.2001 και 8531/11.9.2003 πράξεις

6. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. έχει εντάξει την
περιοχή του Χερώματος εντός του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου από το 1986 (Φ.Ε.Κ.
1003/22.1.1986), ως Πολεοδομική Ενότητα
6 (ΠΕ6).
7. Πολεοδομική μελέτη
Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής έχει
εκπονηθεί από το 1988, παραμένει όμως σε
εκκρεμότητα, καθώς για να εγκριθεί πρέπει

φέρειάς μας ερωτήσεις στη Βουλή για την ένταξη στο σχέδιο του Χερώματος;
Ο Σύλλογος κατοίκων καταγράφει ένα ιστορικό για όσους δεν γνωρίζουν
τί είναι και πού πέφτει το Χέρωμα. Γιατί, ιδιαίτερα με την ενοποίηση των
τριών Δήμων, λίγοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι των 3Β που ξέρουν κατά
που πέφτει και τι σημαίνει για το Δήμο και την περιοχή.
προηγουμένως να τροποποιηθεί το Π.Δ.
544/1978 και να αποδεσμευθεί η περιοχή
από τη ζώνη προστασίας του Υμηττού.
8. Υφισταμένη κατάσταση – συμπεράσματα
Στην περιοχή Χερώματος έχει αναπτυχθεί
ένας εκτεταμένος οικισμός, ο οποίος περιλαμβάνει άνω των 300 κτισμάτων μόνιμης
κατοικίας.
Η περιοχή έχει οικοδομηθεί με όλα τα καθεστώτα έκδοσης οικοδομικών αδειών
[στρεμματικές άδειες, λυόμενα κ.λπ.], αλλά
κατά τη μεγάλη της πλειοψηφία με κτίσματα νομιμοποιημένα κατά τις διατάξεις
των νόμων 720/77 και 1337/83]. Όλος ο οικισμός στερείται έργων υποδομής.
Τα όρια της προς πολεοδόμηση περιοχής

προσδιορίζονται ως εξής:
Ανατολικά συνορεύει με τη Λ. ΚορωπίουΒάρης, νότια με την αναδασωτέα περιοχή
Μελίσσι της Βάρης, δυτικά με διανομή του
Υπουργείου Γεωργίας και βόρεια με περιοχή χαρακτηρισμένη ως βοσκότοπος εις
το διηνεκές. Το σύνολο των οικοπέδων της
περιοχής είναι 890 εκ των οποίων:
321 είναι από 0-250 τ.μ.
381 είναι από 250-500 τ.μ.
113 είναι από 500-1000 τ.μ.
16 είναι από 1000-2000 τ.μ.
57 είναι από 2000-10000 τ.μ.
3 είναι μεγαλύτερα από 10000 τ.μ.
Δηλαδή το 85% του συνόλου είναι μικρά οικόπεδα που ανήκουν σε ασθενείς οικονομικά κοινωνικές τάξεις.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ
Κα Υπουργέ,
Εμείς οι κάτοικοι Χερώματος του Δήμου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης διαμαρτυρόμαστε έντονα και απορρίπτουμε ως απαράδεκτο το Π.Δ.
που προωθεί το Υπουργείο σας για τον Υμηττό.
Η ομηρία και η άδικη αντιμετώπιση μιας μερίδας
Ελλήνων πολιτών έχει ήδη αναγνωριστεί από
όλους τους τοπικούς φορείς καθώς και από το
σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Αξίζει δε να
μνημονεύσουμε ότι το σύνολο σχεδόν των βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κάλεσμα του πρώην Δήμου Βάρης, έχουν
υπογράψει έγγραφο για άμεση επίλυση του
προβλήματος της περιοχής μας. Να μην ξεχνούν ότι είναι υποχρέωσή τους να τιμήσουν
τις υπογραφές τους, καθώς και τις κατ’ επανάληψη προεκλογικές τους δεσμεύσεις για το δίκαιο αίτημά μας.

Το Χέρωμα, που είναι μια περιοχή 680 στρεμμάτων, με οικισμό που σαφώς και αποδεδειγμένα προϋπήρχε του 1978 (έτος έκδοσης του
εγκλωβιστικού Π.Δ. 544/78), με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1920, χωρίς δασικούς περιορισμούς,
χωρίς εκκρεμότητες και διεκδικήσεις ή αμφισβητήσεις από την Αρχαιολογία, με μικροϊδιοκτήτες και βιοπαλαιστές στη συντριπτική
πλειοψηφία κατοίκους, που ενδιαφέρονται αμέριστα για το περιβάλλον, αφού έχουν πρωτοστατήσει και συνεχίζουν να πρωτοστατούν σε
δεντροφυτεύσεις, σποροφυτεύσεις, καλοκαιρινό πότισμα, πυροπροστασία και καθαρισμό
από τα ξερά και τα καμένα, αντιμετωπίζονται
από την Πολιτεία τουλάχιστο άδικα και άτολμα.
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., κακώς και
χωρίς να έχει ουδεμία σχέση με το όρος Υμηττός επί ανενημέρωτου χαρτογραφικού υποβά-

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”

Αίτημα για επικαιροποιημένη απόφαση αποδέσμευσης του Χερώματος από το Δ.Σ.
Αξιότιμε κε Δήμαρχε,
Μετά τις διαφαινόμενες δυσμενείς εξελίξεις για την περιοχή μας,
από την πρόθεση της Υπουργού ΠΕΚΑ για την προώθηση στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή του Π.Δ. για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού (αγνοώντας παντελώς τις
δικαιολογημένες αντιρρήσεις μας), αιτούμαστε να τεθεί το θέμα
προς συζήτηση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από
τις εκλογές του 2010, για τη λήψη επικαιροποιημένης απόφασης
περί ικανοποίησης του δικαίου αιτήματός μας που είναι: Η αποδέσμευση από τη Β’ ζώνη προστασίας Υμηττού, καθώς και η ένταξη
της περιοχής μας στον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό του Δήμου
μας.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην

Δήμου Βάρης είχε πάρει στο πρόσφατο παρελθόν ομόφωνη απόφαση για το δίκαιο του αιτήματός μας, την οποία και είχε αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ, χωρίς δυστυχώς ανταπόκριση.
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από πρωτοβουλίες και κινήσεις του
Συλλόγου μας, υπήρξε θετική ανταπόκριση εκ μέρους βουλευτών
όλων των παρατάξεων του Κοινοβουλίου, που εκφράστηκε με τη
μορφή κατάθεσης πρόσφατων σχετικών επερωτήσεων.
Επειδή πιστεύουμε ότι η συγκυρία είναι αυτή τη στιγμή η πλέον
κρίσιμη, αλλά και κατάλληλη ταυτόχρονα, θα σας παρακαλούσαμε
να προωθήσετε άμεσα το αίτημά μας, επιδιώκοντας ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή το αίτημά μας είναι
δίκαιο, καθώς και την αποστολή της, στη συνέχεια, στο ΥΠΕΚΑ.

θρου και αγνοώντας την πραγματική κατάσταση, συμπεριλήφθηκε η περιοχή Χερώματος
εντός της ζώνης Β προστασίας του όρους.
...Οι περίπου χίλιοι (1000) κάτοικοι του Χερώματος στερούνται σχολείων όλων των βαθμίδων, αποχετευτικού συστήματος, αξιοπρεπούς
οδικού δικτύου, κάθε είδους καταστήματος, εκκλησίας, σύγχρονου δικτύου ύδρευσης (το
υπάρχον είναι από καρκινογόνο υλικό αμιάντου)
κ.ο.κ . Η περιοχή μας επίσης έχει μετατραπεί σε
φυτώριο κεραιών κινητής τηλεφωνίας και σε
άντρο της ΔΕΗ, που με τις συνεχείς προκλήσεις
πυρκαγιών άπό τον υποσταθμό υψηλής τάσης
που διαθέτει, μόνο από τύχη δεν έχει μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή σε παρανάλωμα
πυρός.
Μέχρι στιγμής μόνο η συνεχής επαγρύπνηση
των κατοίκων της περιοχής μας, την έχει σώσει
άπειρες φορές.
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ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Μην πυροβολείτε την αλήθεια
Θα έχετε ακούσει αυτές τις ημέρες την
τρομοκράτηση που επιχειρείται από τους
κρατούντες και υπουργούντες στον
τομέα της Υγείας, για ΕΔΕ (Ενορκη Διοικητική Εξέταση) σε γιατρούς ή νοσηλευτές, που δημοσιοποιούν ατέλειες και
ελλείψεις στα κρατικά νοσοκομεία.
Αφορμή πρόσφατη έδωσε η καταγγελία
ελλείψεων στην Εντατική Μονάδα του
Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας
(ΜΕΘ), από τον διευθυντή της Αλέξανδρο Αναστασάκη.
Συγκεκριμένα ο Αλ. Αναστασάκης στις 22/4
ζήτησε απο συνοδούς ασθενών να φέρουν
διάφορα υλικά, γιατί η μονάδα δεν τα διαθέτει και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι
ασθενείς όπως πρέπει.
Δεν τα ζήτησε σε καθέναν χωριστά, αλλά
έφτιαξε μία πρόχειρη ανακοίνωση και την
έβαλε στην πόρτα της μονάδας, αφού
είχε εξαντλήσει με έγγραφες αιτήσεις
του, την τυπική διαδικασία στις αρμόδιες
υπηρεσίες, οι οποίες τον αγνόησαν.
Τι πιο φυσικό, θα λέγαμε εμείς.
Στην απελπισία του ο διευθυντής γιατρός
απευθύνθηκε στους πολίτες.
Γι’ αυτό λοιπόν, περνάει από ΕΔΕ ο διευθυντής γιατρός. Γιατί τόλμησε να πει την
αλήθεια!

Μην πυροβολείτε την αλήθεια,
λέμε εμείς.
Και το λέμε γιατί έχουμε ιδίαν αντίληψη για
τις ελλείψεις του Νοσοκομείου, αφού
έχουμε βιώσει ως ασθενείς δύο μέλη από
την “οικογένεια της Εβδόμης”. Τον Οκτώβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2010.
Και στις δύο περιπτώσεις οι νοσηλεύτριες
έψαχναν στους θαλάμους να βρουν θερμό-

μετρα, γάζες, βαμβάκια γιατί δεν είχαν.
Εφερναν ένα θερμόμετρο για 4 ασθενείς!
Μπορώ να απαρριθμήσω μια σειρά προμηθειών νοσηλευτικού υλικού που απουσίαζε.
Ακόμη και τα υλικά νοσηλείας τα έφερναν
στα χέρια γιατί δεν είχαν δίσκους!
Επί τρεις εβδομάδες, αναβλήθηκε επέμβαση καταρράκτη στο μάτι, (Ιούνιο του
2010) σε ασθενείς γιατί δεν υπήρχε ο
φακός στο Ασκληπιείο. Και επειδή μία ασθενής είχε κλείσει αεροπορικό εισιτήριο να
ταξιδέψει, έβαλε λυτούς και δεμένους και
με πιέσεις, με τηλεφωνήματα εξαντλητικά,
κατάφερε να φτάσει παραγγελία φακών
στο Ασκληπιείο. Παραγγελία που “λίμναζε”
μήνες στα γραφεία των περιφερειακών
ανευθυνοοϋπεύθυνων.
Την δεύτερη εγχείριση στο άλλο μάτι, παρεπιπτόντως, η ίδια ασθενής την έκανε τον Σεπτέμβριο 2010 και αγόρασε το φακό η ίδια
από το φαρμακείο! Και όπως μας κατήγγειλε
δεν της επέστρεψαν και τα χρήματα από το
ταμείο της.

…Με ξένα κόλλυβα
Ετσι κύριε Ζώτο, ξέρουμε κι εμείς να κάνουμε οικονομία. Γιατί είχε το θράσσος ο
κύριος αυτός να βγει στο mega να μας λέει
ότι μειώθηκαν οι δαπάνες της υγείας κατά
120 εκατομμύρια.
Αμα πληρώνει ο πολίτης (διπλά) και στο ταμείο του και από την τσέπη του για την
υγειά του, έχεις οικονομία!

Αβάσιμες οι καταγγελίες
λέει το Υπουργείο
Το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του

αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με πρόσχημα
υπαρκτές ελλείψεις που όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσαν αναστολή
υπηρεσιών επιχειρήθηκε ταυτόχρονα από
πολλές πλευρές η δημιουργία κλίματος
ανασφάλειας προς τους ασθενείς. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ανακοίνωση του
διευθυντή της ΜΕΘ στο Γ.Ν Ασκληπιείο
Βούλας κ. Αναστασάκη περί ανάγκης συνεισφοράς σε υλικό των ασθενών».

Η Ενωση Γιατρών καταγγέλει
Στο μεταξύ η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας - Πειραιά ανακοίνωσε:
«Σήμερα 26 Απριλίου 2011 γίναμε μάρτυρες
βιασμού από τους ανθρώπους του υπουργείου υγείας. Αυτοί λοιπόν διαψεύδουν τα
χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, όλες τις αισθήσεις
και την κοινή λογική όλων των εργαζομένων στο νοσοκομείο για τη "μεγάλη επάρκεια και αφθονία υλικών" που υπάρχει,
― Καταγγέλλουμε την έλλειψη υλικών που
καιρό τώρα με έγγραφά μας ατομικά ή συλλογικά έχουμε αποστείλει προς τη διοίκηση
και αυτή κώφευε,
― Καταγγέλλουμε αυτά που όλοι γνωρίζουν δηλαδή τις μεγάλες ελλείψεις σε
υλικά.
― Καταγγέλλουμε την βάναυση κακοποίηση της κοινής λογικής.
Τι λέγεται έλλειψη υλικών, στο χώρο της
υγειας; Η πλήρης ή η μερική έλλειψη ή η
ακαταλληλότητα των υλικων;

Παραδείγματα προς κατανόηση των εννοιών. Αν κάποιος ασθενής χειρουργείται
στις 11 π.μ. και δεν υπάρχουν κατάλληλα
υλικά και τελικά περατωθεί η επέμβαση 14
μ.μ. και φέρει κάποιος υλικά τελικά στις

14:30 και αυτό λέγεται έλλειψη.
Αν κάποιος ασθενής καθετηριάζεται με ακατάλληλα υλικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και μετά από αυτό, κάποιος από
ένα άλλο απόμακρο τμήμα, φέρει κατάλληλο υλικό και αυτό επίσης είναι έλλειψη.
Ας καταλάβουν απο το υπουργείο ότι βασική αρχή δεοντολογίας είναι ότι ο εργαζόμενος μισθωτός γιατρός όταν δεν έχει τα
απαραίτητα υλικά για την πλήρη θεραπεία
και νοσηλεία των ασθενών του, αυτά δηλαδή που δεν δίνει ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον ασθενή ή
τους συγγενείς ομαδικά ή ατομικά και να
μην υποκύπτει σε κανέναν απ' όπου αυτός
και αν προέρχεται.
Στα μέσα ενημέρωσης επανειλημμένα
έχουμε ακούσει ότι όποιος καταγγέλλει ελλείψεις υλικών θα γίνεται έρευνα και θα
διώκεται πειθαρχικά, δεν λένε όμως όταν
δικαιώνεται από την έρευνα ποιός από
τους άλλους θα διώκεται πειθαρχικά και
ποία θα είναι η μνεία για αυτόν που έκανε
την καταγγελία.
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών
υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας».

Σ.Σ. Νέος δεύτερος κατά σειράν διοικητής στο Ασκληπιειό, είναι ο Δρ. Νίκος
Πόθος, μετά την λύση της σύμβασης με
τον προηγούμενο(!). Το νοσοκομείο
έχει αλλάξει τις εφημερίες προς το δυσμενέστερο για τους ασθενείς, αλλά γι’
αυτό θα ασχοληθούμε προσεχώς.
Άννα Μπουζιάνη
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Ο Συνεταιρισμός ΜΑΡΚΟ και η αξιοποίηση
Κυρίαρχο θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μαρκοπούλου, στις 20 Απριλίου, ήταν η αξιοποίηση της «Πούντας» και οι
προσπάθειες τις οποίες καταβάλει ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός
«Μαρκό», για την εξυγίανση των οικονομικών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.
Μεγάλη η ένταση, μεγάλο και το θέμα, η αίθουσα κατάμεστη, αλλά και
ψυχραιμία.
Ο Συνεταιρισμός “ΜΑΡΚΟ” έχει δεσμευθεί, ότι απ’ την ήπια οικιστική αξιοποίηση της “ΠΟΥΝΤΑΣ”, θα δώσει το κέρδος των έξι – επτά εκατομμυρίων

ευρώ, για κοινωφελή έργα στο Πόρτο – Ράφτη και στο Μαρκόπουλο!
Με την αξιοποίηση της Πούντας επίσης θα μπορέσει να ξεχρεώσει τις
υποχρεώσεις του στην Αγροτική Τράπεζα και θα απελευθερωθούν και τα
ακίνητα που του δεσμεύει καθώς επίσης θα προχωρήσει και σε αναπτυξιακό έργο με το χρηματικό περίσσευμα.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ψήφισμα, το οποίο υπερψήφισαν η συμπολίτευση και η μείζων αντιπολίτευση («Ανθρώπινη Πόλη»). Καταψήφισε η
“Δύναμη Ελπίδας” και η “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Ομόφωνη η αναθεώρηση του ΓΠΣ
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή
τονίζει ο Δήμαρχος

ΑΝΤΙΘΕΤΗ
Η “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ”
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ” είναι
ριζικά αντίθετη στη βίαια εκμετάλλευση της ΠΟΥΝΤΑΣ, και
για το λόγο αυτό απέστειλαν επιστολή στην Υπουργό Περιβάλλοντος όπου μεταξύ άλλων επισημαίνουν:
Αντίθετοι στην αξιοποίηση της Πούντας, μιας μικρής χερσονήσου ιδιαίτερης γεωμορφολογικής δομής και θέσης στο
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, με υψηλό Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) 0,4
αντί να δίνεται κατεύθυνση για αξιοποίησή της υπέρ των κατοίκων μετατρέποντάς την σε χώρο πολιτισμού, αθλητισμού
και εκδηλώσεων (ανοιχτό θέατρο, πλατεία, ηρώο, χώρος περιπάτου, κλπ). Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΔ στι γύρω περιοχές
είναι 0,2 για πάνω από 1000 τμ οικοπέδου.
Με τα παραπάνω και άλλα ακόμη απέστειλαν
Η πρόταση του Δήμου για πολεοδόμηση δεν γίνεται με πολεοδομικά κριτήρια και δεν είναι υπέρ του δημόσιου συμφέροντος που όπως είναι γνωστό υπερισχύει του ιδιωτικού
συμφέροντος. Άλλωστε με βάση τις προτάσεις αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. και δηλώσεις του μελετητή δεν προκύπτει
καμία οικιστική ανάγκη για επιπλέον ένταξη περιοχών στο
σχέδιο, μια και στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και γενικότερα στο Δήμο
Μαρκοπούλου υπάρχει ικανό περίσσευμα αδόμητης γης τουλάχιστον μέχρι το 2030 που στοχεύει η αναθεώρηση, αφού
ήδη έχουν ενταχθεί χιλιάδες στρέμματα.
...Η αδράνεια των Δημοτικών Αρχών διαχρονικά έχει οδηγήσει σε κίνδυνο απώλειας σημαντικών κοινόχρηστων χώρων
λόγω μη αποζημιώσεως των, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
...
Η πόλη του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ το 2030 υπολογίζεται ότι θα έχει
24.000 μόνιμους κατοίκους και 40.000 παραθεριστές έναντι
16.000 μόνιμων κατοίκων της πόλης του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η
πόλη του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ είναι μια μεγάλη παραλιακή πόλη
χωρίς υποδομές (αποχέτευση, οδικούς άξονες, κτίριο διοίκησης, πλατείες) και χωρίς δυνατότητα κοινωνικής συναναστροφής και συνοχής μιας και απουσιάζουν ανοικτοί
χώροι εκδηλώσεων (θέατρο, αθλητικοί χώροι, κλπ)

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, επισημαίνει ότι η αναθεώρηση του ΓΠΣ έχει
παρθεί με ομόφωνη απόφαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μετά από
τέσσερις δημόσιες διαβουλεύσεις των δημοτών. Το σχέδιο του ΓΠΣ περιλαμβάνει και τις προτασεις του Συνεταιρισμού για την Πούντα και για πάρκο Φωτοβολταϊκών, που έχει κατά νου να δημιουργήσει, αφού απεμπλακεί η περιουσία του.
Αλλωστε - τόνισε ο Δήμαρχος - ο Συνεταιρισμός έθεσε τα θέματά του προεκλογικά στις παρατάξεις και οι παρατάξεις που συμφώνησαν με τις θέσεις του Συνεταιρισμού ψηφίστηκαν
από το 80% των Δημοτών μας. Αυτό δεν λέει τίποτα
στην δημοκρατική ευαισθησία της παράταξης ‘’Δύναμη Ελπίδας’’;
Αντίθετη στην οικοδόμηση της Πούντας είναι και η δημο-

Αντίθετη η Λαϊκή Συσπείρωση

τική παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”, η οποία όπως γράφει
μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της: «Εμείς παλεύουμε στη Βουλή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους λαϊκούς αγώνες - να διαγραφούν τα χρέη των συνεταιρισμών με
ταυτόχρονη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου!
Επί πλέον, εμείς προτείνουμε στο λαό την κοινωνικοποίηση της βιομηχανίας αγροτικών εφοδίων και τη δημιουργία κρατικού και συνεταιριστικού δικτύου συγκέντρωσης
του αγροτικού προϊόντος. Έτσι μπορεί να στηριχτεί επιστημονικά, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αξιοποιηθούν καλύτερα οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Το
αγροτικό προϊόν κάθετα θα επεξεργάζεται από μια επίσης κοινωνικοποιημένη βιομηχανία τροφίμων. Μόνο έτσι
μπορεί ο λαός μας να απολαύσει φθηνά και ποιοτικά
αγαθά!
......Είναι φανερό, ότι μόνο μια άλλη πολιτική εξουσία
μπορεί να βάλει τον παραπάνω στόχο, να συσπειρώσει
τις λαϊκές δυνάμεις και να εξασφαλίσει το συμφέρον παραγωγών και καταναλωτών.

Χώρος περιπάτου η ΠΟΥΝΤΑ
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας απαντάμε
με ευθύνη κι όχι με το μυαλό στην κάλπη. Εκ προοιμίου
λοιπόν τονίζουμε, ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε τεχνητό
διαχωρισμό του λαού της πόλης μας, τώρα που αντίθετα
αυτός χρειάζεται τη συσπείρωση και τον ενωμένο αγώνα!
Για μας τους κομμουνιστές η γη δεν είναι εμπόρευμα. Δε
δεχόμαστε καμιά συζήτηση περί υπεραξίας-κέρδους όσον
αφορά στη γη, άλλωστε ζητάμε εδώ και τώρα την κοινωνικοποίησή της! Το κριτήριο χρήσης της γης για μας είναι
η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών!
Με αυτό το κριτήριο παλεύουμε για την ελεύθερη χρήση
της ΠΟΥΝΤΑΣ από ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους, την αξιοποίησή της ως χώρου περιπάτου και αναψυχής, μια και αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (άλλωστε ως
φιλέτο έχει γίνει το μήλο της έριδος!).

Κι ακόμη: «ο Συνεταιρισμός “ΜΑΡΚΟ” έχει δεσμευθεί,
ότι απ’ την ήπια οικιστική αξιοποίηση της “ΠΟΥΝΤΑΣ”,
θα δώσει το κέρδος των έξι – επτά εκατομμυρίων
Ευρώ, για κοινωφελή έργα στο Πόρτο – Ράφτη και
στο Μαρκόπουλο!

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου με το
παρόν ψήφισμα τοποθετείται στο ζήτημα της υπεράσπισης
της περιουσίας του Συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ και δηλώνει την
υποστήριξή του στην ήπια αξιοποίηση, μέρους της περιουσίας του, που βρίσκεται στην περιοχή της Πούντας στο
Πόρτο Ράφτη.
Η λελογισμένη και ήπια αξιοποίηση που προτείνεται, θα
δώσει τη δυνατότητα στον Συνεταιρισμό να ξεπληρώσει τα
χρέη του, ενώ παράλληλα θα σωθεί η υποθηκευμένη
έκταση της Πούντας καθώς και όλη η υπόλοιπη δεσμευμένη
περιουσία του Συνεταιρισμού από την εκποίηση σε πλειστηριασμούς και την απόδοσή τους σε συμφέροντα, που
καραδοκούν και εύχονται την πλήρη καταστροφή και διάλυση του ΜΑΡΚΟ.
Ο Συνεταιρισμός ¨ΜΑΡΚΟ¨ είναι το σημαντικότερο κομμάτι
της νεώτερης ιστορίας του τόπου, με καθοριστική συμβολή
στην ανάπτυξη και την κοινωνική και οικονομική πρόοδο
του Δήμου μας για πάνω από 180 χρόνια. Το έργο του Συνεταιρισμού αφορούσε πάντοτε στο σύνολο των δημοτών
και όχι ένα περιορισμένο αριθμό συνεταίρων.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΑ
ΑΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΡΡΗΚΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ.
Ο Συνεταιρισμός ΜΑΡΚΟ μέχρι και σήμερα, ασκεί κοινω-
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της “Πούντας” στο Δημ. συμβούλιο Μαρκοπούλου
νικό έργο υψίστης σημασίας για τον τόπο μας σε πολλά μέτωπα:
1) Στη προστασία των σταφυλοπαραγωγών της περιοχής
μας και κατά συνέπεια, στη σοβαρή προστασία της απασχόλησης. Η δραστηριότητα αυτή αφορά εκατοντάδες οικογένειες συμπολιτών μας.
2) Στην απόδοση σε κοινή χρήση σημαντικών εκτάσεων
γης, μεταξύ των οποίων και ολόκληρη η πλατεία του Αγίου
Σπυρίδωνα, 300 στρέμματα στη Παραλία της Χαμολιάς, 4
στρέμματα πλατείας στην Γκράβα Χαμολιάς και χιλιάδες
στρέμματα ελεύθερης γης, σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας.

Οι εκτάσεις αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν αντικείμενα οικονομικής εκμετάλλευσης από τον Συνεταιρισμό και - στην πιο απλή περίπτωση – να περιφραχθούν για
την διαφύλαξή τους. Αντ’ αυτού, ο ΜΑΡΚΟ επιτρέπει την
χρήση τους από όλους τους Δημότες δίνοντας άδεια
ακόμα και για έργα αθλητισμού, αναψυχής και περιπάτου,
διάνοιξης δρόμων κλπ, εκεί που ο κάθε ιδιώτης - ιδιοκτήτης, δεν θα επέτρεπε ούτε την απλή διάβαση μέσα σε όλα
αυτά.
3) Στην αναψυχή των συμπολιτών μας με την λειτουργία
camping, κατασκηνώσεων και παραθεριστικών κατοικιών,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην παραλία της Χαμολιάς.
4.) Στην συμβολή του στον πολιτισμό με την δημιουργία και
κατασκευή, Μουσείου Οίνου, Μουσείου Ύδρευσης και επισκέψιμου Οινοποιείου. Όλα αυτά, πέραν του γεγονότος ότι
η ίδια η ύπαρξη του Συνεταιρισμού από μόνη της, αποτελεί
σημείο ιστορικής αναφοράς για τον τόπο μας, σε πανελλαδική κλίμακα.
Ο ΜΑΡΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΣΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ.
Ο Συνεταιρισμός ΜΑΡΚΟ, με συμπαραστάτες τόσο τη νέα
Δημοτική Αρχή, όσο και τη μείζονα Αντιπολίτευση και φυσικά τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου
μας αγωνίζεται, για την ήπια οικιστική αξιοποίηση εξήντα
(60) στρεμμάτων της περιοχής της Πούντας, που ανήκουν
στην ιδιοκτησία του!
Η μεγάλη προσπάθεια για την ρύθμιση των πολεοδομικών
θεμάτων της περιουσίας του Συνεταιρισμού στην Πούντα,
θα επιτρέψει την αξιοποίησή της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν όλες οι οφειλές του ΜΑΡΚΟ προς την Αγροτική
Τράπεζα και να συνεχιστεί το κοινωνικό του έργο.
Ο Συνεταιρισμός ΜΑΡΚΟ επιδιώκει την αποπληρωμή της
οφειλής, αλλά κυρίως την εξασφάλιση ενός επιπλέον (διόλου ευκαταφρόνητου) ποσού, της τάξης των έξι (6) και
πλέον εκατομμυρίων Ευρώ, καθώς και την άρση της δέσμευσης που έχει επιβληθεί σε όλα του τα περιουσιακά
στοιχεία (στο Μαρκόπουλο, στη Χαμολιά, στο Πόρτο Ράφτη

κλπ.), με μοναδικό στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη των
υποδομών της πόλης μας, με σειρά κοινωφελών έργων,
όπως και ιστορικά έχει γίνει για πάνω από 180 χρόνια.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ,
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ, Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ¨ΜΑΡΚΟ¨ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ, ΣΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!
Κρίσιμη γι’ αυτή τη στρατηγική, αποτελεί η στάση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Οργανισμού Αθήνας,
που πρέπει να εξασφαλίσουν την δυνατότητα οικιστικής
αξιοποίησης της Πούντας, η οποία είναι εφικτή, μόνο εάν
επιτραπεί η χαμηλής κλίμακας δόμησή της.
Προς αυτή τη κατεύθυνση, η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων του Δήμου μας, με
ελάχιστες εξαιρέσεις δίνει την κοινή μάχη, παραμερίζοντας μικροπολιτικές διαφορές και σκοπιμότητες.
Δυστυχώς διαπιστώσαμε, ότι οι εκπρόσωποι της ελάσσονος αντιπολίτευσης της παράταξης ¨Δύναμη Ελπίδας¨ επιχείρησαν να ακυρώσουν την προσπάθεια αυτή, με δόλιες
μεθόδους, δηλαδή την εν κρυπτώ παράδοση Υπομνήματος
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωρίς να ενημερώσουν ως
όφειλαν το Δημοτικό Συμβούλιο και τους συμπολίτες μας,
στο οποίο (Υπόμνημα) ζητούν να μην δοθεί καμία δυνατότητα ήπιας οικιστικής αξιοποίησης, της περιοχής της Πούντας!!!
Η τυχόν αποδοχή της πρότασης της «Δύναμης Ελπίδας»,
θα έχει ως αποτέλεσμα:
1) Την πλήρη οικονομική καταστροφή του Συνεταιρισμού
ΜΑΡΚΟ και την διάλυση ενός κοινωφελούς οργανισμού με
ιστορία 180 χρόνων και τεράστιες δυνατότητες μελλοντικής κοινωνικής προσφοράς στον τόπο μας και τα παιδιά
μας
2) Την εκποίηση σε εξευτελιστικές τιμές, του συνόλου της
δεσμευμένης περιουσίας του σε Μαρκόπουλο, Πόρτο
Ράφτη, Χαμολιά κλπ. και την αξιοποίησή της από επιτήδειους και μη, που περιμένουν σαν τα κοράκια τις εξελίξεις
3) Την εκποίηση της ιδιοκτησίας της Πούντας σε εξευτελιστική τιμή, σε αγοραστές που θα φροντίσουν αργότερα,
για όλες τις ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τελικά την οικιστική αξιοποίηση της, πιθανότατα με δυσμενέστατους
όρους.
Αυτές είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις και αυτό το πολιτικό έγκλημα θα συντελεστεί, με την πρόφαση δήθεν της
προστασίας του Περιβάλλοντος και της ιδιότυπης απαξίωσης της περιουσίας του Συνεταιρισμού ¨ΜΑΡΚΟ¨ για το
κοινό δήθεν καλό στο Πόρτο Ράφτη!
Επίσης τονίζουμε, ότι το σχέδιο αναθεώρησης του ΓΠΣ για
τον Δήμο μας, προέκυψε μετά από τέσσερις δημόσιες διαβουλεύσεις των δημοτών μας στις οποίες παρουσιάστηκαν
όλες οι λεπτομέρειες των προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των προτάσεων του Συνεταιρισμού.
Μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ το Σχέδιο Αναθεώρησης του ΓΠΣ συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των
προτάσεων του Συνεταιρισμού ¨ΜΑΡΚΟ¨ για την Πούντα,
το Πάρκο Φωτοβολταικών κλπ.
Από πού αντλεί η ηγετική ομάδα μίας παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης το πολιτικό δικαίωμα να ενεργεί εν
κρυπτώ και με πλήρη αδιαφάνεια εναντίον της ομόφωνης
απόφασης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που
έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα μετά από τέσσερις δημόσιες διαβουλεύσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών;
Είναι η διαφάνεια, αξία, την οποία εφαρμόζουμε επιλεκτικά και όποτε μας βολεύει;

Πως πρέπει να χαρακτηρισθεί η πράξη αυτή, όταν αγνοεί
την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών
και επιμένει να περάσει το δικό της με όλα τα μέσα; Όταν
έχει κλείσει τα αυτιά της και δεν ακούει κανένα παρά μόνο
τη φωνή των ολίγων, «ειδικών» επί παντός του επιστητού,
που μας προέκυψαν ξαφνικά τα τελευταία χρόνια για να
«νουθετήσουν» τους δημότες, κρύβοντάς τους τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος, ενεργώντας κρυφά και
διασπείροντας ψεύδη στους πολίτες και τις υπηρεσίες των
υπουργείων;
Ποιος φοβάται τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και γιατί;
Πόσο σοβαρές και αξιόπιστες είναι οι προτάσεις εκείνων,
που χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, προσπαθούν να
περάσουν την ιδέα στους κατοίκους του Δήμου μας (και κυρίως του Πόρτο Ράφτη) ότι «η Πούντα δεν είναι ιδιοκτησία
του ΜΑΡΚΟ» ή ότι «η Πούντα δεν είναι εντός σχεδίου»;
Πόσο σοβαρά πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους δημότες και τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες
των υπουργείων;
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.
Γιατί τότε εγείρονται και σοβαρά ζητήματα αξιώσεων, εκ
μέρους των αδικημένων ιδιοκτητών της Πούντας.
Κατόπιν όλων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Μαρκοπούλου εκφράζοντας την κοινή πεποίθηση και
γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών μας,
ζητά απ’ την Κυβέρνηση, τα συναρμόδια Υπουργεία και
τον “Οργανισμό Αθήνας”, όπως κάνει δεκτή την προτεινόμενη αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Μαρκοπούλου, ιδιαίτερα
δε στο σημείο που αφορά στον χαρακτηρισμό της περιοχής της “Πούντας”, ως Ζώνης Τουρισμού, με συγκεκριμένους ήπιους όρους δόμησης, όπως αυτοί προτάθηκαν απ’
τον Μελετητή, συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και
έλαβαν την ομόφωνη έγκρισή του, πριν από μερικούς
μήνες!

ΚΕΛ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κατά του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων Μεσογείων, διοργανώνει Ημερίδα την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα
11:00 στο Ξενοδοχείο Mare Nostrum, στην Βραυρώνα με θέμα:

«Κ.Ε.Λ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ»
Με κύριους ομιλητές τους:
Μανώλη Δασενάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Περιβάλλοντος Χημείας, τμήματος Χημείας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χρήστο Μαλλιαρό, Διπλωματούχο Χημικό ΜηχανικόΜελετητή.

Κωστή Μεθενίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή εργαστηρίου
ανόργανης Χημείας, τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Ματωμένο Πάσχα
σε Ματωμένο Απρίλιο
Συνέχεια από τη σελ. 8

Όμως ο ευρωπαϊκός τύπος, εκπροσωπώντας
την κοινή γνώμη, μετά από αυτά, άρχισε να
έχει σαν καθημερινό θέμα τις Σφαγές της
Χίου και να αναφέρεται περιγραφικά στην
σκληρότητα του κατακτητή. Η Ευρώπη του
πνεύματος συγκινείται. Ο Βίκτωρ Ουγκώ γράφει για τη Σφαγή της Χίου στο “Έλληνόπουλο”, που όταν το ρωτούν «Τι θές απ΄όλα
τ΄άγαθά» απαντά: «Βόλια και μπαρούτι
θέλω». Ο Ντελακρουά ζωγραφίζει την
“Σφαγή της Χίου”, προσκύνημα νοερό σε έναν
πίνακα που σήμερα κοσμεί το μουσείο του
Λούβρου και συνεγείρει με τον δραματικό
υπότιτλο «Σκηνές από τη Σφαγές της Χίου:
Ελληνικές οικογένειες προσμένοντας το θάνατο ή τη σκλαβιά».
Η επωδός και η εκδίκηση του “σκλάβου” γράφτηκε τη νύχτα της 18ης Ιουλίου προς το ξημέρωμα της 19ης του ιδίου έτους (σημ. Ο
Τρικούπης μιλά για την 6η Ιουνίου). Οι Τούρκοι στη ναυαρχίδα τους με τον Αρχιναύαρχο
Καπετάν πασά, αγκυροβολημένοι στο λιμάνι
της Χίου γιόρταζαν το Μπαϊράμι τους. Τότε
ήταν που οι γενναίοι, ο Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Υδραίος Ανδρέας Πιπίνος, γλύστρησαν αθόρυβα στο σκοτάδι της
νύχτας και κόλλησαν αθέατοι τα πυρπολικά
τους στις πλώρες τις ναυαρχίδας και υποναυαρχίδας. Η ναυαρχίδα με το ψαριανό πυρπολικό έγινε γρήγορα παρανάλωμα πυρός και
ανατινάχτηκε στον αέρα παίρνοντας στο θάνατο τον Καπεταν Πασά με τους ναύτες του,
αλλά και τους χριστιανούς αιχμαλώτους. Το
υδραίικο πυρπολικό λόγω του πνέοντος ανέμου, ξεκόλλησε και με μικρές ζημιές άρχισε
ακυβέρνητο να πλέει ανάμεσα στο ναυλοχούντα τουρκικό στόλο, σκορπώντας τρόμο
και πανικό.
Έχω ξαναγράψει πως η ευμάρεια εύκολα
εκτονώνει και απωθεί με ασέβεια τις μνήμες
του παρελθόντος. Γιορτάζομε επετείους ασήμαντες ασήμαντων γεγονότων, τιμώντας
πρόσκαιρα ασήμαντα είδωλα του μοντέρνου
καταναλωτισμού και ξεχνούμε αυτούς στους
οποίους οφείλομε την ύπαρξή μας σαν έθνος,
σαν Κράτος, μα και τον απενταφιασμό μας
σαν Γένος ελληνικό. Το ποιος φταίει δεν θα
το αναλύσω εδώ. Εγώ σαν υποχρέωση έχω
να επαναφέρω στη μνήμη μας αυτά που πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε. Γι΄αυτό στο
επόμενο άρθρο θα επανέλθω με την έξοδο
του Μεσολογγίου στον Ματωμένο Απρίλη
του 1825· εκείνου του πάλι Ματωμένου
Πάσχα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Σπ. Τρικούπη: “Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης”,
Εκδ. Λιβάνη 1993
2) Δ. Κόκκινου: “Η Ελληνική Επανάσταση’’ Εκδ. Μέλισσα 1956
3) Σκάϊ:‘ “1821. Η Γέννηση ενός Έθνους Κράτους”, Εκδ.
Εθνική Τράπεζα.
4) Κ. Μέντελσον-Μπαρτόλντι: “Επίτομη Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης”, Εκδ. Κυρ. Ελευθεροτυπία
5) “’Ιστορικά” Ελευθεροτυπίας: “Η Σφαγή της Χίου”,
τευχ. 131. 25/4./2002
6) “Ιστορία του Ελληνικού ¨Εθνους”, Εκδοτική Αθηνών
7) Κ. Παπαρρηγόπυλου: “Ιστορία του Ελλ. Έθνους”, Εκδ.
Liberi.

Συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
κατά του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων
Σειρά συναντήσεων είχε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (Σ.Ε.Α.) κατά
του Κ.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων, για την εξέλιξη των ενεργειών, όπως μας
ενημέρωσε με σχετικό δελτίο τύπου.
Ετσι συνάντηση πραγματοποίησε (18/04), με τον Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστο Μάρκου και στις 20 Απριλίου με τους επικεφαλής της
μειοψηφίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.
Σκοπός της συνάντησης με το Δήμαρχο, ήταν αφ’ ενός να ενημερωθεί για
τις όποιες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς η (Σ.Ε.Α.) αλλά και για
τις τελικές θέσεις του Δημάρχου σχετικά με την χωροθέτηση - εγκατάσταση & λειτουργία του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων στο ‘Πλατύ Χωράφι’,
μετά την από 21.03.11 συνεδρίαση του Δ. Σ., αφετέρου δε να ενημερώσει
τον ίδιον, ότι ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Γ. Χριστόπουλος συμπαρίσταται στον αγώνα της Επιτροπής κατά του Κ.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων.
Εμμένοντας στις θέσεις του ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, δήλωσε ότι
η Δημοτική Αρχή «δεν ενδιαφέρεται για το ποια θα είναι η χωροθέτηση
του έργου, αλλά μόνο για τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας του»,
συμπληρώνοντας ότι παρά τις πληροφορίες για δημοπράτησή του τον Ιούνιο του 2011 «δεν βιάζεται, διότι αν ο Δήμος δεν συμφωνήσει, το έργο δεν
γίνεται».

Παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, τα μέλη της Επιτροπής
επανειλημμένως εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς την διασφάλιση
των προϋποθέσεων εκείνων, που η Δημοτική Αρχή έθεσε στην Περιφέρεια
Αττικής σχετικά με την κατασκευή του έργου.
Στη συνάντησή της η Σ.Ε.Α. με τις παρατάξεις της μειοψηφίας βρήκε ανταπόκριση και συμπαράσταση και από τις τρεις παρατάξεις. Ο πρ. Δήμαρχος Αρτέμιδας Γ. Κασίμης και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
υπογράμμισε ότι «Οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες. Έχω πεισθεί από το
2003 για το τι σημαίνει αυτό το Κ.Ε.Λ., με φορέα την ΕΥΔΑΠ και σχεδιαστή τον κ. Ανδρεαδάκη. Το έψαξα τόσο, που δεν θέλω ουδεμία κουβέντα
παραπάνω από κανένα επιστήμονα για να με πείσει.».
Την συμπαράστασή του στον αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής εξέφρασε και ο Δημήτρης Μάρκου, επικεφαλής της ‘Νέας Εποχής’ επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες όλων πρέπει να στραφούν στο να πεισθεί η
Δημοτική Αρχή ώστε να συμμετάσχει στον κοινό αυτό αγώνα.
Η Συντονιστική τόνισε ότι έχει μεγάλη απήχηση η δράση της, μεγάλη δυναμική και σύντομα θα την βρίσκουν όλοι μπροστά τους. Η υπόθεση θα
πάρει Παναττική διάσταση.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ: η «αφύπνιση» της πνευματικής ηγεσίας του τόπου
Αφορμή για τον τίτλο του κειμένου που ακολουθεί έδωσε μια πρόσφατη (13/04/2011) επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσαν, από
κοινού, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Δικανικών Μελετών
του καθ. Κ. Μπέη και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών του καθ. Η. Κρίσπη, με θέμα
«Η Ελληνική Κρίση. Για μια νέα θεσμική μεταπολίτευση», όπου ο ίδιος ο καθ. Κ. Μπέης
ζήτησε συγνώμη εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, επειδή άργησε να αναλάβει
σχετική πρωτοβουλία πάνω σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα. Σε μια κατάμεστη από
κόσμο μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσοι παραβρεθήκαμε στην εκδήλωση αυτή, είχαμε την ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε περί τις είκοσι ομιλίες και
τοποθετήσεις διακεκριμένων καθηγητών και
άλλων συμπολιτών μας, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για μια σειρά ριζικών μεταρρυθμίσεων και για μια καθολική
ανασύνταξη της Ελληνικής Πολιτείας. Ακούστηκαν διαφορετικές και, σε αρκετές περιπτώσεις, αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις,
τόσο για τα αίτια της κρίσης, όσο και για το
τι πρέπει να κάνουμε από δω και πέρα. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, η όλη διαδικασία ήταν
μια χρήσιμη εμπειρία γόνιμου προβληματισμού,
κυρίως για όσους δεν διακατέχονται από ιδεοληψίες του παρελθόντος και δεν θεωρούν ότι
υπάρχουν μονοδιάστατες προσεγγίσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα
μας.
Από εκεί και πέρα, κοινός τόπος υπήρξε η
διαπίστωση ότι η κρίση είναι βαθιά και δεν
αφορά μόνο την οικονομία και το χρέος της
χώρας, αλλά αφορά, κυρίως, τους θεσμούς,
το πολιτικό σύστημα, το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία
του λαού μας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.
Σταχυολογώ μερικές από τις επισημάνσεις
ομιλητών που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε
μένα προσωπικά, κυρίως διότι «δείχνουν»
προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων λύσεων
του προβλήματος και δεν στέκονται απλώς
στην ανάλυση και διατύπωση των αιτίων του
προβλήματος (κάτι, που νομίζω, έχει ήδη εμπεδώσει πολύ καλά ο ελληνικός λαός):
- Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη

Γιάννης Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης
για ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος και
αρκετοί από αυτούς έκαναν συγκεκριμένες
προτάσεις, όπως είναι: η δραστική μείωση του
αριθμού των βουλευτών (το πολύ 200), ο αυστηρός διαχωρισμός εξουσιών (Νομοθετική,
Εκτελεστική, Δικαστική), η καταπολέμηση της
σωρευμένης εξουσίας, όπου κι’ αν αυτή βρίσκεται (για να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας) και η δημιουργία
αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου κάθε
μορφής εξουσίας, η κατάργηση του «επαγγελματία πολιτικού» (θέτοντας χρονικά όρια
θητείας) και της οικογενειοκρατίας (βάζοντας
συγκεκριμένες απαγορεύσεις εκλογιμότητας),
η θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου της βουλευτικής έδρας με υπουργική θέση (για να
καταπολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις και
να λειτουργήσουν ορθότερα η Νομοθετική και
η Εκτελεστική εξουσία), η κατάργηση όλων
των χαριστικών διατάξεων για υπουργούς και
βουλευτές (με στόχο την ισονομία μεταξύ
όλων των πολιτών), η επαναφορά ορισμένων
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και η εκλογή του απευθείας από
το λαό (με στόχο την ισόρροπη λειτουργία του
πολιτεύματος), κ.α.
- Η αλλαγή των θεσμών πρέπει να συνοδεύεται και με αλλαγή των προσώπων που
στελεχώνουν τους θεσμούς. Χωρίς την
ύπαρξη άφθαρτων και ικανών προσώπων, οι
θεσμοί, όσο καλοί και αν είναι, δεν μπορούν
να λειτουργήσουν σωστά. Επομένως, βασική
μας επιδίωξη πρέπει να είναι η επιλογή των
αρίστων για τη στελέχωση των θεσμών και η
εγκατάλειψη του πελατειακού συστήματος
των κομμάτων, που αποτελεί έναν από τους
βασικότερους λόγους που φθάσαμε στα σημερινά επίπεδα κρίσης.
- Πιο συγκεκριμένα, να αποσυρθούν οι κομματικές νεολαίες από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να παύσει να υφίσταται ο ασφυκτικός
εναγκαλισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τα κόμματα και, κυρίως, τα ίδια τα
κόμματα να λειτουργήσουν με περισσότερη
υπευθυνότητα και να βάλουν, επιτέλους, το

εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.
- Τέλος, επισημάνθηκε ότι, είμαστε, ως λαός,
πολύ καλοί στην κριτική, αλλά όχι στην αυτοκριτική, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός που απαιτούν οι κρίσιμες περιστάσεις.
Συμπερασματικά, η λυπηρή διαπίστωση είναι
ότι, ένα χρόνο μετά την υπογραφή του περιβόητου μνημονίου, δεν φαίνεται να υπάρχει
από πουθενά ένα σαφές όραμα και ένα σχέδιο δράσης για την έξοδο της χώρας από τη
βαθιά και πολύπλευρη κρίση που αντιμετωπίζει. Ένα σχέδιο το οποίο, πέραν της επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης του
υπέρογκου δημόσιου χρέους, θα μας οδηγήσει στην αναγκαία κάθαρση και ανασύνταξη
του αποτυχημένου πολιτικού συστήματος,
στην απαραίτητη αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε μια κοινωνία δικαιότερη και αξιοκρατική.
Ζητούμενο εξακολουθεί να παραμένει η συντονισμένη δημόσια διαβούλευση πάνω στην
κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα,
έτσι ώστε, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο,
να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, με
την ευρύτερη δυνατή λαϊκή στήριξη για τις
απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να υλοποιηθούν στο
άμεσο μέλλον. Και, βέβαια, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, οι αλλαγές αυτές θα
είναι κοινωνικά δίκαιες και θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, έτσι ώστε να μην γίνουν, για μια
ακόμη φορά, σε βάρος των πλέον αδύναμων
κοινωνικών ομάδων.
Η πνευματική ηγεσία της χώρας οφείλει να
αναλάβει τις δικές της αυξημένες (λόγω
θέσης) ευθύνες και να συμβάλει άμεσα και
αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός εθνικού
σχεδίου δράσης για τη σωτηρία της πατρίδας. Πρώτη αυτή οφείλει να κάνει την μεγάλη υπέρβαση, με γνώμονα το εθνικό
συμφέρον, έξω και μακριά από μικροπολιτικές
σκοπιμότητες και προσωπικές επιδιώξεις. Σε
διαφορετική περίπτωση, απλά, δεν θα δικαιούται τον τίτλο της «πνευματικής ηγεσίας»
του τόπου.
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Η ΕΡΤ ζητάει από το Δήμο Παλλήνης αποζημιώσεις για το Λόφο Κεραίας
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.
11261/15-02-11) που κατατέθηκε από τον
Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τα Σχέδια του
Υπουργείου για την αξιοποίηση της έκτασης των 38 στρεμ ιδιοκτησίας της ΕΡΤ στο
Λόφο Κεραίας στον Γέρακα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού,
Τηλέμαχος Χυτήρης, κοινοποίησε τις απαντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΡΤ, όπου σημειώνεται ότι «αιτήματα εκποίησης ή παραχώρησης κυριότητας ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ δεν είναι
δυνατόν να ικανοποιηθούν ιδιαιτέρως σήμερα που η ΕΡΤ καταβάλει μεγάλη προσπάθεια αξιοποίησης της περιουσίας της. Η
συγκεκριμένη έκταση ανήκει κατά κυριότητα στην ΕΡΤ. Κατά την ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης το μεγαλύτερο
μέρος της έκτασης της ΕΡΤ παρέμεινε
εκτός σχεδίου πλην ενός τμήματος επιφάνειας 8057,59 τ.μ. το οποίο εντάχθηκε στο
σχέδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του σχεδίου πόλης και κατ’ επέκταση του
νέου Δήμου Παλλήνης και όχι για την εξυπηρέτηση αναγκών της ΕΡΤ.

Το τμήμα αυτό συνίσταται σε μια περιμετρική οδό, πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για
ρυμοτόμηση του γηπέδου της ΕΡΤ. Επί του
τμήματος αυτού η ΕΡΤ
«όφειλε» εισφορά σε γη η
οποία υπολογίστηκε από την
Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου στα 3653,79 τ.μ. Επειδή
όμως πρόκειται για ρυμοτόμηση 8057,59 τ.μ. υφίσταται
υποχρέωση τρίτων έναντι της
ΕΡΤ για αποζημίωση της διαφοράς 8057,59 – 3653,79 =
4403,80 τ.μ. Σύμφωνα με την
παραπάνω Πράξη Εφαρμογής,
στην ΕΡΤ αποδόθηκε σε κοντινή απόσταση εντός σχεδίου οικόπεδο επιφάνειας 958,19 τ.μ, ενώ ο Δήμος Γέρακα
και όμοροι ιδιοκτήτες οφείλουν αποζημίωση
για το υπόλοιπο της διαφοράς (συνολικά
4403,80 – 958,19 = 3445,61 τ.μ.) Εξ αυτών
τα 3395,45 τ.μ. είναι υποχρέωση του Δήμου
Γέρακα (νέου Δήμου Παλλήνης) και τα
50,16 τμ είναι υποχρεώσεις όμορων ιδιοκτητών. Τα οικόπεδα αυτά δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στην ΕΡΤ».

Παρέμβαση για την αυτοτέλεια του
Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα
του βουλευτή Παντελή Ασπραδάκη
στη Βουλή
Αναφορά στην Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Περιφέρειας Παντελής Ασπραδάκης,
μετά την ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μαραθώνα να ζητήσει την αυτοτέλεια του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα
(ΔΗΘΕΜΑ) ως Νομικού Προσώπου.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" για τα ΝΠΔΔ, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων κάθε Δήμου.
Ταυτόχρονα περιγράφονται και οι προϋποθέσεις που ένα
Νομικό Πρόσωπο θα μπορούσε να μη συγχωνευτεί, αλλά
να παραμείνει αυτοτελές, όπως η ευρύτερη δραστηριότητά του, το εξειδικευμένο αντικείμενο, η μακροχρόνια
απόδοση έργου και άλλα.
Ο Παντελής Ασπραδάκης μάλιστα σε συνάντηση που είχε
με τον υπουργό Εσωτερικών Ι. Ραγκούση, αλλά και τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μετέφερε το αίτημα
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα και τα ισχυρά επιχειρήματά του για την αυτοτέλεια του Δημοτικού Θεάτρου, επισημαίνοντας την ιστορική αξία που έχει για την
χώρα μας αλλά και παγκοσμίως η πόλη του Μαραθώνα.

Τέλος ενημερώνουν ότι η «ΕΡΤ ΑΕ δεν έχει
προβεί σε καμία συμφωνία για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης έκτασης.
Από τις απαντήσεις του
Υπουργείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ
προκύπτει ότι η κυβέρνηση
δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει το «ειδικό καθεστώς
λειτουργίας της ΕΡΤ» προς
όφελος της κοινωνίας. Η ΕΡΤ
αν και δεν έχει όπως ισχυρίζεται κάποιο σχέδιο για την
αξιοποίηση της εν λόγω έκτασης αρνείται την παραχώρησή της στον Δήμο που θα
μπορούσε να την αξιοποιήσει επ’ ωφελεία
των κατοίκων και κατά συνέπεια του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα όχι μόνο δεν προτίθεται να παραχωρήσει την έκταση αλλά
φαίνεται να προσανατολίζεται στην διεκδίκηση αποζημιώσεων για το τμήμα της
έκτασης που παραχωρήθηκε προκειμένου
να εξυπηρετήσει το Σχέδιο Πόλης της περιοχής. Είναι λοιπόν προφανές ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σε αυτή την

Στην Κομισιόν το ξεπούλημα του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού
Να τοποθετηθεί η Κομισιόν για το ξεπούλημα του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού, ζητούν με ερώτησή τους οι
ευρωβουλευτές Ν. Χουντής του ΣΥΡΙΖΑ και Μ. Τρεμόπουλος των Οικολόγων-Πράσινων, με αφορμή την
ένταξη της δημόσιας έκτασης στο Ελληνικό στον κατάλογο των προς «αξιοποίηση» οικοπέδων που ορίζεται στο
Μνημόνιο.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή τους
οι Έλληνες ευρωβουλευτές αφού μνημονεύουν ότι «Το πρώην αεροδρόμιο
του Ελληνικού αποτελεί τη μεγαλύτερη εναπομένουσα μεμονωμένη δημόσια έκταση στον αστικό ιστό της
Αθήνας, για δυνητική συμβολή στην
κάλυψη του ελλείμματος πρασίνου»,
υπενθυμίζουν στην Κομισιόν ότι η
Αθήνα υστερεί σημαντικά στους αστικούς περιβαλλοντικούς δείκτες σε
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και συγκεκριμένα «διαθέτει
μόλις 2.55 τμ πρασίνου ανα κάτοικο»
όταν «το Πράσινο Βιβλίο της ΕΕ για το
αστικό περιβάλλον ορίζει ως ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο χώρων πρασίνου τα

10 τμ ανά κάτοικο», με αποτέλεσμα
«το έλλειμμα αυτό να οδηγεί σε υψηλά
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης με
αναπόφευκτες συνέπειες και για τη
δημόσια υγεία».
Στη συνέχεια της ερώτησής τους, κάνουν λόγο για τα σχέδια της κυβέρνησης να «εκποιήσει σημαντικό τμήμα
του πρώην αεροδρομίου για οικιστική
ανάπτυξη», όπως επιβάλει το Μνημόνιο των δανειστών μας, με άμεσο κίνδυνο «να είναι αδύνατον για την
Αθήνα να φθάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρασίνου ακόμη και μακροπρόθεσμα».
Τέλος, οι ευρωβουλευτές αφού καταγράφουν τη διαβεβαίωση της Κομισιόν
«ότι η δημιουργία Μητροπολιτικού
Πάρκου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου αποτελεί έργο επιλέξιμο για
ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση», ζητούν από την ίδια να τοποθετηθεί για
το κατά πόσο είναι «αποδεκτό να επιδιώκεται η μείωση του δημόσιου χρέους με δράσεις που οδηγούν σε μη
αντιστρέψιμη επιδείνωση του αστικού
περιβάλλοντος».

περίπτωση την ΕΡΤ ως ανεξάρτητη ιδιωτική
εταιρεία. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια,
όταν δηλαδή η ΕΡΤ δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, γεγονός που θα μπορούσε
να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη
για το δημόσιο, τότε η ΕΡΤ αποτελεί «δημόσιο αγαθό».
Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,
δηλώνει την πλήρη απογοήτευσή του για
την συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει μαζί
με τους κατοίκους του νέου Δήμου Παλλήνης προς κάθε κατεύθυνση.

ΟΧΙ του ΟΣΚ στο
Λύκειο Λαγονησίου
“το μπαλάκι” στην Αυτοδιοίκηση

Απάντηση σε ερώτηση του
βουλευτή Θανάση Μπούρα
Απάντηση σε αναφορά που είχε καταθέσει ο
βουλευτής Περιφέρειας και τ. Υφυπουργός
Θανάσης Μπούρας προς την Υπουργό Παιδείας, με θέμα την άρνηση του ΟΣΚ στην
υλοποίηση του έργου του Λυκείου Λαγονησίου, το οποίο στεγάζεται σε παραπήγματα
και αποτελεί ευχή δέκα ετών για την περιοχή.
Στην απάντησή της η Υπουργός αναφέρει
μεταξύ άλλων: «η εποπτεία του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Επιπρόσθετα, αρμόδια για την σχολική
στέγη σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
Α’87), είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες.
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.,
ως ενδιαφερόμενο Υπουργείο, και συγκεκριμένα η Υφυπουργός Παιδείας Παρασκευή
Χριστοφιλοπούλου είχε συνεχείς επαφές με
την ηγεσία του Ο.Σ.Κ. για να βρεθεί μία ορθολογική λύση. Μετά από εισηγήσεις της
ηγεσίας του Ο.Σ.Κ., λαμβάνοντας υπόψη και
τη γνωμοδότηση οικονομικού συμβούλου
του Υπουργείου επιλέχθηκε ως ορθότερη
λύση για τη σχολική στέγη στα Καλύβια, η
ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α., καθώς έτσι θα
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την
ολοκλήρωση του έργου στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα».

ΕΒΔΟΜΗ
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«Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα»
Βρίσκεται στα σκαριά, και δεν αποκλείεται να το δούμε σύντομα, στο κυνηγητό του
χρήματος, να υπάρξει Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα·
Μέσω των ΔΟΥ θα ελέγχονται τα χρέη προς τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς
σύμφωνα με προσθήκη που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο οι ΟΤΑ υποχρεωτικά θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τις οφειλές που έχουν οι πολίτες προς αυτούς.
Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς τους δήμους οι ΔΟΥ δεν θα δίνουν φορολογική ενημερότητα, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές του Δημοσίου προς τον
φορολογούμενο (π.χ. επιστροφή φόρου) θα γίνεται συμψηφισμός!
Η «Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα» θα δίνεται μέσω ΔΟΥ για να μην εμπλακούν
οι ΟΤΑ σε άλλη μία γραφειοκρατία και “χάσει η μάνα το παιδί” ιδιαίτερα όταν πολλοί
Δήμοι δεν διαθέτουν ούτε ταμειακή υπηρεσία ούτε βέβαια διπλογραφικό σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. B 792/29.04.2009)
2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 “ Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285/Α/2001),
3. Tο Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
4. Tο Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
5. Tην αριθ. 9/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού
6. Την αριθ. 3/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ
Διακηρύττει ότι, στα Καλύβια και στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Σαρωνικού την 16ην του
μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 μέχρι 12:30 θα γίνει ενώπιον Επιτροπής της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρίας Σαρωνικού, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, μίσθωση πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση πέντε (5) ΚΑΝΤΙΝΩΝ και ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ όπως περιγράφεται στα τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμείται παρακάτω.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 2] ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ1)
25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ2
25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4. ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ
25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. B 792/29.04.2009)
2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 “ Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285/Α/2001),
3. Tο Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
4. Tο Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
5. Tην αριθ. 9/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού
6. Την αριθ. 3/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ
Διακηρύττει ότι, στα Καλύβια και στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Σαρωνικού την 16ην του
μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 μέχρι 12:30 θα γίνει ενώπιον Επιτροπής της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρίας Σαρωνικού, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, μίσθωση πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση πέντε (5) ΚΑΝΤΙΝΩΝ και ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ όπως περιγράφεται στα τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμείται παρακάτω.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1)
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 2] ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ1)
25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ2)
25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
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25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4. ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ
25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό
των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩΝ (15.000)
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Δεν θα γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, που κάνουν χρήση του
ιδίου αντικειμένου, ούτε τα αιρετά μέλη του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού,
καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται σε οποιαδήποτε δικαστική διένεξη με τον Δήμο Σαρωνικού.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2) Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος
3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας
ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ΕΝΑ ΕΤΟΣ της παραχώρησης (ΕΤΗΣΙΑ), η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του πλειοδοτήσαντος που θα παραμείνει στην ΑΔΜΚΕΣ μέχρι
κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς
το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος.
4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
5) Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή εφ’ όσον Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.
6) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ.
7) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα).
8) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και από τον
ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη
άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
9) Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
10) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., εφ’ όσον βεβαίως είναι Δημότες του Δήμου Σαρωνικού.
11) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ράπτη Χαράλαμπο ή
κα Χαλκοδαίμων Αναστασία στο τηλέφωνο 2299 3 20353.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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«Οι Παθήσεις του ανωτέρου πεπτικού
συστήματος και το ελικοβακτηρίδιο
του πυλωρού»

Προληπτικός Ιατρικός
έλεγχος
με δωρεάν εξετάσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

2 Μαϊου

Μετά την αλλαγή ημερομηνίας της απογραφής
πληθυσμού από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
που γίνεται κάθε δέκα χρόνια, η νέα περίοδος απογραφής είναι από 10 Μαϊου έως 24 Μαϊου.
Εχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η απογραφή
Οικοδομών - Κτιρίων.

Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κορωπίου διοργανώνουν την Τετάρτη 4 Μαΐου, στις 6μ.μ., στο
Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας ( Βασ. Κωνσταντίνου
47) ενημερωτική εκδήλωση για τις παθήσεις του ανωτέρου
πεπτικού συστήματος και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με
κεντρικό ομιλητή τον γαστρεντερολόγο, Νικόλαο Χατζηδάκη.
Θα ακολουθήσει δωρεάν εξέταση ανίχνευσης ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Η εξέταση είναι δωρεάν (αφορά όλες τις
ηλικίες), είναι απλή και ανώδυνη με τη χρησιμοποίηση συσκευής παρόμοια με αυτή της άμεσης εξέτασης σακχάρου κα.
Τα αποτελέσματα θα παρέχονται άμεσα στους συμμετέχοντες κατοίκους του Κορωπίου.
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Βασ. Κωνσταντίνου 47
Γραφείο Δημάρχου Τηλ.: 210-662 23 24 Fax.: 210-662 49 63
E -mail : koropi@hol.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μονάδα 1ης Υγειον. Περ. Αττικής
Βασ. Κωνσταντίνου 7- ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ. : 210-66.26.621 213-20.30.800, - fax 210-66.25.603
Ε-mail : kykoropi@otenet.gr
Οι διοργανωτές θα αναφερθούν στην σημασία της πρόληψης ειδικά για την ανίχνευση του βακτηριδίου με την ονομασία «ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού». Το συγκεκριμένο βακτηρίδιο είναι
πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας και με πολλαπλές επιπτώσεις
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Η δε μετάδοσή του από
άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πολύ υψηλή μέσα από καθημερινές
πρακτικές και συμπεριφορές. Ένας στους δέκα Έλληνες είναι
φορέας του Eλικοβακτηρίδιου του πυλωρού, το οποίο “ενοχοποιείται” για την πρόκληση πεπτικών ελκών. Από τους φορείς,
ένας στους έξι θα αναπτύξουν πεπτικό έλκος στη διάρκεια της
ζωής τους, ενώ το 90% των πασχόντων από έλκος είναι αποδεδειγμένα φορείς του μικροβίου. Το εν λόγω βακτηρίδιο μπορεί
να ανιχνευτεί με απλές εξετάσεις.
Ο έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπισή του μπορεί να προλάβει χρόνιες φλεγμονές, όπως η γαστρίτιδα και η δωδεκαδακτυλίτιδα. Η λοίμωξη με το Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπορεί να
γίνει αντιληπτή με σειρά εξετάσεων, όπως το απλό τεστ αίματος, η δοκιμασία εκπνοής με σεσημασμένη ουρία και με την ιστολογική εξέταση βιοψίας μέσω γαστροσκόπησης. Αρκετά άτομα
προσβάλλονται από το Eλικοβακτηρίδιο πριν την ηλικία των 5 ή
6 ετών, αλλά η συχνότητα της λοίμωξης αυξάνει με την ηλικία.
Το ανθρώπινο στομάχι και το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν
μπορούν να εξολοθρεύσουν τον μικροοργανισμό. Κατά συνέπεια, το Eλικοβακτηρίδιο μπορεί να αποικίζει το στομάχι για δεκαετίες έως ισόβια.
Εξαιτίας της λοίμωξης, ορισμένα άτομα εκδηλώνουν γαστρίτιδα,
δηλαδή φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου, η οποία δεν
συνοδεύεται απαραίτητα από πόνο ή άλλα συμπτώματα. Λιγότεροι μπορεί να αναπτύξουν γαστρικό ή δωδεκαδακτυλικό έλκος,
ενώ λιγότερο από το 1% πιθανόν να αναπτύξουν γαστρικό καρκίνο..

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής
στα σχολεία της Παλλήνης

Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της η
ΔΗΜ.Τ.Ο. Κορωπίου της Νέας Δημοκρατίας, ενισχύοντας την πρόληψη της υγείας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν εξέταση μαστού, τεστ
Παπανικολάου και εξέταση παχέος εντέρου την
Δευτέρα 2 Μαΐου και ώρα 8:30 π.μ. στην Παιανία,
στο χώρο Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
(Χλόης 4, Παιανία Αττικής).
Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2106626797,
καθημερινά από τις 17:00 έως 21:00.

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

Τηλ.: 6974-785682

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

10 Μαϊου έως 24 Μαϊου

Ολοι οι Δήμοι κάνουν προσπάθειες να παρακινήσουν τους κατοίκους να απογραφούν στην πόλη
που κατοικούν για να φανεί ο πραγματικός αριθμός
των κατοίκων.
Και είναι σημαντικό αυτό γιατί με το νέο νόμο του
Καλλικράτη, οι επιχορηγήσεις των Δήμων, αλλά και
οι συνενώσεις γίνονται με πληθυσμιακά κριτήρια.
Πολύ πιθανόν ένας καλλικρατικός Δήμος, μετά την
απογραφή, να χρειαστεί στις επόμενες εκλογές να
προχωρήσει μόνος του, λόγω μεγάλου πληθυσμού
κατοίκων· αριθμού που ξεπερνά τα όρια που βάζει ο
“Καλλικράτης”.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΚΙΤΣΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ το γένος ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ, που γεννήθηκε
στην Αρεόπολη Οιτύλου Λακωνίας και κατοικεί στο Κορωπί και η ΣΚΡΙΠΝΙΚ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ και της
ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΚΟΥΖΜΕΝΚΟ, που γεννήθηκε στην
Λευκορωσία και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Κορωπίου.

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

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

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ και λοιπών
χώρων, μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

Ο Δήμος Παλλήνης, ξεκίνησε Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 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 μαθητών.
Το πρόγραμμα ελέγχου θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δημοτικά
Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου, από το εξειδικευμένο
προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε
τη στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα 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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

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

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 . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

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)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συμβάσεις με Ταμεία

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

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

Μιαούλη 2 Βούλα - τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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...για την υγειά μας
Η πιο δυνατή αντικαρκινική ουσία της γης:
Β17 βρίσκεται στα κουκούτσια από βερίκοκα
Υπάρχει ένας λαός, ο μακροβιότερος στον κόσμο, όπου ο
καρκίνος είναι εντελώς άγνωστος. Πρόκειται για την φυλή
Χούνζα, που ζει στο Πακιστάν και αυτοαποκαλούνται απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το φαινόμενο αυτό δεν άφησε αδιάφορους τους επιστήμονες. Κλιμάκιο από το Μεμόριαλ πήγε στην περιοχή και μελέτησε τη διατροφή των Χούνζα. Με έκπληξη διαπίστωσαν,
ότι οι Χούνζα τρώνε πολλά βερίκοκα και τα κουκούτσια επίσης από τα βερίκοκα. Μάλιστα όσο περισσότερα βερίκοκα
παράγει και καταναλώνει ένας Χούνζα, τόσο περισσότερο
ανεβασμένη είναι η κοινωνική του θέση. Όταν ένας δυτικός γιατρός επισκέφθηκε τους Χούνζα, του προσέφεραν
βερίκοκα και αυτός έφτυνε τα κουκούτσια. Έτσι του είχανε
μάθει. Οι Χούνζα έκαναν όλοι έναν μορφασμό αηδίας. Πέταγε το καλύτερο.
Θυμηθείτε.
― Το κουκούτσι από το βερίκοκο είναι πάρα πολύ πικρό.
― Το πικρό είναι αναγκαίο για τον καρκίνο.
― Το πικρό ανοίγει την όρεξη και πολλοί καρκινοπαθείς δεν
έχουν όρεξη και πεθαίνουν από καχεξία (υπερβολικό
αδυνάτισμα).
― Το κουκούτσι από το βερίκοκο έχει βιταμίνη Β17.
― Τα παλικάρια των φαρμακευτικών έθαψαν την εφαρμογή
της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του καρκίνου και
εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν άδικα.
Τι έγινε μετά; Ο Διευθυντής ερευνών του Μεμόριαλ (δεν
μιλάμε για οποιοδήποτε νοσοκομείο – είναι η Μέκκα του
καρκίνου) ο περίφημος επιστήμονας Κανεμάτσου Σιγκουίρα, έκανε πειράματα με ποντικούς. Η ουσία που ανακάλυψε ο βιοχημικός Ernst Krebs μέσα στα βερίκοκα,
ονομάστηκε Λετρίλη ή αμυγδαλίνη ή βιταμίνη Β17. Ο Σιγκουίρα έμεινε έκπληκτος. Ήταν η δυνατότερη αντικαρκινική
ουσία του κόσμου που είχε δοκιμάσει ποτέ, όπως δήλωσε.
Πολύ ευχάριστα μηνύματα. Αμ δε! Το χρήμα βασιλεύει.
Πήγε λοιπόν στους ανωτέρους του και τους είπε τα ευχάριστα νέα. Η πιο δυνατή αντικαρκινική ουσία της γης είναι
η Β17, η οποία βρίσκεται στα κουκούτσια από βερίκοκα. Τι

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο άλλαξε τις εφημερίες.
Για καλύτερη ενημέρωσή σας τηλεφωνείτε.
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε
τέταρτη ημέρα, από τις 2.30μ.μ. έως την επομένη 8η
πρωινή. Καλό θα είναι να τηλεφωνείτε, γιατί αλλάζουν.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

θα κέρδιζαν αυτοί με την αντικαρκινική αυτή ουσία προσβάσιμη στον καθένα; Θα έχαναν τη γη κάτω από τα πόδια
τους. Αν τα κέρδη τους ανέρχονται σε πολλά δις μόνο από
την Ελλάδα, φανταστείτε τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη.
Άλλωστε τα μέλη του Δ.Σ. του Μεμόριαλ ήταν όλοι αντιπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών.
Του είπαν λοιπόν να συνεχίσει τα πειράματα και να αποδείξει πως ήταν λάθος. Το ακούτε ΛΑΘΟΣ. Οι διαδικασίες
τροποποιήθηκαν και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτύχουν
και τελικά απέτυχαν. Αντικατέστησαν τον Σιγκουίρα με
έναν κτηνίατρο, ο οποίος χορήγησε στα πειραματόζωα δια-

φορετική δόση από αυτή που χορηγούσε ο Ιάπωνας επιστήμονας και τα πειραματόζωα πέθαναν. Τα αποτελέσματα
αυτού του ψευδοπειράματος δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα
υπόλοιπα τα ανέλαβαν τα παπαγαλάκια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Φυσικά από το 1980 που συνέβη οι αποδείξεις ακόμη αναμένονται. Δεν αποδείχθηκε! Ήταν απάτη
η Β17, έλεγαν οι γιατροί που δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Κανένας δεν θα μάθαινε την πραγματικότητα αν δεν
επαναστατούσε η συνείδηση ενός θαρραλέου δημοσιογράφου που ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μεμόριαλ γνώριζε την απάτη.
Ο Ράλφ Μος, δεν άντεξε το βάρος της συγκάλυψης ενός
τόσο μεγάλου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Βγήκε
και κατήγγειλε ευθαρσώς τη μεγάλη απάτη. Τιμή στον θαρραλέο δημοσιογράφο.
Τα κουκούτσια λοιπόν από τα βερίκοκα σύμφωνα με τον
Σιγκουίρα:
α) σταμάτησαν τις μεταστάσεις,
β) βελτίωσαν την γενική υγεία,
γ) εμπόδισαν την ανάπτυξη μικρών όγκων,
δ) παρείχαν ανακούφιση από τον πόνο,
ε) ενεργούν πολύ σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου.
Η βιταμίνη Β17, είναι μία ουσία που βρίσκεται στους πυρήνες, δηλαδή στα κουκούτσια των περισσότερων φρούτων.
Τέτοια είναι τα βερίκοκα, τα μήλα, τα κεράσια, τα αχλάδια,
τα δαμάσκηνα, τα μανταρίνια καθώς και τα αμύγδαλα. Η
συγκέντρωση της βιταμίνης Β17 στους πυρήνες αυτών των
φρούτων κυμαίνεται από 2-3%.
Θυμηθείτε! Τα κουκούτσια από τα βερίκοκα στο μανάβη της
γειτονιά σας έχουν την ίδια αξία με τα κουκούτσια από τα
βερίκοκα των Χούνζα.
Επομένως:
• Τρώτε πικρά, τρώτε βερίκοκα και τα κουκούτσια τους.
• Πίνετε χυμό από φύλλα ελιάς (χωρις ραντίσματα).
• Τρώτε ραδίκια και πίνετε το ζουμί τους με λεμόνι κάθε

ημέρα.
• Τρώτε αγκινάρες (πικρές).
• Πίνετε ζουμί από άγριες αγκινάρες (πολύ πικρό), Βολβούς
(πικρό) ή Γαϊδουράγκαθο (silybuns marianum), αυξάνει την
παραγόμενη γλουταθειόνη υπεροξειδάση: Εξαιρετικό τονωτικό – αποτοξινωτικό για όλες τις παθήσεις του συκωτιού.
Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή των καλύτερων Γερμανών
γιατρών, της περίφημης Επιτροπής Ε. Η Επιτροπή Ε, κατατάσει τα πικρά βότανα ως εξής:
(1) κάσσια (quassia amara)
(2) γεντιανή
(3) άγρια αψιθιά.
(4) Φλοιός Gonolobus cocdurango,
(5) Centantium pulchellum,
(6) cot αρπαγόφυτο (από την έρημο Καλαχάρη της Αφρικής
(το βρίσκετε στα φαρμακεία).
7) φλούδα νερατζιού.
8) γαϊδουράγκαθο (cnicus benediktus).
9) Ραδίκι
10) κανέλα 11) κόλιανδρος.
Οι πικρές αυτές τροφές ανοίγουν την όρεξη. Ο καρκινοπαθής συνήθως δεν έχει όρεξη και πεθαίνει από καχεξία. Διεγείρουν την ορμόνη γαστρίνη, που με τη σειρά της διεγείρει
την παραγωγή και την απελευθέρωση υδροχλωρικού
οξέως. Όλοι το γνωρίζουν: Τα πικρά βοηθούν στην όρεξη.
Αν το σώμα μας έχει μετατραπεί σε ζαχαροπλαστείο, από
τα πολλά γλυκά, ποτά, πατάτες κ.λ.π., {όλα αυτά μετατρέπονται σε γλυκόζη) και συγχρόνως έχουμε απορρίψει την
πικρή γεύση, δεν θα πάθουμε καρκίνο; Το κλειδί είναι η
ισορροπία (ομοιόσταση στην ιατρική γλώσσα).
Τί μπορεί να κάνει η βιταμίνη Β17 στον οργανισμό μου;
Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι η αμυγδαλίνη (βιταμίνη Β17)
έχει ευεργετική δράση πάνω στα καρκινικά κύτταρα.
Ωστόσο δεν θεωρείται φάρμακο κατά του καρκίνου, όταν
αυτός έχει ήδη εκδηλωθεί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες
η χρησιμοποίηση της αμυγδαλίνης( Β17) είναι περισσότερο
προληπτική παρά θεραπευτική. Πιστεύεται ότι η χρόνια ανεπάρκεια σε αμυγδαλίνη ( Β17) οδηγεί σε μείωση της αντίστασης του οργανισμού στην ανάπτυξη κακοήθειας. Από
την άλλη δεν έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες από κατανάλωση μεγάλων δόσεων αμυγδαλίνης ( Β17). Παρόλα
αυτά συνίσταται η μέγιστη πρόσληψη αμυγδαλίνης( Β17)
να μην υπερβαίνει τα 3 γραμμάρια την ημέρα.
Τι κάνουμε λοιπόν τώρα; Τρώτε μεσογειακά, τρώτε φρούτα,
ψάρια, λαχανικά….ΤΡΩΤΕ ΣΩΣΤΑ, μην περιμένετε να πάθουμε για να μάθουμε!

ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

―――――――――
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
[1] What to eat if you have cancer, Maureen Keane, Daniella Chace, Mc Graw
Hill 2007.
[2] Η χαρά της ανακάλυψης, Pichard Feynman, Εκδόσεις Κάτοπτρο, σελ. 211
[3] Εφημερίδα «Το Βήμα», 23/5/1980.
[4] A summary of the effect of amygdalin upon spontaneous mammary Tamors
in mice, Sloan Kettering, report June 13, 1973.
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Διασυλλογικοί Αγώνες Optimist του Ν.Ο.Ε.Φ

Σάρωσε τα χρυσά ο Ν.Α.Ο.Βούλας
Με δύο χρυσά στις κατηγορίες των Αγοριών από τον Στέλιο Τσάγκαλο και στους Παίδες από τον Τέλη Αθανασόπουλο, έκλεισε η αυλαία του διασυλλογικού αγώνα
optimist, που οργάνωσε στον Φαληρικό Όρμο στις 16 &
17 Απριλίου, ο Ν.Ο.Ειρήνης και Φιλίας με συμμετοχή 113
αθλητών από 14 ομίλους.

Διασυλλογικός Αγώνας
Πάνορμος 2011»
Με τη συμμετοχή 31 Optimist, 12 Laser 4,7, 3 ACCESS 2,3, σκαφών για ιστιοπλόους με αναπηρία, και
9 Ναυτικών Ομίλων από τις Κυκλάδες και την Αττική, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή, 10 Απριλίου, ο διασυλλογικός αγώνας που

Ο Στέλιος Τσάγκαλος 1η θέση στα Αγόρια

υπόλοιπους αθλητές να φέρνουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Κώστας Χουσιάδας
5ος στα Αγόρια
Κωνσταντίνος Μπαμπέτας
13ος στα Αγόρια
Παναγιώτης Φράγγος
15ος στα Αγόρια
Ο Τέλης Αθανασόπουλος 1η θέση στους Παίδες

Σε έναν δύσκολο αγώνα με αέρα που έφτανε τα 5 beaufort
και κάτω από καταρακτώδη βροχή οι αθλητές του ΝΑΟΒ
τερμάτισαν πρώτοι στις κατηγορίες τους με τον Στέλιο
Τσάγκαλο και τον Τέλη Αθανασόπουλο να παίρνουν την
1η θέση και την 4η θέση overall αντίστοιχα.
Η συνολική εμφάνιση της ομάδας ήταν εξαιρετική με τους

Μάριος Σέγγας
4ος στους Παίδες
Κωνσταντίνος Παγώνης
7ος στους Παίδες
Γιώργος Μαυρής
16ος στους Παίδες
η
Η Άρτεμις Μαυρή τερμάτισε 8 στα Κορίτσια, όπως και η
Ναταλία-Γεωργία Καλπάκα που έφερε την 8η θέση στις Κορασίδες.
Αποτελέσματα του αγώνα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.eio.gr/calendar2011%5Cnoefres.pdf

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα στίβου στην κατηγορία Παίδων

Χρυσό ο Εμιλιάνο του “Α.Ο. Ποσειδώνα”
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή αθλητών στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
στίβου στην κατηγορία
Παίδων που πραγματοποιήθηκε στον Αγιο Κοσμά.
Συναντήθηκαν αθλητές
από την Ανατολική και Δυτική Αττική, όπου διαγωνίζονται τα περισσότερα και
καλύτερα αθλητικά σωματεία της Αττικής. Ο αγώνας αυτός θεωρείται ένα
τεστ για την ανάδειξη των
ταλέντων που θα πρωταγωνιστήσουν στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Στίβου.
Ο Α.Σ. Ποσειδών της Λαυρεωτικής συμμετείχε στη
διοργάνωση με τον Αουρελιάνο Ουλντράι (Εμιλιάνο)
στα 400μ. στην 6η σειρά και
στον εξωτερικό διάδρομο
και βγήκε πρώτος.
Ο Εμιλιάνο, όπως τον
αποκαλούν οι φίλοι του
είναι 16 ετών και έχει
1.93μ. ύψος. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Ελλάδα και εδώ και 6 περίπου μήνες γυμνάζεται με

τον παλιό πρωταθλητή
στίβου Γιάννη Παπαϊωάννου, σε τρία διαφορετικά
γήπεδα (Λαύριο, Κερατέα
και Κορωπί) με σκοπό να
πετύχει το στόχο που
είναι για φέτος η 6άδα
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου
(ΣΕΓΑΣ).
Ο Γιάννης Παπαϊωάννου

μάλιστα πρόσφερε στον
Εμιλιάνο την υποτροφία
της αγωνιστικής περιόδου
2010-2011.
Ο προπονητής Γ. Παπαϊωάννου δηλώνει πως η
ενασχόληση των παιδιών
με το στίβο είναι ένα πανίσχυρο όπλο υπέρ της
υγείας και της δημιουργίας ενός σωστού και
ισχυρού χαρακτήρα.

Ο αθλητής Εμιλιάνο με τον προπονητή του Γιάννη Παπαϊωάννου.

διοργάνωσε το Ναυταθλητικό Κέντρο Πανόρμου
Τήνου σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου και υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Στον Αγώνα αυτό και ειδικότερα στην κατηγορία
των Optimist οι αθλητές του Ομίλου έφεραν τα εξής
αποτελέσματα στην κατηγορία των Optimist
• Γκλέζος Χρήστος - 2η Θέση στα 11χρονα
• Μαρίνου Χρύσα - 3η θέση στα 11χρονα
και 3ο Κορίτσι και
• Πασχάλης Κίμων - 7η θέση στα 11χρονα
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3ο ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε 19 & 20 Απριλίου το 3ο Παναττικό
Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας αντισφαίρισης ατομικών αγωνισμάτων παμπαίδων-παγκορασίδων, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης που προπονείται ο Αρης Βούλας, ο
οποίος είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης.
Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 35 σωματεία και 126 αθλητές από όλη την Ελλάδα (Πάτρα,Κόρινθο, Μέγαρα κ.ά.).
Με πολλές και καλές επιδόσεις διακρίθηκαν οι αθλητές του
Αρη Βούλας.
Στις Α & Β τάξεις διακρίθηκε στην τρίτη θέση ο Αίαντας
Γιανναρέλης.

Επίσης από τις παγκορασίδες η Νεφέλη Σοφρά κατέλαβε τη δεύτερη και η Λύδια Ισαμπάλογλου την τρίτη
θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αγόρια Α-Β τάξεις Σε σύνολο 10 αθλητών
1) Τσάκαλος Μιχάλης
Ηράκλειο 2001
2) Σοφράς Άγγελος
Τελαμώνας
3) Ραπατζίκος Παναγ.
Τελαμώνας
Γιανναρέλης Αίαντας
Αρης 2006
Αγόρια Γ-Δ τάξεις Σε σύνολο 29 αθλητών
1) Καραματζιάνης Κων/νος
Παράδεισος Αμαρουσίου
2) Διαμαντόπουλος Μιχάλης
Α.Σ ΠΕΡΑ
3) Χατζηλυγερούδης Γερασιμος
Προμηθέας Πατρών
Κουλουριώτης Αλέξιος
ΝΕ Μεγαρίδας

Εσωτερικό τουρνουά
σκακιού στο ΣΑΣΚ
Εσωτερικό τουρνουά στο σκάκι βεβαίως πραγματοποίησε ο δραστήριος Σκακιστικός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ) με μαθητες Δημοτικου και Γυμνασίου.
Σ’ αυτούς διακρίθηκαν ο Σωκράτης Παπαργύρης (Β’
δημοτικού), η Ειρήνη Καραθανάση (Δ’ δημοτικού), ο
Βλάσης Καραθανάσης (Στ’ δημοτικού) και ο Μιλτιάδης Κοπαλίδης (Α’ Γυμνασίου).

Αγόρια Ε-Στ Σε σύνολο 42 αθλητών
1) Σγουρόπουλος Γιάννης
ΓΑΣ Ελευσίς
2) Δαμιανής Ευστράτιος
Α.Ο Καρέα
3) Σαλέπας Σάββας
Α.Ο Ελληνικού
Αντωνιάδης Βασίλης
Α.Ο Ελληνικού
Κορίτσια Α-Β τάξεις Σε σύνολο 4 αθλητριών
1) Μυτακίδου Δέσποινα
Ρουφ 80
2) Σοφρά Νεφέλη
ΑΟ Αρης 2006
3) Ισαμπάλογλου Λυδία
Πρωταθλητής ΑΣ
Κόρρου Ζηνοβία
Τελαμών Σαλαμίνας

Για τις παγκορασίδες Γ & Δ δημοτικού την πρώτη
θέση και το κύπελλο κατέκτησε η Φοίβη Πεχλιβανίδη,
ενώ από την Ε’ & Στ’ τάξη κατέκτησε τη δεύτερη
θέση η Έλλη Φίσερ.

Κορίτσια Γ-Δ τάξεις Σε σύνολο 14 αθλητριών
1) Πεχλιβανίδη Φοίβη
Πρωταθλητής ΑΣ
2) Ηλιοπούλου Βασιλική
Προμηθέας Πατρών
3) Αποστολογιάννη Κων/να
ΑΟ Καρέας
Μιλτιάδη Ευαγγελία,
Τελαμών Σαλαμίνας

Από το ομαδικό πρωτάθλημα Αττικής προκρίθηκε και
ο Εκτορας Ζεμανάι (Στ’ Δημοτικού) με την ομάδα
του Αργύρη Λαιμού, που κατέκτησε την τρίτη θέση.

Κορίτσια Ε-Στ Σε σύνολο 27 αθλητριών
1) Ανδριανού Παναγιώτα
Τελαμών Σαλαμίνας
2) Φίσερ Έλλη
Πρωταθλητής
3) Τέρπου Ελισάβετ
Διόνυσος
Μυτακίδου Νερατζιά
Ρουφ 80

Ο πρωταθλητής του Συλλόγου για το 2011 είναι ο
Γιώργος Πρεβενάς, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο
Βλάσης Καραθανάσης και τρίτη ο Μιλτιάδης Κοπαλίδης.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ
Β. ΤΖΙΛΑΒΗΣ, Ν. ΙΩΝΑΣ, Φ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

Οι εκδηλώσεις γίνονται επί της οδού Παν. Μιχάλη, Λαγονήσι (Παιδική Χαρά)

Για μια ολόκληρη εβδομάδα

