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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Προαποφασισμένη η παράδοση
της χώρας στους τοκογλύφους,
από τον Γ. Παπανδρέου.
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Στρος Καν και ΔΝΤ δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο διάψευσης!!!

ΜΝΗΜΟΝΙΟ και στους ΟΤΑ
ανακοίνωσε επίσημα ο Υπουργός Εσωτερικών
Εξώδικο κατέθεσαν κάτοικοι για τον
Ποδηλατόδρομο στη Βούλα. Σελίδα 13

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
…πρόπερσυ!
Πέρυσι τέτοιες μέρες, που επιβαλλόταν στη χώρα μας,
με τη συμπαιγνία της Κυβέρνησης, το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και οι
Δανειακές Συμβάσεις, δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει
για αναδιάρθρωση του χρέους.
Εγώ ο ίδιος, ακροθιγώς μόνον το ανέφερα στο άρθρο
μου «τι να κάναμε» («7η» 15/5/2010) – παραδειγματιζόμενος από το «κούρεμα»
κατά 63%, που έκανε η Αργεντινή – και
τολμούσα να προτείνω επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής, με παράλληλη επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων, το
πολύ στο 2%!
Επιπροσθέτως, πρότεινα μια σειρά επιπλέον μέτρα – αναπτυξιακά, εξορθολοτου Κώστα γισμού δημοσιονομικών κλπ. Κι ακόμα,
Βενετσάνου προγενέστερα («7η» 29/11/2008) στο
άρθρο μου «Πρόσω ολοταχώς προς τον
Σόλωνα» υπαινισόμουν την αναδιάρθρωση με «κούρεμα»
ή «ξύρισμα», αν θέλετε, αναφερόμενος στη «Σεισάχθεια» του Σόλωνα. Στην αποτίναξη δηλαδή του επαχθούς, του δυσβάσταχτου βάρους του Δημόσιου Χρέους.
Τώρα πλέον, ένα χρόνο μετά την παταγώδη αποτυχία του
εγχειρήματος της τρόικας, οι περισσότεροι εντός και
εκτός της χώρας, βλέπουν ως αναπότρεπτη την αναδιάρθρωση. Αλλά, ποιά αναδιάρθρωση;
Η επικοινωνιακή πολιτική κινείται γύρω απ’ το θέμα της
αναδιάρθρωσης με «κούρεμα» 50-60% του χρέους και
μιας «βελούδινης αναδιάρθρωσης» με απλή επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής και μια πιθανή μικρή μείωση
των επιτοκίων, ώστε οι δανειστές «να πέσουν στα μαλακά».
Αυτό είναι ο επιδιωκώμενος στόχος, ώστε και η κυβέρνηση να προβληθεί με την «επιτυχία» της και η διαιώνιση
της υποτέλειας της χώρας να εξασφαλιστεί, αφού στην
περίπτωση αυτή, από το 2013, θα μεταπηδήσει στον Μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΜΕΜΣ) που αποφασίστηκε πρόσφατα από τις χώρες του Eurogroup.
Συνέχεια στη σελ. 2

Υπό ομηρία Αχαρναί, Σπάτα-Αρτέμιδα,
Μαρκόπουλο, Λαυρεωτική, Ωρωπός, Κορωπί
είναι οι Δήμοι που βρίσκονται στην “κόκκινη”
και στην “πορτοκαλιά” γραμμή
σελίδα 24

Πρόταση
συνεργασίας
Λαυρεωτικής,
για τη
διαχείριση
απορριμμάτων,
στο Μαρκόπουλο
“Συμφέρει όλους μας να πετύχουμε· είναι ένα κύτταρο αλλαγής”, τονίζει η Λαυρεωτική
“Είμαστε έτοιμοι, να δούμε και να εξετάσουμε ενδελεχώς και με επιστημονική επάρκεια, τον ειδικότερο τρόπο, με τον οποίο ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείων, θα μπορούσε να συμβάλει σε μια
κοινά αποδεκτή και συμφωνημένη μέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων, η
οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη, για όλους τους συμμετέχοντες Δήμους”, απαντά το Μαρκόπουλο.
Σελίδες 3, 14

Επιτροπή Δημόσιας
Διαβούλευσης Δήμου 3Β

Καμιά παρουσίαση, ένας
άχρωμος διάλογος Σελίδα 7

Ανοιξε η γιορτή Λουλουδιών
στη Βάρκιζα
Σελίδα 12

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ…πρόπερσυ!
Συνέχεια από τη σελ. 1
Παραδόξως οι συζητήσεις για την «αναδιάρθρωση» συνέπεσαν με την απόφαση για την σύσταση του ΜΕΜΣ. Από
κοντά και η ραγδαία άνοδος των spreads για τα ελληνικά
ομόλογα και η εκτίναξη των πιστωτικών παραγώγων (CDS)
επί του Δημοσίου Χρέους σε δυσθεώρητα ύψη.
Ζούμε ζωντανά τον εργατικό οργασμό των κερδοσκόπων,
πάνω στον κορμό της αγρίως βιαζόμενης Ελλάδας, υπό τα
βλέματα και την συναίνεση των «προστατών» της.
Ομάδα επιστημόνων της σύγχρόνης χρηματοπιστωτικής οικονομικής επιστήμης, θα ‘πρεπε ν’ αναλύει το ποιοί και με
ποιό σκοπό τοποθετούνται υπερ της μιας ή της άλλης, ή της
ενδιάμεσης αναδιάρθρωσης. Εγώ αδυνατώ να το πράξω
υπεύθυνα.
Θα καταγράψω τρεις - τέσσερις τυχαίες ρητές τοποθετήσεις επί του θέματος, από τις δεκάδες ή και εκατοντάδες
που έχουν δημοσιοποιηθεί:
― Το πρακτορείο Bloomberg, σ’ ένα από τα πρόσφατα
άρθρα του (26/4/2011) και συγκεκριμένα ο αρθρογράφος
του Μάθιου Λιν, λέει: «Η κατάσταση του χρέους της Ελλάδας χειροτερεύει. Η καθυστέρηση δεν είναι λύση. Θα ήταν
καλύτερα να προχωρήσει σ’ ένα “κούρεμα” 40% έως 50%
εφέτος, από το να γίνει 70% έως 80% το 2013».
Σε άλλο σημείο υπογραμμίζει: «Οι αναδιαρθρώσεις χαρακτηρίζονται καταστροφικές από τις (κεφαλαιο)αγορές, κυρίως επειδή οι τραπεζίτες και οι διαχειριστές κεφαλαίων
χάνουν μεγάλο μέρος των χρημάτων τους…». Αυτό που
κάνει τη διαφορά είναι το μέγεθος του “κουρέματος” κι επικαλείται έρευνα που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο στην
Royal Economic Society όπου αποτυπώνονται όλες οι αναδιαρθρώσεις που έχουν γίνει από το 1970. Έχουν γίνει 202
αναδιαρθρώσεις σε 68 χώρες!
Στον αντίποδα βρίσκονται δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν
στην Ναυτεμπορική την ίδια ημέρα: «Μια αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους, δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα, για
την αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών της χώρας»,
δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας Ερκι Λικάνεν, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
«Μια υπερχρεωμένη χώρα πρέπει να παράξει ένα δημοσιονομικό πρωτογενές πλεόνασμα», συμπλήρωσε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. Χαρήκαμε! Πώς να δημιουργήσει
«πρωτογενές πλεόνασμα» με τα μέτρα και το Μηχανισμό
“στήριξης”, που μας επέβαλαν; Το τραπεζικό σύστημα και
τη σταθερότητα του ευρώ θέλουν να διασφαλίσουν οι άνθρωποι, απομυζώντας τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων, αρπάζοντας συνάμα τον πλούτο και το “γέννημα”
των ασθενέστερων χωρών, με την ανάπτυξη του νεο-αποι-

Συνεδριάζει το
Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει την Τετάρτη
11 Μαϊου στις 8μ.μ. με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2011.
2-16 Εγκριση οικονομικού απολογισμού Νηπιαγωγείων
και Σχολικών Επιτροπών.
17, 18,19, 20 Πρόστιμα σε επιχειρήσεις για διαφημιστική
τους πινακίδα.

κιακού συστήματος οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης.
Σταχυολογώ ακόμη και την ανάλυση του Γ.Δελαστίκ στα
“Επίκαιρα” της 28/4/11): Γερμανική εφημ. Die Welt «Κανένας
δρόμος δεν μπορεί να παρακάμψει την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους...».

Ο ξένος Τύπος
“Καταστροφική” για τους ...τραπεζίτες!
― Le Figaro: «Ενα χρόνο μετά τη σωτηρία, η Ελλάδα σε
αδιέξοδο».
― Times του Λονδίνου: «η Ελλάδα σείεται από νέους φόβους πτώχευσης».
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι διαφωνω με τον όρο “πτώχευση” υπό την έννοια του πτωχευτικού δικαίου. Μία χώρα
δεν πτωχεύει. Δυσπραγεί. Εξαίρεση αποτελεί η εθελούσια
- πλην άκυρη - δέσμευση της χώρας με παραιτηση της ίδιας
και των περιουσιακών της στοιχείων από “ασυλία λόγω
εθνικής κυριαρχίας” κ.λπ. της δανειακής σύμβασης και του
μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση Παπανδρέου.
― Η σοβαρή γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine,
σε κύριο άρθρο της έχει τον εύγλωττο τίτλο: «Η αναγκαία
αναδιάρθρωση χρέους της Ελλάδας».
Αλλά και η πρόσφατη “Καθημερινή” του περασμένου Σαββάτου (30/4/2011) φιλοξενει στο οικονομικό της ένθετο
(σελ. 2) συνέντευξη του επικεφαλής του “μεγαλύτερου Κεφαλαίου Διαχείρισης Ομολόγων” Μοχάμεντ Ελ Εριάν
(Γαλλο-Αιγύπτιος), όπου το αφεντικό Pinco, αφού επικρίνει
την τρόικα «που έχει επιλέξει να φορτώνει στην Ελλάδα
επιπλέον χρέος στο ήδη υπάρχον», λέει για τους “επενδυτές”: «...έλαβαν πολύ υψηλά επιτόκια για να ρισκάρουν και
να δανείσουν την Ελλάδα. Παρά ταύτα τώρα τους επιτρέπεται να εξέλθουν χωρίς κανένα κόστος στα (πολύ υψηλά)
επιτόκια και με άθικτο το κεφάλαιό τους ... Σ’ αυτή τη διαδικασία η πιθανή απώλεια μεταφέρεται στους Ελληνες και
Ευρωπαίους φορολογούμενους» και καταλήγει: «Οσο καθυστερεί η αναδιάρθρωση τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος».
Στον αντίποδα και στην ίδια σελίδα, παρατίθενται οι απόψεις στελεχών της Alpha Bank και άλλων τραπεζών, σύμφωνα με τις οποίες «...οι οικονομικές επιπτώσεις μιας
αναδιάρθρωσης για τη χώρα μας και την κοινωνία θα ήταν
καταστροφικές {...} Με ένα “κούρεμα” οι επιπτώσεις για τις
εγχώριες τράπεζες, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία θα
ήταν δραματικές».
Σύμφωνα με την Goldman Sacks «το 60% (60,2 δις €) του
ελληνικού χρέους έχουν ελληνικές και κυπριακές τράπεζες» αναφέρει το άρθρο του Γιάν. Παπαδόγιαννη. Προφανώς πρόκειται για τυπογραφικό(;) λάθος, γιατι τότε το
ελληνικό δημόσιο θα βρισκόταν στην ευχάριστη θέση να
χρωστάει μόνο 100 δις περιπου, ενώ το δημόσιο χρέος
αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 350 δις ευρώ.
Σύμφωνα με άλλες πηγές οι ελληνικές τράπεζες διακρατούν
το 23% των ομολόγων του Δημοσίου και τα ταμεία το 7%.
Η αλήθεια είναι ότι ακριβή στοιχεία δεν παραθέτει κανένας.
Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε κάτι θετικό. Γι’ αυτό και θα
επανέλθουμε.
Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι το Δημόσιο Χρέος, μαζί
με τις άλλες οφειλές του δημοσίου, που πρέπει να προστεθούν στα ομόλογα, ανέρχεται πολύ πάνω από τα 350
δις ευρω (390 υπολογίζονται σήμερα).
Αυτό απλά σημαίνει ότι με κάτω των 260 δις € ετήσιο προϊόν
(ΑΕΠ), το χρέος δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Ακόμη κι αν κα-
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νένας μας δεν δαπανήσει ούτε ένα ευρώ για ενάμισυ χρόνο,
πάλι δεν ξεπληρώναμε! Είμαστε σαν τον γάιδαρο του Χότζα.
Πάνω που τον έμαθε να μην τρώει, του ψόφισε!
Γι αυτό έχουν βάλει μπροστά το ξεπούλημα της γης, των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και των άλλων περιουσιακών μας
στοιχείων. “Αξιοποιήσεις” τα λένε και “αποκρατικοποιήσεις”
κατ’ ευφημισμόν, όπως τον μεγάλο ωκεανό με τα τσουνάμια
τον λέμε “Ειρηνικό”.
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Το επαχθές χρέος, που προήλθε όχι μόνο από το σπάταλο
κράτος, τις πελατειακές σχέσεις και τις ρεμούλες, αλλά και
κυρίως τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των τοκογλύφων, μ’ έναν
τρόπο μπορεί ν’ αποτιναχθεί: Με “κούρεμα” κατά 70% του
χρέους, επιμήκυνση εξόφλησης του υπολοίπου, εξυγείανση των δημοσιονομικών, περιστολή δαπανών αρχίζοντας
από πάνω προς τα μεσαία εισοδήματα. Πάταξη της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής, αναπτυξιακή πολιτική
με διοικητικές απλουστεύσεις, αντικειμενικοποίηση και μείωση της φορολογίας κατά κλάδουος, “ομογενοποίηση” των
πάσης φύσεως φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών
(“7η” 6.3.10) και “ένταξη της κοινωνικής ασφάλισης στον
κρατικό προϋπολογισμό, μείωση και εξορθολογισμό των
στρατιωτικών δαπανών και, και, και...
Ετσι αλλάζουμε την Ελλάδα, κύριε Παπανδρέου. Οχι βγάζοντάς την “στο σφυρί”. Αν οι δεσμεύσεις σου δεν σ’ αφήνουν, αν δεν μπορεις, φύγε!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τα μπάζα του Μαρκοπούλου Σελ. 6

Ανακοίνωση των 3Β για την καΣελ. 6
θαριότητα

Ματωμένο Πάσχα στο Μεσολόγγι Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
Τι κείνται και τι δεν “κείται μαΣελ. 9
κράν” Γρηγόρης Ρώντας
Φίμωσαν την ελευθερία του τύπου στην
επέτειό της! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10
Καλωσόρισαν το Μάη στα Σπάτα

Σελ. 11

Ενας χρόνος εφαρμογής Μνημονίου
Δημήτρης Κυπριώτης

Σελ. 14

Ευρωπαϊκή κάρτα Νέων

Σελ. 16

Αρχαιοελληνικό Συμπόσιο

Σελ. 21

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

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

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Η Κερατέα προτείνει συνεργασία, για τη
διαχείριση απορριμμάτων, στο Μαρκόπουλο
Το Μαρκόπουλο απορρίπτει την πρόταση εναπόθεσης
υπολείμματος στο Λατομείο, αφήνει όμως παράθυρο
ανοιχτό για συμφωνημένη διαχείριση σε μια επεξεργασμένη από κοινού πρόταση.
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας
για την πρώτη συνάντηση που είχε η Δημοτική Αρχή Λαυρεωτικής με την
Υπουργό Περιβάλλοντος, στην προσπάθεια να εξευρεθεί λύση, άλλη από εκείνη
του ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας,
μετά την “παύση του πυρός”, ύστερα από
τέσσερις μήνες “ανταρτοπόλεμο”.
Η Δημοτική Αρχή Λαυρεωτικής είναι υποχρεωμένη, να παρουσιάσει τον νέο χώρο
που θα εγκατασταθεί ένα υπερσύγχρονο
εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων
και να υλοποιηθεί και νέα συνάντηση.
Την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Λαυρεωτικής έκανε πρόταση συνεργασίας

βαίος, εξηγώντας την πρόταση, ενημέρωσε ότι διατίθεται ο Δήμος Λαυρεωτικής να παίρνει τα σκουπίδια του
Μαρκόπουλου, στο υπό κατασκευή εργοστάσιο, και το υπόλειμμα - το οποίο ετόνισε πολλάκις - θα είναι αδρανές και της
τάξεως του 0 έως 3% το πολύ, να εναποτίθεται στο Λατομείο Μαρκοπούλου το
οποίο, έχει κλείσει και βρίσκεται στη διαδικασία της αποκατάστασης. Το υπόλειμμα - είπε - θα είναι αδρανές (δηλαδή
χαλίκι).
«Το εργοστάσιο θα εγκατασταθεί δίπλα
από τα σπίτια μας, μέσα στο Βιομηχανικό
Πάρκο (ΒΙΟΠΑ), οπότε δεν γεννάται ούτε

τατα οι απαντήσεις.
Εκείνο που δεν αποκάλυψαν, παρά την
επίμονη ερώτηση, είναι τον τύπο του εργοστασίου· την τεχνολογία που θα επιλέξουν.
Ο Βασ. Θηβαίος εξήγησε ότι έχουν προτάσεις επιστημόνων από πολλές χώρες,
με εξαιρετικά αποτελέσματα, και θα καταλήξουν σε κάποια.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δ. Κιούσης, τόνισε ότι «πολύ έκαναν οι συνάδελφοι της
Κερατέας και μας εξήγησαν, γιατί άλλα

Ωρα ευθύνης
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, βλέπει μία λύση διαχείρισης
σκουπιδιών για όλη την νοτιοανατολική

λέει η Μπιρμπίλη, άλλα ο Πεταλωτής.
Καλό θα είναι όταν κάνετε συζητήσεις να
βρίσκονται και εκπρόσωποι όμορων
Δήμων. Για τια διαχείριση των σκουπιδιών
της νότιας Αττικής υπάρχει πρόταση από
το 1991-92. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι· και
η Παιανία και μπορούμε να βρούμε λύση.
Εμείς παράγουμε τα σκουπίδια, εμείς
πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διαχειριστούμε”, κατέληξε.

Συζήτηση με τους πολίτες

Οι εκπρόσωποι της Λαυρεωτικής ανέλυσαν κάθε λεπτομέρεια. Στο μικρόφωνο ο Αντιδήμαρχος Κερατέας Β. Θηβαίος.

στο Δήμο Μαρκοπούλου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο λόγος, η πιεστική
απαίτηση
της
Υπουργού
Περιβάλλοντος να πάρουν περισσότερο
όγκο απορριμμάτων (τονάζ) πέραν αυτού
της Λαυρεωτικής, αλλά και να υποδηλώσουν χώρο εναπόθεσης του υπολλείμματος το οποίο θα προκύπτει από την
επεξεργασία.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου συγκάλεσε
άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα και οι
πολίτες.
Ετσι την Τρίτη 3/5 πραγματοποιήθηκε, σε
μία αίθουσα κατάμεστη από τον κόσμο
και εκπροσώπους του Δήμου Λαυρεωτικής, έτοιμους να αναλύσουν την πρότασή
τους.
Ο Αντιδήμαρχος Κερατέας Βασίλης Θη-

καν υποψία ότι δεν θα είναι τελευταίας
τεχνολογίας και αβλαβές· θα είναι πολύ
αυστηρά τα κριτήρια», εξήγησε πολλές
φορές. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι η Διοίκηση του ΒΙΟΠΑ πήρε ομόφωνη απόφαση
και σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση
του εργοστασίου στον χώρο τους.
“Συμφέρει όλους μας να πετύχουμε· είναι
ένα κύτταρο αλλαγής. Μικρές επιχειρήσεις και μικρά τονάζ που θα αποτελέσουν
βιωσιμότητα για την πόλη. Φορέας διαχείρισης θα είναι η Κερατέα και όχι ο
ΕΣΔΚΝΑ”.
Μίλησαν ακόμη ο δημοτικός σύμβουλος
Στ. Ρόδης και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Μελ. Πόγκας.
Δέχθηκαν όλοι τους σειρά ερωτήσεων
από τους δημοτικούς συμβούλους όλων
των παρατάξεων και δόθηκαν αναλυτικό-

Αττική (Λαυρεωτική, Σαρωνικό, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Παιανία).
Περιορίστηκε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί όπως είπε, «φοβάμαι ότι αυτό που ακούστηκε χθες δύο
φορές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν
ήταν τυχαίο, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών
δηλώνει “ότι η μόνη συβαρή λύση είναι
είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός”.
Και γι’ αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να διατηρούμε την πολύ καλή
σχέση ουσίας, όσον αφορα την αλληλεγγυη που έχουμε δειξει όλοι μας σ’ αυτο
τον αγωνα, που εγώ τον θαυμάζω» τόνισε ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης.

Αναπτύχθηκε ένας πολύ γόνιμος διάλογος
από τους πολίτες, ορισμένοι εκ των οποίων
ήταν ιδιαίτερα ενημερωμένοι.
Τεμπονέρας: Ποιος εγγυάται ότι θα έρθει
ένα σωστό υπόλειμμα;
Θηβαίος: Εσείς θα ελέγχετε το υπόλλειμμα. Αν δεν είναι αυτό που λέμε, το
παιρνουμε σπίτι μας.
Βασ. Μεθενίτης: Το Λατομείο είναι χώρος
αρχαιολογικός και δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις.
Θηβαίος: Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία
παρέμβαση.
Βουλγαρίδης: Να πούμε με σαφήνεια όχι
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, γιατί η απόφαση του Δήμου το αφήνει ανοιχτό.
Συνέχεια στη σελ. 14

ΕΒΔΟΜΗ
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7ο Εαρινό Φεστιβάλ στα Σπάτα

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”

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.

ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Εν αρχή ην ο λόγος λοιπόν και περιμένουν το χειροκρότημά σας...

Αναλυτικά το Πρόγραμμα των Παραστάσεων

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Την Κυριακή στις 22 Μαΐου ο Σύλλογος “ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ” θα πραγματοποιήσει
μία εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εξόρμηση στο αξιόλογο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μικρή βόλτα για καφέ στην παραλία της Λούτσας, εφόσον το επιτρέψει ο χρόνος.
Τιμή συμμετοχής 15 € το άτομο και περιλαμβάνει μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν
καθώς και την είσοδο στο χώρο του Πάρκου. (Σημειωτέον ότι 15€ είναι μόνο η είσοδος
για μεμονωμένα άτομα). Ώρα αναχώρησης 10.00 το πρωί από το Γραφείο του Συλλόγου.
Δηλώσεις συμμετοχής: Κα Μυρσίνη Καδόγλου τηλ. 2291025949,
Κα Ιωάννα Σουρβατζή 6976617994, Κα Πόπη Παρνασσά τηλ. 2291071859 και Κα Λίλιαν
Κόλλια τηλ. 6945328606. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Κυριακή 15 Μαΐου, 10.30π.μ. στο Σινέ Αλίκη
[Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Ν.Μάκρης]
Ομιλήτρια η ομότιμη καθηγήτρια αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Παντελίδου - Γκόφα.
Διοργανωτές “Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης.
Πριν από 8000 χρόνια έρχονται οι πρώτοι άνθρωποι στη Νέα Μάκρη. Στον ίδιο χώρο που ζούν σήμερα, σχημάτισαν τον οικισμό τους και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές ανάγκες τους.
Τα ίχνη τους έμειναν μέσα στη γη και μπορούν σήμερα να μας αφηγηθούν τις ασχολίες, τις ικανότητες, τις τεχνικές κατακτήσεις, τη σχέση τους με τη στεριά και τη θάλασσα...

www.koinonoropion.org - info@koinonoropion.org - τηλ. 6944 696729

ΕΒΔΟΜΗ

Ο “Φορτουνάτος”
θεατρική παράσταση
στην Παλλήνη
Την Κυριακή 15 Μαϊου στις 20:30 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Γέρακα, ο Δήμος Παλλήνης υποδέχεται
τη Θεατρική Ομάδα Καθηγητών της ΕΛΜΕ Νομού
Ηρακλείου (ΘΟΚΝΗ), που θα παρουσιάσει την κρητική κωμωδία του 17ου αιώνα: ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ του
Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου.
Ο Φορτουνάτος («τυχερός») του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου, μία από τις τρεις σωζόμενες κωμωδίες του κρητικού αναγεννησιακού θεάτρου (οι άλλες δύο είναι ο
Κατσούρμπος του Γ. Χορτάτση και ο Στάθης), αποτελεί
μάλλον την πιο «θεατρική» απ’ όλες στα παραστατικά της
μέσα, στους κωμικούς χαρακτήρες και στην καίρια αμεσότητά της.
Γραμμένη στην κρητική ανατολική διάλεκτο της περιόδου,
την εποχή που οι Τούρκοι πολιορκούν τον ενετικό Χάνδακα-Κάστρο, έφτασε σε μας στο χειρόγραφο του ίδιου
του ποιητή της, χρονολογημένο στα 1655.
Πρόκειται για μια νέο-κλασική κωμωδία με χαρακτηριστικούς κωμικούς τύπους, όπως ο πειναλέος υπηρέτης, ο
σχολαστικός δάσκαλος και ο καυχησιάρης στρατιωτικός.
Θα καταφέρει ο «τυχερός» Φορτουνάτος να παντρευτεί
την αγαπημένη του Πετρονέλα; Ή θα την παντρέψει η μητέρα της με τον πλούσιο αλλά γέρο γιατρό Λούρα; Η απάντηση επί σκηνής!
Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Αντώνη Περαντωνάκη, τα κοστούμια της Ντεσισλάβα Τοπάλοβα και η
μουσική του Δημήτρη Χατζάκη. Συμμετέχουν δεκαπέντε
μέλη-ηθοποιοί της ομάδας.

art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
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

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
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με την

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
«ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ, 9:15μ.μ.
Μια διαφορετική προσέγγιση στο Ελληνικό Δημοτικό
Τραγούδι, με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.
Στα κείμενα: Μιλτιάδης Ζέρβας. Στην αφήγηση: Βέρα Τζουμελέα.
Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δήμητρα Μαυρογιάννη, Λεωνίδας
Δούκας, Μανόλης Ζέρβας, Χρήστος Σταύρου.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940 98500

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ
στην Παλλήνη
Την Τετάρτη 11 Μαϊου στις 20:15, o Δήμος Παλλήνης οργανώνει, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα,
Συναυλία Μουσικής Δωματίου με βασικούς συντελεστές το Γερμανό βιολονίστα Peter Clemente και
την πιανίστα Τζένια Μανουσάκη.
Ο γεννημένος στο Μόναχο, Πέτερ Κλεμέντε μαθήτευσε
δίπλα σε φημισμένους δασκάλους όπως η καθηγήτρια
Άννα Τσουμασένκο και ο Βαλερύ Κλιμώφ.
Έχει κερδίσει σημαντικά εθνικά και διεθνή βραβεία όπως
το μουσικό βραβείο από την «Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών» κ.ά.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”
οργανώνει έκθεση Ζωγραφικής με έργα των μελών
του: Αννας Βασιλείου, Ολγας Σπηλιώτη, Παρής Τζήλου, με θέμα “Γυναικεία Ματιά”,την Παρασκευή 13
Μαϊου στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από
το Δημαρχείο της Βούλας.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαϊου.

Ομαδική έκθεση The Burrow
SIAKOS HANAPPE House of Art
Ομαδική έκθεση με τίτλο The Burrow θα εγκαινιαστεί στις
14 Μαϊου, από ώρα 18:00-21:00.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Νάγια Φραγκούλη (Νέα
Υόρκη), Jim Osman (Νέα Υόρκη), Anna Kanai (Ζυρίχη), Andreas Dobler (Ζυρίχη), Αντιγόνη Πασίδη (Λονδίνο/Αθήνα),
Edgar Martins (Λονδίνο).
Ξεκινώντας με την προϋπόθεση πως κάθε μορφή αρχιτεκτονικής ή χώρου δημιουργείται από την ανάγκη μας για
προστασία, εξετάζουμε την περίπλοκη σχέση μεταξύ τεχνητού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος.
Μαραγκού 16 - Γλυφάδα, – info@siakos-hanappe.comt 210 8982510

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.
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!).
Είσοδος Ελεύθερη

«Αλλαγές στην Εκπαίδευση, το
“νέο σχολείο”»
Με αφορμή των εξαγγελιών για «νέο σχολείο», για «νέο
Λύκειο», για νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αλλά και την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τη δραματική μείωση των κρατικών
κονδυλίων για την παιδεία, τη μετάθεση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις συγχωνεύσεις σχολείων για τη δημιουργία
«πολυδύναμων σχολείων», η Ενωση Συλλόγων Γονέων
& Κηδεμόνων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, οργανώνουν ενημερωτική συνάντηση το Σάββατο 7 Μαΐου στις
18:00 στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος.
Ομιλήτρια θα είναι η Λένα Αργυροπούλου Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Αττικής και μέλος του Δ.Σ. της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, με
θέμα: «Αλλαγές στην Εκπαίδευση, το “νέο σχολείο”». Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

1ο Φεστιβάλ Εφηβικού
Θεάτρου
Στο 1ο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου (7 & 8 Μαΐου στο
Θέατρο του Νέου Κόσμου- (Αντισθένους 7 & Θαρύπου,
Στάση Μετρό-Τραμ «Συγγρού-Φιξ», απέναντι από το
ΦΙΞ από την πλευρά της Καλλιρρόης), συμμετέχει η
θεατρική ομάδα του Δήμου Κρωπίας με το εφηβικό
τμήμα της. Το φεστιβάλ διοργανώνουν η GRASSHOPPER (Αστική μη κερδοσκοπική) το «Θέατρο του Νέου
Κόσμου» και οι συντελεστές της παράστασης για έφηβους “DNA” του Ντένις Κέλι. Ωρες παραστάσεων και
για τις δύο ημέρες είναι 15.00 - έως 21.00.
Θα παρουσιαστούν πρωτότυπα γραμμένα θεατρικά
έργα από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν, εκτός της Θεατρικής Ομάδας Εφήβων του Δήμου Κορωπίου, το 7ο Γυμνάσιο Χαλκίδας,
το Επαγγελματικό Λύκειο Πετρούπολης, το 1ο Λύκειο
Ασπροπύργου, & Λύκειο Νέα Γενιά Zηρίδη.
Η Ομάδα του Κορωπίου εμφανίζεται το Σάββατο στις
7μ.μ. και την Κυριακή στις 3.15 με το έργο «Το κουτί».

ΕΒΔΟΜΗ
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Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης
Κυριακή 8 του Μάη η 32η
Tην Κυριακή 8 Μάη 2011 θα γίνει φέτος η 32η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη μνήμη του
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί όλους τους αγωνιστές της ειρήνης και
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, τη νεολαία και τους
εργαζόμενους, με τη μαζική συμμετοχή τους να καταδικάσουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη, να απαιτήσουν να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή και να
κλείσει η αμερικανονατοϊκή βάση της Σούδας.
Η αφετηρία της πορείας είναι στις 8 π.μ. στον Τύμβο του
Μαραθώνα και ο τερματισμός στις 6.30 μ.μ. έξω από το
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπου θα πραγματοποιηθεί
μεγάλη αντιιμπεριαλιστική, αντιπολεμική συγκέντρωση.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης και όλο τον ελληνικό λαό για τη συμμετοχή τους.

«Η οικονομική κρίση και οι
προτάσεις της Αριστεράς»
Δευτέρα 9 Μαϊου
Ο ΣΥΡΙΖΑ Αν. Αττικής και η Π.Κ. ΣΥΝ Κορωπίου οργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 19.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου Κορωπίου με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο ΕΜΠ Γ. Μηλιό και θέμα
«Η οικονομική κρίση και οι προτάσεις της Αριστεράς».

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Διημερίδα για τη Διαχείριση
Αστικών Υγρών Αποβλήτων
στα Καλύβια
Ο Δήμος Σαρωνικού, πιστός στις θέσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής
ευαισθησίας των κατοίκων της περιοχής, οργανώνει, στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το διήμερο 4 και 5 Ιουνίου 2011 σειρά δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την ενημέρωση αλλά
και τη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων καθαρισμό ακτών – δασικών περιοχών του Δήμου
Σαρωνικού και αθλητικές δράσεις στο δάσος του Κουβαρά.
Επιπλέον, ο Δήμος Σαρωνικού θα διοργανώσει ημερίδα
με θέμα «Περιβαλλοντική διαχείριση των αστικών υγρών
αποβλήτων – νέες τεχνολογίες και προοπτικές» με τη
συμμετοχή ειδικών επιστημόνων.
Η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού έχει τοποθετήσει τα θέματα
περιβάλλοντος σε άμεση προτεραιότητα, με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στους τομείς του πρασίνου,
της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της καθαριότητας, καθώς θεωρεί ότι η ανάπτυξη
είναι άμεσα συνυφασμένη με το περιβάλλον.

Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα με
τα μπάζα των οικοδομών
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης με την παρακάτω
επιστολή του εξηγεί τους λόγους
για τους οποίους δεν μπορούν να
“νοικοκυρέψουν” την πόλη από τα
μπάζα που αφήνονται στους δρόμους.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου είχε υποβάλλει αίτημα στον Οργανισμό
Αθήνας για από κοινού διαχείριση, της διαδικασίας εναπόθεσης
μπαζών στα ανενεργά Λατομεία
της Μερέντας, στα πλαίσια ενός
έργου αποκατάστασης των εν
λόγω Λατομείων.
Στο αίτημα αυτό, είχαμε ζητήσει
την προσωρινή αδειοδότηση χρήσης του συγκεκριμένου χώρου
των Λατομείων, για το σκοπό
αυτό.
Το σκεπτικό μας ήταν να βρεθεί
μια λύση, στο πολύ σοβαρό θέμα
της παράνομης ρίψης μπαζών σε

θεση των σχετικών διατάξεων,
μας διαμηνύει ότι… «υπάρχουν
δυσκολίες στη διαδικασία αποκατάστασης, γιατί μέχρι σήμερα δεν
έχει υπάρξει εγκεκριμένο σύστημα»!
Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί η λύση που προτείναμε, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι
σήμερα, ούτε προβλέπεται να
υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον!
πολλές περιοχές του Δήμου μας,
αλλά και να ξεκινήσει η πολυπόθητη αποκατάσταση των Λατομείων, μέσα από μια αυστηρή
διαδικασία, την οποία και θα επιβλέπει ο Οργανισμός Αθήνας,
καθώς είναι αυτός, που βάσει του
νόμου, εγκρίνει της ειδικές μελέτες αποκατάστασης.
Ο εν λόγω Οργανισμός Αθήνας,
μετά από μία ενδιαφέρουσα παρά-

Νομίζω ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αξίζει την προσοχή σας,
καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα,
για τον τρόπο με τον οποίο δεν
λειτουργεί η κεντρική διοίκηση,
τη στιγμή μάλιστα που στελέχη
της κατηγορούν τους ΟΤΑ, για
όλα τα κακώς κείμενα του τόπου
και γιατί αποδεικνύει την ανυπαρξία απλών και εφικτών λύσεων,
σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας!

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Στα πλαίσια της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, ο Δήμος μας
προχωρά στη ριζική αντιμετώπιση
των προβλημάτων καθαριότητας
και δηλώνει παρών σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για
την αισθητική αναβάθμιση των δημοτικών ενοτήτων μας.
Απευθυνόμαστε σε καθέναν από
εσάς ξεχωριστά και σας ζητάμε να
συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, τους σχεδιασμούς και τις προτάσεις μας για τη δημιουργία ενός
οικολογικού, καθαρού Δήμου.
Η δική σας ενεργή συνεισφορά
κάνει τη διαφορά και βοηθά το
Δήμο και τις Υπηρεσίες του να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Γι’ αυτούς τους λόγους:
• Τα σκουπίδια πρέπει να συσκευάζονται σε γερές σακούλες, καλά
δεμένες και να τοποθετούνται πάντοτε - τις βραδινές ώρες (22.0024.00) – μέσα στους κάδους
απορριμμάτων.
• Να μην εγκαταλείπετε ογκώδη

αντικείμενα, υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης και κλάδευσης
στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Για τα αντικείμενα
αυτά
και
για
τα
προαναφερόμενα υπολείμματα εργασιών καθαρισμού πρασίνου, παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στους
αρμόδιους επόπτες καθαριότητας,
προκειμένου να συνεννοηθείτε
σχετικά με τον καθορισμό ημερομηνίας που θα πρέπει να τα εναποθέσετε στο πεζοδρόμιό
σας
καθώς και για τις περαιτέρω οδηγίες διευκόλυνσης του έργου της
αποκομιδής.
• Να μη ρίχνετε μικροαντικείμενα
στους δρόμους. Τα μικρά άχρηστα
αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα υπάρχοντα καλαθάκια.
• Να μη ρυπαίνετε τους δρόμους,
τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.
• Όταν πηγαίνετε στην παραλία να
έχετε μαζί σας μια σακούλα (κατά
προτίμηση από υλικό ανακυκλώσιμο
ή βιοδιασπόμενο) για να μαζεύετε
τα σκουπίδια σας και να τα τοποθε-

τείτε στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων ή σε αυτόν του σπιτιού
σας.
• Στο σπίτι να συνηθίσετε να ξεχωρίζετε κάποια αντικείμενα προτού
τα πετάξετε στα σκουπίδια, όπως
τα κουτιά από αλουμίνιο, το χαρτί,
το γυαλί, κ.ά, και να τα διαθέτετε
για ανακύκλωση.
• Να χρησιμοποιείτε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, όπου και
όταν αυτά υπάρχουν.
Ο Δήμος μας πιστεύει ότι η εφαρμογή
των προαναφερόμενων βασικών κανόνων εναπόκειται στην αγωγή, στον
πολιτισμό και στην κοινωνική ευαισθησία του καθενός μας.
Ευχαριστούμε για τη
θετική ανταπόκρισή σας.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας
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Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου 3Β

Καμιά παρουσίαση, ένας άχρωμος διάλογος
Χλιαρή και άνευ ουσίας η συνεδρίαση της Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης του Δήμου 3Β την περασμένη
Τρίτη 3/5 στο Δημαρχείο της Βούλας.
Αρκετοί οι “σύνεδροι” σχεδόν όλοι παρόντες ελάχιστα
τα ερωτήματα και οι θέσεις.
Το πρώτο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε το ωράριο
λειτουργίας των οργανωμένων ακτών του Δήμου, το
οποίο σημειωτέον έχει ψηφιστεί και από τα τρία Κοινοτικά Συμβούλια των αντίστοιχων πόλεων ομόφωνα με καταληκτική ώρα την 9η βραδυνή.

Ο Δήμαρχος, όπως συνηθίζει, έκανε έναν μακρύ πρόλογο για τα “ωραία” που θα φτιάξει στις παραλίες, χωρίς
τίποτα συγκεκριμένο.
Ευχή του να πέσουν τα κάγκελα στις οργανωμένες
ακτές.
Τώρα βέβαια πως εξηγείται από την άλλη να βάζει κάγκελα στην ελεύθερη μάλιστα ακτή του κάμπινγκ, είναι
μία άλλη ιστορία που σύντομα πιστεύουμε ότι θα “σκάσει”.
Κάποιες αμυδρές αντιρρήσεις από πλευράς Βάρης για το
ωράριο της 9ης βραδυνής, γιατί όπως είπε ο πρώην Αντιδήμαρχος Χρήστος Γιαννακόπουλος, εμείς έχουμε
μάθει να πηγαίνουμε τα βράδια περίπατο στην παραλία
και να μπαίνουμε μέσα στην πλαζ να πίνουμε τον καφέ
μας ή ένα ποτό. Με το ωράριο αυτό θα κλείσουν τα μικρά
μαγαζάκια που βρίσκονται μέσα, ενώ θα αφήσουμε το Do
It που έχει ανεξάρτητη πόρτα να δουλεύει όσο θέλει.
Ο πρ. πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βάρης και γιατρός Χρήστος
Ριφιώτης εξήγησε ότι καλόν θα ήταν το ωράριο να είναι
μέχρι τις δέκα το βράδυ γιατί είμαστε μεσογειακός λαός
και πιο ανθρώπινος. Εκανε όμως το καυτό ερώτημα που
έχει τεθεί κι άλλες φορές, αλλά ο δήμαρχος απαντά διφορούμενα: «Θα μπορώ να πηγαίνω ελεύθερα σε όποια
πλαζ των 3Β θέλω;»

Ευνοημένοι οι Βαριώτες και Βουλιώτες
Η απάντηση του Δημαρχου ήταν ότι οι κάτοικοι της Βούλας και της Βάρης είναι ευνοημένοι γιατί μπαίνουν ελεύθερα στις δικές τους οργανωμένες πλαζ, ενώ οι
Βουλιαγμενιώτες πληρώνουν και 2 ευρώ είσοδο.
Ο μόνος που έκανε πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τις
παραλίες, όχι μόνο τις οργανωμένες, και τη διαχείρισή
τους ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου
Γιάννης Παναγόπουλος, Συμφώνησε μεν ότι πρέπει να
υπάρχει ένα ωράριο, αλλά επεσήμανε ότι πριν ένα χρόνο

έγινε προσπάθεια και ανοίξαμε το κάμπινγκ για να μπορεί ελεύθερα ο πολίτης να χαίρεται τη θάλασσα. Ζήτησε
δε ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο κάμπινγκ.
Οσο για τα μαγαζιά της παραλίας αναφέρθηκε στον “Ειρηνικό” και άλλα Χ ονόματα που αλλάζει αυτό το μαγαζί
τονίζοντας ότι από 200 τ.μ. που ξεκίνησε έχει φτάσει
2000τ.μ. Θα το αφήσουμε;
Για το ίδιο περίπου θέμα μίλησε και η πρόεδρος του Εξωραίστικού Συλλόγου “Κάτω Βούλα” Γωγώ Βικελή, τονίζοντας ότι κάθε καλοκαίρι η περιοχή χάνει τον ύπνο της
από το Μπλού Γουότερ και τον Ειρηνικό και ρώτησε τί
προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Επίσης αναφέρθηκε και στην ελεύθερη πρόσβαση της παραλίας του
κάμπινγκ, που το περασμένο Καλοκαίρι πραγματικά η περιοχή της Κάτω Βούλας κατέβαινε ομαδικά στη θάλασσα.
Ο Δήμαρχος επί της ουσίας όχι μόνο δεν απάντησε,
αλλά φυγομάχησε θα έλεγα, αφού είπε ότι «βρήκαμε μία
κατάσταση και μακροχρόνια θα φέρουμε τα πράγματα
όπως θέλουμε»!

Δήμου, τα έργα που θα γίνουν το 2011 στο Δήμο δηλαδή, και περιμέναμε να δούμε μία εισήγηση, δεν είδαμε
τίποτα!
Και αντί να δίνει απαντήσεις η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, απάντησε κυρίως ο Δήμαρχος(!)
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα υπάρχει κωδικός (155,
τμ.30κωδ. 74133.005) με κονδύλι 100.000€ για Μελέτη
Δημιουργίας ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΓΠΣ) ενώ τρέχει και δεύτερος κωδικός (158, τμ.30 κωδ.
7413.010) με τίτλο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βουλιαγμένης 2010 ΣΥΝ 110.000 €.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης, Καρβουνάς επεσήμανε ότι «η περιοχή του πρώην
Δήμου Βούλας έχει πολεοδομικο σχέδιο. Σύμφωνα με

Για το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, “Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης” η εκπρόσωπος
του Ομίλου Βουνού και θάλασσας Δέσποινα Κουρουπάκη ζήτησε εξηγήσεις τι σημαίνει Κανονισμός προβολής ιδεών και τι προτείνουν γι’ αυτό, γιατί οι Σύλλογοι

τον “Καλλικράτη” η ανάθεση μελετης ΓΠΣ είναι αρμοδιόητα της διορισμένης αποκεντρωμένης διοίκησης. Σε περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει σε ανάθεση μελέτης
ΓΠΣ, η μελέτη θα πρέπει να ειναι συνολική για όλες τις
περιοχές του Δήμου κα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορούν την περιοχή της Βούλας».
Πριν την ολοκλήρωση του θέματος, ο Δήμαρχος αποχώρησε γιατί είχε άλλη υποχρέωση, όπως είπε.
Τη θέση του πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημ. Δαβάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν υπεύθυνος για τον Προϋπολογισμό, ατο άλλο μεγάλο θέμα του Δήμου, αφού
περιγράφει πού και τί δαπάνες θα γίνουν μέσα στο 2011,
για τον οποίο επίσης δεν υπήρξε καμία εισήγηση.
διακινούν τις ιδέες τους μέσα από ανακοινώσεις και
αφίσσες.
Ο Δήμαρχος της απάντησε με ερώτηση: εσείς τι σκέπτεστε;
Η Δ. Κουρουπάκη πρότεινε να τοποθετηθούν πολλά
σταντ στις τρεις πόλεις και να οριστούν κάποιες θέσεις
για πανό για τις προαγγελίες εκδηλώσεων.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι τα πανό δεν ενδείκνυνται και
στη Βουλιαγμένη δεν τοποθετούν.
(Σ.Σ.: Δεν μπορώ να μη μπω στον πειρασμό να απαντήσω ότι στη Βουλιαγμένη, σπανιότατα βλέπουμε εκδηλώσεις).

Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός
χωρίς εισηγήσεις
Στο 3ο θέμα που αφορούσε το Τεχνικό Πρόγραμμα του

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Γ.
Παναγόπουλος, επεσήμανε στον προϋπολογισμό ότι κάποια νούμερα είναι υπερτιμολογημένα και στο τέλος θα
βάζουμε λουλουδάκια και δεν θα έχουμε να πληρώσουμε
το προσωπικό!
Συμπερασματικά, αφού για τα δύο πολύ ουσιώδη θέματα
του Δήμου (Τεχνικό Πρόγραμμα και Προύπολογισμός)
δεν υπήρξε καμία παρουσίαση, όσοι βρέθηκαν στη συνεδρίαση χωρίς να έχουν πάει στο Δήμο να δούν τα σχετικά θέματα, είχαν βαθύ σκοτάδι.
Κι επειδή βρεθήκαμε και σε άλλους Δήμους σε παρόμοιες συνεδριάσεις, έχουμε να πούμε τούτο· ότι παντού
έγιναν εισηγήσεις και παρουσιάσεις μέσω φωτιζόμενων
πινάκων για τα έργα και τα κόστη των δύο ουσιωδών εργαλείων των Δήμων.
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

...δύσκολη η θέση της
Προφανώς θα έχετε ακούσει για την αγωγή που έχει
καταθέσει η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας του
Δήμου Σαρωνικού Χριστίνα Χριστοφάκη κατά της κατοίκου της Κερατεάς Ψυχογιού, που σε εκπομπή του
«Αλ Τσαντίρ Νιουζ» την ονόμασε κυρία Παγκάλου· γιατί
είναι σύζυγος του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θ.
Πάγκαλου.
Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία της Χρ. Χριστοφάκη, ιδιαίτερα μετά την παράγραφο που σημειώνει
στην αγωγή της ότι: «η εναγόμενη επιχείρησε να ταυτίσει τις επιλογές και τις ενέργειές μου με αυτές του

συζύγου μου Θεόδωρου Πάγκαλου με τελικό σκοπό να
πλήξει βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου και να
αμαυρώσει την εικόνα μου ως πολιτικού προσώπου που
ασχολείται με τα κοινά του τόπου του».
Κατανοώ τη θέση της· είναι δύσκολη με τόσα και τόσα
που ακούει καθημερινά, αλλά να προσφεύγει γιατί τη
φώναξαν με το όνομα του συζύγου της που πέρα από
το τυπικό και και το σύνηθες στην ελληνική κοινωνία.
Δεν τη φώναξε “Θοδώραινα”, για να ακουστεί μειωτικά!

Καλά ...μνημόσυνα
Ενας χρόνος στο Μνημόνιο κλείσαμε μόλις προχθές και ο
κόσμος λίγο - λίγο αφυπνίζεται από το σοκ που υπέστη με
το στραγγάλισμα της καθημερινότητάς του, της επιβίωσής
του, αλλά και αυτής της εθνικής του αξιοπρέπειας.
Οι φωνές που καταγγέλουν για την αντισυνταγματικότητα
του μνημονίου, για τις επαχθείς συμβάσεις, για τη μείωση
της εθνικής μας κυριαρχίας πυκνώνουν. Επιστήμονες οικονομολόγοι, συνταγματολόγοι, πολιτικοί αναλυτές ορ-

Ματωμένο Πάσχα στο Μεσολόγγι Απρίλης 1826*
«Αλλά της τιμής εδώ είναι ο Τάφος, / τρέξε
αυτού να σκοτωθείς» (Βύρων- 1823-24)

Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου είχε αρχίσει από τον Απρίλιο του 1825, με 10.000 άνδρες
υπό τον Κιουταχή, που είχε πάρει από την Υψηλή
Πύλη την σκληρή εντολή: «Το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου».
Η πτώση του Μεσολογγίου, θα είχε σαν συνέπεια
την ολοκληρωτική υποταγή της Στερεάς και εξ’
αυτής το άνοιγμα του δρόμου για την καταστολή
της επανάστασης στην Πελοπόννησο.
Ο χρόνος όμως στην πολιορκία κυλούσε για τον
Κιουταχή, χωρίς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Γι΄αυτό τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, ήλθε σε
επικουρία ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ πασάς, με μεγάλο
ναυτικό στόλο και στρατό, που τελικά έφτασε
τους 15.250 άνδρες.
Η τρομερή φήμη του προέτρεχε, αφού προηγουμένως είχε κατακάψει ολόκληρη τη Μεσσηνία,
παίρνοντας μαζί του χιλιάδες σκλάβους γυναίκες
και παιδιά και αφήνοντας πίσω του, μόνο συντρίμμια και πτώματα.
Τώρα η πολιορκία έγινε πραγματικός βραχνάς για
τους Μεσολογγίτες. Ο Ιμπραήμ γρήγορα κατέλαβε
όλα τα νησιά της λιμνοθάλασσας, το Βασιλάδι,
τον Ντολμά, τον Πόρο και το Ανατολικό, καθιστώντας πλέον την πολιορκία από ξηράς και θαλάσσης καθολική. Οι προσπάθειες των Υδραίων με
τον Μιαούλη να διασπάσουν τον κλοιό και να πετύχουν τον ανεφοδιασμό, απέβησαν άκαρπες. Οι
πολιορκητές και κυρίως οι Αιγύπτιοι, είναι σε πλεονεκτική θέση, παίρνουν αποφάσεις και δρούν με
Γάλλους συμβούλους που έχουν αναλάβει και την
καθημερινή στρατιωτική εκπαίδευσή τους.
Στο Μεσολόγγι, εκτός από τους 3500 μαχητές
υπάρχουν 1500 πολίτες και 5500 γυναικόπαιδα,
συνολικά 10.600 άτομα. Επικεφαλής της Φρουράς
είναι οι οπλαρχηγοί, Νότης Μπότσαρης, Κίτσος
Τζαβέλας, Δημήτριος Μακρής, Γεώργιος Βαλτινός,
Μήτσος Κοντογιάννης, Γεώργιος Βάγιας, Νικόλαος Στουρνάρης, Γεώργιος Κϊτσου, Θανάσης
Ραζή- Κότσικας, Μήτσος Δεληγεώργης, Χρήστος
Φωτομάρας, Ανδρέας Ίσκος κ.α.
Σύντομα η πείνα και η στέρηση νερού, άρχισε να
κυριαρχεί στην πόλη: «Υποφέρομεν φρικτά από
πείναν και δίψαν. Χίλιοι εφτακόσιοι τεσσαράκοντα
από τους αδελφούς μας έχουν ήδη αποθάνει. Περισσότεροι από εκατόν χιλιάδες βόμβαι ριφθείσαι

από τον εχθρόν, κατέστρεψαν τους προμαχώνες
και τα οικήματα. μας», γράφουν οι χρονικογράφοι
των γεγονότων.
Στο Μεσολόγγι τα πάντα επιστρατεύονται και θυσιάζονται για την επιβίωση και την αντιμετώπιση
της πείνας: άλογα, σκύλοι, γάτες. Περιγράφεται,
ότι κάποιες μανάδες είχαν φτάσει στο βαθμό του
βανδαλισμού, να χρησιμοποιούν για τροφή τα
μέλη των νεκρών παιδιών τους...
Τα χαράματα της 9ης Απριλίου, οπλαρχηγοί, πρόκριτοι μαζί κι ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, συνέρχονται. Η απεγνωσμένη “Εξοδος” έχει
αποφασισθεί. Προς τούτο αποφασίζουν και εκτελούν όλους τους αιχμαλώτους, Τούρκους και Χριστιανούς. Αποφασίζεται ακόμα «να σφάξει ο ένας
του αλλουνού την οικογένειαν», για να μην πέσουν οι άμαχοι στους “αγαρηνούς”. Αυτό όμως, με
την παρέμβαση του επισκόπου, αποτρέπεται και
δεν εκτελείται. «Οι τραυματισμένοι αγωνιστές, οι
γέροντες, οι άρρωστοι και οι άμαχοι, γυναίκες και
παιδιά, συγκεντρώνονται στα πιο οχυρωμένα σπίτια, για μια ύστατη προ του θανάτου άμυνα».
«Η όλη προετοιμασία εγένετο με τόσην ηρεμίαν,
με τόσην προθυμίαν, ώστε κανένας, ούτε ο έσχατος άνθρωπος, δεν εσυλλογίζετο πως έμελλεν
τάχα να σωθεί».
Τις περισσότερες λεπτομέρειες, τις μαθαίνομε
από το ημερολόγιο που κρατούσε ο 23χρονος μαχητής Αρτέμιος Μίχος και από την εφημερίδα
“Ελληνικά Χρονικά”, που εκδιδόταν στο Μεσολόγγι από τον φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ.
Ο Ελβετός Μάγερ είχε παντρευτεί Ελληνίδα,
ζούσε στο Μεσολόγγι. Σκοτώθηκε στην “Εξοδο”
με το σπαθί στο χέρι μαζί με πολλούς άλλους φιλέλληνες.
Έχει πια, όπως προανέφερα, η “Έξοδος” αποφασισθεί. Η ελληνική Κυβέρνηση σέρνοντας με όλα τα
λάθη της, τις εγγενείς αδυναμίες και τα αμαρτήματα (και όπως εφάνη όλων των μετέπειτα Ελληνικών Κυβερνήσεων), προσπαθεί αλλά δεν
καταφέρνει να βοηθήσει και να απαντήσει θετικά
στις επανειλημμένες απεγνωσμένες εκκλήσεις
των πολιορκουμένων για βοήθεια.
Τα ενισχυμένα οχυρωματικά ισχυρά έργα του μηχανικού Μιχ Κοκκίνη, αντέχουν. Αλλά όπως γράφει ο οπλαρχηγός Δημήτρης Μακρής, στο
συντακτικό έγγραφο της απόφασης της Εξόδου
με τις υπογραφές του Ν. Μπότσαρη, Κ. Τζαβέλα,

θώνουν σιγά σιγά το ανάστημά τους σ’ αυτή τη λαίλαπα
που σαρώνει τη χώρα. Σημάδια παρήγορα...
Ομως στο ετήσιο ...μνημόσυνο, εμφανίστηκαν και άνθρωποι της ίδιας της κυβέρνησης που αρχίζουν να ψελλίζουν
τη διαφωνία τους, την ολιγωρία τους και την ανικανότητά
τους:
― Ο βουλευτής Μ. Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση που δεν
μπορεί έτσι να προχωρήσει».
...«Διακυβέρνηση αμέριμνη, με φρου-φρου και αρώματα,
πράσινα ποδήλατα και πράσινες εκδρομές».
...«Τα προβλήματα στην κυβέρνηση τα δημιουργούν οι άνθρωποι του Παπανδρέου που αναδείχθηκαν σε ένα βράδυ,
«ΒΗΜΑ FM» 3.5.11
εκ του μηδενός».
― Ο αναπληρωτής Υπουργός Π. Μπεγλίτης: «αντιφατικές
προσεγγίσεις».
«FLASH»
― Ο υπουργός Α. Λοβέρδος, μιλούσε για αρρυθμίες, αδεξιότητες, ασυνεννοησίες και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.
“Real News”.
Η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, μίλησε για «περισσότερο συντονισμό», «καλύτερη στρατηγική», «μεγα«FLASH»
λύτερη τόλμη».

Φωτομάρα, Μακρή. «Η πείνα παρέδωσεν το Μεσολόγγι».
Συντάσσεται το σχέδιο της Εξόδου από τους
οπλαρχηγούς, τον επίσκοπο Ιωσήφ και υπαγορεύεται στον Κασομούλη για να το κυκλοφορήσει:
«Η έξοδός μας, να γίνει βράδυ, εις τας δύο ώρας
της νύχτας της 10ης Απριλίου, ημέραν Σάββατον,
ξημερώνοντας των Βαϊων, κατά το εξής σχέδιον...
έλθει ή δεν έλθει βοήθεια….»
Καταστρέφουν το τυπογραφείο. «για να μη δοθούν, τα άγια τοις κυσί και εις τους χοίρους αι μαργαρίται».
Οι πολιορκημένοι χωρισμένοι σε τρία σώματα (κολώνες), θα περνούσαν από τρείς σανιδένιες πρόχειρες γέφυρες στημένες πάνω από τα
προχώματα και τις τάφρους, από το μέρος του τείχους που έβλεπε προς τη Ναύπακτο. Τα δύο
πρώτα σώματα απαρτίζονταν από τους άνδρες
Σουλιώτες της Φρουράς με επικεφαλής τους Δημήτριο Μακρή και τον Νότη Μπότσαρη. Το τρίτο
από τους Μεσολογγίτες, Θανάση Ραζη- Κότσικα
και Μήτρο Δεληγιώργη, που είχε και τα γυναικόπαιδα. Όμως το σχέδιο αιφνιδιασμού προσεκτικά
μελετημένο και με προγραμματισμένο αντιπερισπασμό από τους “Εξω” οπλαρχηγούς, απέτυχε.
Το πρόλαβε η προδοσία. Πολλά λέγονται, σε μερικούς καταλογίζονται ενοχές, αλλά τίποτα δεν
είναι βέβαιο, εκτός απο το ότι ο Ιμπραήμ, με τον
ένα ή άλλο τρόπο είχε πληροφορηθεί τα πάντα,
και τους την είχε “στημένη” στην Έξοδο. Με τα
πρώτα πυρά, δείγματα της προδοσίας, η Φρουρά
στην έξοδό της δεν πτοήθηκε. Έβγαλε τα μαχαίρια
και με αλαλαγμούς σε μια φωνή: «Επάνω τους,
ορμάτε επάνω τους», επιτέθηκαν στο εχθρικό
στρατόπεδο. «Δεν εστοχάσθησαν να διαιρεθώσι
καθώς ήτον το σχέδιον πρότερον» (Ανώνυμος),
και με ορμή, διέσπασαν τις γραμμές του εχθρικού
πεζικού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ιππικό και
ατρόμητοι το διέλυσαν και αυτό. Αμέσως μετά
έτρεξαν προς τους πρόποδες του εγγύς βουνού,
προς τον ¨Αγιο Συμεών.
Εκεί όμως τους περίμεναν 3000 Αλβανοί με τον
Μουσταμπέη Καφζέζη, τους οποίους ο Μακρής με
ένα επιτυχή ελιγμό χτύπησε πισώπλατα και τους
εξουδετέρωσε. Στην κρίσιμη τούτη στιγμή κατέφθασαν σε επικουρία οι ‘’Έξω’’ της πολιορκίας
οπλαρχηγοί Ευ. Κοντογιάννης, Γιανν. Πανομάρας, Φαρασλής , Γ. Κόρακας, Ν. Κόπελος με τα παλικάρια τους και έδρασαν αποτελεσματικά. Ο
Καραϊσκάκης ήταν άρρωστος και δεν τα είχε καταφέρει να έλθει.
Το τρίτο σώμα με τα γυναικόπαιδα όμως, ατύχησε.
Στην πορεία εξόδου, την οποία ως εκ της ορμής
της δεν θα μπορούσαν να ανακόψουν οι εχθροί,
ακούστηκε- δεν ξέρει κανείς από πού και από
ποιόν - μια τραγική φωνή: «Οπίσω, Οπίσω.»
Η φωνή ολέθρια, συνταρακτική, έδρασε σαν κα-

ταλύτης. ¨Σύσσωμοι οπισθοδρόμησαν με αταξία
και πανικό. Τώρα μαζί τους και οι Τούρκοι πολιορκητές, εισβάλουν στην πόλη και αμέσως αρχίζουν τη σφαγή. Η μάχη σώμα με σώμα, κράτησε
δυό μέρες.
Ο γέροντας Σουλιώτης ιερέας Διαμαντής είχε μαζέψει τα γυναικόπαιδα στα κανονοστάσια. Και
τους εχθρούς, τους περίμενε. Και όταν τα στίφη
σκαρφάλωσαν επάνω στα κανονοστάσια και αφού
μαζεύτηκαν πολλοί, έβαλε φωτιά στην πυρίτιδα
και ετίναξε τους πάντες στον αέρα. Οι ιστορικοί
λένε πως όλοι οι Μεσολογγίτες το ίδιο έκαναν «
Ευθύς έβανον φωτιάν και εις την πυριτιδαποθήκην
και κατεστρέφοντο ομού, νικώντες και νικώμενοι.» Ο γέροντας Χρήστος Καψάλης στη μεγαλύτερη πυριτιδαποθήκη της πόλης, αφού μάζεψε
και αυτός τα γυναικόπαιδα προκαλώντας τους
Τούρκους με διάφορους τρόπους να πλησιάσουν,
έβαλε φωτιά επί δικαίων και αδίκων. Τα ίδια έγιναν
και στο νησάκι Ανεμόμυλος.
Τελικά ο Ιμπραήμ θριαμβευτής, όταν μπήκε στη
πόλη, «το μόνο που βρήκε ήταν ερείπια, στάχτες
και πτώματα να έχουν μείνει στην εξουσία του»,
δηλώνει πάλι ο χρονικογράφος.
Από τη φρουρά των 3500 χιλιάδων διασώθηκαν
2000 η 2500. Σχεδόν όλα τα γυναικόπαιδα σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν. Από τους εχθρούς λέγεται ότι χάθηκαν 5000, αλλά κατά τους ξένους
ιστορικούς 4000. Πάλι κατά τους ξένους ιστορικούς αιχμαλωτίσθηκαν 5000 ή 6000, γυναικόπαιδα. Στη μάχη κατά την Έξοδο, σκοτώθηκαν
μεταξύ άλλων οι οπλαρχηγοί, Στουρνάρης, ΡαζηΚότσικας, Ανδρέας Γριβογεώργης, Γιάννης Αγγελής, Ι. Παπαδιαμαντόπουλος, ο επίσκοπος Ρωγών
Ιωσήφ, ο μηχανικός των οχυρώσεων Πέτρος Κοκκίνης καθώς και δεκαπέντε περίπου φιλέλληνες.
Για τη θυσία του Μεσολογγίου, οι μετέπειτα ώριμοι μελετητές κατέληξαν στο τραγικό συμπέρασμα, πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν οι
πολιτικοί χειρισμοί των κυβερνώντων ήσαν καλύτεροι και αν είχαν καταφέρει να χαλιναγωγήσουν
τα αλαζονικά πάθη τους.
Το Μεσολόγγι μαζί με τη Χίο, ζωντάνεψαν το φιλελληνικό κίνημα και προκάλεσαν το αμφιταλαντευόμενο έστω και ιδιοτελές ενδιαφέρον της
Ευρώπης, για τον απελευθερωτικό μας αγώνα.
Όπως δε γράφει ο Γερμανός Χαίνριχ Λούντβιχ
Γκίζεμπρεχτ, στο ποίημά του για το Μεσολόγγι:
Τέτοιος πρέπει να είναι “ο αγώνας που καταξιώνει τη ζωή των ανθρώπων ...”
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Δ. Κόκκινου: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”.
2) Η Έξοδος του Μεσολογγίου “Ιστορικά”, Εφημ. Ελευθεροτυπία. Τευχ. 180, 2003
3) “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών
4) Σπ. Τρικούπη: ‘’Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως’’.
* Το 1825 άρχισε η δεύτερη πολιορκία. H ‘Εξοδος και άλωση
έγιναν το 1826. Στο προηγούμενο άρθρο από τυπογραφική
αβλεψία έγινε λάθος στην χρονολογική αναγραφή.

ΕΒΔΟΜΗ
Δεν είναι οι Γερμανοί του Focus με τον ορθοστατικό δάκτυλο της θεάς Αφροδίτης.
Δεν είναι οι Γερμανοί όλοι του νεοφιλελευθερισμού και της ύβρεως κατά των Ελλήνων και των πολιτιστικών αξιών της
ανθρωπότητας.
Είναι και οι Γερμανοί του πνεύματος και της
διανόησης, που θαυμάζουν τους Έλληνες
όπως χαρακτηριστικά και γλαφυρά εκφράζεται με τα λόγια του διανοητή του 19ου
αιώνα Φρειδερίκου Νίτσε.
«Οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι
άρμα και άλογα είναι κατώτερης ποιότητας
και ανάξια μπροστά στη δόξα των οδηγών τους»

«Έτσι όλες οι εποχές, έτσι όλες οι βαθμίδες
του πολιτισμού επιζήτησαν, τουλάχιστον
για μια φορά, ολότελα κακόρεξα, ν’ απελευθερωθούν απ’ τους Έλληνες. Οτιδήποτε
όμως κι αν δημιούργησαν σ’ αυτήν τους την
προσπάθεια, μπορούσε μεν να φαίνεται
ολότελα πρωτότυπο, να θαυμάζεται ειλικρινά, όμως όταν το παρέβαλαν με την
τέχνη των Ελλήνων, κάθε τέτοιο δημιούργημα έχανε το χρώμα του και τη ζωή του
και ξέπεφτε σ’ αδέξια μίμηση ή σε γελοι-
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Τάδε έφη, …Νίτσε
“Οι Έλληνες κρατούν τα ηνία του πολιτισμού
μας και κάθε πολιτισμού”
ογραφία.
Να όμως γιατί παρατηρούμε να ξαναγεννιέται ακατάπαυστα απ’ τα βάθη της καρδιάς αυτή η γενική εχθροπάθεια ενάντια σ’
αυτόν το μικροσκοπικό λαό, που αποτολμούσε να στιγματίσει για πάντα, με την
προσωνυμία του “βαρβαρικού”, κάθε τι που
δεν ήταν εγχώριο.
Ποίοι είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιόμασταν, που, ενώ διατηρούσαν θεσμούς κωμικά στενόκαρδους, μια ηθική
αρκετά αμφίβολη, στίγματα από αισχρά
ελαττώματα, και που διέθεταν για μοναδικό
τίτλο μια εφήμερη ιστορική αίγλη, τολμούσαν να διεκδικούν το σεβασμό απ’ τους άλλους λαούς και την προνομιούχα θέση που
κατέχει η μεγαλοφυΐα απέναντι στη μάζα;
Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευτυχία ν’ ανακαλύψουμε, ως τα τώρα, το κώνειο, που θα

μας επέτρεπε ν’ απαλλαχτούμε από έναν
παρόμοιο λαό, γιατί όλο το δηλητήριο που
συσσώρευσαν η ζήλεια, η συκοφαντία και η
μνησικακία, δεν έφτασε για να συντρίψει
αυτή την αυτάρκη μεγαλοπρέπεια.
Έτσι οι Έλληνες μας προκαλούν ντροπή και
δέος, εξόν αν αγαπάμε πάνω απ’ όλα την
αλήθεια· οπόταν μας επιβάλλεται να ομολογήσουμε, ότι οι Ελληνες κρατάν τα ηνία
του πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού, μα
σύγχρονα ότι, σχεδόν πάντα, άρμα και
άλογα είναι κατώτερης ποιότητας και ανάξια σε σχέση με τη δόξα των οδηγών τους,
κι οι τελευταίοι, παίζοντας, γκρεμίζουν
αυτά τα άρματα στην άβυσσο· άβυσσο που
οι ίδιοι τη δρασκελίζουν μ’ ένα άλμα σαν
του Αχιλλέα1».

στα γραφτά του ο Γερμανός φιλόσοφος, για
να εκφράσει τον θαυμασμό του για τους
Έλληνες. Απ’ τα πολλά διαλέγω ακόμα ένα
απόσπασμα:
«Ξαναγυρίζουμε σήμερα σ’ αυτές τις θεμελιακές εξηγήσεις του σύμπαντος που το ελληνικό πνεύμα ανακάλυψε με τον
Αναξίμανδρο, τον Ηράκλειτο, τον Παρμενίδη, τον Εμπεδοκλή, τον Δημόκριτο και τον
Αναξαγόρα. Γινόμαστε, από μέρα σε μέρα,
περισσότερο Έλληνες· πρώτα πρώτα, φυσικά, στις αντιλήψεις και στις κλίσεις μας,
σαν να μην είμαστε παρά ελληνίζοντα φαντάσματα· μ’ ας ελπίσουμε πως μια μέρα θα
γενούμε και κατά τη φύση Έλληνες. Αυτό
είναι και αυτό ήταν πάντα εκείνο που ελπίζω από τον γερμανισμό. (XV, § 419)»
Τα παραπάνω κείμενα αφιερώνονται στην
Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.
Κώστας Βενετσάνος
――――――――――――
1. Φρ. Νίτσε: «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ» εκδ. Γκοβόστη, κεφ. 15ο, σ. 76-77
2. Fr. Nietzsche: «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» εκδ.
Μαρή % Κοροντζή, 1975, σελ. 17

Δεν είν’ τα μόνα λόγια που ‘χει διατυπώσει

ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: 800 Κύπριοι εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέμους
Τι κείται και τι δεν «κείται μακράν»
Τα νέα κυκλοφορούσαν και τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση.
Όπως στα 1911, εκεί στα στέκια της ελληνικής νεολαίας στην
Αλεξάνδρεια και το Κάϊρο. Η Ελλάδα προετοιμαζόταν για ν’ απελευθερώσει από τον τουρκικό ζυγό την Ήπειρο, τη Μακεδονία και
τη Θράκη.
Η είδηση άναψε φωτιές στις καρδιές των νέων Ελλήνων της Αιγύπτου. Ανάμεσά τους και πολλοί Κύπριοι, ευκατάστατοι οι περισσότεροι, γόνοι πλουσίων οικογενειών που κρατούσαν το εμπόριο στα
χέρια τους. Ο ενθουσιασμός παραμέρισε κάθε αναστολή. «Οι Έλληνες θα πολεμήσουν τους Τούρκους για να λευτερώσουν τα σκλαβωμένα αδέρφια μας κι εμείς θα καθόμαστε εδώ»;
Αυτό ήταν! 800 νέοι Κύπριοι, ο ανθός της ευημερούσας κυπριακής
παροικίας στην Αίγυπτο, ναύλωσαν ένα ρώσσικο φορτηγό πλοίο
και ήρθαν στην Ελλάδα. Ως κίνηση συστράτευσης του όπου γης
Ελληνισμού στον απελευθερωτικό πόλεμο δεν ήταν πρωτοφανής.
Ο πατέρας του πατέρα μου επέστρεψε από την Αμερική για να
πολεμήσει και το πλοίο ήταν γεμάτο Έλληνες μετανάστες, όπως
μου διηγιόταν. Πρωτοφανής ήταν όμως ο αριθμός των Κυπρίων
εθελοντών. Κι ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητά τους δεν
πήγαιναν πίσω. Στα στρατολογικά γραφεία οι στρατολόγοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ένα τάγμα εθελοντών κι όλοι τους αντάμα, δεν ήταν κάτι που το ‘χαν ξαναδεί.
Οι περισσότεροι από τους φλογερούς εκείνους πατριώτες δεν
επέστρεψαν στα σπίτια τους. Άλλοι έπεσαν στα πεδία των μαχών
κι άλλοι έμειναν στην Ελλάδα κι έκαναν οικογένειες. Όπως ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο παππούς των φίλων και συναδέλφων μου
στον Δήμο των «3Β» Γιάννη και Μάνου Χατζηγεωργίου.
Τι κρίμα, ελάχιστα γνωστή και σε ελάχιστους είναι αυτή η ιστορία.
Στα σχολικά βιβλία της Κύπρου και της Ελλάδας δεν υπάρχει η
παραμικρή αναφορά. Όμως τα χώματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης ποτίστηκαν και με αίμα Ελλήνων της Κύπρου
για να λευτερωθούν.
Πλουσιόπαιδα οι πιο πολλοί. Θα μπορούσαν να είχαν κάτσει στα
καλά και στα μετάξια τους. Κανείς, εκτός από την ελληνική ψυχή
τους, δεν απαίτησε από αυτούς να κάνουν ότι έκαναν. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. Και βαρειά η κληρονομιά
τους σ’ εμάς, έμπρακτα ν’ αποδείξουμε ότι αξίζουμε τέτοιους προγόνους. Κι ότι όσοι σε Ελλάδα και Κύπρο προβαίνουν στον διαχωρισμό «Έλληνες και Κύπριοι» δεν είναι απλώς ανιστόρητοι,
αλλά εθνικά επιζήμιοι.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Εκείνα τα παλληκάρια προφανώς έκριναν ότι η σκλαβωμένη γη
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης δεν «κείται μακράν». Την ίδια άποψη πρέπει να είχε και ο βασιλιάς της Πάφου,
Κινύρας, όταν τρεις χιλιάδες χρόνια πριν έστελνε δώρο στον
βασιλιά των Μυκηνών, Αγαμέμνονα, μιά πανοπλία. Δεν σκέφτηκε ότι η κυπριακή τριήρης που θα ταξίδευε για την Πελοπόννησο, μπορεί και να χανόταν στον δρόμο, επειδή τότε η
Ελλάδα «έκειτο μακράν». Με αυτές όμως τις απόψεις διεφώνησε τον Αύγουστο του 1974 ο τότε πρωθυπουργός της ελλαδικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Κωνσταντίνος
Καραμανλής, ο κατά πάσαν διαστροφήν Ιστορίας και λογικής
αποκληθείς και «εθνάρχης», όταν στις αγωνιώδεις εκκλήσεις
αποστολής στην Κύπρο των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών
Φάντομ –που θα μπορούσαν να κονιορτοποιήσουν μέσα σε λίγα
λεπτά την τουρκική αποβατική αρμάδα στην Κυρήνεια και τις
χερσαίες δυνάμεις του «Αττίλα»- απαντούσε ανερυθρίαστα ότι
«η Κύπρος κείται μακράν». Ολοκληρώνοντας έτσι την «εθνική»
προσφορά του στο Κυπριακό ζήτημα, που την είχε αρχίσει υπογράφοντας το 1960 τις κατάπτυστες συμφωνίες Λονδίνου και
Ζυρίχης, με τις οποίες η Ελλάδα αναγνώριζε την Τουρκία ως
«εγγυήτρια δύναμη» στην Κύπρο. Και λησμονώντας ότι οι Έλληνες –ανάμεσά τους και οι Κύπριοι εθελοντές- που το 1912
λευτέρωσαν την γενέτειρά του Πρώτη Σερρών και όλη τη Μακεδονία από τον τουρκικό ζυγό, είχαν εντελώς αντίθετη άποψη
από την δική του, περί του τι «κείται μακράν» και τι όχι.
Είναι, άλλωστε, εντελώς προσωπική η εκτίμηση του κάθε ανθρώπου περί του μακράν και του εγγύς. Με κριτήριο χιλιομετρικής
αποστάσεως οι τόποι μαρτυρίου των Μακεδόνων πατριωτών από
τις γερμανικές και βουλγαρικές θηριωδίες στην διάρκεια της Κατοχής, ήταν πολύ κοντά σ’ ένα ειδυλλιακό πικ-νικ στο δάσος του
Σέϊχ Σου, όπου ο Γερμανός διοικητής Θεσσαλονίκης, Μαξ Μέρτεν*, διασκέδαζε με την συνοδεία του και κάποιους «Ελληνες»
φίλους, τραβώντας και φωτογραφίες για να θυμούνται την χαρούμενη στιγμή. Μιά από αυτές τις φωτογραφίες, όπως ισχυρίζονται κάποιες «κακιές γλώσσες», έπεσε πάνω στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων πριν πέσουν οι υπογραφές για τις συμφωνίες
Λονδίνου και Ζυρίχης.

Τριάντα χρόνια μετά, το 1990, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, το γνωστό Foreign Office, έδωσε στην δημοσιότητα
τα αρχεία του για το 1960, όπως άλλωστε κάνει πάντοτε μετά
παρέλευση 30 ετών από τα γεγονότα. Εκτός –όπερ και πρωτοφανές- από τις συμφωνίες Λονδίνου και Ζυρίχης, των
οποίων τα αρχεία δήλωσαν οι Βρετανοί ότι θα παραδώσουν
στην δημοσιότητα το ...2020 (!!!) επειδή κατά δήλωσή τους
«κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου, είναι
ακόμα παρόντες στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και δεν επιθυμούμε να προκαλέσουμε την αναμόχλευση των πολιτικών
παθών»!!! Τότε, το 1990, ιδιοκτήτης αθηναϊκής καθημερινής
εφημερίδας και ραδιοσταθμού έταζε 10 εκατομμύρια δραχμές
σε όποιον του παρέδιδε αντίγραφο της επίμαχης φωτογραφίας. Το γιατί μόνο δέκα εκατ. δραχμές, εξηγείται από το γεγονός ότι είναι διαβόητος «φραγκοφονιάς».
Η Ιστορία γράφεται πάντοτε από εθελοντές. Της μιάς πλευράς,
όπως εκείνοι οι Κύπριοι πολεμιστές των Βαλκανικών πολέμων, ή
της άλλης, όπως κάποιοι επίορκοι Ελλαδίτες αξιωματικοί, που
πρόθυμα υπάκουσαν σε εντολές ν’ αφήσουν ατουφέκιστους τους
Τούρκους εισβολείς στην Κύπρο του 1974, τόσο στον «Αττίλα 1»
επί Χούντας, όσο και στον «Αττίλα 2» επί «δημοκρατίας» του
...«εθνάρχη», κωφεύοντας στις αγωνιώδεις εκκλήσεις βοήθειας
των έντιμων συναδέλφων τους, που μάχονταν στον υπέρ πάντων
αγώνα. Αξίζει να δείτε την υπηρεσιακή εξέλιξη των μεν και των δε
στη συνέχεια.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι εθελοντές. Αυτοί των μπλε
και πράσινων καφενείων. Αλλά, όπως ελπίζω να έχετε ήδη κατανοήσει, η Ιστορία δεν γράφεται ποτέ από αυτούς.
* Αξίζει να υπενθυμίσουμε, ότι ο Μαξ Μέρτεν, είναι εκείνος που
έστειλε στα ναζιστικά κρεματόρια 50.000 Ελληνοεβραίους της Θεσσαλονίκης κι ενώ εκκρεμούσε δίκη του ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για εγκλήματα πολέμου, η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή κατ’
απαίτηση του Γερμανού καγκελαρίου Αντενάουερ, ψήφισε νόμο για
την παύση κάθε δίωξης κατά Γερμανών εγκληματιών πολέμου κι ενώ
ο Μέρτεν είχε ήδη καταδικασθεί σε 25ετή κάθειρξη, τον παραδώσαμε
να εκτίσει την ποινή του στην Γερμανία –όπου απαλλάχθηκε δια βουλεύματος και αφέθη ελεύθερος - έναντι ανταλλάγματος γερμανικού
δανείου προς την Ελλάδα 110 εκατ. μάρκων.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας: www.ebdomi.com
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παραδείγματα σωστής λειτουργίας μηχανισμών
Όλοι είδαμε τις τραγικές εικόνες από την Ιαπωνία
μετά τις σαρωτικές καταστροφές που υπέστη από τον
τεράστιο σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή.
Μία χώρα σε κατάσταση συναγερμού που λειτούρ-

αυτοκινητοδρόμου (αριστερά), το οποίο ανακατασκευάστηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία μέσα σε
μόλις έξι ημέρες, μετά την φοβερή καταστροφή που
χτύπησε τη χώρα.
Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Great Kanto, κατα-

βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνίας.
Συνεργεία εταιρίας επισκευών αυτοκινητοδρόμων, άρχισαν την αποκατάσταση των ζημιών στις 17 Μαρτίου (το
διπλό χτύπημα δέχτηκε η χώρα στις 11/3).
Στο τέλος της ημέρας της 23ης Μαρτίου, ο δρόμος

γησαν όμως “ρολόι” ορισμένοι μηχανισμοί της και
επέδειξε μια αίσθηση καθήκοντος πέρα από τη δική
μας (τουλάχιστον) φαντασία.
Για του λόγου το αληθές, δείτε στις παραπάνω φωτογραφίες· το τμήμα ενός τελείως κατεστραμμένου

στράφηκε ολοκληρωτικά από το σεισμό των 9.0 ρίχτερ
που
ταρακούνησε
συθέμελα
την

ήταν ανοιχτός για την κυκλοφορία και μάλιστα έμοιαζε καινούργιος, χωρίς λακκούβες και παρακάμψεις.

OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια
Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία)!
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την πρωτοβουλία
συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει
η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας.
Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις είναι οι πρώτοι που
το υπογράφουν, και επιθυμία του ιδρύματος είναι να
συγκενρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές.
Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο
από την συμμετοχή μας όσο και από τη διάδοση του
παρόντος μηνύματος.
Στη διεύθυνση http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/ θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα
έχετε τη δυνατότητα υπογραφής του.
Θυμηθείτε τη “Φουκοσίμα”. Το Ακούγιου είναι στην
πόρτα μας...

Φίμωσε την ελευθερία λόγου με πρόστιμα το ΕΣΡ
στον Εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της!
Την παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του
λόγου, ενημερώθηκε από δημοσιεύματα, η ομάδα του “Ράδιο Αρβύλα” για
πρόστιμο που τους επέβαλε το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).
Με το ποσό των 50.000 ευρώ “τιμώρησαν” λοιπόν την τηλεοπτική σατυρική
εκπομπή για σχόλιο που είχαν κάνει
ακριβώς μετά την παραγραφή(!) της
υπόθεσης του Βατοπεδίου και όταν
φτιαχνόταν η νέα επιτροπή, για το καινούργιο σκάνδαλο siemens, πάνω στα
λόγια του Βουλευτή της Ν.Δ. Κ. Τζαβάρα*.
Ο βουλευτής σε δήλωσή του είχε πει
ότι: “Τα ονόματα και γενικά οι αξιολογήσεις, είναι η δεύτερη φάση αυτής
της εργασίας, που θα ξεκινήσει αύριο
το πρωί. Να έχουμε λοιπόν υπομονή
μέχρι αύριο και να είστε σίγουροι, ότι
και εκεί η αλήθεια θα λάμψει”.

Εμείς απομαγνητοφωνήσαμε μέρος
του σχολίου που έκανε ο παρουσιαστής της εκπομπής, συμπεριλαμβάνοντας το σημείο που ενόχλησε το
ΕΣΡ και για το οποίο τους κατηγόρησαν για προσβολή θεσμών.

“Τι είδους βία, είναι αυτή που καθόμαστε και παρακολουθούμε, όλο
αυτό το τσίρκο, να αλλάζουν χέρια
λίμνες, βουνά, περιουσίες, πεδιάδες,
ακίνητα κτλ, και να μην τιμωρείται
ποτέ και κανένας. Οι πολιτικοί κάνουν απίστευτα αδικήματα, απίστευτα, που το 1/10 να είχε κάνει
ένας απλός πολίτης, θα τον τρέχανε
για όλη του τη ζωή. Και αυτοί λειτουργούν σαν κλίκα· αυτή η σπείρα
των 300, καλύπτουν ο ένας τον
άλλον, (σ.σ. η τονισμένη φράση ήταν
εκείνη για την οποία τιμωρήθηκαν)
ψηφίζουν για να μην υπάρξει άρση

της βουλευτικής ασυλίας. Τουλάχιστον μην υποτιμάτε την νοημοσύνη
μας, μη μας λέτε θα λάμψει η αλήθεια, αλλάξτε την κασέτα. Δεν αντέχουμε τόση λάμψη”.
Το μόνο σχόλιο που μπορώ εγώ να
κάνω, είναι ότι το ΕΣΡ θα πρέπει να
μοιράσει πρόστιμα στην τρανταχτή
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού,
αφού πιστεύω ότι τα λόγια του Αντώνη Κανάκη, όπως και εμένα, μας αντιπροσωπεύουν πλήρως. Και όπως
είπε και ο παρουσιαστής, οι θεσμοί
προσβάλλονται από τους εκπροσώπους τους...
Ελπίζουμε ότι δεν θα φάμε κι εμείς
πρόστιμο για την αναδημοσίευση.
* Ο βουλευτής Κ. Τζαβάρας, σε δηλώσεις
του (5/5/11) τόνισε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη σ’ αυτό και ότι θα προσφύγει στην
αρχή διαφάνειας.
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Έφυγε ο καλός άνθρωπος των Ελλήνων
αν να μην μας έφτανε η νύχτα της σκλαβιάς, της ταπείνωσης και της αθλιότητάς μας, που τώρα αρχίζει και προμηνύεται μακρά, χαμήλωσε κι άλλο η φλόγα στην εστία της
πατρίδας, έφυγαν από κοντά μας μέσα σε λίγες μέρες ο Λάκης
Σάντας κι ο Θανάσης Βέγγος. Μας απόμεινε μόνο το ένα από τα
δύο παλληκάρια που κατέβασαν τη ναζιστική σβάστικα από την
Ακρόπολη, ο Μανώλης Γλέζος, ενώ ο Θανάσης Βέγγος «μέρα
Μαγιού μας μίσεψε» κι επειδή άλλον ωσάν εκείνον δεν έχουμε,
θα προσμετράμε την απώλειά μας κάθε φορά που θα βλέπουμε
τις ταινίες του και η καρέκλα η δική του που υπάρχει σε κάθε
σπίτι ελληνικό θα μένει άδεια. Το πόσο μεγάλος είναι κάποιος,
μόνο η απουσία του το δείχνει ακριβοδίκαια.
«Σε κλαίει λαός...». Σε λίγους Έλληνες, ο λαός αυτός ο χιλιοβασανισμένος και χιλιοπροδομένος έβγαλε στο στερνό κατευόδιο, τον πόνο που νοιώθει για τον χαμό των δικών του
ανθρώπων. Υπάρχει σε κάθε λαό ο πολιτισμός που εκπορεύεται
από τους λίγους κι απευθύνεται σε λίγους ή σε πολλούς. Υπάρχει κι ο λεγόμενος λαϊκός πολιτισμός, ο ζυμωμένος με το δάκρυ
και τον ιδρώτα των πολλών κι αφανών, με τις ελπίδες, τις λαχτάρες και τους καημούς τους κι αυτόν για να τον εκφράσει άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να ‘ναι του καημού και της
λαχτάρας παιδί, να λέγεται Στέλιος Καζαντζίδης, ή Θανάσης
Βέγγος. Στο βιβλίο που δεν γράφτηκε ακόμα για τον ελληνικό
πολιτισμό του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα, κάποιοι θα
έχουν τις δικές τους γραμμές κι ο Θανάσης Βέγγος το δικό του
κεφάλαιο.
Όταν θ’ αρχίσουμε να τρέχουμε, γιατί ακόμα στην προθέρμανση
είμαστε, θα τον θυμηθούμε πολλές φορές τον δικό μας Θανάση.
Μ’ άλλον κανένα δεν ταυτίστηκε τόσο ιδανικά η Ελλάδα των βασάνων. Άλλος κανείς δεν ενσάρκωσε με τον δικό του απαράμιλλο τρόπο τον διαχρονικό Έλληνα Οδυσσέα που περνάει από
Συμπληγάδες, Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες, που αντιμετωπίζει
πάντα ορθόπλωρος τους ενάντιους ανέμους, τις μάγισσες, τις
σειρήνες και τα θεριά, μέχρι να ξαναγγίξουν τα φρυγμένα του

Σ

ρχονται στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις, χωρίς το πολυτελές δικαίωμα
οποιασδήποτε αναβολής. Όπως κάθε
φορά που έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα που εγκυμονεί έναν τεράστιο κίνδυνο, το μόνο που δεν χωράει είναι
η διστακτικότητα, η αμφιθυμία, το «βλέπουμε και κάνουμε», το να είσαι «και παπάς
και ζευγάς». Ανάμεσα λοιπόν στο Ευρώ και
στη δραχμή, η επιλογή μας είναι σαφής.
Άρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να
«τραβήξουμε τις συνέπειες» του κοινού νομίσματος μέχρι τέλους. Υπό το φως της
πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της
λήξης του διπολικού κόσμου, της γερμανικής ενοποίησης και του σχεδίου της ενιαίας
αγοράς, αποφασίσαμε το 1991 στο Μάαστριχτ την υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος, ως πρώτο στάδιο μιας πολιτικής
ενοποίησης, που μέχρι σήμερα όμως δεν
έχει έλθει. Ένα κοινό νόμισμα και μια ενιαία
αγορά, χωρίς μια κοινή φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, μια κοινή μακροοικονομική πολιτική και μια κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική άμυνας, δεν μπορεί να
υπάρξουν επί μακρόν.

E

Σήμερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και
κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, ακόμη και
το πιο ισχυρό, είναι ανίσχυρα ως προς το
μέγεθος της πρόκλησης. Επομένως αυτό
που χρειάζεται σήμερα είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη
της Ευρώπης στο σύνολο της, ένα νέο ευ-

χείλη τη μουσκεμένη άμμο στο ακρογιάλι της Ιθάκης, της προαιώνιας απέραντης κι αδάμαστης ελληνικής ψυχής, έχοντας
συχνά χάσει τα πάντα, αλλ’ όχι εκείνη τη μαγική ψυχή που μέσα
της ξαναγεννιέται από τις στάχτες του.
Το πόσο διαχρονικός Έλληνας υπήρξε, το έδειξε όταν συναντήθηκε με τον άλλο διαχρονικό Έλληνα, τον Αριστοφάνη και το
πόσο κοντά βρέθηκε με τον Οδυσσέα το λένε τα ίδια τα σεμνά
λόγια ενός αληθινά μεγάλου που δεν στήθηκε ποτέ για να τον
προβάλλει το φως της δημοσιότητας, δεν ανάσαινε καλά στον
έπαινο κι ας τον άξιζε: «Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έκανα πολύ
σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου. Για ένα πράγμα όμως σας
διαβεβαιώ: Στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί».
Ποιός από μας είδε πιο ζεστά γαλανά μάτια; Μάτια στο γαλανό
τ’ ουρανού και της θάλασσάς μας, μάτια που μπορούσαν να πουν
τα πάντα, ακόμα κι αν τα χείλη έμεναν κλειστά, μάτια που μπορούσαν να σε φέρουν απ’ το γέλιο στο δάκρυ και τανάπαλιν, να
σε κοιτούν και ν’ ανασύρουν όσα νόμιζες κρυφά πως είχες κι
εκείνα ακόμα που δεν ήξερες πως είχες, να τον βλέπεις να τρέχει, να χτυπιέται, να βασανίζεται κι εσύ να ξεχνάς πως στην
οθόνη γίνονταν όλα κείνα και να του φωνάζεις «κουράγιο Θανάση, βάστα Θανάση», ποιός άλλος ανέβαζε τόσο εύκολα το
παιδί που κρύβουμε μέσα μας, ένα αιώνιο παιδί κι ο ίδιος, ένας
Έλληνας.
Ένας πολύ απλός άνθρωπος, είναι ο χαρακτηρισμός που όλοι
του έδιναν. Πόσο δύσκολο όμως να είναι κάποιος ...απλός, πόσο
πολύτιμο, πόσο μεγάλο και δυνατό; Η απλή δύναμη, ή αν θέλετε
η παντοδύναμη απλότητα να προσφέρεις απλόχερα στους συνανθρώπους σου το πηγαίο γέλιο, το μέχρι δακρύων γέλιο και
ξαφνικά, μαγικά, να χαμηλώνεις τα φώτα, να νυχτώνεις με πόνο
το πρόσωπό σου, που μιά στιγμή πριν έλαμπε ήλιος ιλαρός, να
μαρμαρώνεις το γέλιο στα πρόσωπα των θεατών. Ο απέραντος
ηθοποιός. Πως να πούμε μόνο κωμικό τον Θανάση Βέγγο; Ποιός
μπορεί να ορίσει όρια στο ασύνορο όργανο που λέγεται βιολί;
Θα τον αποζητήσουμε συχνά τον Θανάση μας στους άγριους

καιρούς που έρχονται. Θα τον αναζητήσουμε στον στίχο του
Οδυσσέα Ελύτη «τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό τα υψώνω
πίσω απ’ τον καιρό, τους παλιούς μου φίλους καλώ». Θα θυμηθούμε τον δικό μας άνθρωπο, να στέκεται πληγωμένος μα ορθός
«στη χώρα της σφαλιάρας», θα χρειαστούν το κουράγιο και την
ευρηματικότητά του οι νέοι μας όταν, όπως έγραψε ο Νίκος Καββαδίας, θα απαιτηθεί να χορέψουν πάνω στο φτερό του καρχαρία, θ’ αποζητήσουμε τον Έλληνα που όσο χτυπιέται πέρα δώθε
δεν τσακίζεται, μα ακονίζεται για να βγει πάλι μπροστά κοφτερός, τον Έλληνα έτσι όπως μοναδικά τον περιγράφει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στον «Φωτεινό»:

Έμεν’ ο γέροντας βουβός. / Το φλογερό του μάτι
έγινε μόνο της ψυχής απόκρυφο παλάτι
κ’ εκείθ’ αστράφτει όλ’ η φωτιά, / που καίει τα σωθικά του.
Λες κι έβλεπες το Γένος του / μ’ όλη τη δυστυχιά του,
τη φτώχια, τα γεράματα, την καταφρόνεσή του,
ολόρθο ν’ αντρειεύεται και με τη δύναμή του
τη μαγική, την άμετρη, γυμνό, κατακομμένο
να δείχνη πάντ’ ανίκητο το μέτωπο στον Ξένο.
Καλό σου ταξίδι, καλέ μας άνθρωπε.
Το ευχαριστώ μας σε σένα είναι ανείπωτα φορτωμένο.

Το «και μαζί και μόνοι» τελείωσε.
Ήλθε η ώρα των αποφάσεων
ρωπαϊκό όραμα για τον κόσμο κι αυτό δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη. Μόνον έτσι έχει πιθανότητα
η Ευρώπη να διεκδικήσει έναν από τους
πρώτους ρόλους παγκοσμίως και να διατηρήσει και ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αξίες
και τις επιμέρους εθνικές ταυτότητες. Στην
ευρωπαϊκή πρωτοπορία που θα δημιουργηθεί, η Ελλάδα θα πρέπει να βρει τον τρόπο,
για τρίτη φορά 30 χρόνια μετά την ένταξη
και 10 χρόνια μετά το Ευρώ, να είναι μέσα,
παρά την αντιξοότητα της στιγμής, ή ίσως
χάριν αυτής, προβαίνοντας στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις όσο τολμηρές κι αν
είναι, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις έναντι ενός αξιοπρεπούς προσωρινού δανεισμού.
Τα «εθνικά επαγγέλματα» με πρώτο αυτό
του πολιτικού των κρατών μελών της ΕΕ και
των παρατρεχάμενων του, αλλά φυσικά και
αυτά της δημόσιας γραφειοκρατίας, του
επαγγελματία συνδικαλιστή, του διαπλεκόμενου εργολάβου και προμηθευτή, ακόμη
και του μέρους εκείνου της ακαδημαϊκής
και πνευματικής κοινότητας που είναι σε
εθνικά διατεταγμένη υπηρεσία παρά την

επιστημονική του αποστολή, δεν μπορούν,
εκτός εξαιρέσεων, να εκφέρουν έναν λόγο
που βλέπει στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον,
που στοχεύει στην υπερβατική όσο και
πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι καταδικασμένοι να δίνουν μια
μάχη οπισθοφυλακής, προάσπισης των συμφερόντων της συντεχνίας, εγκλωβισμένοι
σε έναν μικρόκοσμο που καταρρέει ταχύτατα. Τη στιγμή που το ποιοτικό άλμα είναι
περισσότερο ώριμο από ποτέ, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν έναν κοινό βηματισμό, οι πολιτικοί
διαγωνίζονται σε λαϊκισμό και εξεγείρουν
τα αισθήματα εθνικιστικής αναδίπλωσης
έναντι της επανεκλογής των. Με λίγα
λόγια, εκείνοι που βλέπουν τη θέση τους να
υπονομεύεται στα βαθειά νερά του ευρωπαϊκού και διεθνούς ανταγωνισμού, της
ελεύθερης ανοιχτής κοινωνίας, θα παραμείνουν μέχρι το αναπόφευκτο τέλος πατριώτες του γλυκού νερού ή πάντως θα
επιχειρήσουν ν’ ανέβουν στο τρένο όταν
όλα θα έχουν κριθεί.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνη της το πρόβλημα, είναι μέρος ενός γενικότερου και

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

μεγάλου προβλήματος. Φυσικά πρέπει να
ελεγχθούν οι δημόσιες δαπάνες, τα ελλείμματα και το χρέος, να καμφθεί η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η σπατάλη. Αυτό
όμως δεν αρκεί για να καλυφθεί το χάσμα
ανταγωνιστικότητας μεταξύ του βορρά και
του νότου της Ευρώπης που το Ευρώ διεύρυνε. Η λύση του προβλήματος δεν μπορεί
να αναζητηθεί αλλού απ’ όπου και μόνον
αυτή μπορεί να δοθεί, δηλαδή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με έναν δημοκρατικά ψηφισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ικανό προϋπολογισμό. Η πολιτική ένωση
δεν μπορεί παρά να είναι μια μορφή ομοσπονδίας, μια δημοκρατία δημοκρατιών, μια
ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η στενή ερμηνεία
της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι η λύση,
είναι το πρόβλημα, όχι μόνον όσον αφορά
την οικονομία, αλλά τελικώς για την ανανέωση του δυναμισμού και την επίτευξη της
συμπληρωματικότητας των ευρωπαϊκών
εθνών στο απαιτητικό και πολύπλοκο νέο
πλανητικό περιβάλλον. Η αραβική εξέγερση, η κλιματική αλλαγή, το περιβαλλοντικό κατεπείγον, το μεταναστευτικό ζήτημα,
η ενεργειακή τροφοδοσία και το πρόβλημα
του νερού, οι νέες απειλές, η οικονομική
κρίση, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στη
νέα ενωμένη Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται
είναι η πολιτική βούληση. Η κοινωνία πολιτών έμπρακτα τη διαθέτει, η πολιτική ηγεσία; Όσο συντομότερα τόσο καλύτερα.

Νίκος Γιαννής
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Λουλούδια για όλους

υ

έως 15 Μαϊο

Εγκαινιάστηκε η 17η Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα
Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα εγκαινιάστηκε
η 17η Εκθεση Λουλουδιών στην Ακτή της
Βάρκιζας, με τη Δημοτική αρχή του νέου
Δήμου των 3Β (Βαρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), παρούσα και τον κόσμο της
Βάρης - Βάρκιζας κυρίως.
“Οικοδεσπότης” και συντονιστής ο Αντιδήμαρχος Βάρης Ελευθέριος Αργυρουδάκης.
Η ψιχάλα, δεν εμπόδισε την τελετή και
η όλη εκδήλωσε εξελίχθηκε σε ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Επί της υποδοχής ο αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης μαζί με τα παιδιά ντυμένα με τις
όμορφες παραδοσιακές φορεσιές τους.

λεων κοντά μας, παράλληλα όμως να
τους ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα
πρασίνου και περιβάλλοντος».
Τόνισε ότι τα λουλούδια είναι ελληνικής παραγωγής και πρέπει να στηρίζονται τα ελληνικά λουλούδια.
Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που
έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια οι
παραγωγοί των φυτωριούχων Αττικής
για να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα, αλλά και γνώση στους επισκέπτες της έκθεσης.
Ακόμη αναφέρθηκε στον Ηλία Πουλάκο
δημοτικό υπάλληλο που έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά που επί 25 χρόνια έβαλε
τις δυνάμεις του με πάθος και πέτυχε
να κάνει θεσμό αυτή τη γιορτή.
Και η εκπρόσωπος των φυτωριούχων
στη σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε
στον “Ηλία μας”, τον Ηλία Πουλάκο.
Εκείνος στο τέλος βαθιά συγκινημένος
ευχαρίστησε από καρδιάς.
Α.Μπουζιάνη

Ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας χαιρέτισε την εκδήλωση, με δυο λόγια, ότι
του αρέσουν τα λουλούδια και ότι σκοπεύει να γκρεμίσει όλα τα κτίσματα της
πλαζ.
«Είναι μία παραλία γεμάτη μπετόν από
τη μία άκρη στην άλλη. Είναι μία από
τις ωραιότερες παραλίες», είπε μεταξύ
άλλων ο Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αναστασίου μιλώντας
τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στόχος και

της φετινής γιορτής λουλουδιων είναι
να φέρουμε τους δημότες της πόλης
μας, αλλά και το κοινό των όμορων πόΟ Δήμαρχος

ανάμεσα

στο στοιχείο του· τις γυναίκες.
Και οι μικρές πανευτυχείς ποζάρουν!

“Αχ, να μην έχω μία
κόρη”, η ανεκπλήρωτη

Το παρών έδωσε και ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, που μαζί με το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και
τον Πρόεδρο κόβουν την κορδέλα των εγκαινίων.

επιθυμία του δημάρχου.

Δημοτικοί σύμβουλοι Βάρης και Βούλας, αλλά
και η πρόεδρος του τοπικού Βάρης.

Ηλ. Τσιριγώτη, Γ. Γκοφλινόπουλος, Δ. Δαβάκης την
ώρα της τελετής και ο καθένας στις σκέψεις του...

Οι δύο Γρηγόρηδες, ανταλλάσσουν αβρότητες
με τα ...δόντια.

Ο τέως Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας μετά
της συζύγου του Αγγελικής Ραπτη και της τ. Αντιδημάρχου Βάρης Δήμητρας Σουτόγλου, που αν
και ήρθε πρώτη σε σταυρούς δεν εξελέγη!
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Το “έγκλημα” του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ συνεχίζεται
Το «έγκλημα» του ποδηλατόδρομου,
όπως χαρακτηρίστηκε από δημοτικούς
συμβούλους της συμπολίτευσης κυρίως, συνεχίζεται ακάθεκτο, ώστε να
ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής, προτού προλάβουν ν’αντιδράσουν
οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες,
που βλέπουν εμβρόντητοι να τους κόβουν το δρόμο και τους ελάχιστους χώρους
στάθμευσης
προ
των

Κοινοποιήθηκε
εξώδικο
στο Δήμο των 3Β
Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι «δεν έμειναν
με δεμένα τα χέρια» και κοινοποίησαν
εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημ.

Οδός Ηρας, ο φρεσκοφτιαγμένος ποδηλατόδρομος, παίρνει τη θέση του σε χώρο στάθμευσης. Αυτη θα είναι η κατάληξή του. Λάθος έργα, σε λάθος θέσεις· μεγάλες δαπάνες
χωρίς προοπτική, πληγή για τη συνοικία...

καταστημάτων τους. Ευνόητο είναι ότι
οι καταργούμενοι χώροι στάθμευσης
της μιας πλευράς, του οδοστρώματος
θα επιβαρύνουν την άλλη πλευρά.

Αναστασίου και δι’ αυτού, σ’ όλους
τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Στη δήλωσή τους υπενθυμίζουν τις τοποθετήσεις της Αντιδημάρχου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, του Ι. Νιτερόπουλου

κ.ά. και τους φόβους τους που εκφράστηκαν με την επωδό, «αλλίμονο μη
θρηνήσουμε θύματα»!
Είναι ένα «έργο» που σίγουρα ο επόμενος Δήμαρχος θα ξαναπληρώσει με
λεφτά των Δημοτών, για ν’ αποκαταστήσει την ανευθυνότητα των πρώτων υπευ-

θύνων της Δημαρχίας Μάντεση, την
οποία συνεχίζει η παρούσα δημοτική
αρχή βεβαρυμένη με την αναγνώριση και
πλήρη επίγνωση της εγκληματικής αυτής
ενέργειας.
Ετέθησαν ήδη προ των ευθυνών τους.
Κ. Βενετσάνος

Καλωσόρισαν το Μάη χορεύοντας στα Σπάτα
Χορευτική ήταν η πρώτη εκδήλωση του Οργανισμού Παιδείας
Πολιτισμού
&
Περιβάλλοντος “Ο Ξενοφών”,
που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 29 Απριλίου στην
κεντρική πλατεία των Σπάτων
με τίτλο «Χορεύοντας καλωσορίζουμε το Μάη».
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας
Χρήστος Α. Μάρκου, ο οποίος
στη σύντομη ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «σ’
αυτές τις δύσκολες συνθήκες
που ζούμε, φαίνεται πως η
καλλιτεχνική δημιουργία και η
πνευματική αναζήτηση είναι
ίσως τα μόνα μέσα κοινωνικής
αντίστασης στην μιζέρια και
στην κοινωνική απόγνωση,
που πλήττει την ελληνική
πραγματικότητα και ότι σήμερα μέσα σ’ αυτό το κλίμα έρχεται
ο
νεοσύστατος
Οργανισμός ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που
φέρει το όνομα του ιστορικού ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ να τιμήσει, στην πρώτη δημόσια
δραστηριότητά
του,
την
παγκόσμια ημέρα του ΧΟΡΟΥ, που
γιορτάζει η ανθρωπότητα σήμερα».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πρόεδρος του φορέα «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Παναγιώτα Μάρκου κάνοντας μια
σύντομη ομιλία με θέμα: «Ο Μάης
μέσα από τη λαογραφία».
Τα παιδιά που εμφανίστηκαν και χόρεψαν απέσπασαν ζεστό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους και
προέρχονται από τις σχολές Χορού
που συμμετείχαν:
Σχολή μπαλέτου Άντας Γαλομιτάκου Παπαχρήστου
Σχολή χορού ΑL RITMO LATINO Πόπης
Μαζοκοπάκη,
Σχολή χορού LA DANSE RENE RENESSIS, και το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα
Σπάτων.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η μεγάλη
πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωποι φορέων.
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Το Μαρκόπουλο απορρίπτει την πρόταση, αλλά συζητάει
Συνέχεια από τη σελ. 3

Πληρώνω Οσο Πετάω!
Ο κάτοικος κ. Βουλγαρίδης τόνισε ότι το 2010 ψηφίστηκε νόμος για τα σκουπίδια, με τίτλο “πληρώνω όσο
πετάω” (Π.Ο.Π).
Στο πρόγραμμα Π.Ο.Π. τα νοικοκυριά πληρώνουν ένα
"μεταβλητό χρηματικό ποσό", ανάλογα με την ποσότητα
αποβλήτων που παράγουν και τις αντίστοιχες υπηρεσίες
που απαιτούνται για την διαχείρησή τους και όχι με
βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού τους ή με πάγια "ταρίφα", ανάλογα με το δήμο. Μπορεί να φανταστεί κανείς λοιπόν ότι σε λίγο τα σκουπίδια μας θα τα
πληρώνουμε πολύ - πολύ ακριβά!
Εχουμε γράψει σχετικά σε προηγούμενο φύλλο μας και
θα επανέλθουμε γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε
όλοι ότι πρέπει να μπούμε στη φιλοσοφία της ανακύκλωσης αφ’ ενός οι πολίτες και στην διαχείριση των
απορριμμάτων οι Δήμοι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την απόφαση που διάβασε ο Δήμαρχος κατά πλειοψηφία (η πλειοψηφία και η
μείζονα μειοψηφία).
Τα νέα πάντως προχωρούν· πραγματοποιήθηκε και η

ε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα ζει και αναπνέει στους ρυθμούς τους οποίους
επιβάλλει το περιβόητο μνημόνιο. Ένα μνημόνιο το οποίο συμφωνήσαμε (ως χώρα) από
κοινού με τους πιστωτές μας και το οποίο,
όπως όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε, οδηγεί
στη λεηλασία του τόπου μας προς χάριν των
διεθνών τοκογλύφων. Ένα μνημόνιο που έχει
γίνει «βωμός» πάνω στον οποίο θυσιάζεται
μια ολόκληρη χώρα και ο Λαός της, προκειμένου να μη ζημιωθεί το διεθνές κεφάλαιο.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με την ευκαιρία
αυτής της μαύρης επετείου, να κάνουμε
έναν απολογισμό του τρόπου με τον οποίο
έδρασε αυτό το «καταραμένο» μνημόνιο.
Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε το όπλο του
φόβου. Οι επιδρομείς έπρεπε να δημιουργήσουν μια κατάσταση πανικού, ώστε να διευκολυνθεί η επέλασή τους. Στο πλευρό τους
στάθηκε, ως εξαίρετος σύμμαχος, η Κυβέρνηση. Οι Έλληνες άρχισαν να υβρίζονται ως
διεφθαρμένοι, τεμπέληδες, χαραμοφάηδες,
βολεψάκηδες, ανεπρόκοποι, απατεώνες κλπ.
Σκοπός τους ήταν να τρομοκρατηθούμε και
να πιστέψουμε ότι καταστρεφόμαστε ώστε,
στην συνέχεια, να αποδεχτούμε ευκολότερα
κάθε είδους μέτρο προς χάριν της σωτηρίας
μας..
Μόλις επεκράτησε τελικά ο τρόμος, ακολούθησαν τα επιλεγμένα δεδομένα, ότι δήθεν
έπρεπε επειγόντως να βρούμε δανεικά για
να μη βουλιάξουμε.
Δηλαδή, παρουσιάστηκε ως ζήτημα επιβίωσης της χώρας το να μη χάσουν λεφτά οι τοκογλύφοι πιστωτές μας!
Κάθε δε φωνή που τόλμαγε να ψελλίσει κάτι
διαφορετικό φιμώθηκε, αφού οι Έλληνες
έπρεπε να ακούνε μόνο αυτό το κατασκευασμένο δεδομένο, επειδή εξυπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό Και αυτός δεν ήταν άλλος

Σ

δεύτερη συνάντηση του Δήμου Λαυρεωτικής με την
Υπουργό Περιβάλλοντος, και αναμένεται να επαναληφθεί στο προσεχές δεκαήμερο και επόμενη.
Δεν κατέληξαν σε λύση, δεν είναι άλλωστε τόσο απλό,
αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα προχωρούν. Δόθηκαν
διευκρινίσεις από το Δήμο Λαυρεωτικής και του δόθηκε
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Η Δημοτική Αρχή πάντως, είναι αποφασισμένη να βρει
και θα βρει λύση. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Βασ. Θηβαίος «να είστε σίγουροι ότι εμείς θα
βρούμε τη λύση και θα γίνουμε παράδειγμα για όλη την
Ελλάδα».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ετοιμοι για μια διαχείριση
με συμφωνημένη μέθοδο
Με το σκεπτικό, ότι κάθε ευρύτερη περιοχή και ομάδα όμορων Δήμων, οφείλει να επωμίζεται η ίδια, τα βάρη της ανάπτυξής της και να τα αντιμετωπίζει με τρόπο,
αποτελεσματικό, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, δηλώνει την ετοιμότητά του, να συμπεριληφθεί και
να συμμετάσχει επί ίσοις όροις, σε ένα νέο Φορέα Διαχεί-

ρισης των Απορριμμάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής.
― Είμαστε επίσης έτοιμοι, να δούμε και να εξετάσουμε ενδελεχώς και με επιστημονική επάρκεια, τον ειδικότερο
τρόπο, με τον οποίο ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείων, θα
μπορούσε να συμβάλει σε μια κοινά αποδεκτή και συμφωνημένη μέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο, περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη, για όλους τους συμμετέχοντες Δήμους.
― Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω, αποτελεί και
η δίκαιη ισοκατανομή, των όποιων περιβαλλοντικών
βαρών μεταξύ των συμμετεχόντων Δήμων, για τα οποία ο
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείων δηλώνει την αυτονόητη
ετοιμότητα και την έμπρακτη διάθεση ανάληψής τους και
την αντιμετώπισή τους, με τρόπο που οι συνέπειες τους,
δεν θα ξεπερνούν τα αποδεκτά όρια που θέτει η επιστήμη,
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του! Ειδικότερα, αποκλείουμε οποιαδήποτε εναπόθεση υπολειμμάτων απ’ την
επεξεργασία των απορριμμάτων, στον χώρο των Λατομείων Μερέντας.
― Επίσης θα διεκδικήσουμε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά
οφέλη απ’ την διαχείριση των απορριμμάτων, μέσα απ’ τον
Φορέα στον οποίο θα συμμετάσχουν αποκλειστικά και μόνο
και θα έχουν την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του, οι Δήμοι
της Νοτιοανατολικής Αττικής: Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογείων, Σαρωνικός, Λαυρεωτική.
Αννα Μπουζιάνη

Ένας χρόνος
εφαρμογής
Μνημονίου
από το να πειστεί ο Λαός ότι ήταν εξαιρετικά τυχερός που η χώρα μπορούσε να δανειστεί μέσω του μνημονίου με επιτόκιο
5-6%. Σε αυτήν τη κατάσταση που βρέθηκε ο
Λαός στη πλειοψηφία του, δεν ήταν σε θέση
να σκεφτεί το αυτονόητο: Αφού η χώρα δεν
ήταν σε θέση να αποπληρώσει δάνεια με
τόκο 1,5-2,5% πώς θα τα κατάφερνε να τα
αποπληρώσει με επιτόκιο 5-6% και τα οποία
μάλιστα τα έπαιρνε για να καλύψει τα φτηνότερα προηγούμενα δάνεια και όχι για να
μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις
όπως μας έλεγαν;
Εδώ στην παραζάλη που βρέθηκαν ξαφνικά
οι Έλληνες ήταν η κατάλληλη στιγμή για το
επόμενο βήμα: Να αποδεχτεί ο Λαός μια πολιτική αιματηρής λιτότητας. Μιας λιτότητας
τάχα απαραίτητης για να "συμμαζευτούμε",
μόνο που απώτερος σκοπός της ήταν το τσάκισμα όλων των λαϊκών κεκτημένων και η κατεδάφιση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους.
Έτσι, χωρίς καλά – καλά να το αντιληφτούμε, οδηγηθήκαμε στη συρρίκνωση του
δημόσιου τομέα και στην αφαίμαξη μισθών
και συντάξεων. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η επιτάχυνση της επερχόμενης
ύφεσης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
ύφεση σημαίνει μικρότερη παραγωγή, άρα
και μείωση του ΑΕΠ. Συνεπώς, βρεθήκαμε
υποχρεωμένοι να πληρώνουμε στους δανειστές μας υψηλότερες δόσεις (λόγω υψηλό-

του Δημήτρη Κυπριώτη
τερου επιτοκίου) με μικρότερο ΑΕΠ. Ποιοι
είναι αυτοί που νομίζουν ότι τώρα θα τα καταφέρουμε εκεί που πριν αποτύχαμε; Προ
μνημονίου, η χώρα χρωστούσε περίπου 300
δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, μετά από ένα
χρόνο εφαρμογής συνταγής μνημονίου,
χρωστάει 450! Κι αφού οι δόσεις μεγάλωσαν
και το ΑΕΠ μικραίνει, το πραγματικό βάρος
κάθε δόσης όλο και αυξάνεται.
Εδώ ακριβώς περνάμε στην επόμενη φάση
του «δράματος», αυτή που βιώνουμε αυτές
τις ημέρες. Άρχισαν οι συζητήσεις για τάχα
"διευκόλυνση" της χώρας και δήθεν "επιβράβευση" των λαϊκών θυσιών με επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής ή, ακόμα-ακόμα,
με "κούρεμα" του χρέους. Κι αφού προηγήθηκαν επίμονες προσπάθειες από πολλές κατευθύνσεις να πειστεί ο Λαός ότι η
αναδιάρθρωση του χρέους πρέπει με κάθε
θυσία να αποφευχθεί, φτάσαμε στην ουσία
του θέματος: Ακούμε σε καθημερινή βάση
ότι για να καλυφθεί η έλλειψη ρευστότητας
της χώρας θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχέως σε αξιοποίηση(διάβαζε ξεπούλημα)της
δημόσιας περιουσίας!
Βέβαια, οι λογής-λογής διαμορφωτές της

κοινής γνώμης αποφεύγουν να μας πουν τι
θα γίνει μετά το ξεπούλημα. Όταν, δηλαδή,
θα πάψει η χώρα να προσμετρά στα έσοδά
της τα έσοδα από τις πουλημένες δημόσιες
επιχειρήσεις. Γιατί μέχρι σήμερα τουλάχιστον, το κράτος εισπράττει από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις του ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ,
ΔΕΠ κλπ, αλλά μετά το ξεπούλημα (έστω κι
αν εισπράξει εφ' άπαξ κάποιο ποσό) δε θα ξαναεισπράξει ποτέ ούτε δεκάρα τσακιστή.
Πώς θα καλυφθούν αυτές οι απώλειες σταθερών ετησίων εσόδων; Προφανώς έχει ο
Θεός και δε θα μας αφήσει να πεινάσουμε!
Όμως εδώ δεν πρόκειται να δοκιμάσουμε τη
δύναμη του Θεού, αφού οι πολιτικές δοκιμάζονται και μια τέτοια πολιτική, μοιάζει σαν
να επιβραβεύουμε εκείνον ο οποίος ξεκοκαλίζει την πατρική περιουσία που κληρονόμησε.
Εδώ λοιπόν σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε σήμερα, ακριβώς μετά από ένα
χρόνο εφαρμογής του μνημονίου που δήθεν
θα μας έβγαζε από το αδιέξοδο.
Τώρα τι ακριβώς θα επακολουθήσει;.
Το πιθανότερο είναι πως, όταν το λαϊκό ξεζούμισμα δε θα μπορεί να αποδώσει ούτε μια
σταγόνα, να οδηγηθούμε σε αυτό που μάθαμε όλοι πλέον να ονομάζουμε ως "κούρεμα". Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, σε μια
κατάσταση ελεγχόμενης πτώχευσης!. Εκεί
δηλαδή που μας έλεγαν ότι θα φτάναμε αν
δεν ακολουθούσαμε τις συνταγές του μνημονίου!
Το δίλημμα όμως τώρα είναι αδυσώπητο και
έχει μεταφερθεί στον ίδιο το Λαό:
Θα επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο ή η συμπυκνωμένη αγανάκτηση και η οργή που τον
διακατέχει θα ξεσπάσει και θα ανατρέψει τα
σχέδια των εκμεταλλευτών του;
Τώρα ήρθε η ώρα ο Λαός να αποφασίσει!
Αύριο θα είναι πολύ αργά!
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΛΑ
Καθημερινή εικόνα η ουρά
στην είσοδο της Εθνικής
Τράπεζας στη Βούλα· φαντάζομαι και όπου αλλού
έχει Εθνική Τράπεζα. Οχι
γιατί έχει τον “τρελό”
αριθμό επισκεπτών, αλλά
έχει ένα απαράδεκτα αργό
σύστημα ελέγχου στην είσοδο με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μία ουρά
έξω και άλλη μία μέσα
στην αναμονή, εκνευρισμός και δικαιολογημένες
διαμαρτυρίες.
Οταν δεν έχει κόσμο στον
μέσα χώρο, υπάρχει πρόβλημα ατμόσφαιρας...

Παράδειγμα προς αποφυγήν
Το διάστημα αυτό οι κλήσεις στον Δήμο Παλλήνης
για παράνομο παρκάρισμα
πέφτουν βροχή απο τη Δημοτική Αστυνομια με εντολή του Δήμαρχου Αθ.
Ζούτσου. Ως εδώ όλα καλά
αλλά.....
Την ιδια στιγμή δείτε την
συμπεριφορα του δήμαρχού μας.
Τις φωτογραφίες και το κείμενο, μας έστειλε αναγνώστης, που όπως σημειώνει
έχουν τραβηχτεί απόγευμα
Πέμπτης 28/04/2011 στη
πλατεία του Αγ. Τρύφωνα
στην Παλλήνη.

Ξεφάντωσαν στο Karaoke Party
Το Karaoke Party του Nea
Makri Tennis Club του Επιμορφωτικού Συλλόγου Ν.
Μάκρης!
άφησε
τον
απόηχό του και φέτος με
πολύ καλές εντυπώσεις. To
Σαββατόβραδυ (30/4) γέμισε η γνωστή καφετέρια
flocafe – παραλιακή Ν.Μάκρης - από παίκτες και φίλους του τέννις οι οποίοι
διασκέδασαν, τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρις
εξαντλήσεως!
Την εκδήλωση άνοιξε ο
Magou George, ο τραγουδιστής και συντονιστής του
karaoke night ερμηνεύοντας ελληνικές και ξένες
δημιουργίες. Στη συνέχεια
τα μικρόφωνα έγιναν ανάρπαστα και η παρέα του
Σταύρου Βλαβιανού έδωσε
δυναμικά το παρών!

Ξεφυλλίζοντας τις καλαίσθητες σελίδες του, αποκαλύπτεις τον θησαυρό που σου προσφέρει η φύση
απλόχερα, στην περιποίηση του σώματός σου· μακριά από τα φαρμακεία και τις εταιρείες καλλυντικών.
Απλές συνταγές, με προϊόντα που τα διαθέτουμε
στο σπίτι, μπορείς να χαλαρώσεις, να αρωματιστείς,
να καθαρίσεις το πρόσωπό σου και το σώμα σου.
Αλλά και για την κυτταρίτιδα, για τις ραγάδες και τα
ξηρά και ταλαιπωρημένα χέρια, για τα μαλλιά.

Η όλη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τα Flocafe Ν.Μάκρης (Χρυσός
Χορηγός του N.M.T.C. τα
τελευταία έξι χρόνια) αφιλοκερδώς και καλύπτοντας
όλα τα έξοδα από τον διευθυντή Γιάννη Μπορμπουδάκη
και
από
τα
καταστήματα BEST.
Το N.M.T.C λειτουργεί καθημερινά πρωί-απόγευμα με ξεχωριστά group παιδιών και
ενηλίκων στο Αθλητικό Πάρκο
Ν. Μάκρης (πρώην αμερικάνικη βάση). Το πρώτο μάθημα
είναι δωρεάν μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και οι προπονήσεις πραγματοποιούνται
από τον υπεύθυνο προπονητή
Μιχάλη Γεροδήμο και την προπονήτρια Π. Αλεβιζοπούλου.

“Ομορφη εκ φύσεως”
Κρατώ στα χέρια μου μια φροντισμένη έκδοση της
Εύας Χρυσάνθη - Λιοντήρη που μου κίνησε αμέσως
το ενδιαφέρον από τον τίτλο της: “Ομορφη εκ φύσεως”.

Οι θαμώνες, δεν σταμάτησαν στιγμή να “κλέβουν” το
πάλκο τραγουδώντας και
χορεύοντας με χειροκροτήματα θαυμασμού βεβαίως!

Μια εύκολη, και πολύ σημαντική συνταγή για τον καθαρισμό του σώματος (απολέπιση) θα σας δώσουμε
παρακάτω ως παράδειγμα, με καλοκαιρινά υλικά:

5 ντομάτες και 1 φλιτζάνι ρύζι.
Πολτοποιείτε τις ντομάτες και τις σουρώνετε. Προσθέτετε το ρύζι στο χυμό της ντομάτας και το αφήνετε να μουσκέψει για μισή ώρα.
Ανακατεύετε καλά το μίγμα και απλώνετε με κυκλικές κινήσεις σ’ όλο το σώμα κάνοντας ελαφρύ
μασάζ. Αφαιρείτε με χλιαρό νερό. Ολοκληρώνετε
την περιποίησή σας με μια ενυδατική κρέμα σώματος.
Είναι έκδοση του 2011 από τον “Μύρτο”, τηλ. 210
8028.828
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλύβια, 20 / 4 / 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Είσαι νέος και ζεις στην Ευρώπη; Πήρες την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΖΗΤΑ
ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΤΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει όλους τους κατοίκους
της περιοχής ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η Ελληνική Απογραφή του 2011 (Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011), μια διαδικασία που
πραγματοποιεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με στόχο την απογραφή του πληθυσμού
της Ελλάδας αλλά και των κτιρίων όλης της χώρας.
Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας που αποτελείται από
τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και την Τοπική Κοινότητα
Κουβαρά, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια τροχιά ανάπτυξης με αποτέλεσμα οι ανάγκες του να είναι
μεγαλύτερες σε σχέση με το παρελθόν. Ενώ, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2001, οι κάτοικοι
ήταν 26.320, σήμερα και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες εξυπηρετούμε περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
Η Απογραφή Πληθυσμού θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011. Με την απογραφή
του πληθυσμού, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους και η καταγραφή των
μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους.
Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική για
όλους τους κατοίκους της χώρας. Η βοήθεια και η συνεργασία όλων των πολιτών είναι πολύτιμη, ώστε να
διευκολυνθεί το έργο των απογραφέων και να μπορέσει να αποτυπωθεί ο πραγματικός πληθυσμός κάθε
περιοχής.
Τα αποτελέσματα της απογραφής θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα όχι μόνο για λόγους δημογραφικού ενδιαφέροντος, αλλά, ειδικά όσον αφορά στους δήμους, είναι
μείζονος σημασίας γιατί έχουν άμεση σχέση με την
κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς από
τον αριθμό των κατοίκων που θα απογραφούν, θα
προκύψουν και οι χρηματοδοτήσεις από την πολιτεία
που θα διατεθούν για έργα υποδομής, για κοινωνικές
δομές, για πολιτιστικές δράσεις.
Σας καλούμε όλους να απογραφείτε στο Δήμο Σαρωνικού γιατί είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του δήμου μας και να τον
κάνουμε πιο όμορφο, πιο ανθρώπινο, πιο ισχυρό…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Με το σύνθημα είσαι νέος;
Ζήσε περισσότερο ξόδεψε
λιγότερο, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Κάρτας
Νέων (European Youth Card
Association, EYCA), προωθεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και
πληροφόρησης των νέων
Ευρωπαίων πολιτών στην
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων.

Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
μπορούν να έχουν όλοι οι νέοι,
ηλικίας 13 - 30 ετών. Iσχύει για
ένα χρόνο, στοιχίζει 10 ευρώ
και μπορείς να την ανανεώνεις
κάθε χρόνο μέχρι να κλείσεις
τα 30. Πρόκειται για εκπτωτική
και όχι πιστωτική ή χρεωστική
κάρτα.

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα
Νέων μπορείς να απολαμβάνεις ειδικά προνόμια και αγαθά
τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε
37 άλλες χώρες! (Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Λευκορωσία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία,
Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Φιλανδία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ουγκαρία,
Ιταλία,
Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Ρωσσία, Άγιο Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβε-

Αλήθειες ή ψέματα;
Ακούσαμε και αδυνατούμε να το πιστέψουμε ότι ο δήμαρχος των 3Β, μπλόκαρε
την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας, για άδεια χορήγησης μουσικής
στον χώρο τέχνης και πολιτισμού Art Gallery cafe.
Ημασταν παρόντες στη συνεδρίαση που πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση χορήγησης
μουσικής στο συγκεκριμένο χώρο.
Στον ιστότοπο του Δήμου, στη “Διαύγεια” αναρτήθηκαν οι υπόλοιπες αποφάσεις της
συνεδρίασης εκείνης (12/4), ενώ η απόφαση για το Art Gallery cafe δεν υπάρχει.
Σημειωτέον ότι είναι ο μοναδικός χώρος στην ευρύτερη πειροχή που προσφέρει
ένα ποιοτικό πρόγραμμα με λογοτεχνικές, ποιητικές βραδιές, εικαστικά, παιδικά
κουκλοθέατρα και πολλά πολλά άλλα που έχουμε όλοι χαρεί και απολαύσει.
Ως και ο ίδιος ο δήμαρχος ως υποψήφιος φιλοξενήθηκε στο Art Gallery cafe.
Στο μεταξύ άρχισαν τα όργανα στο νυχερινό κεντρο με τα πολλά διαφορετικά ονόματα στην παραλία, απέναντι από το Νοσοκομείο, όπως μας πληροφόρησαν οι κάτοικοι της περιοχής.

νία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Τουρκία, Ουκρανία & Ηνωμένο
Βασίλειο)
Κατάλογος εκπτώσεων
Ο κατάλογος είναι μεγάλος
στην Ελλάδα και στις χώρες
της Ε.Ε. Απλά δείχνεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και έχεις
ειδική έκπτωση σε προϊόντα,
εισιτήρια και υπηρεσίες όπως:
Πολιτισμός: κινηματογράφοι,
θέατρα, μουσεία, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, συναυλίες, αλλά
και σε καταστηματα ρούχων,
φροντιστήρια,
ξενοδοχεία,
camping κλπ.
Για εκπτώσεις στο εξωτερικό
μπορείς να ενημερωθείς στο
www.europeanyouthcard.com
Μπορείς να την αποκτήσεις με
3 τρόπους:
* Υποβάλεις την online αίτηση
* Στέλνεις την αίτηση με μία
φωτογραφία ταχυδρομικά στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417-11143 ΑΘΗΝΑ
* Πας στα γραφεία του Ινστιτούτου Νεολαίας.
Περισσότερες πληροφορίες,
στα τηλέφωνα 210 - 2599444,
210 - 2599422
www.neagenia.gr

Βαρέα μέταλλα και τοξικά απειλούν την
υγεία των κατοίκων του Λαυρίου
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Θανάσης Αυγερινός, με παρέμβασή του στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, ζητεί ενημέρωση απο
τον Περιφερειάρχη Γ. Σγουρό για
τις ενέργειες που έχει κάνει, ή
σκοπεύει να κάνει, για το μεγάλο
πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων στο Λαύριο αναφέροντας τα
εξής:
"Αποτελέσματα δειγματοληψίας
σε χώρους του 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου απο το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, έδειξαν
τεράστια επιβάρυνση κατά δεκάδες φορές περισσότερο απο το
ανώτατο επιτρεπτό όριο σε βαρέα
μέταλλα
και
τοξικές
ουσίες, όπως μόλυβδος, αρσενικό και κάδμιο.
Γονείς, Δήμος και επιστήμονες,

τοξικών αποβλήτων βρίσκονται
αποθηκευμένα, και μάλλον σε όχι
καλή κατάσταση, στο κτήριο Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πάρκο
Λαυρίου. Το συγκεκριμένο κτήριο
είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση,
και ενδεχόμενη κατάρρευσή
του,απο όποια αιτία, και καταστροφή των δοχείων με τα τοξικά,
θα επέφερε ανυπολόγιστη οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή.
εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την υψηλή ρύπανση που φυσικά δεν αφορά
μόνο τα σχολεία, αλλά και όλη
την ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου.
Σαν να μην έφτανε αυτό, πληροφορίες αναφέρουν οτι 150 τόννοι

Περιμένει λοιπόν ο περιφεριεακός σύμβουλος Θ. Αυγερινός στο
επόμενο συμβούλιο να μάθει τι
τι ενέργειες κάνει η Περιφέρεια
γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα;
Με ποιούς φορείς συνεργάζεται,
αν συνεργάζεται, για να δοθεί ουσιαστική και μόνιμη λύση.
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Το Ψήφισμα κατοίκων του Χερώματος Βάρης
στη Βουλή από τον Γιώργο Βλάχο
O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιος Βλάχος,
έφερε στη Βουλή το ψήφισμα των κατοίκων «Χερώματος» της Βάρης.
Σύμφωνα με την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το
αδιέξοδο συνεχίζεται, αφού η Κυβέρνηση δεν θέλει να
κατανοήσει τα πραγματικά δεδομένα στη περιοχή.
«Νίπτοντας τας χείρας της» αφήνει την περιοχή Χέρωμα
χωρίς προστασία, στη λογική δε βλέπω το πρόβλημα,
άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, για εμάς
που ζούμε στη περιοχή, πρόβλημα υπάρχει και απαιτεί
ρεαλιστική λύση.

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
στην ΕΒΔΟΜΗ - τηλ. 210 6030655 - 6937153052 - press@ebdomi.com
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήμου ΚΟΡΩΠΙΟΥ για Αγρότες
Από 5 Μαίου έως 15 Μαίου 2011, (ώρες
12.00μ έως 16.00μμ), στο ισόγειο του Δημαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντίνου 47) θα
μπορούν οι αγρότες:
― να καταθέτουν αιτήσεις για επιδοτήσεις
― να υποβάλλουν τις δηλώσεις για τον
ΕΛΓΑ
― καθώς και το έντυπο εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (αφορά αγρότες του Κορωπίου και της Παιανίας).
Με την υποβολή των στοιχείων αυτών:
― οι δικαιούχοι παραγωγοί διασφαλίζουν την
έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεών τους, τη
σωστή συμπλήρωση της δήλωσης του ΕΛΓΑ
― κατοχυρώνουν την επαγγελματική τους
ιδιότητα με το έντυπο εγγραφής τους στο

ΜΕΤΩΠΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

...για τις ΗΠΑ και
τον Μπιν Λάντεν
Είναι απόλυτη η εναντίωση στον
θρησκευτικό φανατισμό, σε ενέργειες όπως η διεστραμμένη και
αδίστακτη εκατόμβη στους Δίδυμους Πύργους από την Αλ
Κάιντα. Η Δικαιοσύνη κάποτε θα
έπρεπε να έχει τον τελευταίο
λόγο με αποφασιστικότητα και
σαφήνεια.
Ταυτόχρονα όμως είναι βαθιά η
αποστροφή στον τρόπο που λειτουργούν οι ΗΠΑ στην περίπτωση του Μπιν Λάντεν και
επιχειρούν να περάσουν την αντίληψη τους αυτή σε όλο τον
πλανήτη.
...Η σωρός του νεκρού δεν παραδίδεται στους οικείους, θέτοντας
σε αμφισβήτηση ζητήματα πολιτισμού που θεωρούνται λυμένα
από την εποχή του Σοφοκλή με
την Αντιγόνη.
Όλα αυτά δεν είναι απάντηση
στην επιστροφή στην βαρβαρότητα. Είναι μια ακόμα πλευρά
της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Ωρωπός: 30-3-2011
Αρ. Απόφασης: 73
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Ιωάννης
Οικονομάκος λαμβάνοντας υπόψιν:
•Τις διατάξεις του άρθρου 58
του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/0706-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 158
του Ν. 3463/2006.
•Τις διατάξεις του άρθρου 20
παρ. 2 του Ν. 3871/2010 σύμφωνα με το οποίο, τα καθήκοντα
του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα
με τα καθήκοντα του δημοσίου
υπολόγου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μεταφέρουμε την αρμοδιότητα
της διάθεσης πίστωσης (Διατάκτης) στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών
και
Οικονομικών
Υπηρεσιών κον Βλάχο Δημήτριο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Μητρώο Αγροτών.
Τονίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφή του ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και όσοι παραγωγοί δεν την υποβάλουν
δεν θα έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και
δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση
από τον ΕΛΓΑ. Υποχρεωτική εξάλλου είναι
και η υποβολή του εντύπου εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για τις ενισχύσεις των παραγωγών, οι δηλώσεις για το ΕΛΓΑ και το έντυπο εγγραφής
στο Μητρώο πρέπει να υποβληθούν έως 15
Μαίου.
Πληροφορίες : Μπούρδου Ελένη, Δήμος
Κρωπίας /210-6026275 (εσ.149, ώρες επικοινωνίας 9.00πμ-12.00μ).

Δήμος Κρωπίας

Εγκαιρη αποψίλωση οικοπέδων
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μανώλης Γρινιεζάκης και η Διευθύντρια Περιβάλλοντος Δήμου
Κρωπίας Ελένη Υφαντή καλούν τους κατοίκους
Κορωπίου, να λάβουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας της ζωής και της περιουσίας τους με
την αποψίλωση των υπαίθριων χώρων των
ιδιοκτησιών τους και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.
Η αποψίλωση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με
τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
το άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010 και επιβεβλημένη σύμφωνα με τη κοινή λογική. Επίσης,
εφιστούν την προσοχή για την τήρηση των μέ-

τρων πυροπροστασίας μετά την 1η Μαΐου
όπως, απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων-γεωργικών καλλιεργειών χωρίς άδεια από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών ή εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης
κοντά σε δασικές περιοχές κα.
Τέλος, προσκαλούν σε εθελοντική προσφορά
για τη προστασία του Υμηττού και των άλλων
δασικών περιοχών, τους νέους, τους συλλόγους και κάθε Κορωπιώτη, προτρέπουν δε σε
συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα, που δημιουργείται μέσω των προγραμμάτων δράσης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ»

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

- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011, στις 11:00

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

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

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

Η τακτική ετήσια απολογιστική και προγραμματική
Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές για τη Διοίκηση
της νέας χρονιάς, Απολογισμός όλων των Τμημάτων και Ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8
Μαϊου στις 11:00.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι
ανοιχτή για οποιοδήποτε θέμα. Δηλώστε το παρόν,
τις ιδέες, τις προτάσεις σας, στη Γ. Σ. Δηλώστε τη
ενεργή συμμετοχή σας στις εκλογές και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κάθε φίλος του Συλλόγου μπορεί να συμμετέχει, να
εγγραφεί μέλος. Συνδρομή: 20 ευρώ. Μαθητική,
φοιτητική: 5 ευρώ.
Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 6 το
απόγευμα. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και δημιουργείται την ίδια μέρα από όλους τους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ: 22940 98500

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ‘Η ΑΝΟΙΞΗ’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 10 έως 24 Μαϊου 2011 θα πραγματοποιηθεί η
Γενική Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, καλούνται οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες του οικισμού
όπως συμμετάσχουν στην απογραφή. Οι λόγοι είναι
οικονομικοί και αναπτυξιακοί. Εφεξής οι πόροι που
θα διατίθενται από την κυβέρνηση προς το Δήμο θα
είναι ανάλογοι με τον πληθυσμό του.
Ετσι ο Δήμος θα έχει την ευχέρεια να διαθέτει πό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ρους για την καθαριότητα, ύδρευση, πολεοδόμηση
κλπ.
Συνεπώς είναι προς το συμφέρον όλων μας να απογραφούμε στην περιοχή μας. Ενημερώνουμε για
τους παραπάνω λόγους και όποιον γείτονα ή συμπολίτη γνωρίζουμε.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γ. Μανιάτης
Δ. Μυκονιάτη

Ημερ/νία: 03/05/2011
Αριθ. Πρωτ.: 12633

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού
Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό εμ κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (με τις μέσες διαμορφούμενες λιανικές
τιμές κατά την ημέρα παράδοσής τους), για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών έτους 2011 και συγκεκριμένα από 01/07/2011 – 31/12/2011
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 715.710,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για
ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Κίνησης του Δήμου
Παλλήνης Αρμόδιος: Βασιλείου Νίκος Τηλέφωνο: 210-6032898.
Ο Δήμαρχος
Ζούτσος Αθανάσιος

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε τη
στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

Specia-

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

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)

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

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

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΕΒΔΟΜΗ

7 ΜΑΪΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας
Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο (ΠΕΣ)
Το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο (ΠΕΣ)
είναι από τα συχνότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πριν από την
εμμηνόπαυση.
Οι εξάψεις είναι το πλέον συχνό σύμπτωμα, η κατάθλιψη ακολουθεί και γενικά
υπολογίζεται ότι 90% των γυναικών παρουσιάζουν το σύνδρομο. Στις περισσότερες γυναίκες τα συμπτώματα μπορεί να
είναι ήπια.
Όμως 8% έως 20% των γυναικών, το ΠΕΣ
είναι τόσο σοβαρό που έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή με διαταραχές των
διαπροσωπικών σχέσεων.
Πρόκειται για ένα σύνολο συμπτωμάτων
που επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο και το
σώμα των γυναικών. Η αιτιολογία του
συνδρόμου δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί

πλήρως. Έχει εξετασθεί ο ρόλος των ορμονικών μεταβολών (οιστρογόνα, προγεστερόνη), των νευροδιαβιβαστών και της
σεροτονίνης.
Εμφανίζεται συνήθως κατά την εβδομάδα πριν από την έναρξη της περιόδου.
Όταν αρχίζει η περίοδος τα συμπτώματα
υποχωρούν.
Τα σημεία και συμπτώματα του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου περιλαμβάνουν:

Α. Σωματικά:
― Αίσθημα τάσης και πρήξιμο των μαστών
― Κούραση
― Αϋπνία
― Εξάψεις
― Πονοκέφαλος
― Πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις
― Πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς
(λεκάνη, πύελος)
― Διάρροια ή δυσκοιλιότητα
― Ανορεξία ή βουλιμία και τάση για κατανάλωση γλυκών
― Ενοχλήσεις στο στομάχι και φούσκωμα
Β. Ψυχικά:
― Κατάθλιψη
― Τάση για κλάμα
― Αλλαγές διάθεσης
― Άγχος

― Ευερεθιστικότητα, εκνευρισμός
― Θυμός
― Δυσκολίες συγκέντρωσης και μνήμης
Για την αντιμετώπιση του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου μπορούν να βοηθήσουν η σωματική άσκηση, (γυμναστική,)
η χαλάρωση, οι αλλαγές διατροφής.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις ο γιατρός
μπορεί να συστήσει ορισμένα φάρμακα.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα Αμερικανών γιατρών από διάφορα πανεπιστήμια,
μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, Ε, Β6, Β12, μπορεί να μειώνει
τον κίνδυνο του ΠΕΣ
Νίκος Ιωσηφίδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Συνεργάτης του Επιστημονικού περιοδικού
www.iator.gr

Επιστροφή στις ...ρίζες μας. Συμπόσιο "Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Γαστρονομίας"
Πρόγραμμα Συμποσίου Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Γαστρονομίας, διεξάγεται 7-8 Μαϊου στο
κτήμα Λαζαρίδη (2χλμ. Καπανδριτίου - Καλάμου, όπου θα ακούσετε, αλλά και θα γευθείτε αρχαιοελληνικά φαγητά, ποτά, γλυκά κ.ά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
*Οι ομιλίες θα έχουν ταυτόχρονη μετάφραση σε αγγλικά
και γαλλικά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ
8:30 - 9:30 Προσέλευση, ρόφημα καλωσορίσματος*.
Δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια με παράλληλο
πρωϊνό σε μπουφέ.

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.

9:30 -12:30 4 Εργαστήρια, το καθένα από τα οποία θα
περιλαμβάνει ένα πλήρες αρχαιοελληνικό γεύμα.
12:30 -13:00 «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Γαστρονομία» (Ομιλητής: Παναγιώτης Σουλτάνης).
13:00 -13:30 «Η ιστορία της γεύσης» (Ομιλητής: Γιώργος
Μπόσκου).
13:30 -15:00 Ελαφρύ γεύμα με το πρώτο σεμινάριο γευσιγνωσίας από τον Οινολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου.
15:00 -15:45 «Αθήναιος: ελληνο-αιγυπτιακά εδάφια»
(Ομιλητής: Louis Grivetti).
15:45 -16:30 «Ονομασία Προέλευσης: τοπικές σπεσιαλιτέ
στην Αρχαία και μεσαιωνική Ελλάδα» (Ομιλητής: Andrew
Dalby).
16:30 -17:30 Διάλειμμα-ρόφημα.
17:30 -18:00 «Η ηδονή της λιτότητας: Επικούρειες συμβουλές» (Ομιλητής: Αλβέρτος Αρούχ).
18:00 -18:30 «Διατροφή και Πολιτισμός στην Αρχαία Ελλάδα». (Ομιλητής: Αλέξανδρος Γιώτης).
18:30 -19:00 «Οίνος και Πνεύμα κατά την Αρχαιότητα»
(Ομιλητής: Δημήτρης Χατζηνικολάου).
20:00 Αρχαιοελληνικό δείπνο συνοδεία αρχαιοελληνικής
μουσικής.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ
8:30 -9:30 Προσέλευση, ρόφημα καλωσορίσματος.**
9:30 -12:00 4 Εργαστήρια, το καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα πλήρες βυζαντινό γεύμα.
12:00 -12:45 «Πολίτικη κουζίνα: καθημερινή διατροφή στη

μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη» (Ομιλητής: Johannes
Koder).
12:45 -13:45 Άριστον (ελαφρύ γεύμα). Χωνευτικό ρόφημα
(εύκρατον ή κυμινόθερμον) με το δεύτερο σεμινάριο γευσιγνωσίας από τον Οινολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου.
13:45 -15:00 Ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου του Κτήματος
Λαζαρίδη.
15:00 -15:30 «Νηστεία: η καλύτερη Μεσογειακή δίαιτα»
(Ομιλητής: Αλέξανδρος Γιώτης)
15:30 -16:00 «Η διατροφή και ο ρόλος της στη διατήρηση
της υγείας και της πρόληψης των νοσημάτων κατά τους
αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους» (Ομιλητής: Γεράσιμος
Ρηγάτος).
16:30 -16:30 «Κυνήγι: γαστρονομική απόλαυση; στρατιωτική εκπαίδευση; ή άθλημα-ψυχαγωγία;» (Ομιλητής: Θεοφάνης Καραμπατσάκης).
16:30 -17:00 Διάλειμμα-ρόφημα με βότανα.
17:00 -17:30 «Σιτήσεις, εστιάσεις και ευωχίες. Οι καθημερινές διατροφικές ανάγκες και οι γαστρονομικές προτιμήσεις των Βυζαντινών» (Ομιλητής: Μαρία Λεοντσίνη).
17:30 -18:15 «Καύκος ή φιάλη ή πώς δεν τραπεζώνονται ή
δεν κρατούν ένα ποτήρι στο Βυζάντιο» (Ομιλητής: Ηλίας
Αναγνωστάκης).
18:15 -18:45 «Οίνος και Αίνος κατά τους Βυζαντινούς χρόνους». (Ομιλητής: Δημήτρης Χατζηνικολάου).
19:00 «Αριστόδειπνον»: Βυζαντινό δείπνο με συνοδεία βυζαντινής μουσικής.
Περισσότερα στο hellenicgastronomy.com
Τσουχτερές, θα έλεγα οι τιμές, αφού είναι 150 € και για
φοιτητές 120€. Υπάρχει έκπτωση αν είναι πάνω από τρία
άτομα. Βέβαια στις τιμές περιλαμβάνεται πλήρης διατροφή,
ξεναγήσεις, μεταφορες και άλλα τινά.
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Με αργυρό και χάλκινο μετάλλιο οι ομάδες του Αρη Βούλας στο Πινγκ Πονγκ
Ανάμεσα στις 4 καλύτερες ομάδες Κορασίδων σε όλη την Ελλάδα, η δεύτερη και η τρίτη είναι του Αρη Βούλας
Αυτό που καταφέρανε οι μικρές αθλήτριες της Βούλας, μέσα
στο τριήμερο 29, 30 Απριλίου και 1 Μαΐου, ξεπερνά και τις πιο
φιλόδοξες απαιτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι φίλαθλοι των ομάδων του Αρη: Στις 4 καλύτερες ομάδες κορασίδων στην Ελλάδα, η δεύτερη και η τρίτη να είναι από τη
Βούλα.

Η ομάδα κορασίδων του Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ με τις αθλήτριες Καραβίδα, Βλάχου, Καζαντζή και τους προπονητές Λιλή, Κωστόπουλο και Δήμα.

Η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (χωρίς την
πρώτη της παίκτρια, Εμίρη, η οποία λόγω τραυματισμού δεν

Πρωταθλητής "Η Πρόοδος"
στην επιτραπέζια αντισφαίριση
Πρωταθλητής Ελλάδος
ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης

έλαβε μέρος στους αγώνες) κατάφερε να φτάσει μέχρι τον
τελικό και να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο. Στους αγώνες
των ομίλων ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έχασε με 3-2 από την ΕΔΕΣΣΑ
και κέρδισε με 3-1 την ΒΟΚΑΡΙΑ και 3-2 την ΚΑΒΑΛΑ. Με τις
νίκες αυτές πέρασε στα προημιτελικά όπου κέρδισε με 3-2 την
ΠΕΥΚΗ και ξανασυνάντησε στα ημιτελικά την ΕΔΕΣΣΑ την
οποία και κέρδισε με 3-1. Στον τελικό έχασε φυσιολογικά από
τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ που είχε και την πληρέστερη
ομάδα. Ηρωίδα των αγώνων του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ υπήρξε η μικρή
αθλήτρια Αγλαΐα Βλάχου (πηγαίνει στην Στ’ τάξη) η οποία στα
πιο κρίσιμα σημεία των αγώνων έδειξε ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Την ομάδα αποτελούσαν οι αθλήτριες Καζαντζή, Καραβίδα και Βλάχου.
\
Και η άλλη, όμως, ομάδα από τη Βούλα (ΑΡΗΣ 2006, Πατεράκη, Στραϊτούρη, Γκοβάτσου, Χατζηαντωνίου) στάθηκε με
επιτυχία στο δικό της αγωνιστικό πρόγραμμα. Στους αγώνες
των ομίλων κέρδισε με 3-0 την ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, με 3-2
τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ και έχασε με 3-1 από την ΠΕΥΚΗ.
Με τις δυο αυτές νίκες πέρασε στα προημιτελικά που συνάντησε τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και τον νίκησε με 3-2. Στα
ημιτελικά έχασε με 3-1 από τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και
έτσι περιορίστηκε στη 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
Στα ατομικά αγωνίσματα η Πατεράκη έφτασε μέχρι την 16άδα.
Στο διπλό παίδων οι Σκουτέρης - Σιαπκάρας κατέλαβαν την

Για τη φετινή σεζόν χορηγός του τμήματος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης ήταν η Τεχνική Εταιρεία "ΙΟΝΙΟΣ
Α.Ε."

Η ομαδα κορασίδων του Α.Ο ΑΡΗ 2006 με τις αθλήτριες Στραιτούρη, Γκοβάτσου, Πατεράκη και τους προπονητές Λιλή, Κωστόπουλο και Δήμα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Διακρίσεις μικρών Σκακιστών του ΣΑΣΚ
Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Σχολικό Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι, που διεξήχθη στη όμορφη Ερέτρια της Εύβοιας.

Το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στο παιδικό πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, πανηγύρισε το Σάββατο 30 Απριλίου ο Αθλητικός Σύλλογος του Νέου
Βουτζά "Η Πρόοδος", ενώ την Κυριακή 1η Μαϊου ο αθλητής τους Κωνσταντίνος Αγγελάκης αναδείχτηκε, στην αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, πρωταθλητής
Ελλάδας στο απλό και το διπλό παίδων.

Ο 14χρονος αθλητής της Προόδου κράτησε τον τίτλο από
πέρσι και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό με
συμπαίκτη τον Ηλία Μιχαηλίδη του Άρη Νικαίας.

τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο και την ίδια θέση κατέλαβαν οι Καζαντζή - Καραβίδα στο διπλό κορασίδων.
Για τη νέα αθλητική περίοδο, η οποία ξεκινά τον προσεχή Σεπτέμβριο, οι ομάδες περιμένουν από τον «Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής» του Δήμου ατων 3Β,
τον προγραμματισμό του και τις οικονομικές δυνατότητες ενίσχυσης των ομάδων, προκειμένου και αυτές με τη σειρά τους
να προσαρμόσουν το δικό τους πρόγραμμα στη νέα πραγματικότητα.

32. Ο αγώνας Κορωπί - Χαλάνδρι για την πρόκριση στη
φάση των 16, θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαϊου στις 11 το
πρωί, στο εντευκτήριο του ΣΑΣΚ (Σωκράτους 18, Κορωπί,
Πλατεία Δεξαμενής)
και η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο που
θέλει να παρακολουθήσει αγώνες σκάκι.
Την ίδια ημέρα αγωνίζονται και δυο παιδικές μας ομάδες
(μία για το Κύπελλο Παίδων και μία για το Κύπελλο Παμπαίδων) όπου στον 1ο γύρο νίκησαν με το ίδιο σκορ 4-0
εκτός έδρας τους αντιπάλους τους.

Αρκετοί μικροί σκακιστές του Σκακιστικού Αθλητικού Συλλόγου Κορωπίου (ΣΑΣΚ) μετείχαν, ο Έκτορας Ζεμανάϊ μάλιστα κατάφερε να τερματίσει 6ος στην Έκτη τάξη των
δημοτικών σχολείων όλης της Ελλάδας (μετείχαν 106 σκακιστές), ενώ ο Μιλτιάδης Κοπαλίδης 15ος, στη δύσκολη
κατηγορία της Α' Γυμνασίου όλων των σχολείων (μετείχαν
72 σκακιστές).
Η επιτυχία των παιδιών είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν
είναι η μοναδική, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν διακριθεί μαζί με άλλους σκακιστές του ΣΑΣΚ
σε Πανελλήνιες Διοργανώσεις. Αναλυτικές πληροφορίες
και αποτελέσματα από τους Πανελλήνιους αγώνες θα
βρείτε στο www.roua.gr
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Κύπελλο Αττικής (ο ΣύλλογοςΑΣΚ
το κατέκτησε το 2009) όπου έχει προκριθεί στη φάση των

Στον ΣΑΣΚ υπάρχουν απογευματινά και βραδινά τμήματα για
παιδιά από 5 ετών, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Το τμήμα των ενηλίκων λειτουργεί κάθε Δευτέρα 19:00 22:00. Οι αγώνες γίνονται κάθε Κυριακή πρωί.
Πληροφορίες στο site του Συλλόγου (www.sask.gr), όπου θα
δείτε το πρόγραμμα των προπονήσεων, το σημείο στο χάρτη
που βρίσκεται ο Σύλλογος και γενικές σκακιστικές πληροφορίες ή επικοινωνείστε με το 6944.147.209
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πρωτιά με το ΝΟΚΒ ο αθλητής

Ενωμένοι Δημιουργούμε

Κωσταντίνος Οικονομίδης

15νθήμερο Γνωριμίας

2-15 Μαϊου
«Βάζοντας ένα λιθαράκι στην
υλοποίηση της Ενωσης των
Δήμων μας», όπως χαρακτηριστικά γράφει στο έντυπό του.
Μπράβο στον Ομιλο, λέμε εμείς.
Αυτό που δεν κάνει ο Δήμαρχος,
το εμπνεύστηκε η χαρισματική
πρόεδρός του Στέλλα ΛαζάρουΤίγκα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, στους
κατοίκους των 3Β, να επισκευθούν
τις εγκαταστάσεις του στο Λαιμό
Βουλιαγμένης εώς 15 Μαϊου και
ώρες 12.00-14.00 τις καθημερινές
και 10.00-13.00 το Σαββατοκύριακο
για μια δημιουργική συνεργασία.

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο αθλητής του Ναυτικού
Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (ΝΟΚΒ), στους αγώνες για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδος Optimist
που πραγματοποιήθηκε από 26 έως 29 Απριλίου στην
Ιτέα Φωκίδος. Στον αγώνα συμμετείχαν οι εκατό καλύτεροι ιστιοπλόοι της κατηγορίας, από όλη την Ελλάδα, όπως μας ενημέρωσε ο έφορος δημοσίων
σχέσεων Θωμάς Τομόπουλος.

Τέλος για τα σχολικά αθλητικά πρωταθλήματα
παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου!
Παρά την κατακραυγή από το σύνολο της εκπαιδευτικής και αθλητικής κοινότητας, για την πρωτοφανή
απόφαση, στο πλαίσιο των περικοπών που ζητά η τρόικα, να αναστείλουν τα σχολικά πρωταθλήματα
των δημοτικών και γυμνασίων, το
έπραξαν!

Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθώντας να “μπαλώσει” τα πράγματα
με δημόσιες δεσμεύσεις της Υφυπουργού ότι τα σχολικά πρωταθλήματα
θα
πραγματοποιηθούν
κανονικά, αλλά λίγο αργότερα, δεν
έπεισε κανέναν. Ηδη βρισκόμαστε
στο πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου,

τα παιδιά αρχίζουν εξετάσεις, ο
χρόνος πλέον είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Το πλήγμα για τον σχολικό αθλητισμό είναι τεράστιο.
Για το θέμα έχουν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι
βουλευτές Βασίλης Οικονόμου &
Γιάννης Δημαράς.

Ο Κωσταντίνος Οικονομίδης είναι πλέον βέβαιο ότι
θα εκπροσωπήσει επάξια την χώρα μας στους Διεθνής Αγώνες του 2011

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου οργανώνει για τέταρτη χρονιά αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού με τίτλο: “Αναφλύστρια 2011”.
Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε 4 εβδομάδες του Ιουνίου με διάφορα αθλήματα
όπως παρακάτω:
Κυριακή 5 Ιουνίου, ώρα 10:00 π.μ. Ποδηλατικός γύρος (mountan biking) 5.000μ 10.000μ. Εκκίνηση κεντρική παραλία Αναβύσσου.
Σάββατο 11 - Κυριακή 12 Ιουνίου, Wind Surfing - Ιστιοπλοϊα Optimist στην κεντρική παραλία της Αναβύσσου (Kouros surf club).
Kυριακή 19 Ιουνίου, ώρα 10.00, Αγώνας δρόμου 1500μ. - 5000μ. & 10000μ. στην
κεντρική παραλία Αναβύσσου.
Κυριακή 26 Ιουνίου, Τουρνουά ποδοσφαίρου - τουρνουά Beach Volley στον
αθλητικό χώρο Anima Club Πυρρίχου - Λάκκα.
Κυριακή 26 Ιουνίου τελικοί Τουρνουά τέννις στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΣΑΦ Κούρος.
Οροι συμμετοχής:
― Στον αγώνα δρόμου και στον Ποδηλατικο γύρο δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
― Στο ποδοσφαιρικό τουρνουά δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες 5Χ5 που θα
συγκροτούνται με ευθύνη τους σε τρεις κατηγορίες ηλικιών.
― Στο beach Volley δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες 3Χ3 που θα συγκροτούνται με ευθύνη των συμμετεχόντων σε δύο κατηγορίες ηλικιών.
― Στο Τέννις δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές που κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες ηλικιών και στα δύο φύλα.
― Στην Ιστιοπλοϊα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από την 1/1/1996.
― Στο Wind surfing δικαίωμα συμμετοχής έχουν ηλικιες από 8 ετών και άνω.
Για τη συμμετοχή πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση που θα την αναζητήσετε στο Δήμο Σαρωνικού (Μαριάννα Μαντζουράτου, τηλ. 22910 41220-22
εσωτ. 113), με e-mail στη διεύθυνση anaflustia2011@gmail.com.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι διάφορη του αθλήματος. για το ποδήλατο
είναι η Πέμπτη 2 Ιουνίου. Για λεπτομέρεις επικοινωνήστε.
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Τα μνημόνια έγιναν της ...μόδας. Μνημόνιο και στους Δήμους
ανακοίνωσε και επίσημα ο Υπουργός Εσωτερικών
Ετσι μόλις προχθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περικοπή
κάθε χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό των
χρεωμένων Δήμων, βάσει του προγράμματος εξυγίανσης που
προβλέπεται από το νόμο του «Καλλικράτη».
58 Δήμοι σε όλη τη χώρα που το συνολικό τους χρέος είναι
μεγαλύτερο του 100% των τακτικών ετήσιων εσόδων, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΑΤΑ, θα μπουν σε τροϊκανό
έλεγχο (τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ΚΕΔΕ και το Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Τα ποσά που αναλογούν σε αυτούς τους Δήμους από τους
θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή χρήματα των εργαζομένων και
των άλλων λαϊκών στρωμάτων, που προέρχονται από τη φορολογία, τον ΦΠΑ και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, θα δεσμεύονται άμεσα και θα αποδίδονται στις Τράπεζες από τις
οποίες οι Δήμοι έχουν δανειοδοτηθεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο
Εσωτερικών, οι Δήμοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Κόκκινοι, Ανοιχτοί Κόκκινοι, Πορτοκαλί.
Για τους Καλλικρατικούς Δήμους, μπορεί το χρέος να προέρχεται από μία Δημοτική Κοινότητα.
Οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής, που εντάσσονται σ’ αυτές
τις κατηγορίες είναι οι παρακάτω ανά κατηγορία:
Κόκκινοι, με συνολικό χρέος πάνω από 150% των τακτικών
εσόδων και της ΣΑΤΑ, και είναι: Περάματος, Αχαρνών, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οι οποίοι όπως
ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών μπαίνουν άμεσα στο
“μνημόνιο”· πριν το Καλοκαίρι, και πιθανόν να μπουν και άλλοι
Δήμοι ωστόσο.
Στην κατηγορία Ανοιχτό κόκκινο δεν ανήκει κανένας Δήμος
της Ανατ.Αττικής.
«Πορτοκαλί» με χρέος από 100% έως 120% των τακτικών
εσόδων και της ΣΑΤΑ είναι: Λαυρεωτική, Ωρωπός και Κρωπία.

Σε Δήμους που έχουν συνολικό χρέος κάτω από 100%, δεν
μπαίνει πρόγραμμα εξυγίανσης.
Οι δανειακές υποχρεώσεις των Δήμων ανέρχονται σε 1,9 δις
€ περίπου.
Σύμφωνα με όσα είπε, σε συνέντευξη Τύπου (5/5), ο Υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, οι Δήμοι που θα ενταχθούν
σε «πρόγραμμα εξυγίανσης» αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:
1. Υποχρέωση διάθεσης μέρους ή του συνόλου των εσόδων,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ θα
χρηματοδοτεί, κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση
- επισκευή των υποδομών.
2. Πάγωμα ή περιορισμό χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.)
3. Πάγωμα ή περιορισμό προσλήψεων και συμβάσεων.
4. Υποχρέωση υλοποίησης του Προγράμματος με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δε θα υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο «εξυγίανσης», περιλαμβάνονται και
μια σειρά άλλων μέτρων, τα οποία θα εξειδικευθούν όταν
συνταχθούν τα ειδικά προγράμματα ανά Δήμο. Τα μέτρα θα
αφορούν την αύξηση των πόρων των Δήμων με ίδια μέσα
(δηλαδή από την αύξηση της δημοτικής φορολογίας, αφού
δεν μπορεί να προκύψει από αλλού) παρά μόνο την εκποίηση
δημοτικής περιουσίας και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και
υποδομών.
Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι νέα έργα θα μπορούν να
πραγματοποιούνται στους συγκεκριμένους Δήμους, μόνο
μέσω του ΕΣΠΑ και του «Προγράμματος Ε.ΛΛ.Α.Δ.Α» (σ.σ.
από ονόματα σκίζουμε!).
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα εξυγίανσης θα γίνει σε
τέσσερα στάδια:
1. Διαπίστωση ανάγκης οικονομικής αξιολόγησης βάση αντικειμενικών κριτηρίων
2. Εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του υπό τους αξιολόγηση ΟΤΑ από τους ορκωτούς λογιστές
3. Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης

4. Έγκριση του προγράμματος από την τριμελή Ελεγκτική
επιτροπή
Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα περιλαμβάνει:
Α. Επιμήκυνση του σημερινού μέσου χρόνου αποπληρωμής
των δανείων των 15 ετών μέχρι 25 για την αποπληρωμή τους
Β. Σημαντική μείωση του επιτοκίου που όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΟ ανέρχεται στο 5,9%.
Πλην των δύο παραπάνω διευκολύνσεων, το πρόγραμμα εξυγίανσης θα παρέχει και περίοδο χάριτος για ορισμένες περιπτώσεις Δήμων που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα
χρέους, η οποία θα καλύπτει τα χρεολύσια, αλλά μόνο για
την παρούσα δημοτική θητεία.
Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε ορισμένες πλευρές των χρεών των δήμων. Πώς δηλαδή δημιουργήθηκαν;
Πώς και γιατί έφτασαν σ’ αυτή την οικονομικά δύσκολη κατάσταση;
Βασική πηγή εσόδων για τους Δήμους, ως γνωστόν, αποτελούν οι πόροι τους από την Κεντρική Διοίκηση και τον Κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους νόμους και το
Σύνταγμα δηλαδή. Ομως, αυτό δε γινόταν, δε γίνεται και
τώρα περιορίζεται ακόμα περισσότερο, παρά τις υποσχέσεις,
προκειμένου να εφαρμοστεί ο “Καλλικράτης” ότι θα έπαιρναν
10,5 δις € που φτάνουν να τους οφείλει το κράτος.
Μη βιαστείτε να πείτε, οι παλιοδήμαρχοι, οι ... και οι αλλιώς·
βεβαίως υπάρχουν και τέτοιοι αναμφισβήτητα.
Αυτά τα χρήματα όμως, είναι χρήματα του λαού, δικά μας δηλαδή που έχουμε πληρώσει μέσω της άγριας φορολόγησής
τους και που υποτίθεται ότι μέρος αυτών των χρημάτων θα
επιστραφεί στους εργαζόμενους με την παροχή έργων και
υπηρεσιών μέσω των Δήμων.
Αφού αυτό δεν γίνεται, οι Δήμοι στρέφονται στις Τράπεζες
με υψηλά επιτόκια και και... Μία ατέλειωτη αλυσίδα κακοδιοίκησης που μας έζεψε, όπως πολύ σοφά είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, σαν μουλάρια στο ζυγό και θα γυρίζουμε αενάως
γύρω από ένα μαγκανοπήγαδο, εκτός και αν αφυπνιστούμε.
Αννα Μπουζιάνη

χώρος του παλιού αεροδρομίου Ελληνικού, βρίσκεται
στις διαπραγματεύσεις, και
σύντομα θα το δούμε ξεπουλημένο σε “επενδυτές;”, στα πλαίσια
της κυβέρνησης να εξοικονομήσει
χρήμα.

Ο

Το “Μητροπολιτικό Πάρκο” και ο
πνεύμονας πρασίνου, που τόσα
χρόνια συζητάμε, προφανώς πάνε
οριστικά στις καλένδες.
Η μοναδική ευκαιρία για να αναπνεύσει το “κλινόν άστυ” χάνεται
οριστικά.
Η φωτογραφία είναι από την Πρωτομαγιάτικη πορεία στην Αθήνα.

ην ώρα που έκλεινε η εφημερίδα λάβαμε επιστολή από
τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου, για τον αποκλεισμό του
Δήμου, το οποίο θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.
Σημειώνει πάντως ότι: «Οι συνέπειες των άμεσων κυβερνητικών ρυθμίσεων για τον Δήμο μας, θα είναι εξαιρετικά σκληρές:
1) Απαγορεύεται ρητά να προσλάβουμε νέο προσωπικό, ούτε
καν με την μορφή συμβάσεων, παρά μόνο σε εξαιρετικά
σπάνιες και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις.
2) Απαγορεύεται να κατασκευάσουμε νέα έργα (δεν θα χρηματοδοτούνται) και επιτρέπεται μόνο, να συντηρούμε τα
ήδη υπάρχοντα έργα.
3) Απαγορεύεται να χρηματοδοτούμε όλες τις πολιτιστικές
(θεατρικές, χορευτικές κ.λ.π.) εκδηλώσεις και πιθανότατα
τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου
μας.
4) Υποχρεωνόμαστε να ξεχρεώσουμε μέσα σε πέντε χρόνια,
κάνοντας γι’ αυτό τον σκοπό, όλες τις αναγκαίες περικοπές στα κονδύλια εξόδων του Δήμου μας.

Τ

Ενα χρόνο ακριβώς μετά, ο Στρος Καν, με τις δηλώσεις του απέδειξε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου
όταν έλεγε ότι «λεφτά υπάρχουν» και ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να προσφύγουμε στο ΔΝΤ», είχε
ήδη σχεδιάσει μυστικά και συμφωνήσει “υπόγεια”, την υποδούλωση της χώρας!

