
Κοινωνικά άδικα και αναποτελεσματικά

τα μέτρα τρόικας και κυβέρνησης

Επισκευάζονται ή επεκτείνονται

τα κτίρια στο Ορφανοτροφείο; Η Ηλέκτρα Βενετσάνου
Πολύτιμη και άοκνη συνεργάτις της

ΕΒΔΟΜΗΣ επί μία 5ετία και πλέον, μετά

την αποφοίτησή της στις μεταπτυχιακές

σπουδές της στο Mediterranean College,

τμήμα Executive Diplome in Journalism &

Management, αναλαμβάνει επάξια την αρ-

χισυνταξία της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Καλή σταδιοδρομία και καλή πρόοδο.

Η Διεύθυνση και οι συνεργάτες της ΕΒΔΟΜΗΣ 

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 726 
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2424 "Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει

τη φωνή παρά μονάχα στην πομπή της

κηδείας. Που δεν συμφιλιώνεται παρά

μονάχα μες τα ερείπιά του. Που δεν

επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο

λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την

πέτρα". Χαλίλ Γκιμπράν

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΨΕΥΔΗ και

ψευδοΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
«Στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε πολεμούν 
και στο τέλος νικάς» Μαχάτμα Γκάντι 

Ο τίτλος του άρθρου αποδίδει σε τρεις λέξεις το κλίμα

που θα επικρατήσει κατά της αριστεράς, στην προεκλο-

γική περίοδο των επικείμενων εκλογών.

Τρομοκρατία, φοβικά σενάρια, για το ενδεχόμενο από-

κλεισης ή κατάργησης του «μονόδρο-

μου» του μνημονίου και της δανειακής

σύμβασης. 

Η τρομοκρατία αυτή θα ασκείται ενορ-

χηστρωμένα από τα κόμματα της μνη-

μονιακής υποτέλειας της Ελλάδος. Από

τα κόμματα και τους ανθρώπους που

έχουν τη μεγάλη και κύρια ευθύνη της

δυσχερέστατης κατάστασης που έχει

περιέλθει η χώρα μας και ο λαός μας. 

Από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.

Ψεύδη που θα εκτοξεύονται από τους ίδιους πίδακες ή

θα εκχέονται από τις ίδιες μολυσμένες πηγές. 

Από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Και θ’ αναπαράγονται από

τους διαπλεκόμενους «παπαγάλους». Τα Megάλα κανά-

λια και τα εκδοτικά συγκροτήματα. 

Ψευδοδιλήμματα, αλλά και προβοκάτσιες, από τους

Πρωθιερείς, τις ιέρειες και τα παπαδοπαίδια, των δύο

κομμάτων της συνευθύνης για την κατάντια και την πα-

ράδοση της χώρας. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Είμαστε ένας λαός με παλι-
καρίσια ψυχή, που κράτησε 
τα βαθιά κοιτάσματα της
μνήμης του σε καιρούς
ακμής και σε αιώνες διωγ-
μών και άδειων λόγων.
Τώρα που ο  τριγυρινός μας
κόσμος μοιάζει να θέλει να
μας κάνει τρόφιμους ενός
οικουμενικού πανδοχείου,
θα την απαρνηθούμε άραγε
αυτή τη μνήμη; Θα το παρα-
δεχτούμε τάχα να γίνουμε
απόκληροι. (…)
Σβήνοντας κανείς ένα κομ-
μάτι από το παρελθόν είναι
σα  να σβήνει κι ένα αντί-
στοιχο κομμάτι από το μέλ-
λον.

Γιώργος Σεφέρης

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Σελίδα 24

Τα καμμένα της Πεντέλης,
φωτοβολταϊκά πάρκα Σελίδα  14

Σελ. 24

Η Αιξωνή Γλυφάδας δημόσια δασική έκταση

Βαρύτατες καταδίκες και ποινές Σελ. 3

Ο Δήμος Σαρωνικού στον αγώνα για
διαχείριση των ακτών του

Αντιδρούν στις περικοπές οι Δήμαρχοι

Σελ. 12

Σελ. 17

Αρση απαλλοτρίωσης ή πλη-
ρωμή ζητά η εκκλησία Σελ. 13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Την μεγάλη προβοκάτσια θα την δούμε πιθανότατα αύριο,

στις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου. 

Ευχομαι να διαψευστώ.

Οι πρώτοι εκφοβισμοί, τα πρώτα ψεύδη, τα ψευδοδιλήμ-

ματα εκπορεύονται ήδη, μέσα από δηλώσεις, φραστικές αν-

τιπαραθέσεις, δημοσιεύματα και κουβέντες του καφενείου,

από επαΐοντες και μη. Πρωταγωνιστές, κομπάρσους, ψιθυ-

ριστές. 

Παράλληλα και οι πρώτες μεταμφιέσεις. Άρχισαν να ξηλώ-

νονται (αποκαθηλώνονται) από τους τοίχους των γραφείων,

οι φωτογραφίες του G.A.P. και ν’ αναρτώνται του Beni.

(Κατά ξενική – βαρβαρική απόδωση ο Βενιζέλος). 

Ακολουθεί δειγματοληψία φοβικών πιέσεων, εκβιαστικής

τρομοκράτησης και υβριστικής συκοφαντίας, για να πά-

ρουμε μια πρώτη γεύση: 

― Σαχινίδης (στη Βουλή, απαντώντας στον Τσίπρα, για να

τ’ ακούσει ο λαός, από την τηλεόραση και να «μασήσει»):

«Ο λαός μπροστά στην κάλπη θα θυμάται «τα πετρέλαια
από τον Τσάβες, την έξοδο από το ευρώ και την στάση πλη-
ρωμών με τα οποία έχει ταυτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ»1. 

Στην παραπάνω απόπειρα εκφοβισμού του λαού υπάρχουν

δύο ψεύδη και μια «παρερμηνεία». 

― Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ του Φ. Κουβέλη, δεν είναι υπέρ

της εξόδου από το Eurogroup (ευρώ) και την Ε.Ε. κι αυτός

είναι από τους βασικότερους λόγους που δεν τα “βρίσκουν”

με το ΚΚΕ. 

- Ο Αλ. Τσίπρας δεν μίλησε για στάση πληρωμών, προς

τους δανειστές, αλλά για αναστολή πληρωμών για μια

τριετία. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να θυμίσω παρένθετα, ότι σε

άρθρα μου, επί δύο χρόνια, έχω υποστηρίξει και επιχειρη-

ματολογήσει πως η λύση του προβλήματος του υπερβολι-

κού χρέους, του αβάστακτου άχθους είναι η αναστολή

εξοφλήσεως όσο χρόνο είναι αναγκαίο και η ρύθμισή του

μετά από λογιστικό και συγκριτικό έλεγχο των επιτοκίων. 

Αυτό είναι λογικό και αναγκαίο και ηθικό και δίκαιο και εφι-

κτό γιατί γεννά την προσδοκία στους πιστωτές της ει-

σπράξεως των χρημάτων τους με προσαύξηση του

ισοδύναμου προς τους Γερμανούς, επιτοκίου (1,7%). 

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. απεδέχθησαν αμαχητί τον εξαναγκασμό,

παραδώσαντες σιδηροδέσμια τη χώρα και το λαό της. Επα-

ναλαμβάνεται δυστυχώς η ιστορία. Όσα δε ειπώθηκαν περί

πετρελαίων του Τσάβες, είναι ανάξια αναλύσεως. Θα πά-

ρουμε απ’ όπου μπορούμε με τους συμφερότερους όρους·

και από τη Βενεζουέλα του Τσάβες και από το Ιράν. Δεν

αποκλείουμε κανέναν.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στα φοβικά διλήμματα, στα συν-

θήματα, στους αφορισμούς, στις ύβρεις... Τα κύρια «όπλα»

των «μνημονιακών κομμάτων» και των μειοδοτών ηγητό-

ρων τους, των διαπλεκόμενων και των «Παπαγάλων». 

Όταν μάλιστα προέρχονται από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Β.,

«ή Ευρώπη ή Χάος», πεισθήκαμε!

«Οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ» είναι η συνήθης επωδός του

Θ. Πάγκαλου. Θα μπορούσα να τον αντιπαρέλθω, με το

γνωστό, «έξεστιν (Παγκάλω) ασχημονείν».

Ερωτώ, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ο γηραιός σύνεδρος του ΠΑΣΟΚ

που γιαούρτωσε τον Βενιζέλο στην πρόσφατη συνεδρίαση

του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ; 

Ηταν του ΣΥΡΙΖΑ ο αγανακτισμένος και απελπισμένος πο-

λίτης που καταλήφθηκε από αμόκ και τρομοκράτησε υπαλ-

λήλους και πολίτες στην  εφορία της  Αγ. Παρασκευής; 

Η απάντηση του Πάγκαλου για να με στριμώξει νομικά θα

ήταν: «Δεν καταδικάζεις αυτήν την ενέργεια»;
Δεν καταδικάζω τίποτα και κανέναν επειδή ο οιοσδήποτε

μου το ζητάει επιτακτικά και απειλητικά. 

Για να «καταδικάσω», πρέπει να δικάσω και η δίκη είναι

πολύ βαρειά υπόθεση. Περιβάλλει περίπου τον Δικαστή με

θεϊκές ιδιότητες. Κι εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε βεβαίως,

θεός. Θεατής είμαι. Και σαν ενεργός θεατής βλέπω να πυ-

κνώνουν τέτοιες ή παρόμοιες απονενοημένες δράσεις.

Δράστες θα είναι τα θύματα των πολιτικών επιλογών και

πρακτικών, κυρίως των δύο κυβερνητικών και συγκυβερ-

νώντων κομμάτων. Αυτοί είναι και οι ηθικοί αυτουργοί τέ-

τοιων απονενοημένων ενεργειών. 

«Ευρώ ή Δραχμή»;

«Δημοκρατία ή υπαρκτός Σοσιαλισμός»;

Εκβιαστικά και ψευδεπίγραφα διλλήμματα. 

Η κατάργηση των μνημονίων δεν ισοδυναμεί με έξοδο από

το ευρώ και το ερώτημα τίθεται εκ του πονηρού. 

Από το ευρώ δεν μπορεί και δεν τους συμφέρει να μας βγά-

λει το Eurogroup. Δεν προβλέπεται από καμμία διάταξη.

Μόνο μόνοι μας μπορούμε να φύγουμε, πράγμα που δεν

επιθυμούν ούτε, αυτοί, ούτε οι περισσότεροι από μας, πλην

του ΚΚΕ, που δεν το θέτει όμως ως κύριο ζητούμενο. Άρα,

αυταπόδεικτα είναι ψευδοδίλημμα. Ύστερα, γιατί να φύ-

γουμε εμείς; Ας μας βγάλουν αυτοί, αν μπορούν. 

Σ’ ένα διαζύγιο, δεν σε συμφέρει να φύγεις εσύ. Θα θεω-

ρηθεί «εγκατάλειψη συζυγικής στέγης» και θα βγει το δια-

ζύγιο εις βάρος σου. Αν σε διώξει ο άλλος, σου πληρώνει

και ...διατροφή. Ο συνειρμός είναι απλουστευμένος μεν,

αλλά εύλογος. 

Στο δεύτερο  ψευδο – δίλλημμα, θ’ απαντήσω μόνο στον

πρώτο όρο: Δημοκρατία! Ποιά δημοκρατία; Έχουμε δημο-

κρατία με κουρέλιασμα του Συντάγματος, με εξαθλίωση,

εκφοβισμό και κλοπή του Δήμου; Και δεν μιλώ μόνο για την

κλοπή του μόχθου του συντεταγμένου Λαού, του Δήμου,

αλλά και την εκλογική καταλήστευση, εκτός του 3%, αλλά

και της πριμοδότησης των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα!

Είναι Δημοκρατία αυτό;

Είναι δημοκρατικό, ένα κόμμα που θα λάβει π.χ. το 18% των

ψήφων, δηλ. 54 περίπου έδρες, να διπλασιάσει την κοινο-

βουλευτική του δύναμη, λαμβάνοντας – κλέβοντας – άλλες

50 έδρες μπόνους και να συγκυβερνήσει με το δεύτερο που

θα λάβει 17%, δηλαδή 51 έδρες και να έχουν αθροιστικά

155 βουλευτές; Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία· λέγεται Δη-

μοκράτηση, Δημοδουλεία, Δημοληστεία. Το 35% της μει-

οψηφικής Κυβέρνησής τους, να κυβερνά την πλειοψηφία

του 65%. Αυτό είναι ληστρικό παπατζιδιλίκι! Όσο γα την

πολεμική που ασκείται κατά της αριστεράς και θ’ ασκηθεί

εντονότερα, θα επαναλάβω τη ρήση του Γκάντι,  στην αρχή

του άρθρου: «Στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε πολεμούν
και στο τέλος νικάς». 
Η αριστερά βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο. Στο χέρι της και

καιρός είναι να πάει στο τρίτο.

――――――
1. Πρακτικά Βουλής 16.3.12.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΕΥΔΗ, ψευδοΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Η Παλλήνη τιμά το θέατρο Σελ. 4

Συνεχής δράση της Πρωτοβουλίας
Πολιτών στα 3Β Σελ. 6

Μπαίνει μπρος η αποχέτευση στο
Μαρκόπουλο μέσω ΕΣΠΑ Σελ. 7

Κατάπιαμε την καμήλα... Σελ. 8

Αμαζόνες: πολεμικός λαός
γυναικών γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Παράδειγμα προς μίμηση Σελ. 8

Εκλογές: μονά-ζυγά δικές τους
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Χρυσές διακρίσεις για την Ελλάδα

στα μαθηματικά! Σελ. 10

Αφιέρωμα στην Ημέρα Ποίησης Σελ. 11

Επενδυτικά προγράμματα υδατο-
καλλιέργειας Σελ. 16

Αλλη μια δικαίωση των κατοίκων για
το ΧΥΤΑ Γραμματικού Σελ. 17

Ποδηλατικός γύρος Οινοποιείων Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του συνδυασμού 

“Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις”

Εκδήλωση απολογιμού δράσης του πρώτου χρόνου στο Δήμο

πραγματοποιεί ο δημοτικός συνδυασμός Βάρη Βούλα Βου-
λιαγμένη - Πόλεις για να Ζεις την Κυριακή 1 Απριλίου, στην

αίθουσα "Ιωνία" στις 11.00 π.μ. δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο επικεφαλής του συνδυασμού,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, και θα ακολουθήσουν σύντομες

τοποθετήσεις των εκλεγμένων δημοτικών και κοινοτικών συμ-

βούλων του συνδυασμού. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους δημότες του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  
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Το “Κίνημα Ανεξάρτητων

Πολιτών Σπίθα” 

δεν είναι κόμμα

Διαψεύδει ο Μίκης Θεοδωράκης

Σε δημοσίευμα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»  τεύχους

(22.3.2012), που αφορά ένα νέο γκάλοπ για τις επικείμενες

εκλογές, διαβάζω ότι «ΣΥΡΙΖΑ, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών,

Μίκης Θεοδωράκης-Σπίθα, Ανταρσύα εξακολουθεί να αποτε-

λεί δυνητική επιλογή του εκλογικού σώματος που θα έφτανε

στα 18-20%»

Επανειλημμένα έχω δηλώσει ότι η Σπίθα δεν αποτελεί

κόμμα. Διαψεύδω κατηγορηματικά κάθε πληροφορία - εί-

δηση που με αφορά σε σχέση

με τις επικείμενες εκλογές.

Κατ' αρχήν πιστεύω ότι σε συν-

θήκες απώλειας της Εθνικής

Αυτοτέλειας, με τις σχέσεις

υποταγής στο ΔΝΤ και στην

Ευρώπη των Τραπεζών, με την

παρουσία του κ. Ράιχενμπαχ

και των συνεργατών που εκτε-

λούν ουσιαστικά καθήκοντα

Πρωθυπουργού και υπουργών

και τέλος με την ρητή υποχρέωση της όποιας κυβέρνησης

προκύψει να εφαρμόσει πιστά το απεχθές και επαχθές Μνη-

μόνιο ΙΙ, κάτω απ' αυτές τις συνθήκες οι εκλογές δεν μπορεί

να είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι εντυπώσεων, για να

ξεγελάσουν το λαό δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες, να τον

αποπροσανατολίσουν και να τον αποσυντονίσουν, ώστε μετά

τις εκλογές να επιπέσουν επάνω του με νέα ορμή.

Για να ηττηθεί αυτό το συμπαγές αντεθνικό και αντιλαϊκό Μέ-

τωπο της εθνικής μειοδοσίας και της αντιλαϊκής λαίλαπας, θα

έπρεπε να δημιουργηθεί ένα επίσης συμπαγές μέτωπο των

κοινωνικών δυνάμεων που θίγονται από τις πολιτικές των

Μνημονίων, υπεράνω ιδεολογικών και κομματικών συνόρων.

Και γι' αυτό ανέλαβα να δημιουργήσω το Κίνημα Ανεξάρτη-

των Πολιτών (ΚΑΠ), που το θεωρούσα και το θεωρώ ως ένα

συνδετικό κρίκο γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Δυστυχώς ομολογώ ότι απέτυχα, δεδομένου ότι αντιμετώ-

πισα γενικώς άρνηση συνεργασίας και μάλιστα αναζωπύρωση

του κομματικού πατριωτισμού, που καταδικάζει και πάλι τα

κόμματα της Αριστεράς που επιδιώκουν την παρουσία τους

στη Βουλή, σε ένα ρόλο παθητικού παρατηρητή, ανίκανα να

εμποδίσουν ουσιαστικά, όπως έγινε έως τώρα, τις δραματι-

κές εξελίξεις με θύμα τη χώρα και τον Ελληνικό Λαό.

Μίκης Θεοδωράκης
mikis@mikistheodorakis.gr

Ισόβια σε έναν δικηγόρο και

δύο επιχειρηματίες που κρί-

θηκαν ένοχοι για τη μεγάλη

καταπάτηση δασικής έκτασης

στην περιοχή Αιξωνή Γλυφά-

δας, επέβαλε το Τριμελές

Εφετείο κακουργημάτων. 

Δεκαέξι από τους υπόλοι-

πους κατηγορουμένους, (δι-

κηγόροι, συμβολαιογράφοι

κλπ)  καταδικάστηκαν σε πο-

λυετείς ποινές κάθειρξης.

Η υπόθεση ξεκίνησε να εκδι-

κάζεται πριν ενάμιση χρόνο

περίπου με  26 κατηγορούμε-

νους στο εδώλιο: δικηγόροι,

συμβολαιογράφοι, επιχειρη-

ματίες και ιδιώτες.

Αφορά την καταπάτηση εκα-

τοντάδων στρεμμάτων δασι-

κής έκτασης στην Αιξωνή

Γλυφάδας (όρια με τη

Βούλα), που κάθε χρόνο “καί-

γεται” από δυο-τρεις φορές!!!

Οι κατηγορίες·  αδικήματα απά-

της σε βάρος του δημοσίου,

πλαστογραφία, ψευδών βεβαι-

ώσεων και άλλα, σε συνδυα-

σμό με τις επιβαρυντικές περι-

στάσεις του νόμου 1608/50

περί καταχραστών του δημο-

σίου και από κοντά το λεγό-

μενο παραδικαστικό κύκλωμα.

Με πλαστούς και εικονικούς

τίτλους μεταβιβάστηκαν εκα-

τοντάδες στέμματα δασικής

έκτασης ζημιώνοντας το δη-

μόσιο με ποσό πάνω από 150

εκατομμύρια €.

Οι 5 εξ’ αυτών αθωώθηκαν

ενώ οι υπόλοιποι 21 κατηγο-

ρούμενοι κρίθηκαν ένοχοι,

από το Τριμελές Εφετείο Κα-

κουργημάτων της Αθήνας,

μεταξύ των οποίων και ο ποι-

νικολόγος Αλέξανδρος Λυ-

κουρέζος (αθώος για απάτη

και απόπειρα απάτης, ένοχος

για ηθική αυτουργία σε χρήση

πλαστού εγγράφου σε συν-

δυασμό με τις διατάξεις του

νόμου 1608/50).  

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ Ο ΣΠΑΥ

Την απόφαση χαιρετίζει ο Σύν-

δεσμος Προστασίας & Ανάπτυ-

ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ο οποίος

διαχρονικά υπερασπίστηκε το

δημόσιο, δασικό χαρακτήρα της

έκτασης.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Νίκος

Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα,

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μετά
την υπόθεση Σακέτα, ακόμη μία
μεγάλη διεκδίκηση του ΣΠΑΥ
δικαιώνεται. Οι αγώνες, καθώς
και η συνεχής και διαχρονική
παρακολούθηση του θέματος
από το Σύνδεσμο,  δικαιώνονται
με την απόφαση της Ελληνικής
Δικαιοσύνης. 

Η Αιξωνή Γλυφάδας οριστικά

δημόσια δασική έκταση
21 καταδικάστηκαν με βαρύτατες ποινές

Ο ΣΠΑΥ και οι φορείς δικαιώνονται

Ο Πρόεδρος του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,

Πάνος Καμμένος σχολιάζοντας συνέντευξη του Προ-

έδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε: 

"Για τους συγκυβερνώντες της νέα τάξης πραγμάτων που

πιστεύουν στην κατάργηση του Έθνους - κράτους, τα κινή-

ματα πολιτών η αλαζονeία τους τα κάνει κομματίδια, τους

Έλληνες ανθρωπάρια και την δημοκρατία εκτέλεση εντολών

των τοκογλύφων. Όσοι δεν ακολουθούν "αριστεροί" που

μάλλον πρέπει να αντιμετωπιστούν με τσεκούρια...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΤΟΜΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ:  ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ"
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“Εξαιρετικά δυνατά και 
απίστευτα κοντά”

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου (Αρτεμις),

θα προβάλει την ταινία “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΑ & ΑΠΙ-
ΣΤΕΥΤΑ ΚΟΝΤΑ” (EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY
CLOSE), την Πέμπτη 22 και την Τετάρτη 28 Μαρτίου. Προ-

βολές: 19.00 και 21.30, Διάρκεια: 130'

Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι

του Στίβεν Ντάλντρι (“The

Reader”, “The Hours”, “Billy El-

liot”) και το σενάριο του Έρικ

Ροθ (“Forrest Gump”, “The In-

sider”). Πρωταγωνιστούν οι

Τομ Χανκς, Σάντρα Μπούλοκ,

Τζέιμς Γκαντολφίνι, Ζόι Κάλντ-

γουελ, Μαξ Φον Σίντοφ, Βαι-

όλα Ντέιβις, Τζέφρι Ράιτ και ο

πρωτοεμφανιζόμενος, 11χρο-

νος, Τόμας Χορν, στον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο.

Ο 11χρονος Όσκαρ είναι πεπεισμένος πως ο πατέρας του (Τομ Χανκς),

που πέθανε στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, στο World Trade Cen-

ter, του έχει αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα κάπου στην πόλη...

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ  ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ

«Ο Γλάρος» του Αντον Τσέχωφ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες παρουσιάζουν τη θεατρική πα-

ράσταση «Ο Γλάρος» του Άντoν Παύλοβιτς Τσέχωφ σε

σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου στις 25, 31 Μαρτίου – 1

Απριλίου και 7 Απριλίου στην αίθουσα Πολύτροπο, Πολι-

τιστικές Απόπειρες στις 21:00.

“ΦΑΟΥΣΤ”
Η ταινία ««ΦΑΟΥΣΤ» σε σκηνοθεσία του Αλεξάντερ Σο-

κούροφ παίζεται την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 21:15.
Ένας από τους λόγους που ο "Φάουστ", το αριστούργημά του

Gερμανού συγγραφέα Γιόχαν φον Γκαίτε έχει παραμείνει αλώ-

βητο στο πέρασμα του χρόνου είναι η γλαφυρή και συγχρόνως

ουσιαστική αντιμετώπιση του συγγραφέα πάνω στο αιώνιο ζή-

τημα της  σύγκρουσης Θεού και Διαβόλου, Καλού και Κακού, ηθι-

κού και ανήθικου.  "Ο Φάουστ δεν είναι ήρωας της λογοτεχνίας.

Είναι ένας πραγματικός άνθρωπος με σάρκα και οστά"...

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500
Σε έναν αρχαιολογικό χώρο,
στο ιερό του μυθικού ήρωα
Αμφιαράου, που βρίσκεται
κρυμμένο ανάμεσα  σε πλα-
τάνια, πεύκα και πικροδάφ-
νες στη γραφική κοιλάδα
Μαυροδήλεσι νοτιοδυτικά
του Ωρωπού θα πραγματο-
ποιηθεί η επόμενη ξενά-
γηση, Κυριακή 1η Απριλίου,
της Εναλλακτικής Δράσης.   
Το ιερό εκτείνεται στις δύο
πλευρές της χαράδρας. Τα
θρησκευτικά οικοδομήματα
βρίσκονται στη βορειοανα-
τολική πλευρά, ενώ στα
νοτιοδυτικά βρίσκονται οι

βοηθητικοί χώροι. 
Η ξενάγηση θα γίνει στο
δωρικό ναό του Αμφιαράου
(4ος αι π.Χ), στο αρχαίο
θέατρο, ιερή κρήνη, παρα-
κείμενα λουτρά, βωμό και
άλλα μνημεία, όπως και
στο μικρό μουσείο.
Μετά την ξενάγηση και εύ-
κολη πεζοπορία μιας ώρας
στην κατάφυτη κοιλάδα θα
φθάσουν στη  Σκάλα του
Ωρωπού για φαγητό.

Για συμμετοχή Μ. Κορομηλά  
2108991145 6940308757
Εmail ena.drasi@gmail.com 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ

MΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ

“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ”
(Μια πρωτότυπη  χορτοφαγική ποδηλατοβόλτα)

Την Παρασκευή  30 Μαρτίου, 8μ.μ., οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουν ποδηλατοβόλτα στο χορτοφαγικό

στεκι στο Θησείο «Επιστροφή στην Ιθάκη».

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα (Αφετηρία  Τραμ).

Στο Στέκι θα συζητήσουν για  τη χορτοφαγία.... Θα επιστρέ-

ψουν στην αφετηρία του Τραμ Βούλας. Σύνολο ποδηλατικής

διαδρομής 3 ώρες.

Υπεύθυνοι ενημέρωσης: Κωστής 6937153051

Εβελίνα Σταύρου 6970308448

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3

Θεατρικές Ομάδες και έργα

1.  Δήμος Παλλήνης (Ανθούσα)- εκπολι-

τιστικός – Επιμορφωτικός Σύλ. Ανθού-

σας, Θεατρική Ομάδα «Παντός Καιρού»,

«Περλιμπίν και Μπερίσα» του Λόρκα
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Μαραγκουδάκη

2. Δήμος Λαυρεωτικής (Κερατέα)- Πει-

ραματική Σκηνή Θέατρο «ΘΕΣΠΙΣ», «Ιδα-
νικά με δανεικά» της  Ιριδας Ιωάννου.
Σκηνοθεσία Ιρις Ιωάννου

3.  Δήμος Ν. Μάκρης – Πολιτιστικές Από-

πειρες, «Όνειρο για δύο» του Φούντζι

Σκηνοθεσία: Περικλής Καρακωνστατζόγλου

4.  Δήμος  Παιανίας (Γλυκά Νερά )- Θε-

ατρικό Εργαστήρι  «Γλυκών Νερών»,

Αποσπάσματα από τον Γιώργο Σουρή

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Δρακονταειδής

5. Δήμος Παλλήνης (Κάντζα) – Νεανική

Θεατρική Ομάδα «ΠΑΝΙ ΜΕ ΣΟΜΑ»,

«Ω! Τι κόσμος Μπαμπά» του Κώστα

Μουρσελά
Σκηνοθεσία Ιωάννα  Διαμαντοπούλου

6. Δήμος Βούλας – Θεατρικό Εργαστήρι

του Δήμου «Αντίστροφή Μέτρηση» του

Τζων Μπεντς

Σκηνοθεσία: Μενέλαος  Νταφλός

7. Δήμος Νέας Μακρής (Μαραθώνας)-

Δημοτικό Θέατρο, «Εθνικότητα μου: Το
Χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βιζνίφη
Σκηνοθεσία Νίκος Γκεσούλης

8.  Δήμος Λαυρεωτικής – Θεατρικό Ερ-

γαστήρι Συλλόγου Πελοπονnησίων,

«Ράφτης Κυριών» του Τζωρτζ Φειντώ
Σκηνοθεσία Στέλλα Δρίβα

9. Δήμος Παλλήνης ( Κάντζα)- Θεατρική

Ομάδα  «ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ «Η

ΚΑΝΤΖΑ», «Υπάρχει και Φιλότιμο» του

Σακελάριου – Γιαννακόπουλου
Σκηνοθεσία: Σασα Γκουβέλου

ΤΡΙΤΗ 27/3/12

1.Δήμος Παλλήνης – «Θεατρική Δημι-

ουργία» του Δ. Παλλήνης, «Ελένη» του

Ευριπίδη
Σκηνοθεσία : Βασίλης Αναστασιάδης

2. Δήμος Σαρωνικού – «ΟΡΦΕΑΣ»

Πνευματικό Κέντρο Σαρωνίδος, «Υπο-
ταγή» του Γιώργου Σκούρτη
Σκηνοθεσία: Πωλ Σκλαβός

3. Δήμος Σπάτων – Θεατρικό Εργαστήρι

« Σκηνοβάτες», «Η χαρτοπαίκτρα» του

Δημήτρη Ψαθά
Σκηνοθεσία Φώτης Πετρίδης

4. Δήμος Σαρωνικού (Καλύβια)- Θεα-

τρική Πορεία  «Ανοιχτά Πανιά», «Εκπαι-
δεύοντας την Ρίτα» του Γουίλ Ράσσελ
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινόλης

5. Δήμος Νέας Μάκρης (Ξυλοκέριζα)- Θε-

ατρική Ομάδα «Χωρίς Τσίνορα», «Πατα-
τάκι με ζάχαρη» του Αλαν Μπέννετ
Σκηνοθεσία: Η ομάδα

6. Δήμος Σπατών – Θεατρικό Σύλλογος

«Το 4ο κουδούνι», «Φωνές του δρόμου»
του Ζαν Κοκτώ
Σκηνοθεσία:  Η ομαδα

7. Δήμος Λαυρεωτικής (Κερατέα) - Δη-

μοτική ομάδα ενηλίκων «ΘΕΣΠΙΣ»,

«Σύμβουλος Γάμου» του Τζοι Ουλέτ
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινόλης

8. Δήμος Σαρωνικού (Παλαιά Φώκαια)-

Θεατρικό Εργαστήρι, «Εκκλησιάζου-
σες» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία : Γιώργος Πετρινόλης

9. Δήμος Παλλήνης – θεατρική Ομάδα «Η
λιάστρα» Σύλλογου Μεσσσηνιών  Παλ-

λήνης “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”, «Το Φιόρο του
Λεβάντε» του Γρ. Ξενόπουλου
Σκηνοθεσία : Νίκος Παπαδέας

Η Παλλήνη τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Την παγκόσμια ημέρα θεάτρου τιμά ο Δήμος Παλ-

λήνης, Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Μαρτίου, με μια

σειρά παραστάσεων, όπως παρακάτω, οι οποίες γί-

νονται στο Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117

στην Παλλήνη.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η θεατρική ομάδα

“Φιλοιστρον” του Συλλόγου ΦΕΣ “Η Κάντζα”.

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δημιούργησε το δικό σου

μαξιλάρι στην coco-Mat

Την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου γιορτάζει στις 21 Μαρτίου

η Coco-Mat και διοργανώνει για τον σκοπό αυτό, εβδο-

μάδα μαξιλαριών ύπνου.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου (21/3)  (Pil-

low Week) η Coco-Mat, δίνει την ευκαιρία στους κατανα-

λωτές να δημιουργήσουν το δικό τους μαξιλάρι στο

εργαστήρι, που θα έχει στηθεί στα κατάστημα της εται-

ρείας στη Βούλα (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70),  από 26

έως 31 Μαρτίου, και στη συνέχεια να το προμηθευτούν.

Μέρος του ποσού των εσόδων θα διατεθεί για φιλαν-

θρωπικό σκοπό. 
Η Coco–Mat φέτος, συμπράττει με την Ένωση Αμερικανίδων Γυναι-

κών Ελλάδος και υποστηρίζει τους σκοπούς του Heart Pillow Project

για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

ΣΤΟΝ   ΜΙΚΗ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, ο Δήμος

Σαρωνικού οργανώνει  στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχιακού Μεγάρου Συναυλία της Χορωδίας του

Συλλόγου “ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ  ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”  προς τιμήν

του μεγάλου μουσικοσυνθέτη  Μίκη Θεοδωράκη.  
Διευθύνει ο Μαέστρος Αιμίλιος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία και απαγγελία Γιώργος  Πετρινόλης

Απαγγελία  Τασία  Βαλαχή 

Επιμέλεια κειμένων & Παρουσίαση   Ελένη  Δέδε

Ήχος  και  φως Γιώργος  Κολλιαδήμας

Είσοδος ελεύθερη.

Ο Μανώλης Γλέζος 

στο Μαρκόπουλο
Κυριακή 25 Μαρτίου 

«Στη δυσμενή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία που όλοι

βιώνουμε, οφείλουμε μαζί με τις εκδηλώσεις τιμής των

Αγωνιστών του ’21, να προβάλλουμε παράλληλα και το μή-

νυμα ελπίδας, που φέρνει η μακρόχρονη ιστορία των αντι-

στασιακών αγώνων του έθνους μας, διαχρονικά.

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος εκφραστής αυτού

του μηνύματος, από το ζωντανό σύμβολο της αντίστασης, τον

Μανώλη Γλέζο, ο οποίος από τη θρυλική υποστολή της ναζι-

στικής σημαίας στην Ακρόπολη,

το Μάιο του 1941 και μέχρι σή-

μερα, δεν σταμάτησε ούτε μια

στιγμή, να είναι ο ίδιος μπρο-

στά, στους αγώνες για κοινω-

νική δικαιοσύνη, ανεξαρτησία

και ελευθερία», σημειώνει ο Δή-

μαρχος, στο κάλεσμά του προς

τους δημότες να τιμήσουν την

παρουσία του Μανώλη Γλέζου

στην πόλη.

Ο Μανώλης Γλέζος, θα μιλήσει ανήμερα 25ης Μαρτίου,

στις 12 το μεσημέρι, με θέμα: 

«Οι Εθνικοαπελευθερωτικοί Αγώνες των Ελλήνων», στο

Αμφιθέατρο του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δη-

μαρχείου Μαρκοπούλου), στις 12.00 το μεσημέρι.

Πρόγραμμα Εορτασμού Κυριακής, 25ης Μαρτίου

• Ώρα 9.20 π.μ.: Συγκέντρωση του Δ. Σ. στο Δημαρχείο.

• Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη της πόλης.

• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων. • Ώρα 11:00: Παρέλαση.

• Ώρα 12.00: Ομιλία του Μανώλη Γλέζου, στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Μαρκοπούλου.

«Τι είναι αυτό 
που το λένε Αγάπη…»

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας, στην Παιανία

(Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία), οργανώνει  βραδιά ελ-

ληνικής και ξένης μουσικής με τίτλο: «Τι είναι αυτό που το
λένε Αγάπη…» το Σάββατο 24 Μαρτίου, 19.00- 21.30

Ένα μουσικό ταξίδι με οδηγό την αγάπη, την ομορφό-

τερη λέξη του κόσμου. Ας την αφήσουμε να μας οδηγή-

σει στο χτες, στο σήμερα, στην ανανέωση και στην

ελπίδα για το αύριο…

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: στο 210 -6641545

Link: http://www.satyanandashram.gr/gr_NAV18_sycp.htm

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΔΩΡΗΤΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Κυριακή 1 Απριλίου

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης προσκαλεί τους δημό-

τες στην  τιμητική εκδήλωση για τους δωρητές-εθελον-

τές Γιάννη Πρόφη, Αθηνά Χατζή & Δημήτριο Χατζή,

Σοφία Βασιλείου & Οικογ. Σπύρου Χατζή, Θωμά Πρόφη,

Σάββα Παράσχη, Ηλία Κράλλη, την Κυριακή 1 Απριλίου,

στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας, ώρα  11.00.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε  μια άλλη αντίληψη για την

προβολή του εθελοντισμού ως στάση ζωής  και της συ-

νέχισης του φαινομένου των  δωρητών- ευεργετών. 

«Η γυναίκα στην Αθηναϊκή
Δημοκρατία»

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείο Μαραθώνα, οργα-

νώνουν παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Δημη-

τρόπουλου: «Η γυναίκα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία»
την Κυριακή 8 Απριλίου, ώρα 10.30 π.μ στο Μουσείο Μα-

ραθωνίου Δρόμου  (Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης Μαρ-

τίου), στο Μαραθώνα 

Μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γε-

νική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Παζάρι αλληλεγγύης

Η εθελοντική ομάδα του Αναρρωτηρίου Πεντέλης θα

πραγματοποιήσει το “Πασχαλινό παζάρι”, στην αίθουσα

του Συλλόγου “Η Πηγή” (Εβρου 25 πίσω από το Car-

refour), το Σάββατο 31/3 και την Κυριακή 1η Απριλίου

από 10 το πρωί έως 5 το απόγευμα.

Η εκδήλωση γίνεται με τη στήριξη του Πολιτιστική Συλ-

λόγου Γέρακα “Η Πηγή”.

100 νέοι μουσικοί από Καλαμάτα και

Αθήνα  σε μια συναυλία
μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και η Παιδική Χορωδία του

Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας (που διευθύνει ο Ιβάν Μά-

τζαρης) συμπράττουν με την Παιδική - Εφηβική Χορω-

δία του Ωδείου Αθηνών (υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση

του Κυριάκου Τσολάκη) σε μια συναυλία – παρουσίαση

δύο παραμυθιών, με μουσική του Στάθη Γυφτάκη και

αφήγηση της Λίλλυς Τριαντάρη, στην Αίθουσα Συναυ-

λιών του Ωδείου Αθηνών (Ρηγίλλης & Β.Γεωργίου Β΄ 17-

19, Αθήνα), (Πλησίον Χίλτον - Στάση μετρό

"Ευαγγελισμός") το Σάββατο, 24 Μαρτίου, 7.00μ.μ. με

ελεύθερη είσοδο.

Μία ασυνήθιστη μέρα στο σχολείο: βασίζεται στο ομώνυμο πα-

ραμύθι του συγγραφέα Κόλιν Μακ Νάτον. 

Η Πετρόσουπα βασίζεται σε ένα λαϊκό παραμύθι που εμφανίζε-

ται με παραλλαγές σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ανα-

τολής.   

Εκδήλωση αφιερωμένη

στην 191η επέτειο 

της 25ης Μαρτίου 1891

Ο «ΣΦΗΤΤΟΣ»  του Δήμου Κρωπίας και το 3ο Γενικό

Λύκειο Κορωπίου διοργανώνουν, το Σάββατο 24

Μαρτίου, ώρα 6.00 μ.μ. (Δημαρχιακό Μέγαρο Κορω-

πίου, Βασ. Κωνσταντίνου 47) εκδήλωση με θέμα: 

«Δάνεια – Διχόνοια- Δουλεία:  Τα δάνεια της επα-
ναστάσεως του 1821 ως παράγοντες  υποτέλειας
και κηδεμονίας». 

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Marina & her jazzy friends

Η Μαρίνα Δημητρίου και οι φίλοι της σε ένα μελωδικό ταξίδι

από την τζαζ, λάτιν μουσική εώς και Μάνο Χατζηδάκη, Μίμη

Πλέσσα….
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ»

με την Φλώρα Κατωγά – Λαζάρου.

Μια μουσική διαδρομή στην παλιά Αθήνα με πλακιώτικα τρα-

γούδια, από την οπερέτα του 1920 και τον Αττίκ, μέχρι τις

ρομάντζες του Σουγιούλ, Γιαννίδη, Χαιρόπουλου.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Sounds Perfect

Ελληνικά ή ξένα, καινούργια ή παλιότερα, έντεχνα ή ροκ….

όταν τα τραγούδια μιλούν από μόνα τους, μια κιθάρα και 2

φωνές αρκούν για να τα συνοδεύσουν…..
Φωνή: Ναταλία Λαμπαδάκη, κιθάρα, φωνή : Λένα Τζαμπάζη

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Σμυρνέϊκες ρεμπέτικες βραδιές

Η Φωτεινή Λαμπρίδη (τραγούδι), ο Χαράλαμπος Πολιτόπου-

λος (μπουζούκι – τραγούδι), και ο Γρηγόρης Βενιέρης (κιθάρα

– τραγούδι)  και Σμυρνέϊκα τραγούδια από τον Παναγιώτη

Τούντα στον Μάρκο Βαμβακάρη
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

NEXUS ΈΚΘΕΣΗ

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Η European Expo, ανοίγει την 1η Διεθνή Εκθεση εναλλακτι-

κών μορφών τουρισμού από 29 Μαρτίου έως 1η Απριλίου,

στο εκθεσιακό κέντρο MEC (Λ.Λαυρίου 301 Παιανία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα κληρώσουν ταξίδια. Δω-

ρεάν μεταφορά από Δουκίσης Πλακεντίας προς την έκ-

θεση και επιστροφή.
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Η αλήθεια για την κρίση

και η διέξοδος 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε εκδή-

λωση - συζήτηση, την Τετάρτη 28 Μαρτίου στο Πολιτι-

στικο Κέντρο Λαυρίου, στις 6.30μ.μ. με ομιλητή την

Παναγιώτη Μαυροειδή.

Hμερίδα – Κάλεσμα για νέους

εθελοντές δασοπροστασίας
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και ο Πρόεδρος

του Σ.Π.Α.Υ Νίκος Χαρδαλιάς,  προσκαλούν σε  Hμερίδα

– Κάλεσμα για νέους εθελοντές δασοπροστασίας, την

Δευτέρα 26 Μαρτίου, στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντίνου 47).

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Δήμος Κρωπίας  θα τιμήσει,  το

Πυροσβεστικό Σώμα, τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπη-

ρεσιών Περιφέρειας Αττικής και Αν. Αττικής, την Πυροσβε-

στική Υπηρεσία Κορωπίου, εθελοντικές ομάδες, συλλόγους

και συνεργαζόμενους φορείς  πολιτικής προστασίας για τη

συμβολή τους στην αντιπυρική περίοδο 2011. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ

«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΩΣΤΑ»    

‘Ηθελα,  αλλά δεν μπόρεσα να σ’ αποχαιρετήσω, όταν

έφυγες. Γι’ αυτό και δυσκολεύομαι να το αποδεχτώ. 

Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έφυγε αυτό το «θηρίο», ότι

έφυγε ο “αδερφός” μου. Γιατί αυτό ήσουνα για μένα. Σε

γνώρισα το 1986 και ξεκινήσαμε μαζί, ο καθένας απ’ τη

σκοπιά του να προσπαθούμε το καλύτερο για τα παιδιά

της Βάρης. 

Έκανες περισσότερα απ’ όσα μπο-

ρούσες. Ήσουνα πάντα κοντά τους

και βοηθούσες μ’ όλες τις δυνάμεις

σου, ώστε να λύνονται όλα τα προ-

βλήματα που παρουσιάζονταν. 

Αγαπούσες και τιμούσες τους Δα-

σκάλους και το ‘δειχνες με κάθε

τρόπο. Δεν θα ξεχάσει κανένας τις

γιορτές που οργάνωνες κάθε

χρόνο για να μας δείξεις την αγάπη

και την εκτίμηση που είχες για μας.

Αυτές τις γιορτές που τις κατάργησε  αμέσως ο επόμε-

νος δήμαρχος. Επειδή όμως βρέθηκα δίπλα σου και στο

Δημαρχείο, γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγάπη και τη

στοργή με την οποία περιέβαλες τους εργαζόμενους στο

Δήμο.  Ελπίζω κανένας να μη το έχει ξεχάσει. 

Ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία που μου έδειχνες κάνει

το κενό για μένα δυσαναπλήρωτο. Από δω και πέρα θα μου

λείπει ένας αδερφός, ένας ΦΙΛΟΣ. Θα μπορούσα να γράψω

πολλά περισσότερα αλλά ξέρω ότι δεν θα ‘θελες.  

ΚΩΣΤΑ σ’ ευχαριστώ.

Γεια χαρά ο φίλος σου 

Χρήστος Βαλίνος

ΜΕ ιδιαίτερη προσμονή και χαρά πλη-

ροφορηθήκαμε   το απόγευμα της Κυ-

ριακής 18-3-2012 τα αποτελέσματα

των εκλογών που διενεργήθηκαν για

την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κη-

δεμόνων των δημόσιων σχολειών του

Δήμου μας στο Πρώτο Λύκειο Παλλή-

νης.

Εκλογές, που εδώ και δώδεκα μήνες

έπρεπε να έχουν γίνει, προκειμένου

να ανανεωθεί το Διοικητικό Συμβού-

λιο της πολύπαθης, τελματωμένης και

ερμαφρόδιτης λόγω της συνένωσης

του δήμου μας Ένωσης Γονέων .

Δεν με χαροποίησε  όμως τόσο η σύν-

θεση του νέου ΔΣ, όσο το ότι επιτέ-

λους απαρτίζεται από άτομα που και

τη εμπειρία  διαθέτουν, προκειμένου

να καθοδηγήσουν την Ένωση στην

αποτελμάτωση που είχε περιέλθει,

όσο και την όρεξη, ώστε με συνέπεια

απέναντι στους νόμους και στους κα-

ταστατικούς σκοπούς της να την

εκτοξεύσουν, τολμώ να πω, σε Νέους

Ορίζοντες.

Ελπίζω να λειτουργήσετε με φαντα-

σία, συνέπεια, πληροφόρηση, αμεσό-

τητα και φυσικά με γνώμονα το καλό

των παιδιών μας.

Γι’ αυτούς τους λόγους αγαπητοί

φίλοι εύχομαι ολόψυχα σε όλους,

αδιακρίτως ποιας ιδιότητας ο καθένας

θα λάβει στο Νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο,  καλό κουράγιο και καλή δύναμη.

Μάτια και αυτιά ανοιχτά τις δύσκολες

και σκοτεινές ώρες που την Παιδεία,

τα παιδιά, αλλά και την πατρίδα μας

περιμένουν.

Θα σταθώ συνοδοιπόρος, βοηθός, πα-

ραστάτης και καλοπροαίρετος κριτής

σας.

Μανώλης Κακλιδάκης
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων 3ου Γυμνάσιου Γέρακα

Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής 

της Ένωσης Παλλήνης

Η Επιτροπή Αγώνα Μαρκό-

πουλου και Πόρτο Ράφτη

καλεί στις παρελάσεις στις

24 και 25 Μαρτίου να παρε-

λάσει – διαδηλώσει  η νεο-

λαία μας και ο περήφανος

λαός. 

Καλεί ΟΛΟΥΣ, να πιάσουμε

το νήμα από τις παρελάσεις

της 28ης Οκτωβρίου και

τους αγώνες όλου του προ-

ηγούμενου διαστήματος και

να βγούμε ξανά στο δρόμο.

Καλούμε όλους στις 24

Μάρτη στη μαθητική παρέ-

λαση στο Σύνταγμα – 10πμ

Αμαλίας (Ζάππειο).

Στις 25 Μάρτη στην παρέ-

λαση στο Μαρκόπουλο, στο

πανό της Επιτροπής

Αγώνα, να διαδηλώσουμε

μετά την παρέλαση.

Δηλώνουμε ότι, στις εκδη-

λώσεις που προγραμματί-

ζονται από τον Δήμο

Μαρκόπουλου για την επέ-

τειο της 25ης Μαρτίου, δε

θα ανεχθούμε την παρουσία

κανενός πολιτικού - πολι-

τευτή που στήριξε ή στηρί-

ζει τα Μνημόνια, τους

νόμους και τα μέτρα για το

ξεπούλημα της χώρας και

την εξαθλίωση και τον εξευ-

τελισμό του λαού μας. 

Επισημαίνουμε στους εκ-

προσώπους των σύγχρονων

"κοτζαμπάσηδων" ότι αυτή

η εκδήλωση τιμής και μνή-

μης δεν τους αφορά. 

Καλούμε όλους και όλες,

τους απλούς δημότες και

επισκέπτες του δήμου μας,

να συμμετάσχουν και να τι-

μήσουν την εθνική επέτειο

και τους αγώνες του λαού

μας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ 

«Όχι στα χαράτσια» 

Τηλ. 6934552574, e

pagomarko@gmail.com

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ  «Όχι στα χαράτσια» 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Πολύς ο κόσμος στην προγραμμα-

τισμένη εκδήλωση που οργάνωσε

η “Πρωτοβουλία πολιτών Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης ενάντια

στα χαράτσια”, την Κυριακή 18

Μάρτη, στην αίθουσα  «Ιωνία». Η

εκδήλωση είχε θέμα «Είναι τα

μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας

μονόδρομος; Υπάρχει άλλη

λύση;». Παρουσιάστηκαν τρεις ει-

σηγήσεις από ισάριθμους ομιλητές

– μέλη της «Πρωτοβουλίας»: Το

PSI (γνωστό και ως «κούρεμα»

του χρέους), «ο φόβος ως μέσο

άσκησης της εξουσίας» και «η κα-

τάλυση της δημοκρατίας σαν συ-

νέπεια της κρίσης χρέους».

Ακολούθησε συζήτηση με ερωτή-

σεις αλλά και διάφορες τοποθετή-

σεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις

από τους συγκεντρωμένους πολί-

τες.

Και οι δράσεις της “Πρωτοβου-

λίας” συνεχίζονται.

Την Τρίτη 20 Μάρτη, συγκεντρώ-

θηκαν για τέταρτη φορά στο κατά-

στημα Γλυφάδας της ΔΕΗ και υπέ-

βαλαν 182 δηλώσεις – γνωστοποι-

ήσεις πληρωμής λογαριασμών

ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς χαρά-

τσι. Με την υποβολή αυτή, ο συ-

νολικός αριθμός των λογαριασμών

των πληρωμένων χωρίς χαράτσι,

ξεπέρασε τους 1000.

Συνεχίζουν με την προετοιμασία

εξωδίκου προς τη ΔΕΗ, για την

προειδοποίησή της σε περίπτωση

απόπειρας υπεξαίρεσης των χρη-

μάτων μας - όπως και των χρημά-

των που δικαιούται ο Δήμος ΒΒΒ

(Δημοτικά Τέλη, Φόρος και ΤΑΠ)

και η ΕΡΤ - με σκοπό την κάλυψη

του χαρατσιού.

Προετοιμάζονται για την αντιμε-

τώπιση του ΕΕΤΗΔΕ του 2012,

που θα περιλαμβάνεται και αυτό

στους επόμενους πέντε λογαρια-

σμούς της ΔΕΗ, όπως επίσης και

του ΕΕΤΗΔΕ του 2011 όποτε – και

εάν – αρχίσει να γίνεται απαιτητό

από τις Δ.Ο.Υ.

www.polites3b.blogspot.com

E-mail: polites3b@gmail.com

Τηλ. Γραμμή πληροφόρησης & επι-

κοινωνίας: 2132020007

(Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 –

12:00)

Μπορείτε να τους βρείτε

ΒΟΥΛΑ, Δημαρχείο: Κάθε Τετάρτη

10:00 – 14:00 και 17:00 – 20:00

ΒΑΡΗ, Δημοτικό κατάστημα: Κάθε

Πέμπτη, 10:00 – 12:00

Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη

στις 6:30 μμ, στο Δημαρχείο στη

Βούλα (παραλιακή λεωφόρος),

στην αίθουσα του Δημ.Συμβου-

λίου.

Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής –

άμεσης επέμβασης:

ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171

ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:

6944539542, 6945027027

Συνεχής η παρουσία της “Πρωτοβουλίας 

Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

και μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου
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Γράφει δε μεταξύ άλλων:

Αγαπητοί Συμπολίτες!
Από την ανάληψη των καθηκόντων της ση-
μερινής Δημοτικής Αρχής, το έργο της
Αποχέτευσης, έγινε η βασική προτεραι-
ότητά μας.   
[...] Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας
και μεταξύ άλλων, της άμεσης ανανέωσης
των Περιβαλλοντικών Όρων, της άρσης
της Προσφυγής κατά του Κέντρου Επε-
ξεργασίας Λυμάτων Κορωπιού - Παιανίας,
αναλαμβάνοντας φυσικά και το πολιτικό
κόστος της απόφασης και συντονισμένων
κινήσεων και δράσεων, βρισκόμαστε σή-
μερα στην ευχάριστη θέση, να ανακοινώ-
σουμε την ένταξη του έργου «Δίκτυο
Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
Δήμου Μαρκοπούλου», στο χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ! 
Αυτό πρακτικά, σημαίνει τρία πράγματα:
Α.) Εντός τριών μηνών, θα ξεκινήσουν οι
εργασίες αναβάθμισης του Βιολογικού Κα-

θαρισμού «Μερέντας», η μετατροπή του
σε Τριτοβάθμιο Επεξεργαστή και θα εξα-
σφαλιστεί η πλήρης και άρτια λειτουργία
του! 
Β.) θα προχωρήσει η  δεύτερη (Β’) Φάση
κατασκευής της Αποχέτευσης στον οικι-
σμό Μαρκοπούλου, μήκους δικτύου δώδε-
κάμισυ (12,5) χιλιομέτρων! 
Γ.) θα προχωρήσει η «Μελέτη Επέκτασης
του Βιολογικού Καθαρισμού, από 40.000
σε 80.000 Ισοδύναμους Κατοίκους», για
να συμπεριλάβει και όλο το Πόρτο –
Ράφτη! 
Το συνολικό κόστος του έργου είναι 9,77
εκατομμύρια Ευρώ, τα οποία εξασφαλί-
στηκαν ήδη, ως χρηματοδότηση. 

Επίσης, σχετικά σύντομα και το αργότερο
μέχρι τον Οκτώβριο, θα έχουμε και την έν-
ταξη του έργου  της Αποχέτευσης, όλης
της παράκτιας ζώνης του Πόρτο Ράφτη,
σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων,
συνολικού κόστους δέκα οκτώ εκατομμυ-
ρίων (18.000.000) Ευρώ! 

Αυτό θα γίνει, μόλις ολοκληρωθεί η έκ-
δοση των Αδειών Επέμβασης από τις αρ-
μόδιες Υπηρεσίες, στον Αιγιαλό και σε
χαρακτηρισμένη Δασική Έκταση. Εργαζό-
μαστε με όλες μας τις δυνάμεις και για
αυτήν την εξέλιξη, προχωρώντας διαρ-
κώς,  χέρι με χέρι, τα έγγραφα που χρει-
άζονται, στις διάφορες Κρατικές
Υπηρεσίες!      

Φίλες και φίλοι,
Τον τελευταίο χρόνο, όλοι μας ακούμε
λίγες  περιπτώσεις θετικών ειδήσεων.   Σή-
μερα όμως, ο Δήμος Μαρκοπούλου «γυρί-
ζει σελίδα», αν αναλογιστεί κανείς, την
περιβαλλοντική επιβάρυνση, την επιβά-

ρυνση στην υγεία των πολιτών και την οι-
κονομική αφαίμαξη, που υπήρξαν ως απο-
τελέσματα, της απουσίας Αποχετευτικού
Δικτύου.     
Ας πάρουμε όλοι μας δύναμη και κουρά-
γιο, από την ιστορική αυτή εξέλιξη, γιατί
στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς, ο Δήμος
Μαρκοπούλου, θα έχει πλέον εξασφαλίσει
για την Αποχέτευση Μαρκοπούλου και
Πόρτο – Ράφτη, πάνω από είκοσι οκτώ
(28) εκατομμύρια Ευρώ!

Τα έργα θα ξεκινήσουν μετά από διεθνή
διαγωνισμό και στο τέλος της τετραετίας,
θα έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος,
ενός τεράστιου έργου Υποδομής στον
Δήμο Μαρκοπούλου, έχοντας εξασφαλί-
σει και την μεγαλύτερη χρηματοδότηση
έργου, στην ιστορία της πόλης μας!

Τέλος, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο Ευχαρι-
στώ, στον Περιφερειάρχη Αττικής, κο
Γιάννη ΣΓΟΥΡΟ, στον Προϊστάμενο της
Διαχειριστικής Αρχής, κο Κωνσταντίνο
ΛΕΜΑ και βέβαια στα στελέχη των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ιδιαίτερα
δε, στην Πολιτική Μηχανικό κα Κατερίνα
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ, που εργάστηκαν εξαντλητικά
μαζί με όλους μας, ώστε να έχουμε σήμερα,
αυτή την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση! 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Εκκίνηση για την αποχέτευση Μαρκοπούλου

με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 9.775.000 €
Το πολυπόθητο έργο της αποχέτευσης στα Μεσόγεια είναι ένα δυσεπίλυτο

πρόβλημα που ταλανίζει επί σειρά ετών τους Δήμους της Ανατ. Αττικής.

Ισως το πρώτο “πράσινο φως”, που πήρε ο Δήμος Μαρκοπούλου, με την έν-

ταξη του έργου μέσω ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση 9.775.000 €, να ανοίξει το

δρομο και για άλλους Δήμους.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, με επιστολή του, ενημερώνει τους δημότες

του γι’ αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της πόλης.

Γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο για την “κοι-

νωνική εργασία”, η οποία προσφέρεται μέσω

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες θα

καλύψουν ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανά την Ελλάδα.

Στο Δήμο 3Β, το είχε καταψηφίσει ο εκπρόσω-

πος του ΚΚΕ Κ. Πασακυριάκος, σημειώνοντας

ότι είναι “δουλεμπόριο”, ότι οι ΜΚΟ παίρνουν

ποσοστά και άλλα.

Στο κείμενο απάντησε ο πρόεδρος του Ομίλου

“Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”, Γιώργος Δρίτσας, ο

οποίος αναδεικνύει μία άλλη πλευρά του συγ-

κεκριμένου προγράμματος, στο οποίο μάλιστα

συμμετέχει και ο Ομιλος, άρα τα γνωρίζει εκ

των έσω.

Γράφει μεταξύ άλλων:

[...]Κατανοώντας απόλυτα ότι η σχετική ανακοί-

νωση δεν καταφέρεται ενάντια στις εμπλεκόμε-

νες ΜΚΟ, αλλά στη γενικότερη πολιτική

ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων με όποια

μορφή, παραθέτουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις

για την ορθή ενημέρωση των συμπολιτών μας:

1) Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας είναι

ένα πρόγραμμα - όπως πολλά Ευρωπαϊκά προ-

γράμματα - με ημερομηνία έναρξης και λήξης, με

συγκεκριμένο προϋπολογισμό και κονδύλια και

με δύο βασικούς στόχους: την παροχή κοινωφε-

λούς έργου με υλοποίηση δράσεων προτεινόμε-

νων από τις ΜΚΟ και την προώθηση της

απασχόλησης, σε περίοδο που η χώρα μαστίζε-

ται από την οικονομική κρίση και την ανεργία.

2) Στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ερ-

γοδότης είναι η εκάστοτε ΜΚΟ και όχι ο δήμος.

Ο δήμος έχει το ρόλο του συμπράττοντα, δη-

λαδή μεριμνά για την υποβοήθηση της υλοποί-

ησης του έργου με παροχή τεχνικού εξοπλισμού

κ.α.

3) Οι ειδικότητες και οι προσλήψεις ελέγχονται

και εγκρίνονται αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ και

με συγκεκριμένο λογισμικό μοριοδότησης, βασι-

ζόμενο σε συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν κοι-

νοποιηθεί.

4) Η δημοτική αρχή του Δήμου Βάρης – Βούλας

– Βουλιαγμένης δεν αιτήθηκε οπουδήποτε συγ-

κεκριμένο αριθμό εργαζομένων, αλλά αποδέ-

χτηκε την πρόταση των εμπλεκομένων ΜΚΟ,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δράσεις. 

5) Καμία ΜΚΟ δεν παίρνει «προμήθεια» για κάθε

εργαζόμενο και πόσο μάλλον ποσοστό 5% σε

αντίθεση με ότι αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η

κάθε ΜΚΟ δικαιούται να συμπεριλάβει δαπάνες

υλοποίησης προγράμματος, οι οποίες για να

αποδοθούν θα πρέπει να αποδεικνύονται υπο-

χρεωτικά με τον τρόπο που ορίζεται από την πι-

στοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας και

όπως έχει καθοριστεί από τη Διαχειριστική Αρχή

του Υπουργείου. Το δε ποσοστό των προαναφε-

ρόμενων και αποκαλούμενων έμμεσων δαπανών

κυμαίνεται από 1% και σπάνια ξεπερνάει το 3%

- το χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικού κό-

στους, όταν στο κράτος υπερβαίνει το 15% και

στις αναπτυξιακές εταιρείες το 30% -, δημιουρ-

γώντας την πιθανότητα ακόμη και της ακύρωσης

δράσεων για να μην εκτεθεί η ΜΚΟ, καθώς θα

αδυνατεί να εκπληρώσει τις ανάγκες υλοποί-

ησης του προγράμματος και να πληρώσει τις δα-

πάνες που θα προκύψουν σε τεχνικό εξοπλισμό,

λογιστική και νομική υποστήριξη κ.α.

6) Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο ένα και

μοναδικό πεντάμηνο που προβλέπεται από το

πρόγραμμα. Με ευθύνη της ΜΚΟ, η υλοποίησή

του είναι δυνατή ως το τέλος του έτους 2013.

Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι δεν θα είναι δυ-

νατό να ενταχθούν στο ίδιο πρόγραμμα με την

λήξη του πενταμήνου γιατί πολύ απλά…δεν θα

υπάρχει συνέχειά του. 

Ουδείς θεωρεί ότι η λύση στην καταπολέμηση

της ανεργίας είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα

ή αντίστοιχα προγράμματα μικρής διάρκειας

απασχόλησης. 

Ουδείς αποδέχεται ως λύση στην απασχόληση

το πεντάμηνο ή τα 625 ευρώ σαν ποσό επιβίω-

σης για έναν άνεργο. 

Όμως, δεν επιτρέπεται να ακυρώνουμε, να μην

αποδεχόμαστε και να μην αξιοποιούμε ευκαι-

ρίες, που σε αυτή την οικονομική κρίση θα ενι-

σχύσουν και θα στηρίξουν 55.000 ανέργους,

ειδικότερα μακροχρόνιους, οι οποίοι αντιμετω-

πίζουν ποικίλα προβλήματα με κυριότερο το πρό-

βλημα της επιβίωσης». 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

απάντηση στις αιτιάσεις για τις ΜΚΟ
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Κατάπιαμε την καμήλα...

Είναι ημέρες τώρα που παρακολουθώ στα γυάλινα πα-

ραθυρα να κόβουν και να ράβουν για τους ανοιχτομά-

τες τυφλούς, για τους σπόρτσμαν ανάπηρους και τόσα

άλλα, που μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν.

Και επιτηδείως μας κάνουν να καταπιούμε την καμήλα

των μεγάλων σκανδάλων της Siemens, του Βατοπε-

δίου, του Χρηματιστηρίου, των γαλαντόμικων δωρεών

στις ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρίες με λεφτά του

δημοσίου και τόσων και τόσων άλλων, για να μην πω

για το σκάνδαλο των γερμανικών υποβρυχίων· και η

αναφορά δεν έχει τέλος.

Κανείς δεν δέχεται από κανέναν πολίτη να το παίζει “μαγ-

κας” και τυφλός και να οδηγεί φεράρι, αλλά πολύ περισ-

σότερο δεν μπορεί ο πολίτης να ξεχάσει τα μεγάλα σκάν-

δαλα, που εκείνα μας έφτασαν εδώ, και επιμελώς τα

κουκουλώνουν βγάζοντας στον αφρό τη ...μαρίδα, η

οποία μάλιστα παρασιτίζεται από τους ίδιους!

Για να σταματήσουμε να βλέπουμε τους πολιτικούς

“λαμόγια” θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Και όχι

να ψηφίζουν ασυλίες και  παραγραφές των τόσων

κραυγαλέων σκανδάλων.

Πώς διοχετεύονται... τα ευρώ!

Με 2 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγούνται από τη Γενική

Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ), όσες καταναλωτικές

οργανώσεις είναι εγγεγραμμένας στα μητρώα της

ΓΓΚ! 

Υποτίθεται ότι οι Καταναλωτικές Οργανώσεις παίρ-

νουν αυτά τα κονδύλια για να βοηθήσουν τους δανει-

ολήπτες στους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς των

δανείων τους με τις Τράπεζες! Είναι όμως έτσι;

Ο Συνήγορος Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2012 σε συ-

νέντευξή του σημείωνε ότι από τις 6.875 αιτήσεις εξω-

δικαστικού συμβιβασμού δανειοληπτών, οι 2.669

απορρίφθηκαν, οι 3.744 εκκρεμούν και μόνον σε τρεις

περιπτώσεις έχει επιτευχθεί συμβιβασμός!

Υπάρχουν δε 21 δηλωμένες Καταναλωτικές Οργανώ-

σεις στο δίκτυο διατραπεζικής διαμεσολάβησης επί

συνόλου περίπου 70 τέτοιων οργανώσεων στη χώρα

μας. Οι υπόλοιπες, είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια

είτε δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στο δί-

κτυο.

Όταν ο δανειολήπτης “χτυπήσει την πόρτα” μιας Ενω-

σης καταναλωτών, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει

60 ευρώ περίπου, στην Καταναλωτική Οργάνωση η

οποία θα πάρει και άλλα 40 € για να τον κάνει μέλος

της. Γιατί με βάση τα καταστατικά των Ενώσεων, ο

οφειλέτης θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος,

παρά το ότι ο νόμος  3869/2010 δεν προβλέπει κάτι τέ-

τοιο. Θα πάρει όμως και άλλα 40€ από το πρόγραμμα

το ΕΣΠΑ! 

Κακόμοιρε πολίτη...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Το τρίτον αύ κατέπεφνεν  Αμαζόνας αν-
τιανείρας» Ομήρου ‘’Ιλιάς ‘’ Ζ.  186)*

Στον Πόντο, στη βορειοανατολική  Μικρά

Ασία,  κοντά στον ποταμό Θερμοδώντα

υπήρχε μια πόλη, που τη λέγανε Θεμίσκυρα.

Αυτή η πόλη ήταν ονομαστή,  γιατί εκεί κατοι-

κούσε ένας  μυθικός  λαός, οι Αμαζόνες.

Αυτός ο λαός ήταν απόλυτα πολεμικός και

απετελείτο αποκλειστικά από γυναίκες. Οι γυ-

ναίκες Αμαζόνες,   μισούσαν τους άνδρες,  και

ο  μεν Ομηρος τις ονομάζει “αντιάνειρες”, δη-

λαδή ανδροκτόνες,  ο  δε Αισχύλος “στυγά-

νορες”, δηλαδή μισητές και  φοβερές.  

Στη χώρα που ζούσαν,  δεν υπήρχε κανένας

άνδρας, μήτε  αρσενικό παιδί.  Κάθε  Άνοιξη

οι Αμαζόνες έφευγαν για τους Γαργαρείς, ένα

ανδρικό λαό κοντά στον Καύκασο, με μονα-

δικό σκοπό να πάρουν  το σπέρμα τους  για να

τεκνοποιήσουν.  Στον Καύκασο   έμεναν  πε-

ρίπου δυό μήνες, όσο  τους χρειαζόταν για να

βεβαιωθούν για την εγκυμοσύνη που προσέ-

βλεπε στη  διαιώνιση του είδους.  Αμέσως

μετά, γυρίζανε στην πατρίδα. 

Τα αρσενικά παιδιά με τη γεννησή τους, τα

σκότωναν ή τα  ευνούχιζαν και στην καλύτερη

περίπτωση τα έστελναν πίσω στους πατερά-

δες  Γαργαρείς. Τα θηλυκά τα κρατούσαν και

τα μεγάλωναν κοντά τους κάτω από σκληρή

στρατιωτική εκπαίδευση. Τα δίδασκαν την

τέχνη  του σπαθιού και της τοξοβολίας. Μάλι-

στα για να τεντώνουν καλύτερα  το τόξο, έκο-

βαν και αφαιρούσαν τον ένα μαστό·  αυτόν

που εμπόδιζε τη χρήση του. 

Κάποιοι βέβαια αμφισβητούν την αποτρόπαιη

αυτή πράξη. Η ετυμολογία όμως της λέξης,

«α- μαζών», με το «α» - το στερητικό και το

«μαζός» που θα πεί μαστός, τους διαψεύδει. 

Οι Αμαζόνες λοιπόν,   πολεμίστριες γυναίκες,

με το τόξο μάχονταν για την ανεξαρτησία της

πατρίδας τους και όχι μόνο. Με το σπαθί στο

χέρι, περνούσαν τα χωρικά τους σύνορα,

έφταναν στη Θράκη και στη Συρία, και αλλα-

χού, λεηλατώντας, δηώνοντας,  καταστρέ-

φοντας  αλλά και ιδρύοντας καινούριες

αποικίες και πόλεις. Γι΄ αυτό και η παρουσία

τους ιστορικά καταδηλώνεται  σε διαφορετι-

κούς γεωγραφικούς χώρους.  

Ο Όμηρος αναφέρεται  στην πόλη  “Μυρίνη”

στο Ίλιον, ιδρυμένη από την ομώνυμη και αρ-

χαιότερη  ηγεμόνα των Αμαζόνων. 

Η  πόλη Εφεσος συνδέεται και αυτή με την  ιέ-

ρεια Έφεσο, την αφιερωμένη στη θεά  Αρτέ-

μιδα.  (Εξ΄ού και η Εφεσία Άρτεμις).              

Η Έφεσος  μάλιστα λέγεται, ότι  ήταν  μητέρα

της Αμαζόνας Αμαζούς.   

Άλλοι πάλι μιλούν, ότι στην  ονομασία εμπλέ-

κεται και ο Έφεσος,  ο θείος της βασίλισσας

Αμαζόνας Πενθεσίλειας.**

Ποιά  ήταν  όμως η προέλευση αυτού του

έθνους ή του λαού;

Όντως στην ιστορία υπάρχει μια ασάφεια. Ο

Ρωμαίος   ιστορικός και  Σαλλούστιος, σύγ-

χρονος του Ιουλίου  Καίσαρα, μας λέγει  ότι

οι Αμαζόνες ήρθαν από τη Σκυθία.  Ο Στράβων

από την άλλη μεριά, μας πληροφορεί, ότι οι

Αμαζόνες πήγαν αργότερα στη Σκυθία, όταν

τις εξεδίωξε από τον τόπο τους, ο Ηρακλής σε

έναν από τους άθλους, που του είχε αναθέσει

ο Ευρυσθέας.

Ο Ευρυσθέας, άλλη ιστορία και αυτή. Ήταν

ετεροθαλής αδελφός του Ηρακλή και βασιλιάς

του Άργους. Άτολμος και ακαμάτης, όταν συ-

νάντησε τον Ηρακλή και άκουσε από το στόμα

του ότι θα ήθελε να ζήσει στο Άργος, φοβή-

θηκε για το θρόνο του. Του είπε: «Ναι μεν,

αλλά θα κάνεις δέκα άθλους για να μου απο-

δείξεις την αξία σου». 

Ο Ηρακλής καίτοι γνώριζε την μηδαμινότητα

του Ευρυσθέα, δέχτηκε τη δοκιμασία. Ο ένα-

τος άθλος  αφορούσε  την αρπαγή της ζώνης

της Αμαζόνας Ιππολύτης. Στον αγώνα  για τον

άθλο, εξόντωσε τις Αμαζόνες και  συνέλαβε

την Βασίλισσα Μελανίππη που ήταν και

αδελφή της. Τότε η Ιππολύτη δέχτηκε να

δώσει την ονομαστή(;)  ζώνη της, σε αντάλ-

λαγμα της ζωής  της Μελανίππης.  

Με τις Αμαζόνες είχε πολεμήσει και ο Βελε-

ρεφόντης, ο γιος του βασιλιά της μυθολογι-

κής Εφύρας, που αργότερα την είπανε

Κόρινθο.  Ο Βελερεφόντης  προέβει σε αυτή

την πράξη, μετά από τον εξαναγκασμό που

δέχτηκε από το βασιλιά της Λυκίας Ιόβατο

(άλλη ιστορία και αυτή).

Σε κάποια άλλη μυθική εξιστόρηση, ο Θησέας

εκστρατεύει και αυτός κατά της χώρας των

Αμαζόνων και μαζί με τον φίλο του Πειρίθη,

αρπάζουν τη ωραία  βασίλισσά τους, Αντιόπη

ή Ιππολύτη.  Τότε οι Αμαζόνες εξοργίζονται,

φτάνουν στην Αττική  και στρατοπεδεύουν

μπροστά στην Ακρόπολη. Γίνεται σκληρή

μάχη ανάμεσα στην Πνύκα και στο Λόφο  του

Μουσείου.  Οι Αθηναίοι βγαίνουν νικητές. Ο

Θησέας κρατά την Ιππολύτη, την  παντρεύε-

ται και γεννά γιο, τον Ιππόλυτο. 

Στην Αθήνα, στον τόπο εκείνης της μάχης,

στο λόφο του Αρείου Πάγου στήνεται ιερό· το

Αμαζόνειο Ιερό.  Ταφικός χώρος με την ανα-

μνηστική επιγραφή “Αμαζονίς Στήλη”. Γι’ αυτή

τη μάχη, πριν από τα “Θησεία”,  δηλαδή τη

γιορτή που κάθε τόσο γινόταν προς τιμήν του

Θησέα, ο Πλούταρχος μας λέγει, ότι οι Αθη-

ναίοι θυσίαζαν τιμώντας τις Αμαζόνες· «ή τε

γινομένη πάλαι θυσία ταις αμαζόσι προ των

Θησείων» . 

Η Αμαζονομαχία έχει καλλιτεχνηθεί,  στην

Ασπίδα της παρθένου Αθηνάς, στον Παρθε-

νώνα,  στην Ποικίλη Στοά του Κεραμεικού, τη

ζωγραφισμένη, από τους Πολύγνωτο,  Μικωνα

και Πάναινο, στη βάση του χρυσελεφάντινου

αγάλματος του Δία στην Ολυμπία, και αλλα-

χού. 

Ενίοτε, ίσως και  κακώς, η ιστορία του μύθου

και του θρύλου με κατακτά και παρεκκλίνει

την πέννα μου,  έξω  από την πενιχρή δύ-

σμοιρη καθημερινότητα. Και τότε με κατατρύ-

χουν οι τύψεις. Να είναι τάχατες η φυσική

δειλία μου;  Μα πάλι ο πρότερον βίος μου σε

τέτοια δεν με έχει συνηθίσει, ούτε έχει να  κα-

ταγράψει   τέτοιους συμβιβασμούς και αυτο-

μολήσεις. 

Σε ποιόν όμως να μιλήσεις σήμερα, όταν αυτός

ο απέναντί σου, αυτός με το πολιτικά  σκεβρω-

μένο ανάστημα,  αφήνει τον μαγνητοφωνημένο

λόγο του,  να ρέει ασύστολα και να χύνεται σε

ηθικό σχήμα, ανάλογο με τα συγκοινωνούντα

δοχεία  εις τα οποία  εμπεριέχεται;

Ασχετα όμως με αυτά, ο αγώνας  της Αμαζό-

νας, μεταφορικά είναι ο αέναος αγώνας της

γυναίκας για  χειραφέτηση και αλληγορικά  οι

αμαζονομαχίες, κατά κάποιο τρόπο είναι οι

συνεχιζόμενες συγκρούσεις Ανατολής και

Δύσης· αυτές που για  πρώτη φορά γεννήθη-

καν στην προομηρική εποχή.    Τελικά οι αρ-

χαίοι για όλα κάτι είχαν να πουν και να

προβλέψουν. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Εδώ αναφέρεται η τρίτη δοκιμασία του Βελερεφόντη

«τρίτον πάλι κατασκότωσε τις ανδροκτόνους Αμαζό-

νες».

** Πενθεσίλια. Βασίλισσα Αμαζόνα, κόρη του Άρη.

Είχε έλθει στην Τροία από τη Θράκη να βοηθήσει τον

Πρίαμο. Την σκότωσε ο Αχιλλέας Μόλις εσκυψε να

αποκαλύψει το πρόσωπό της θαμπώθηκε από την

ομορφιά της την ερωτεύτηκε αι αρχισε να θρηνεί το

θάνατό της. Μάλιστα λένε πως είχε και σχέσεις ερω-

τικές μαζί της προ του θανάτου της. Τη θλιψη του την

ειρωνεύτηκε ο Θερσίτης και τότε ο Αχιλλέας θύμωσε

και τον σκότωσε.  

Βιβλιογραφία

1) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου.  Εκδ. Δομή 

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα

3)  Ομήρου: “Ιλιας”, Εκδ. Γεωργιάδη 

4) Ηροδότου: “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη 

5) Ι. Πανταζίδη: “Ομηρικό Λεξικό”, Εκδ Ελεύθερη Σκέ-

ψις

6) Στ. Δεληκωστώπουλου: “Η Γυναίκα”, Εκδ Λιβάνη   

7) Ε. Cantarela: “Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας”,

Εκδ. Παπαδήμα 

Αμαζόνες
Ένας πολεμικός λαός γυναικών
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Στην Επίδαυρο, εξήντα χρόνια πίσω, η αξέχαστη Κα-

τίνα Παξινού φτάνει καθυστερημένη και λαχανια-

σμένη έξω από το αρχαίο θέατρο. Ο ντόπιος φύλακας

με την αρειμάνια μουστάκα, είναι καινούργιος, δεν

την αναγνωρίζει.

- Που πας κυρά μου; Η παράσταση έχει αρχίσει, δεν
μπαίνει κανείς.
- Μα παίζω στην παράσταση, είμαι η Κατίνα Παξινού.
- Δεν πα νά ‘σαι και η Μάγια Μελάγια (λαϊκή αοιδός

της δεκαετίας του ’50). Δεν μπαίνεις. 
Πώς έγινε και τη θυμήθηκα την ιστορία; Αφορμή στά-

θηκαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σκέ-

φτηκα, θέλεις τώρα να περνούσε έξω από το Ειρήνης

και Φιλίας η Δημοκρατία και νά ‘θελε λέει να μπει

μέσα να ρίξει μιά ματιά. Αποκλείεται να την άφηναν

να περάσει. Έτσι βρώμικη από τις λάσπες που την

έχουν σύρει, κουρελιασμένη από τον ομαδικό βιασμό

που υφίσταται τόσα χρόνια από ΠΑ.ΣΟ.Κ, Νέα Δημο-

κρατία και τινές άλλους «δημοκράτες». Ούτε καν κα-

λοντυμένη, όπως η Κατίνα Παξινού στην Επίδαυρο.

Καμμιά ελπίδα να την αφήσουν να μπει μέσα, να κα-

μαρώσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο να χρίζεται νέος

πρόεδρος της απόλυτης καταισχύνης. Το πολύ-πολύ

να της έλεγε ο φύλακας: Δεν πα νά ‘σαι και η Τζού-
λια Αλεξανδράτου, δεν μπαίνεις.
Κι έτσι, θά ‘μενε απ’ έξω η Δημοκρατία, ν’ αγναντεύει

την καμινάδα του Ειρήνης και Φιλίας, μέχρι να δει

λευκό καπνό αναθρώσκοντα, ότι επιτέλους habemus
Papam και χέ...ε δηλαδή η φοράδα στ’ αλώνι. Εντε-

λώς όμως.

Στην απόξω η Δημοκρατία, από την κοινοβουλευτική

δημοκρατία μας. Και πως να μην είναι στην απόξω,

όταν ούτε ένας Πινοσέτ δεν θα μπορούσε να εμ-

πνευστεί τον απόλυτα διαστροφικό εκλογικό νόμο με

τον οποίο θα ανασκολοπιστουν, δηλαδή θα διεξαχ-

θούν οι επόμενες εκλογές. Δημιούργημα ενός κά-

ποιου κυρίου Φαυλόπουλου (πως λέμε από την Φάτρα

της Φελοφοννήσου).

Πενήντα έδρες, επί πλέον ρεγάλο –μπόνους το λένε

σήμερα τα φλώρια- στο πρώτο κόμμα, ασχέτως πο-

σοστού, αρκεί να έρθει πρώτο. Σαράντα έδινε ο προ-

ηγούμενος καλπονοθευτικός νόμος. Καθότι

χρειαζόμαστε, λέει, μιά ισχυρή μονοκομματική κυ-

βέρνηση για να κυβερνάται η χώρα και να μην έχουμε

χάος. Να υπενθυμίσω απλώς το πασίγνωστο, ότι από

το 1974 ως τώρα, την Ελλάδα κυβέρνησαν μονοκομ-

ματικές κυβερνήσεις και μας έφτασαν εδώ που μας

έφτασαν. Τώρα ξαναζητάνε μιά ισχυρή κοινοβουλευ-

τική εντολή για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους

έργο. Πάντοτε με την επίκληση ότι ο τόπος «χρει-
άζεται μιά ισχυρή κυβέρνηση». Όποτε χρειάζονται

απεγνωσμένα κάτι για την πάρτη τους, λένε ότι το

χρειάζεται ο τόπος, το έθνος, η πατρίδα. 

Δεν έχουν αντιληφθεί ότι προ πολλού οι σχετικές

μπουρδολογίες τους έχουν ξεπεράσει και τους πλέον

εμπνευσμένους λόγους του Γεώργιου Παπαδόπου-

λου, όπως δεν έχουν αντιληφθεί οι αποβλακωνόμε-

νοι στα πάνελ των μεγκάλων καναλιών τηλεθεατές,

ότι το επίπεδο δημοσιογραφικής εγκυρότητας των

ακριβοπληρωμένων σχολιαστών τους, θυμίζει πάρα

πολύ την αντικειμενικότητα ενός Γεωργαλά. (κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος της χούντας).

Κι όχι μόνο πενήντα έδρες δωράκι στο πρώτο κόμμα,

αλλά δικές του και οι ψήφοι των κομμάτων που δεν

θα συγκεντρώσουν το 3% και θα μείνουν εκτός Βου-

λής. Μ’ άλλα λόγια ένα μεγάλο μέρος της αγανάκτη-

σης κατά των προδοτών που ξεπούλησαν την

Ελλάδα, θα το εγκολπωθούν οι ίδιοι σε ψήφους και

θα λένε μετά: «Ο κυρίαρχος Λαός μίλησε». Το μή-

νυμα είναι σαφές και ιταμό: «Ότι και να ψηφίσετε,
εμείς θα σας κάτσουμε και πάλι στο σβέρκο, με τον

ένα ή τον άλλο τρόπο». Ο άλλος τρόπος είναι η νέα

συγκυβέρνηση των γραικύλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της

Ν.Δ. που μαγειρεύεται για μετά τις εκλογές. Κι αν δεν

πάμε να ψηφίσουμε, τα πλασματικά ποσοστά τους θα

είναι ακόμα υψηλότερα. Άρα; Άρα ματσούκι. Εκεί θα

φτάσουμε νομοτελειακά κάποια στιγμή, εκτός κι αν

έχουμε αποφασίσει να σβύσουμε ως έθνος και κρά-

τος κυρίαρχο.

Βέβαια υπάρχει και η προοπτική να τούς γυρίσει

μπούμεραγκ ο καλπονοθευτικός τους νόμος. Να

υπερψηφίσουμε μαζικά κι αποφασιστικά τα αντιμνη-

μονιακά κόμματα και να ενθαρρύνουμε και τους πε-

λαγωμένους συμπολίτες μας να πράξουν το ίδιο.

Ούτως ώστε, ούτε το ΠΑ.ΣΟ.Κ, ούτε η Ν.Δ. να βρε-

θούν στη θέση του πρώτου και δεύτερου κόμματος.

Εάν δεν έχει καταβαραθρωθεί η λογική, ο αυτοσεβα-

σμός και το ένστικτο επιβίωσής μας, πρέπει να κατα-

βαραθρωθούν εκλογικά τα δύο κόμματα που

ευθύνονται για  τη σημερινή κατάντια μας. Αλλιώς θα

είμαστε άξιοι της τύχης μας και κύριοι υπαίτιοι της

δυστυχίας των παιδιών μας.

Θα δεχθούμε μιά εύλογα αναμενόμενη επίθεση τη-

λεοπτικής τρομοκρατίας, περί εξόδου από την ευρω-

ζώνη, επιστροφής στη δραχμή, στάσεως πληρωμών

και άλλους μπαμπούλες. Και δυστυχώς θα βρεθούν

οι μωροί που θα «μασήσουν» και ίσως πάρουν γι’

άλλη μιά φορά και τους άλλους στο λαιμό τους. Να

ξέρουν όμως ότι οι καιροί είναι πολύ άγριοι και στο

εξής οι αθεράπευτοι μαζοχιστές θ’ αντιμετωπίζονται

από τους υπόλοιπους Έλληνες έτσι ακριβώς όπως

είναι. Δηλαδή ως συνεργάτες του εχθρού, εγχώριου

και αλλοεθνούς, αφού αν οι νταβατζήδες μάς ξανα-

καθίσουν στο σβέρκο, θα το έχουν επιτύχει με την

ψήφο κάποιων συμπολιτών μας, διανοητικών ζόμπι.

Σε καιρούς ομαλούς, ο βλάκας μπορεί να είναι μέχρι

και συμπαθής. Σε καιρούς άγριους είναι απλά επικίν-

δυνος.

Εκλογές, μονά-ζυγά δικές τους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Παράδειγμα προς μίμηση

Οταν ο Ιωάννης Καποδίστριας έφθανε στις

αρχές Ιανουαρίου του ‘18 στην απελευθε-

ρωμένη όσο και ερειπωμένη Ελλάδα είχε

φέρει μαζί με τις αποσκευές του και αρκετά

κιβώτια μέσα στα οποία βρίσκονταν τα έπι-

πλα και σκεύη που χρησιμοποίησε κατά την

πενταετή παραμονή του στη Γενεύη.

Δεν ήταν βέβαια αυτή η επίπλωσή του στη

Γενεύη, όπως η επίπλωσή του στην Πε-

τρούπολη την εποχή που διηύθυνε την εξω-

τερική πολιτική της Ρωσίας. Οταν όμως

πληροφορήθηκε ότι ο ελληνικός λαός στε-

ρείτο των πάντων έδωσε εντολή να πουλη-

θούν τα έπιπλά του στην Πετρούπολη. Το

ποσό της πωλήσεως αυτής το έστειλε στον

αδελφό του Βιάρο για να συμβάλλει στην

προσπάθεια του επισιτισμού του πληθυ-

σμού της Πελοποννήσου. “Αι πεντήκοντα
χιλιάδες φράγκων όπου στέλλω”, του γρά-

φει, “είναι λείψανα των ολίγων μου ενταύθα
επίπλων και άλλων πραγμάτων και τα δίδω
εξ όλης της ψυχής· ελπίζω ότι το παρά-

δειγμά μου θέλει ευρεί μιμητάς”. Ετσι λοι-

πόν δεν πήρε μαζί του παρά τα λίγα έπιπλα

και σκεύη που είχε στη Γενεύη. Αλλά και

αυτά δεν τα χρησιμοποίησε όταν αντίκρυσε

με τα ίδια του τα μάτια τη δυστυχία και την

πείνα που βασίλευε στη χώρα που ερχόταν

να κυβερνήσει. 

Τα κιβώτια τοποθετήθηκαν στην αποθήκη

και το κυβερνητικό “μέγαρο” επιπλώθηκε με

απλά και φτωχικά έιπιπλα που αγοράσθη-

καν στην Αίγινα και στο Ναύπλιο. Την ει-

κόνα της επίπλωσης αυτής μάς δίνει ο

Βαρθόλδυ: «το κύριον κόσμημα του δωμα-
τίου το οποίον εχρησιμοποίει ως αίθουσαν
υποδοχής του, ήτο ο ήλιος. Ενα κυκλικόν
ανάκλιντρον και ένα απλούν γραφείον ήταν
τα μόνα έπιπλά του». Εκεί όμως που κορυ-

ρώνεται η αφιλοκέρδεια και η αυταπάρνηση

του Καποδίστρια είναι το θέμα της χορηγίας

προς τον κυβερνήτην. Οταν πρώτο το “πα-

νελλήνιον” η Βουλή των Ελλήνων ώριζε το

ποσό των 50.000 φοινίκων ως χρηματική

χορηγία του κυβερνήτη. 

Ο Καποδίστριας ηρνείτο να το δεχθή “ίνα μη

επιβαρύνη δια της ηγεμονικής του αυτής
επιχορηγήσεως το πενιχρότατον ελληνικόν
δημόσιον ταμείον”. και πρόσθετε: “Εις τας
μετρίας μου δαπάνας θα επαρκέσω από
τους μετρίους προσωπικούς μου πόρους”.
Αργότερα η εθνοσυνέλευσης θεωρήσασα

ότι η Α.Ε. ο Κυβερνήτης αφιέρωσε εις τας

ανάγκας της πατρίδας και προ της ελεύ-

σεως τα λείψανα της ιδίας του περιουσίας

συμποσούμενα υπέρ το μιλλιούνιον γρο-

σίων τούρκικων και ομολογούσα την ανάγ-

κην να προμηθεύση εις την Α.Ε. τα

αναπόφευκτα μέσα του να συντηρήση την

αξιοπρέπειαν του κυβερνητικού χαρακτή-

ρος προς το εξωτερικόν και να εξαρκεσει

“εις τας ανάγκας της οικιακής και ιδιαίτέρας
υπηρεσίας” εψήφισε 180.000 φοίνικες “δι’
ενιούσια έξοδα” του κυβερνήτου. 

Το ίδιο κατηγορηματική υπήρξε και αυτή τη

φορά η άρνησις του Καποδίστρια. Η απάν-

τησις που έστειλε τότε στην εθνοσυνέ-

λευση θα έπρεπε να είχε χαραχθεί με

μεγάλα γράμματα στο ελληνικό Κοινοβου-

λιο για να αποτελεί παράδειγμα και δί-

δαγμα για τους πολιτικούς. “...θέλομεν

αποφύγει και ηδή το να δεχθώμεν την προσ-
διοριζομένην ποσότητα δια τα έξοδα του αρ-
χηγού της επικράτειας απεχόμενος εν όσω τα
ιδιαίτερά μας χρηματικά μέσα μας εξαρκού-
σιν από του να εγγίσωμεν μέχρι και οβολού τα
δημόσια χρήματα προς ιδίαν ημών χρήσιν.
Οψε ποτε δε βιασθώμεν εις τούτο εξαντληθέν-
των διόλου των ιδιαιτέρων ημών πόρων, τότε
θέλομεν καταφύγει εις το δημόσιον ταμείον
πλην μόνον δια τα έξοδα όσα απαιτεί η εκτέ-
λεσις των καθηκόντων μας. Αλλά προς τούτο
καθώς μεταχειρισθή και εις το εξής ακριβε-
στάτην οικονομίαν καθότι αποστρεφόμεθα το
να προμηθεύωμεν ημάς αυτούς τας αναπαύ-
σεις του βίου, αι οποίοι προϋποθέτουσιν την
ευπορίαν εν ω ευρισκόμεθα εις το μέσον ερει-
πίων περικυκλωμένοι από πληθύν ολόκληρον
ανθρώπων βεβυθισμένων εις την εσχατην αμη-

χανίαν”.

Δεν υπάρχει παράδειγμα τέτοιο στην πολι-

τική ιστορία όλων των εθνών, που να μπορει

να συγκριθεί με την χειρονομία του Καπο-

δίστρια. που οι Ελληνες έσπευσαν να τον

δολοφονήσουν, γιατί δεν του συγχωρούσαν

αυτή την ανωτερότητα.

Στάθης Μουζάκης Κότσαλας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Χρυσές διακρίσεις για την Ελλάδα
Μαθηματική Ολυμπιάδα Πανεπιστημίων ΝΑ Ευρώπης

Νομίζω ότι οι ιοί των κομπι-
ούτερ θα πρέπει να θεω-
ρηθούν ζωή. 
Αποκαλύπτει πολλά για την
ανθρώπινη φύση το 
γεγονός ότι η μόνη μορφή
ζωής που φτιάξαμε μέχρι σή-
μερα είναι καθαρά καταστρο-
φική. Φτιάξαμε ζωή κατ’εικόνα
και ομοίωσίν μας.

Στίβεν Χόκινγκ

Σοφά λόγια...

Ανάμεσα στις σκοτεινές ειδήσεις που λαμβάνουμε κα-

θημερινά και στην σκληρή πραγματικότητα που αντιμε-

τωπίζουμε, υπάρχουν και μερικές φωτεινές εξαιρέσεις

που μας θυμίζουν τις δυνατότητές της χώρας μας και

του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Ο λόγος για τις πολλές διακρίσεις που κατάφερε η ελ-

ληνική ομάδα, αλλά και τα πανεπιστήμιά της, στην 6η

Μαθητική Ολυμπιάδα για φοιτητές Πανεπιστημίων της

Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ο διαγωνισμός διεξήχθη από

6 έως 9 Μαρτίου στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας

και σ’ αυτόν συμμετείχαν 24 ομάδες από χώρες με πα-

ράδοση στα Μαθηματικά.

Η εξαμελής ολυμπιακή ομάδα που συμμετείχε από Ελ-

ληνικής πλευράς, αποτελείτο από 5 φοιτητές του Μαθη-

ματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν

φοιτητή της σχολής Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ. Πολυτε-

χνείου, ενώ η τριμελής ομάδα που συμμετείχε από δύο

φοιτητές του Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών

και έναν της Πληροφορικής του ιδίου Πανεπιστημίου με

επικεφαλής και των δύο ομάδων τον επίκουρο καθηγητή

του Μαθηματικού τμήματος ΕΚΠΑ Ιάκωβο Ανδρουλι-

δάκη.

Οι Έλληνες φοιτητές γύρισαν φορτωμένοι με μετάλια

και συγκεκριμένα:

Χρυσό μετάλλιο: Εσκενάζης Αλέξανδρος (Δευτεροετής

φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Μπογιόκας

Δημήτριος (Δευτεροετής φοιτητής του Μαθηματικού

Τμήματος ΕΚΠΑ).

Αργυρό μετάλλιο: Τσουβαλάς Κωνσταντίνος (Πρωτοε-

τής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Ζέμας

Κωνσταντίνος (Δευτεροετής φοιτητής του Μαθηματικού

Τμήματος ΕΚΠΑ), Παπάς Γεώργιος (Δευτεροετής φοιτη-

τής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ), Κωνσταντινίδης

Στέλιος (Πρωτοετής φοιτητής ΣΥΜΜΥ ΕΜΠ) και Τσα-

ρέας Αθανάσιος (Πρωτοετής φοιτητής του Μαθηματικού

Τμήματος ΕΚΠΑ).

Χάλκινο μετάλλιο: Αγγελής Εμμανουήλ (Πρωτοετής φοι-

τητής του Τμήματος Πληροφορικής ΕΚΠΑ).

Φέτος, ήταν η πρώτη χρονιά που τιμήθηκαν και οι χώρες

και τα πανεπιστήμια εκτός από τους συμμετέχοντες φοι-

τητές και η Ελλάδα είχε την τιμητική της. Την δεύτερη

θέση κατέλαβε ως χώρα και την πρώτη θέση μεταξύ

των Πανεπιστημίων κατέλαβε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδική εύφημη μνεία, έλαβε ο πρωτοετής φοιτητής του

μαθηματικού τμήματος ΕΚΠΑ Τσουβαλάς Κωνσταντίνος

για την πρωτότυπη λύση που έδωσε στο πολύ δύσκολο

τέταρτο θέμα του διαγωνισμού.

Η επιστημονική κοινότητα έδωσε ραντεβού για του χρό-

νου σε ελληνικό έδαφος, αφού ο διαγωνισμός για το SEE-

MOUS 2013, αποφασίστηκε να διεξαχθεί στην Ελλάδα. 

Τις ανώμαλες και αρρωστημένες διαθέσεις τους κρύβουν ορι-

σμένοι κάτω από το μυσταγωγικό περιβάλλον της εκκλησίας

όπως αποκαλύφθηκε μετά από σκάνδαλο της Καθολικής εκ-

κλησίας, στην Ολλανδία. 

Μετά από στοιχεία που αποκάλυψε η Ολλανδική εφημερίδα

Handelsblad, ότι εκατοντάδες ανήλικα παιδιά είχαν πέσει θύμα

σεξουαλικής κακοποίησης στα σχολεία της Ρωμαιοκαθολικής

εκκλησίας την δεκαετία του ‘50, ο Αρχιεπίσκοπος της Ουτρέ-

χτης Βιμ Εικ, ζήτησε δημόσια συγνώμη από τα θύματα.  

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πραγματοποιούνταν ευνουχισμοί

στις εγκαταστάσεις ψυχιατρείου της Καθολικής Εκκλησίας για

να "θεραπεύσουν" τα αγόρια που εθεωρείτο ότι ήταν

ομοφυλόφιλα. Η εφημερίδα έφερε στο φως στοιχεία ότι σε

μια περίπτωση με ευνουχισμό τιμωρήθηκε ένα θύμα

σεξουαλικής κακοποίησης που τόλμησε να το καταγγείλει,

ενώ υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για ακόμη δέκα περιπτώσεις.

Η επιτροπή Ντίτμαν στην οποία είχε ανατεθεί η διερεύνηση

της υπόθεσης πέρυσι διαπίστωσε ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά

υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση σε ιδρύματα της

Καθολικής Εκκλησίας στο διάστημα 1945 - 1981. Και παρά τις

καταγγελίες που έγιναν για ευνουχισμό, η επιτροπή με

επικεφαλής τον Βικ Ντίτμαν, πρώην υπουργό Παιδείας, δεν

έκανε καμία παρατήρηση στην τελική αναφορά που

παρέδωσε.

Σ.Σ. Σημειωτέον ότι στην Ολλανδία υπάρχει κόμμα

Παιδοφιλίας το οποίο μετά την απόφαση του Τοπικού

Δικαστηρίου της Χάγης, βασιζόμενη στην ελευθερία της

έκφρασης, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν απαγόρευσε την

ίδρυσή του και η Ολλανδική Κυβέρνηση αναγνώρισε και

επίσημα το νεοϊδρυθέν Κόμμα των Παιδοφίλων (PNVD)!!Μείωση της τάξεως του 13%, η οποία

αντιστοιχεί σε 5,1 δισ. ευρώ, εμφάνι-

σαν οι γερμανικές εξαγωγές προς την

Ελλάδα το 2011, σύμφωνα με τον επι-

κεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου του

Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου, Φόλκερ Τράιερ.

Η μικρότερη ζήτηση αφορά στα οχή-

ματα και τις μηχανές και βεβαίως

απεικονίζει «την επώδυνη διαδικασία

προσαρμογής στην Ελλάδα... και το

αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί

μεταξύ των Ελλήνων κατά της Γερμα-

νίας», δήλωσε ο Φ.Τράιερ στη γερμα-

νική εφημερίδα Handelsblatt. 

Το ρεύμα άρνησης αγοράς γερμανι-

κών προϊόντων εντείνεται καθημερινά

σε όλα τα επίπεδα από τις πωλήσεις

τροφίμων στα σούπερ - μάρκετ, μέχρι

τα γερμανικά αυτοκίνητα που πλέον

έχουν καταρρακωθεί οι πωλήσεις

τους... (Σ.Σ. βέβαια γι’ αυτό ευθύνεται

και η γενικότερη κρίσιμη οικονομική

κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

και λιγότερο ίσως ότι δεν επιλέγουμε

γερμανικά αυτοκίνητα). 

Για το 2012 υπολογίζεται ότι οι μει-

ώσεις των γερμανικών εξαγωγών θα

ξεπεράσουν το 17% και το συνολικό

ποσό των 17 δισ. ευρώ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑ-

ΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ)

520 ΕΛΛΑΔΑ

529 ΚΥΠΡΟΣ

40, 41, 42, 43, 44 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

64 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

87 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

90, 91 ΑΥΣΤΡΙΑ

531 FYROM

869 ΤΟΥΡΚΙΑ

Πτώση στις πωλήσεις των Γερμανικών Προϊόντων

“Πόσο μα πόσο άχαρο, παράδοξο αλλά και ΑΤΙΜΟ είναι να
ανήκεις σε αυτούς που τα έφαγαν, να είσαι οικονομικά
άνετος, να ανήκεις στο κατεστημένο και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ να προσπαθείς να πείσεις από το γυαλί:
τον άνεργο ότι το μνημόνιο είναι για το καλό του,
τον υπερχρεωμένο ότι οι τράπεζες στηρίζουν το σύστημα,
τον εξαθλιωμένο ότι η ύφεση θα φέρει ανάπτυξη, τον πει-
νασμένο ότι θα χορτάσει πατάτες, τον αδικημένο...., τον
φοβισμένο..., τον...
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ..!!!”

Ευνουχισμός για την 

θεραπεία της ομοφυλοφιλίας
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Ποια είναι αυτή η άγνωστη 

Γνωστή Ελευθερία 

Που την γιορτάζουμε λαμπρά  

Σε κάθε ευκαιρία;  

Γι' αυτήν αγωνιζόμαστε  

Αυτήν επιζητούμε              

Σκλάβοι όμως θεωρούμεθα 

Στον τόπο αυτόν που ζούμε  

Αφέντης είναι ο ταξιτζής                                                      

Και ο κάθε γραφειοκράτης                                        

Του δίκαιου είναι ο κριτής                                        

Ο κάθε τρομοκράτης                                                                                                 

Αφεντικό στο σπίτι σου                                           

Είναι ο κάθε έφορος                                                               

Και ενώ δηλώνεις μισθωτός                                     

Σου  λεει πως είσαι εύπορος                                   

Αφέντης είναι ο υπάλληλος                                             

Της κάθε υπηρεσίας                                                            

Και ο συναλλασσόμενος                                            

Θύμα αυθαιρεσίας                                                                                                            

Τι και αν είμαι ελεύθερος                                                

Απ' τους κατακτητές                                                                                                   

Όταν τα δάση ανήκουνε                                                                                                               

Στους καταπατητές;                                                                                          

Απ' όλους καπηλεύεται                                                                                                     

Η λέξη Ελευθερία                                                                                                               

Και ο λαός εμπαίζεται                                                                                                    

Για δήθεν κυριαρχία                                                                                                                               

Για όλα είσαι ελεύθερος                                                                                                                 

Αρκεί να πέσει η μίζα                                                                                                             

Και ως την Κίνα εισέρχεσαι                                                                                                    

Χωρίς να έχεις βίζα                                                                                                                      

Η μίζα και το λάδωμα                                                                                                             

Είναι κοινά συμπτώματα                                             

Σ' αυτούς  που θέση έχουνε                                         

Σε καίρια αξιώματα 

Μοιάζουνε σαν τις μηχανές                                                                                                      

Που αν δεν τις λαδώσεις                                               

Μπλέκεσαι στα γρανάζια τους                                    

Και άντε να ξελασπώσεις                                                             

Ποιους να μην αναφέρουμε                                          

Γιατρούς η πολεοδόμους                                             

Οι πρώτοι ανοίγουνε πληγές                                     

Οι άλλοι κλείνουν δρόμους

Πτυχίο Παιδιατρικής  

μπορείς να αποκτήσεις

και στο πανεπιστήμιο

ποτέ να μην πατήσεις

Για όλα υπάρχει ειδικός

να λύσεις κάθε πρόβλημα

αρκεί τον όβολό σου

να καταθέσεις  πρόθυμα

Αυτά ζητάει ο λαός

να λύσει η Κυβέρνηση

και όχι αυτή να καλοζεί

με την δική μας στέρηση

Το μόνο που ευχόμαστε

η  25η   ΜΑΡΤΙΟΥ

να είναι Γιορτή της Λευτεριάς

και όχι του ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Σπύρος Βιδάκης

Ιστορική πλατεία

Κόσμος μαζεύτηκε πολύς στην ιστορική πλατεία.

Σύνθημα γνώριμο από χρόνια παλιά

“ψωμί, παιδεία, ελευθερία, όχι ξένη κυριαρχία”.

Αλλαξαν τα προσωπεία, τα όπλα και τα μέσα

ων Μήδων και των Οστρογότθων,

όμως ίδιο το αίσθημα της τυραννίας

στις ψυχές και στο λογικό των ανθρώπων.

Υψώνεις τα χέρια πατριώτη,

επικρίνεις τους Εφιάλτες με της δικαιοσύνης το

ζυγό!

Πατρίδα μου γλυκιά, περήφανη και πνευματώδη

ρέουν κόκκινες σταγόνες από τη σάρκα σου

καθώς τα αρπακτικά σχίζουν τα εύρωστα μπράτσα

σου...

Ράκη έγινε ο χιτώνας σου Ελλάδα,

γενέτειρα της γνώσης και Μούσα των τεχνών.

Το βλέμμα σου, θλιμμένο, στρέφεις διστακτικά

προς τις τρεμάμενες φλόγες της Ολυμπίς.

Για έναν οβολό σε πλειστηριασμό σε βγάζουν,

Γοούν οι μάνες και τα παιδιά σου πεινασμένα

φιλούν τα σανδάλια σου, που πάλιωσαν κι αυτά.

Μα εσύ, είσαι η Ελλάδα του Ομήρου, του Πλάτωνα,

του Αλέξανδρου, του Κολοκοτρώνη και του Ελύτη.

Ελλάδα, εσύ σαν Φοίνικας θα ξαναγενννηθείς!

Σε εικόνες τόλμης και αρετής μας έχεις συνηθίσει,

Δεν φτάνουν τα ερπετά τον ουρανό σου Ελλάδα,

δεν μπορούν να δαμάσουν την λιονταρίσια σου

ψυχή!

Εμπρος! Υψωσε το ανάστημά σου Πατρίδα

στους δήμιους και στους Εφιάλτες.
Αικατερίνη Καλαμπαλίκη

Οι Βάρβαροι...

Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; 

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 

Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία; 

Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. 

Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη, 

και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη 

στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. 

Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. 

Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα. 

Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα 

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα ·

κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες. 

Γιατί ενύχτωσε κ' οι τσιγγάνοι δεν ήλθαν. 

Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα, 

και είπανε πως τσιγγάνοι πια δεν υπάρχουν. 

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς τσιγγάνους. 

Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις. 
Κωνσταντίνος Καβάφης

Στο Σταυρό του μαρτυρίου

Στο χρόνο πίσω νοερά γυρνώ
τις κεντιές απ’ τη λόγχη
μ’ ευλάβεια σκουπίζω,
της ψυχής μου το νάμα, δροσιά
στα φρυγμένα Σου χείλη προσφέρω
το όξος, τη χλοή να γλυκάνουν.

Λίγα αγριολούλουδα
με τη μοσχοβολιά της γης
στα πόδια Σου αποθέτω.

Λόγια λατρείας
με τρεμάμενα χείλη προφέρω
να σκεπάσουν των αιώνων την ύβρη.

Στην αστραπή της θλιμένης ματιάς Σου
τη λύτρωση αποζητώ,
το φως της Ανάστασης
αναμένει η ψυχή να λουστεί
της αγάπης το μύρο.               Σοφία Θεοδωράκη

Πρόβατα

Βάλαμε έναν λύκο να φυλάει τα πρόβατα
σε ένα άσπρο σπίτι να μη λέμε ονόματα
κάποια προβατάκια πολεμούν μονάχα τους
πολεμούν το λύκο, μπήκε στο κοπάδι τους

Πρόβατα ξυπνάτε η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσοπανάκια, βρε άιντε να κουρεύεστε
Πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα υψώματα
λύκοι θα υπάρχουν  όσο υπάρχουν πρόβατα.

Ηταν μια αρκούδα που το λύκο φύλαγε
φύλαγε το λύκο που την παραφύλαγε
Λύκε η αρκούδα  δεν είναι ακίνδυνη
τώρα πληγωμένη είναι επικίνδυνη.

Πρόβατα ξυπνάτε η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσοπανάκια, βρε άιντε να κουρεύεστε

Πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα υψώματα
λύκοι δε θα υπάρχουν αν δεν υπάρχουν πρόβατα.

Νότης Σφακιανάκης

Ο άνεργος

Τα δυο χέρια στις τσέπες βαθιά χωνιασμένα,

σκουριασμένα τα δάχτυλα,

και τα μάτια σβησμένα!

Τα δυο μάγουλα, κάθετα σκίζει ένας ίσκιος

και μια σκέψη ολοσκότεινη το νου του θολώνει.

“Με σκοτώνει δεκάωρο σα δουλεύω, ο εργοδότης,

κι ενός άλλου εργάτη κλέβω τις ώρες,

παίρνοντάς του συνάμα

τη μπουκιά του απ’ το στόμα,

να τη δώσω σ’ αυτόνε!»

Των δοντιών του ένα τρίξιμο τη ματιά του γυαλίζει,

κι ένα δίκηο ερώτημα στο μυαλό τριγυρίζει.

“Τη δουλειά μου, προνόμιο, ρουσφέτι την κάνουν,

ενω τόχω δικαίωμα

να δουλέψω, να ζήσω,

κι ένα αλλοιώτικο, έναν ίσο κόσμο να χτίσω!
Κώστας Βενετσάνος

Στον νέο Έλληνα

της Πλατείας Συντάγματος

Σ’ ευχαριστώ...
Χάρη σε σένα εγώ μπορώ
στους γιούς μου θαρρετά να πω
πως του Αγώνα η γενιά
η δοξασμένη
ποτέ δεν είναι η στερνή,
ποτέ δεν κόβεται η κλωστή
η ευλογημένη,
ποτέ δεν σώνεται η ανέμη.

Κι εκεί που δείχνει η σαΐτα μας
ανήμπορη, πεσμένη,
εκεί που γνέφει ο Θεριστής
πως όλα τέλειωσαν
και άλλο δεν μπορεί να περιμένει,
νέα  γενιά ελληνική
πιάνει την κόκκινη κλωστή,
το παραμύθι της φυλής μας
να υφαίνει.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

25η  ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
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Κύριοι,
Πριν από λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε από
τον Τύπο για διάφορες εκτάσεις της ΕΤΑ Α.Ε.
που παραχωρήθηκαν για χρήση προς τους δή-
μους. Και εμείς με το αρ. πρωτ. 5648/ 9-3-2012
έγγραφό μας ζητήσαμε και φέτος, όπως και
πέρσι, να μας παραχωρηθεί η διαχείριση των
ακτών που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου μας. Άντ’ αυτού, όμως, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ Α.Ε. κ. Δημ. Λάμ-
πρου, προτίμησε με την ιδιαίτερη εμπάθεια που
έχει τόσο προς το Δήμο Σαρωνικού, όσο και
προς εμένα προσωπικά, να προχωρήσει στην
προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την πα-
ραχώρηση χρήσης τριών τμημάτων αιγιαλού
της παραλίας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνι-
κού. Για την εξέλιξη αυτή, έχουμε να επισημά-
νουμε τα εξής:
α) Ήδη στην παραλία αυτή, λειτουργούν έξι (6)
καντίνες, τους ιδιοκτήτες των οποίων έχουμε
υποχρεώσει να διαθέτουν +ΡΕΑΝ τις ομπρέλες
και τα τραπεζοκαθίσματα. Το μόνο λοιπόν που
πετυχαίνει ο κ. Λάμπρου είναι να δημιουργεί

νέα αναστάτωση και κυρίως να υποχρεώνει κά-
ποιους ανθρώπους να μπουν στην περιπέτεια
της εκμίσθωσης, κάτι που δεν θα μπορέσουν
ποτέ να λειτουργήσουν, ακριβώς γιατί τα ομ-
πρελοκαθίσματα του Δήμου είναι δωρεάν.
β) Θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ όλων των
ιδιοκτητών καντινών στο χώρο – παλιών και
νέων.
γ) Υπάρχει κανείς σήμερα που πιστεύει ότι μπο-
ρεί να γίνει οποιανδήποτε επένδυση –εκμί-
σθωση σε μια περιοχή όταν είναι αντίθετη και
η τοπική αρχή, αλλά και η τοπική κοινωνία; Το
μόνο που θα καταφέρουν είναι εκτός από τις
έριδες και τις διαμάχες που θα δημιουργήσουν
στην περιοχή, να συσπειρώσουν τον κόσμο
στον αγώνα για τις ελεύθερες ακτές και να
υποχρεωθεί η ΕΤΑ Α.Ε. – εν γνώσει της πλέον
– να καταβάλλει αποζημιώσεις στους επίδο-
ξους ενοικιαστές, προς τους οποίους δε θα
μπορέσει ποτέ να αποδώσει την έκταση. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ξενοδοχείο
Grand Resort Lagonissi, όπου οι κάτοικοι δεν
επέτρεψαν ποτέ να κλειστεί η παραλία και η

ΕΤΑ πληρώνει αποζημιώσεις προς τον «ενοι-
κιαστή».
Ζητάει από τους Υπουργούς να υποχρεώσουν

τον δ.σ. Δ. Λάμπρου, να ανακαλέσει την προ-

κήρυξή του «και να μη δημιουργήσει νέα εστία
αναστάτωσης που δε συμφέρει κανέναν ούτε
κοινωνικά ούτε πολιτικά. Εξάλλου, η πορεία

μας έχει δείξει ότι μπορούμε και στεκόμαστε
απέναντι σε όσους επιθυμούν να ξεπουλήσουν
τις παραλίες μας και ότι δεν πρόκειται να πετύ-
χουν τίποτα. Εκτός και αν είναι συνειδητή τους
επιλογή να ζημιώσουν την ΕΤΑ, όπως έχουν ζη-
μιώσει την περιοχή μας, μιας και το παράδειγμα
τουριστικής ανάπτυξης για τον τόπο μας είναι η
περιοχή των Αλυκών Αναβύσσου, που την
έχουν μετατρέψει σε έναν απέραντο σκουπι-
δότοπο και για την οποία ο Δήμος επιφυλάσ-
σεται να λάβει τα νόμιμα μέτρα σε βάρος των
υπευθύνων της ΕΤΑ που δεν έχουν φροντίσει
για τον καθαρισμό του χώρου.

Κλείνοντας, σας καλούμε για ακόμα μια φορά
να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου για να
βρούμε από κοινού λύση για τις ακτές του
Δήμου Σαρωνικού, για τις οποίες, ανεξάρτητα
από τα έγγραφα που εσείς μπορεί να έχετε,
εμείς θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της κοινωνίας και των πολιτών μας, μαζί
με τους οποίους θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε για να παραμείνουν ελεύθερες οι ακτές.

Ο Δήμος Σαρωνικού ζητάει τη διαχείριση των ακτών του
Η εμμονή της ΕΤΑΔ Α.Ε. μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει

Μισθώνει παραλίες που εμείς έχουμε δωρεάν ομπρελοκαθίσματα!

Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, την ανα-

κοίνωση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για μίσθωση τμήματος αιγια-

λού της παραλίας Αναβύσσου, το οποίου αντλήσαμε

από το Ιντερνετ.

Η διαμάχη του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίπ-

που για τις παραλίες των Καλυβίων είναι γνωστή, και

τα δικαστήρια που έχει “συρθεί” όλα αυτά τα χρόνια

από τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Μαντωνα-

νάκη.

Ομως η παραλία έμεινε ελεύθερη, γιατί ο αγώνας

είναι δίκαιος και γιατί είχε την υποστήριξη των δημο-

τών και όχι μόνο.

Σήμερα με τον Καλλικρατικό Δήμο Σαρωνικού (Καλύ-

βια, Σαρωνίδα, Ανάβυσος, Αγ. Κων/νος και Κουβαράς)

ο Δήμαρχος έχει ζητήσει από πέρυσι που ανέλαβε,

τη διαχείριση των ακτών που βρίσκονται στα όρια

του Δήμου του. Η ΕΤΑΔ Α.Ε.αγνοώντας το Δήμο

προχώρησε σε διαγωνισμό μίσθωσης της ακτής Ανα-

βύσσου.

Ο Δήμαρχος με έγγραφό του (19.3.12 αρ. πρωτ.

6260) που απευθύνεται προς τον Υπουργό Τουρισμού

και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, κρούει τον κώ-

δωνα του κινδύνου για μία νέα ταραχή στην περιοχή

και βλάβη στον τουρισμό, από τέτοιες ενέργειες.

Προτείνουμε να δει ο Δήμος 3Β, τι θα έπρεπε να πράξει

για την παραλία του, αντί να πηγαινοφέρνει μνημόνια

με την ΕΤΑΔ Α.Ε. Βέβαια στο Δήμο λείπει η κεφαλή,

οπότε ένα σώμα ακέφαλο είναι και ακυβέρνητο...

Παραθέτουμε την επιστολή του Δημάρχου Πέτρου

Φιλίππου

Δεν μας χρειάζονται

εξέδρες

δηλώνει ο Πέτρος Φιλίππου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου

πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, αφαιρών-

τας τις εξέδρες στην παρέλαση της 25ης

Μαρτίου, όχι γιατί τον φοβίζουν οι αντι-

δράσεις, αλλά γιατί όπως γράφει σε επι-

στολή που απαντάει σε πολίτη, «η Τοπική

Αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν φορέας

που είναι κοντά στην κοινωνία  και τους

δημότες που σήμερα πλήττονται τόσο βά-

ναυσα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι της αυ-

τοδιοίκησης είναι οι τελευταίοι που θα

ήθελαν να αναδειχθούν και να τιμηθούν

από μια εξέδρα στις ελληνικές επετείους».
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Την άρση απαλλοτρίωσης ακι-

νήτου στο Οικοδομηικό Τετρά-

γωνο (Ο.Τ.) 20 και σε διάφορα

άλλα ακόμη, συζήτησε το το-

πικό συμβούλιο Βουλιαγμένης,

την περασμένη Παρασκευή 16

Μαρτίου. Είναι γήπεδα ιδιο-

κτησίας της Εκκλησίας τη Ελ-

λάδος, κυρίως. Και είναι οι

“πνεύμονες” της Βουλιαγμέ-

νης, στην κυριολεξία θα λέ-

γαμε, γιατί αν λείψουν αυτά η

Βουλιαγμένη θα γίνει “φαλα-

κρή” πόλη.

Το Ο.Τ. 20 είναι η πρώτη ει-

κόνα της πόλης, αριστερά της

λεωφόρου που έχει και κάποιο

βραχώδες συντριβάνι.

Το Τοπικό Συμβούλιο, βέβαια,

ομόφωνα αποφάσισε ότι η κα-

τάργηση του πρασίνου θα επι-

δεινώσει την ποιότητα ζωής

της πόλης. Ομως το Υπουργείο

Περιβάλλοντος με το υπ. αρ.

1583 (12.1.12) επιστολή του

προς το Δήμο 3Β και ειδικότερα

την Δημοτική Ενότητα Βουλιαγ-

μένης αφ’ ενός υποσημειώνουν

ότι η άρση θα επιδεινώσει την

ποιότητα, αλλά αφ’ ετέρου επι-

καλούνται αποφάσεις δικαστη-

ρίων, που ή πρέπει να αποζη-

μιώσουν τους ιδιοκτήτες ή θα

τα αφήσουν.

Και το σημαντικό; Χάνουν το

Ο.Τ.  γιατί δεν δημοσίευσαν την

απόφαση του ΣτΕ στην εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως το 1989!

Γράφει το Υπουργείο Περιβάλλον-

τος μεταξύ άλλων:

«Η Διεύθυνσή μας καταρχήν, δεν συμ-

φωνεί με τέτοιου είδους ρυθμίσεις,

επειδή μειώνονται εγκεκριμένοι κοι-

νόχρηστοι χώροι, γεγονός που δεν

επιτρέπεται βάσει των διατάξεων της

παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/00,

όπως ισχύει, και επειδή έχουν ως συ-

νέπεια την επιδείνωση του οικιστικού

περιβάλλοντος με τη μείωση γενικά

των ελεύθερων - αδόμητων χώρων

της πόλης. Είναι υποχρεωμένη όμως

να εξετάζει αιτήματα άρσης απαλλο-

τρίωσης σε συμμόρφωση των αρμό-

διων Δικαστηρίων με την

αποδέσμευση των κοινόχρηστων

χώρων και μετατροπή τους σε οικο-

δομήσιμους, εφ’ όσον ο Δήμος δεν

προχωρεί έγκαιρα τις διαδικασίες για

τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για

τις εκτάσεις  τους.

Δεδομένων των παραπάνω, παρακα-

λούμε - όπως σε προθεσμία τριών (3)
μηνών μας γνωρίσετε την απόφαση

του Δημοτικού Σας Συμβουλίου:

1. Τις απόψεις σας σχετκά με την πο-

λεοδομική αναγκαιότητα.

2. Την πρόθεση και δυνατότητά σας

να αποζημιώσετε άμεσα τους ιδιο-

κτήτες με την προσήκουσα αποζη-

μίωση. Στην περίπτωση αυτή θα

πρέπει να ενταχθούν στον προϋπο-

λογισμό του Δήμου του έτους 2012

και των επόμενων ετών τα ποσά για

την αποζημίωση των ιδιοκτησιών

υπολογισμένα με τις τρέχουσες αντι-

κειμενικές αξίες.

Στην περίπτωση οικονομικής αδυνα-

μίας του Δήμου θα πρέπει να παρα-

σχεθούν και συγκεκριμένα στοιχεία

τεκμηρίωσης αυτής της αδυναμίας

(Π.Ε. 80/2011 του ΣτΕ για δανειολη-

πτική ικανότητα ή μη του Δήμου).

Τέλος, σημειώνουμε ότι για το χώρο

φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος στο Ο.Τ. 130 έκτα-

σης 2.707,8τ.μ. η με αρ. 2855/1993

απόφαση του ΣτΕ, ακύρωσε την με

αρ. 432710/1251/25.7.89 (ΦΕΚ

517/Δ/24.8.89) απόφαση του Νο-

μάρχη Πειραιά με την οποία τροπο-

ποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του

Δήμου Βουλιαγμένης, με τον χαρα-
κτηρισμό ως χώρων πρασίνου τμή-
ματος των Ο.Τ. 67 και 130 και του
79, λόγω μη δημοσίευσης στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως των
σχετικών διαγραμμάτων»...

Αννα Μπουζιάνη

Αρση απαλλοτρίωσης ή πληρωμή των δικαιούχων 

ζητάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

για τα δεσμευμένα πράσινα της Βουλιαγμένης

Τη μίσθωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων

στο λιμανάκι του Μαλτσινιώτη, και την αναγ-

γελία της διακήρυξης συζήτησαν το Δημοτικό

Συμβούλιο των 3Β (14/3/12), αλλά αναβλήθηκε

γιατί υπήρξαν κενά στην ενημέρωση και ελλεί-

ψεις στοιχείων και από την Αντιδήμαρχο Τε-

χνικής Υπηρεσίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία

κράτησε αποστάσεις, για το αν είναι εντός

σχεδίου, για να θεωρειται κοινόχρηστο το συγ-

κεκριμένο γήπεδο, για να μισθωθεί ως επιχει-

ρηματική δραστηριότητα και στην αναζήτηση

στοιχείων δεν κατάφερε να βρει.

Θύμισε μάλιστα στην πλειοψηφία ότι με αυτό

το σκεπτικό έδιωξαν τα “χαλιά-κιλίμια” (Λεωφ.

Βάρης και παραλιακή) όταν ανέλαβαν τη Δη-

μοτική Αρχή το 2011.

Ο Σπ. Πανάς, δεν ήθελε καθυστέρηση για να

μη χάσει ο Δήμος ούτε ημέρα από τις εισπρά-

ξεις. Τις επιφυλάξεις του κράτησε και ο Γ.

Σκουμπούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νόμο.

Να θυμίσουμε εδώ ότι το λιμανάκι Μαλιτσι-

νιώτη είναι ο κόλπος που βρισκόταν η καφετέ-

ρια-ρεστοράν Νηρηίδες (δημοτικό κτίριο που

έμεινε πολλά χρόνια κλειστό και στα δικαστή-

ρια με το Δήμο, ο οποίος έχασε τεράστια κον-

δύλια). Στην ουσία είναι αιγιαλός γιατί η

θάλασσα το χειμώνα πάει πολύ μέσα. 

Κάποια χρόνια λειτούργησε και ως τέννις,

αλλά μετά έγινε χώρος στάθμευσης.

Σήμερα έχει καντίνα με ξαπλώστες μέχρι το

νερό και δεν επιτρέπεται το παιχνίδι στην πα-

ραλία! 

Επίσης μπάρα κλείνει το δρόμο να μην κατε-

βαίνουν κάτω τα οχήματα· μόνο κατ’ επιλογήν.

Το κίτρινο χρώμα είναι τα γήπεδα που βρίσκονται δεσμευμένα για πράσινο. Αν
αυτά χαθούν, δεν τη σώζει τίποτα τη Βουλιαγμένη...

Αναβλήθηκε η μίσθωση του πάρκινγκ στον όρμο Μαλτσινιώτη
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Το Πεντελικό ανήκει στους πολίτες και

όχι στην Εκκλησία. Ο κόσμος θέλει το

βουνό πράσινο, όχι με φωτοβολταϊκά. 

Ανάστατοι οι κάτοικοι της ευρύτερης πε-

ριοχής της Πεντέλης, για το νέο “μαν-

τάτο” που τους έτυχε. Φωτοβολταϊκά στο

καμένο δάσος, υπό την ευλογία των πα-

πάδων και της πολιτικής ηγεσίας

Η συντονιστική επιτροπή κατοίκων των

όμορων με την Πεντέλη δήμων, οργάνω-

σαν Συνέντευξη Τύπου για το θέμα και

στόχος τους είναι η αποτροπή των σχε-

δίων της Εκκλησίας να προχωρήσει σε

παράνομη δημιουργία φωτοβολταϊκού

“πάρκου” σε μια έκταση που έχει κριθεί

αναδασωτέα από το υπουργείο Περιβάλ-

λοντος.

Το “πάρκο” προβλέπεται να “καταλάβει”

έκταση 16.500 στρεμμάτων με 3.500 κα-

θρέφτες, που ανήκουν στη ζώνη προ-

στασίας του Πεντελικού, έχουν κριθεί

αναδασωτέα μετά τις φωτιές του 2009

και προστατεύονται από Προεδρικό Διά-

ταγμα του 1988 το οποίο αφορά τους

ορεινούς όγκους. 

Να σημειωθεί ότι και ο Οργανισμός Ρυθ-

μιστικού Σχεδίου της Αθήνας προτείνει

την ανάγκη ανάδειξης ορεινών όγκων ως

ενιαίου τόξου πρασίνου στις περιοχές

Πεντέλης - Υμηττού.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
16.500 στρέμματα καμένης γης στην Πεντέλη, γίνονται φωτοβολταϊκό πάρκο!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ γράφουν οι δη-

μοτικές παρατάξεις “Λαϊκή Συ-

σπείρωση” των Δήμων Πεντέλης,

Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Πεύκης-

Λυκόβρυσης με δράστες την Κυ-

βέρνηση και την εκκλησία.

Συνένοχη η Τοπική Διοίκηση και

κερδισμένα τα Μονοπώλια.

Στο «θεάρεστο» έργο παράδοσης

του Πεντελικού όρους στα μονο-

πώλια, που δραστηριοποιούνται

στη μπίζνα με τις ανανεώσιμες

πηγές και την «πράσινη ανά-

πτυξη», προχωράει η εκκλησία με

τη σύμπραξη της κυβέρνησης του

ΠΑΣΟΚ και την ένοχη σιωπή της

διοίκησης του δήμου Πεντέλης,

και του ΣΠΑΠ, και μάλιστα με

όρους fast track. Με αυτό τον

τρόπο ολοκληρώνουν το έργο των

«γνωστών–άγνωστων» εμπρη-

στών της Πεντέλης, παραδίνοντας

πολύτιμη δημόσια γη στην οικονο-

μική ολιγαρχία του πλούτου, ντό-

πια και ξένη.

Η συγκεκριμένη επένδυση, εάν τα

βρουν Κυβέρνηση και Εκκλησία,

μπορεί ήδη να ενταχθεί στη διαδι-

κασία του σχετικού νόμου της κυ-

βέρνησης, που έγινε γνωστός ως

fast track. Το σχέδιο προβλέπει,

επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ, σε

έκταση 16.500 στρεμμάτων, που

έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Στην

έκταση αυτή θα αναπτυχθεί το

φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 300

μεγαβάτ, που θα αποτελείται από

3.500 στρέμματα καθρέφτες και

στα υπόλοιπα 13.000 στρέμματα,

στα ενδιάμεσα των φωτοβολταϊ-

κών συστοιχιών, θα φυτευτούν

από την εταιρεία που θα αναλάβει

την υλοποίηση του έργου 3 εκατ.

δέντρα, και αυτό είναι το τυράκι

στη φάκα.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση

κρύβουν την αλήθεια από το λαό

της περιοχής, ότι στα πλαίσια της

ιδιωτικοποίησης και της πλήρους

απελευθέρωσης της αγοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας, η διάθεση των

χιλιάδων στρεμμάτων γης στο

ιδιωτικό κεφάλαιο για την εγκατά-

σταση του φωτοβολταϊκού πάρ-

κου, είναι η προίκα για το

πάντρεμα του ντόπιου και ξένου

ενεργειακού κεφαλαίου.

Όσον αφορά την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση

θα δεσμευθεί, μέσω και της ΔΕΗ

ΑΕ και της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας), με μακροχρόνια συμ-

βόλαια για την εγγυημένη απορ-

ρόφηση της παραγωγής,

πληρώνοντας την κιλοβατώρα σε

τιμές περίπου δεκαπλάσιες σε

σχέση με το κόστος ηλεκτροπα-

ραγωγής από το εγχώριο καύσιμο.

Αυτήν την υπέρογκη διαφορά θα

την πληρώνει η λαϊκή οικογένεια

με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Ταυτόχρονα θα επιβαρύνεται και

με το αυξημένο τέλος για τις ΑΠΕ

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Ο μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος

που θα αναλάβει το έργο, θα εξα-

σφαλίσει δουλειές και κέρδη δισε-

κατομμυρίων, ικανό μερίδιο στην

παραγωγή ενέργειας αλλά και δύ-

ναμη επίδρασης στο σύνολο της

οικονομίας λόγω της σημασίας

του κλάδου της ενέργειας, ενώ το

περιβάλλον και οι εργαζόμενοι

δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα,

αντίθετα να χάσουν έχουν, από

την παρουσία του «στρατηγικού

επενδυτή» στην περιοχή, δηλαδή

από τις επενδύσεις του ιδιωτικού

κεφαλαίου στην Ενέργεια.

Για εγκλημα μιλάει και η “Λαϊκή Συσπείρωση”

Έχουμε ακούσει ακόμη και από
πρωθυπουργικά χείλη, κατά
καιρούς, την φράση: «Εμείς,
σαν κυβέρνηση….κ.λπ.». Κάτι
δηλαδή που να... μοιάζει με κυ-
βέρνηση. 'Η, «…εγώ, σαν βου-
λευτής, σαν καθηγητής, σαν
πολιτικός…κ.λπ.». Κάποιος δη-
λαδή που να …μοιάζει να είναι
βουλευτής, ή καθηγητής, ή πο-
λιτικός κ.λπ. Το «σαν» είναι
ένα ομοιωματικό μόριο που δη-
λώνει την πρόθεση του ομι-
λούντα να παρομοιάσει κάτι,
με κάτι άλλο, ώστε να δώσει
έμφαση σε ότι λέει, ή να κάνει
περισσότερο κατανοητή την
έννοια που χρησιμοποιεί:
«Αυτός, κολυμπά σαν ψάρι», ή
«εκείνος, φοβάται σαν λαγός».
Πρέπει όμως να πούμε: «Ο Κώ-

δικας ΦΠΑ, ως νομοθέτημα κα-
θιερώνει…κ.λπ.» και όχι: «Ο
Κώδικας ΦΠΑ, σαν νομοθέτημα
καθιερώνει…κ.λπ.». 
Στην δεύτερη περίπτωση, πα-
ρομοιάζουμε τον κώδικα ΦΠΑ
με νομοθέτημα, πράγμα το
οποίο δεν είναι στην πρόθεσή
μας, αφού ο σχολιασμός που
θέλουμε να κάνουμε, θεωρεί
δεδομένο, ότι ο συγκεκριμένος
κώδικας, είναι αναμφισβήτητα
νόμος. Άρα, δεν μοιάζει με
νόμο και συνεπώς, δεν πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε το
«σαν». 
Ακούστηκε επίσης το τελευ-
ταίο διάστημα πολλές φορές
και δυστυχώς θα ακούγεται και
θα γράφεται, ή θα μεταφράζε-
ται, για ακόμη μεγαλύτερο διά-

στημα, η φράση: «Η Ελλάδα,
σαν χώρα δεν πρέπει να πτω-
χεύσει…κ.λπ.». Χαρακτηρίζε-
ται δε επιεικώς κακόηχο, όταν
προέρχεται από επίσημα χείλη.
Αυτό, γιατί η Ελλάδα δεν μοι-
άζει βέβαια με χώρα (αναλη-
θές), αλλά είναι χώρα (αληθές)
με όλα τα στοιχεία που συνθέ-
τουν την έννοια αυτή. Έτσι
τουλάχιστον θέλουμε να την
βλέπουμε όλοι μας. Συνεπώς, η
σωστή απόδοση αυτού που
θέλει ο επίδοξος ομιλητής να
εκφράσει, είναι: «Η Ελλάδα,
ως  χώρα, δεν πρέπει να πτω-
χεύσει…κ.λπ.».

Η πρόθεση «σαν» λοιπόν, συ-
νοδεύει το όνομα και δηλώνει
μια ιδιότητα που ο ομιλητής θε-

ωρεί άκρως αναληθή, (σαν
λαγός), ενώ η πρόθεση «ως»
συνοδεύει ονόματα, εισάγει
κατά βάση, κατηγορούμενο και
ο ομιλητής επιθυμεί να δηλώ-
σει μια ιδιότητα που θεωρεί ότι
είναι αληθής, (ως χώρα). 
Η διαφορά είναι σημαντική και
πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι
η ανεπιτυχής χρήση της μιας,
αντί της άλλης πρόθεσης, ή σε
κάθε περίπτωση, η αποκλει-
στική χρήση του «σαν», γενι-
κώς και αδιακρίτως, θεωρείται
σημαντική πάθηση της Γλώσ-
σας μας. Ο καθηγητής Μπαμπι-
νιώτης, έχει ιδιαίτερα
ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
«Σαν πολύτεκνος, απαλλάσσε-
ται από την καταβολή αυτού
του φόρου». Η σωστή φράση

είναι: «Ως πολύτεκνος, απαλ-
λάσσεται… κ.λπ.». Κατά την
ίδια έννοια, «η Ελλάδα ανα-
γνωρίζεται ως ανεξάρτητο
κράτος», και «ο ΚΒΣ, παρου-
σιάζεται από τους ξένους, ως
παράδειγμα, για να τονισθεί η
μη εφαρμογή των νόμων στην
Ελλάδα».

«Σαν δήμαρχος αυτής της
πόλης, θα…». Άρα, δεν είσαι
δήμαρχος, ίσως προσπαθείς να
μοιάσεις με δήμαρχο και εν
πάση περιπτώσει, η ιδιότητά
σου αυτή δεν είναι αληθής. Η
σωστή φράση: «ως δήμαρχος
αυτής της πόλης, θα προσπα-
θήσω…», τοποθετεί τα πράγ-
ματα σε αληθινή βάση, διότι
έχεις εκλεγεί δήμαρχος (ή
πρόκειται να εκλεγείς) και η
ιδιότητα αυτή έχει ευθεία ανα-
φορά στη πραγματικότητα.

Τέλος, να τονίσουμε για τους
αγγλομαθείς, ότι ανάλογη διά-
κριση υπάρχει στην αγγλοσα-
ξονική διάλεκτο, η οποία
μάλιστα χρησιμοποιείται χωρίς
να γίνεται λάθος: (as = ως και
like = σαν). 

Αυτό ήταν η αφορμή για να
γράψω το παραπάνω σημείωμα
που μόλις διαβάσατε, όταν δια-
πίστωσα ότι σε μετάφραση των
δηλώσεων ξένου διπλωμάτη
για την χώρα μας, ενώ ο άν-
θρωπος το είπε σωστά (as), ο
μεταφραστής θεώρησε καλό
να απλοποιήσει το θέμα και να
το αποδώσει όχι ως, αλλά, σαν.

Κάποτε θα πρέπει να κοιτά-
ξουμε την Γλώσσα…στα μάτια.

Νίκος Σγουρινάκης
n_sgourinakis@hotmail.com

epixeirisi.gr

Η σωστή χρήση του «ως» και του «σαν»
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Η  Λαογραφική εταιρεία

Βαρνάβα του Δήμου Μαρα-

θώνα, το Διαδραστικό Λαο-

γραφικό Μουσείο Βαρνάβα

καθώς και το Ευρωπαϊκό

Μουσείο  Άρτου διέθεσαν

τους  χώρους των δύο μου-

σείων στα τριάντα «πουλιά»

και «αστέρια» του παραρτή-

ματος Ραφήνας του ΣΕΟ

για τη πραγματοποίηση της

δράσης «καλλιέργειας της

γης» η οποία πραγματοποι-

ήθηκε από τους εθελοντές

των δύο μουσείων δωρεάν.

Το αλέτρι, η σπορά, ο θερι-

σμός, τα δρεπάνια, η παλα-

μαριά, το λίχνισμα, το

αλώνισμα, η μυλόπετρα και

η «μεταμόρφωση» του σιτα-

ριού σε αλεύρι κέντρισαν το

ενδιαφέρον των μικρών επι-

σκεπτών ενώ δεν παρέλει-

ψαν φορώντας την ποδιά

του αρτοποιού να ζυμώ-

σουν και στη συνέχεια να

δημιουργήσουν το δικό

τους κεντημένο και παρα-

δοσιακό ψωμί.      

Τα δύο μουσεία βρίσκονται

στον Βαρνάβα του Δήμου

Μαραθώνα και είναι ανοιχτά

καθημερινά 09.00-13.00. 
http://www.mouseio-psomiou.com  -

http://www.ilmb.gr

Οι χαιρετισμοί στις 9μ.μ.

στην Αγία Τριάδα Γλυφάδας

Από το έτος 2003 έως και σήμερα στην μοναδική Ιερά

Μονή της Ι.Μ. Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης και Βάρης, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος -Αγίου Νε-

κταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας (Ήβης 109 Τερψιθέας

Γλυφάδας), τελείται η Ακολουθία των Χαιρετισμών της

Παναγίας στις 9.00 μ.μ., ιδιαιτέρως για τους εργαζομέ-

νους, που δεν προλαβαίνουν λόγω της εργάσιμης ημέ-

ρας, να συμμετέχουν στην ακολουθία στις 7.00 μ.μ. που

τελείται συνήθως στις Ενορίες.

Στην ακολουθία αυτή, εκτός από τους Πατέρες της Ιεράς

Μονής, χοροστατεί τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο Μη-

τροπολίτης κ.Παύλος, ο οποίος διαμένει στην Ιερά Μονή

και επιστρέφοντας από την Ακολουθία που έχει τελέσει

σε Ενορίες της Μητροπόλεως, δεν παραλείπει να τιμά την

Παναγία μας και να στηρίζει τους εργαζομένους με το κή-

ρυγμά του.
π. Αντώνιος Χρήστου

Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας

Από το χωράφι έως το φούρνο - ζεστό ψωμί

βιωματική εμπειρία στα “Λυκόπουλα Ραφήνας”

Κάποιοι ενοχλούνται γιατί περνάνε αυτοκίνητα στο

δρόμο που ακουμπάει στο σπίτι τους και σκέφτηκαν

να τον αποκλείσουν. Ετσι έριξαν κάποια μπάζα, έβα-

λαν και κολωνάκια στην είσοδό του και ...καθάρισαν.

Απαγορεύεται η κάθοδος στη θάλασσα!

Αυτό συνέβη στο 37ο - 38ο χλμ. της παραλιακής λε-

ωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στον Αγιο Δημήτριο, ο

οποίος ανήκει στο Δήμο Κρωπίας.

Ο Δήμος Κρωπίας επενέβη άμεσα και με οργανωμένη

επιχείρηση μηχανήματα και φορτηγά)  προχώρησε σε

απομάκρυνση μπαζών και πασάλων και αποδέσμευσε

τους κοινόχρηστους χώρους για την απρόσκοπτη

πρόσβαση των πολιτών στην παραλία, κάτι που ευαγ-

γελίζεται ως Δημοτική Αρχή.

Βέβαια ο δρόμος θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης

για να μην ανοίγουν οι ορέξεις...

Η  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου, γέμισε χαρούμενες

παιδικές φωνές, που παρα-

κολούθησαν και βίωσαν  “το

μυστικό της μαγικής τσα-

γιέρας”, το Σάββατο 3/3. 

"Το μυστικό της μαγικής
τσαγιέρας" είναι το 3ο πα-

ραμύθι της  συγγραφέως

Ελένης Γκίκα από τις εκδό-

σεις ΚΑΛΕΝΤΗΣ, που πα-

ρουσίασε ο “Σφηττός” στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Το βιβλίο διάβασε η μικρή

'Ελενα Καλέντη. Στη συνέ-

χεια τα παιδιά ζωγράφισαν

τις δικές τους τσαγιέρες,

τους έδωσαν ονόματα,

έγραψαν το μυστικό τους,

τις κόλλησαν σε χρωματι-

στά μπαλόνια και τους έδω-

σαν προορισμό.

Όπως  σημείωναν μέλη του

ΔΣ του Σφηττός «ήταν ένα

όμορφο, χαρούμενο
πρωινό και τα παιδιά έφυ-
γαν κατενθουσιασμένα». 

Στην παρουσίαση παρευ-

ρέθη και ο Δήμαρχος Κρω-

πίας Δημήτρης Κιούσης. 

"Το μυστικό της μαγικής τσαγιέρας"  
παρουσίαση Παιδικού Βιβλίου 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

ΘΡΑΣΥΤΑΤΕΣ  ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Αμεση αντίδραση του Δήμου Κρωπίας
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Στη συνεδρίαση του προηγού-

μενου Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Παλλήνης, η δημο-

τική αρχή, με απόφαση του

ίδιου του δημάρχου, ψήφισε

την έγκριση δαπάνης για κατα-

σκευή εξέδρας  για τους επι-

σήμους σε Γέρακα και

Παλλήνη, ύψους 1.500 ευρώ!

Απόφαση που η αντιπολίτευση

καταψήφισε, θεωρώντας ότι η

“λογική της εξέδρας” στη ση-

μερινή δύσκολη πραγματικό-

τητα και προκαλεί, αλλά και

διαστρεβλώνει τον συμβολισμό

της ημέρας.

Την ίδια ώρα που η κοινωνία

βρίσκεται σε αναταραχή και οι

πολίτες είναι φοβισμένοι για το

αύριο, στο Δήμο Παλλήνης,

ενώ ήδη υπήρχε έτοιμη εξέδρα

από το παρελθόν, αποφασί-

στηκε για άλλη μια φορά η

ενοικίαση-κατασκευή εξέδρας,

όπως και θα συμβεί στην παρέ-

λαση της 25ης Μαρτίου. Ήδη

σε πολλούς δήμους αποφασί-

στηκε η κατάργηση εξέδρας

για τους επισήμους (όπως στο

δήμο Αχαρνών, Πύργου κλπ)

και οι ”επίσημοι” θα βρίσκονται

ανάμεσα στους πολίτες. 

Η συμβολική τελετή και η πα-

ρέλαση της 25ης Μαρτίου έχει

στόχο να υπενθυμίσει στους

Νεοέλληνες τί έκαναν οι πρό-

γονοί τους γι’ αυτούς, προκει-

μένου να είναι σήμερα

ελεύθεροι.

Η μαθητική παρέλαση των

νέων τα τελευταία χρόνια έχει

γίνει κατά καιρούς προϊόν εκ-

μετάλλευσης από διάφορους

“επισήμους” και μη, προκειμέ-

νου αυτοί να είναι πάνω σε μία

εξέδρα, χειροκροτώντας και με

στόχο να είναι σε μια φωτο-

γραφία την επομένη. Οι δαπά-

νες για εξέδρες επισήμων και

άλλου είδους πανηγύρια στο

Δήμο Παλλήνης, καταργεί

στην ουσία τον συμβολισμό

της ημέρας και δημιουργεί

στον κόσμο μια εικόνα αρνη-

τική για τους “κρατούντες” του

τόπου. 

Η πραγματική επανάσταση έρ-

χεται όταν ο πολιτικός βρίσκε-

ται ανάμεσα στους πολίτες και

όχι κάπου ξεχωριστά ή απόμα-

κρα. Για άλλη μια φορά οι “μι-

κροί” και οι “μεγάλοι” πολιτικοί

του τόπου, βρίσκονται μακριά

από την πραγματικότητα μη

μπορώντας να κατανοήσουν

την κοινωνία και κυρίως τον

σφυγμό της νέας γενιάς που

“βράζει” όλο και περισσότερο

με αυτά που γίνονται ακόμη και

σήμερα. 

Άραγε, έτσι τιμούμε τους

ήρωες της πατρίδας μας;

* Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι

Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, Αν-

τιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Παλλήνης.

Το τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής &

Βορείου Τομέα Αθηνών της  Δ/νσης Αλιείας

Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει ότι εκ-

δόθηκαν:

1 η υπ’ αρ. 432/29.2.2012 Υπουργική Από-

φαση (ΦΕΚ /604/Β’/2012),  που αφορά την

πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για έν-

ταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1

«Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, και 

2. η υπ’ αρ. 433/29.2.2012 Υπουργική Από-

φαση (ΦΕΚ/ 605/Β’/2012),  που αφορά την

πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για έν-

ταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3

«Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Τα πλήρη κείμενα των ανωτέρω Αποφά-

σεων – Προσκλήσεων για την υποβολή αι-

τήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων

στα πλαίσια των αντίστοιχων Μέτρων

έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή τοπο-

θεσία: www.et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/

Αιτήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο-

γής Δράσεων ΕΠ Αλιείας (Μιχαλακοπού-

λου 103, Αθήνα 11527) έως 31.07.2012.

Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου

φακέλου κατατίθεται και στην κατά τόπο

Υπηρεσία Αλιείας εντός της περιοχής αρ-

μοδιότητας της οποίας πρόκειται να υλο-

ποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο,

προκειμένου να λάβει γνώση για τη σχε-

διαζόμενη επένδυση και να εκδώσει την

απαιτούμενη βεβαίωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφο-

ρία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα

Αλιείας της  Π.Ε Αν. Αττικής & Βορείου

Τομέα Αθηνών  Τηλ. επικοινωνίας:.

213200-5188, &  213200-5186 το οποίο

εξυπηρετεί τους δήμους:  
Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου,

Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας,

Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού,

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρ-

κόπουλου Μεσογαίας Λαυρεωτικής, Σαρωνι-

κού, Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης, Αγ.

Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρα-

κλείου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου,  Λυκόβρυσης &

Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου

& Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης & Ψυχικού.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υδατοκαλλιέργεια

Μεταποίηση και Εμπορία 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ.: 4513/12-03-2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ-

ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΤΣΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26-03-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 09-04-2012, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Δ. Κιούση,  είχε συνάντηση εργασίας (17/3)
με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Διοικήσεις Περιφ. Αττικής, Αν.Αττικής και Π.Υ.
Κορωπίου, με αντικείμενο την ημερίδα – κάλεσμα για νέους εθελοντές δασοπροστασίας που θα γίνει
την Δευτέρα 26 Μαρτίου στο Δημαρχείο Κρωπίας (19:00, Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας) καθώς
και  την καλύτερη οργάνωση της προστασίας του Υμηττού την αντιπυρική περίοδο του 2012.  Ακο-
λούθησε γεύμα εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Νεκτάριος Καλαντζής*
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Άλλος ένας δικαστικός θρίαμβος του αγωνιζό-

μενου λαού του Γραμματικού κατά της κατα-

σκευής ΧΥΤΑ στην πόλη. Άλλο ένα μικρό

νομικό λιθαράκι στον αγώνα για την αποφυγή

του μεγαλύτερου οικολογικού εγκλήματος που

θα έχει συντελεστεί στην Αττική.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αποφά-

σισε την παράταση της ισχύουσας διαταγής

απαγόρευσης εργασιών στο εργοτάξιο μέχρι

τις 21 Μαΐου 2012, ημέρα που θα πραγματο-

ποιηθεί η κυρίως συζήτηση για τα ασφαλιστικά

μέτρα που έχουν καταθέσει τόσο ο δήμος, όσο

και η Επιτροπή Πολιτών κατά της ολοκλήρωσης

του έργου.

Πολύς ο κόσμος που κατέκλυσε την αίθουσα

του δικαστηρίου για να παραστεί στη δίκη. Σε

αντίθεση με τη μαζική παρουσία των κατοίκων,

η συντριπτική πλειοψηφία των εκλεγμένων δη-

μοτικών συμβούλων, δεν έδωσε το παρών στο

δικαστήριο.

Οι μόνοι αιρετοί που βρέθηκαν από νωρίς στην

Ευελπίδων, ήταν ο Νίκος Χρυσίνας, ο Γιάννης

Ζαγάρης και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-

τας Γραμματικού, Γιώργος Κοροβέσης.

«Έπρεπε όλοι τους να είναι εδώ. Αυτός ο αγώ-

νας δεν είναι μόνο δικός μας. Δεν είναι μόνο

του χωριού μας. Είναι ολόκληρου του δήμου.

Αγωνιζόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας»,

έλεγαν χαρακτηριστικά κάτοικοι του Γραμματι-

κού, λίγο πριν ξεκινήσει η ακροαματική διαδι-

κασία.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής,

ήταν παρών στο δικαστήριο στο πλευρό των κα-

τοίκων.

Ο δικηγόρος Ιωάννης Παπαζήσης, ο οποίος

ηγείτο των νομικών εκπροσώπων των κατα-

σκευαστών, αναφέρθηκε στην εισήγησή του σε

«τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες που

προκαλεί η διακοπή των έργων», επισημαίνον-

τας χαρακτηριστικά:

«Υπάρχουν μεμβράνες στο χώρο που κινδυ-

νεύουν να ξηλωθούν, υλικά και σίδερα που μπο-

ρεί να διαβρωθούν και προκαλέσουν μεγάλη

οικολογική καταστροφή. Κανένα έργο που βρί-

σκεται υπό κατασκευή δε δημιουργεί πρόβλημα

στο περιβάλλον. Άλλωστε η όλη δικαστική δια-

μάχη αφορά το κατά πόσο θα υπάρξουν προ-

βλήματα μετά την έναρξη λειτουργίας του, όχι

κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Το δικα-

στήριο δεν μπορεί να εμποδίσει την πραγματο-

ποίηση όλων των εργασιών. Αν κρίνει ότι

πραγματοποιούνται παράνομες εργασίες μπο-

ρεί να σταματήσει μόνο αυτές».

Μέλη της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων αγω-

νιούν για την έκβαση της συζήτησης

«Καταπέλτες» οι δικηγόροι δήμου, κατοίκων

Στα σαθρά  νομικά επιχειρήματα της κατα-

σκευάστριας εταιρίας απάντησαν διαδοχικά οι

δικηγόροι των κατοίκων, Νίκος Μπούρμπος και

Γιώργος Μπάλιας, ο νομικός εκπρόσωπος του

δήμου Μαραθώνα, Απόστολος Παπακωνσταντί-

νου, αλλά και ο δικηγόρος Νίκος Χατζηγιάννης

που πραγματοποίησε ξεχωριστή παρέμβαση.

Στις εισηγήσεις τους οι νομικοί Μπάλιας και

Μπούρμπος, χρησιμοποίησαν ως βασικό τους

επιχείρημα την έκθεση των Επιθεωρητών Περι-

βάλλοντος που οδήγησε στην προσωρινή δια-

ταγή αναστολής των εργασιών. «Αυτό που λένε

οι Επιθεωρητές είναι επί της ουσίας ότι όλο το

έργο είναι παράνομο. Παραβαίνει βασικούς κα-

νόνες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για να

υπάρξει άρση της ισχύουσας διαταγής θα πρέ-

πει η πλευρά του Δημοσίου να παραθέσει κά-

ποιο νέο στοιχείο που έχει προκύψει από την

προηγούμενη απόφαση του Πρωτοδικείου. Βλέ-

πετε εσείς κύριε πρόεδρε να έχει κατατεθεί

κάτι τέτοιο;» αναρωτήθηκαν οι δύο δικηγόροι. 

«Τα παιδιά μας θα πίνουν δηλητήριο»

Στη δική του τοποθέτηση ο Νίκος Χατζηγιάννης

ζήτησε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου να

κοιτάξει τους παρευρισκόμενους κατοίκους του

Γραμματικού που βρίσκονταν απέναντί του.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κρίνει το δι-

καστήριο είναι αν υπάρχει κίνδυνος βλάβης της

ανθρώπινης υγείας. Καθημερινά οι κάτοικοι του

Γραμματικού βλέπουν τη θάλασσα τους να γί-

νεται καφέ. Κινδυνεύουμε τα παιδιά μας να πί-

νουν δηλητήριο. Πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή

της πρόληψης για να προστατευτεί η υγεία αν-

θρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ν. Χα-

τζηγιάννης.

Οι δικαστές που θα εκδικάσουν τα ασφαλιστικά

μέτρα πρέπει να δουν απέναντι τους μια ολό-

κληρη πόλη. Από το δήμαρχο μέχρι τον τελευ-

ταίο κάτοικο. Εκείνη τη μέρα δε θα υπάρχουν

δικαιολογημένες απουσίες για κανέναν…

ρεπορτάζ marathon.live.gr 

Αλλη μία δικαίωση των κατοίκων του 

Γραμματικού για τον παράνομο ΧΥΤΑ

Συνεδρίασε την Τρίτη 20 Μαρτίου,  η

Συνέλευση των Δημάρχων της Αττι-

κής, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Αττικής (ΠΕΔΑ), με θέμα τα οικονο-

μικά προβλήματα της Αυτοδιοίκη-

σης.

Τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν

τόσο από την εισήγηση του Προ-

έδρου Νίκου Σαράντη, όσο και από

τον μεγάλο αριθμό των Δημάρχων

που πήραν το λόγο ήταν:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το με-

γαλύτερο από κάθε τομέα του δη-

μοσίου μερίδιο συμμετοχής στη

μείωση δαπανών μετά την εφαρ-

μογή του πρώτου Μνημονίου.  Η συ-

νολική χρηματοδότηση των Δήμων

από τον κρατικό προϋπολογισμό

από 5 δις το 2009 μειώνεται σε λι-

γότερο από 2,5 δις το 2012! 

Αντίθετα οι Δήμοι έχουν επιφορτι-

στεί τα τελευταία χρόνια με νέες

υπηρεσίες και λειτουργίες κρίσιμες

για την καθημερινότητα των δημο-

τών, από την καθαριότητα μέχρι τα

τεχνικά συνεργεία και από τα ΚΑΠΗ

μέχρι τη συντήρηση των σχολείων. 

Ακομη, η Αυτοδιοίκηση έχει επωμι-

σθεί το μεγαλύτερο βάρος των ευ-

θυνών του κράτους για την

ανακούφιση των πολιτών που πλήτ-

τονται περισσότερο από τις συνέ-

πειες της οικονομικής κρίσης,

υλοποιώντας σε κάθε γωνιά της

χώρας προγράμματα στήριξης των

ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Η κατάσταση διαμορφώνεται ακόμη

πιο δύσκολη λόγω των σοβαρών ελ-

λείψεων σε προσωπικό που αντιμε-

τωπίζουν οι Δήμοι μετά το πάγωμα

των προσλήψεων και τη μεγάλη μεί-

ωση του αριθμού των συμβασιού-

χων.

Όμως, παρά τις πρόσφατες κυβερ-

νητικές δεσμεύσεις, με έκπληξη και

αγανάκτηση οι Δήμαρχοι είδαν πριν

λίγες μέρες την κρατική χρηματο-

δότηση για το μήνα Φεβρουάριο να

είναι μειωμένη κατά ένα επιπλέον

15%.

Ενώ την ίδια στιγμή γίνεται όλο και

πιο αβέβαιη  η απόδοση στους Δή-

μους των 450 εκατομμυρίων Ευρώ

που από λάθος σύμφωνα με την κυ-

βέρνηση δεν συμπεριλήφθηκαν

στον Προϋπολογισμό του 2012.

Είναι πλέον άμεσος ο κίνδυνος οι

Δήμοι να μην μπορούν να ανταπε-

ξέλθουν ούτε στις βασικές υποχρε-

ώσεις τους, να διακοπεί η λειτουρ-

γία των σημαντικών υπηρεσιών που

παρέχουν στους δημότες.

Αντιδρώντας στη συνεχή απαξίωση

της Αυτοδιοίκησης, η Συνέλευση

των Δημάρχων της Αττικής αποφά-

σισε μεταξύ άλλων: 

Την  Τρίτη 27 Μαρτίου στις

12:00 να πραγματοποιηθεί

συγκέντρωση διαμαρτυρίας

των Δήμων στην Πλατεία

Κλαυθμώνος, έξω από το

Υπουργείο Εσωτερικών. 

Τετράωρο κλείσιμο των

Δήμων την ίδια μέρα από τις

11:00 μέχρι τις 15:00.

― Την Πέμπτη 29 Μαρτίου

ώρα 14:00, νέα Συνέλευση των

Δημάρχων της Αττικής.

Περικοπές κονδυλίων στους ΟΤΑ - Αντιδρούν οι Δήμαρχοι

ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το παιδικό χωριό SOS της Βάρης παρ’ όλα

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, συνε-

χίζει να προσφέρει με την βοήθεια όλων

των εθελοντών του, στα παιδιά που το

έχουν ανάγκη. 

Στο μεταξύ και λόγω της κρίσης έχουν αρ-

χίσει να πηγαίνουν γονείς να ζητούν να

αφήσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπο-

ρούν να τους προσφέρουν τα απαραίτητα

για την επιβίωσή τους. Ετσι αυξάνονται

και οι ανάγκες του Παιδικού χωριού SOS

Γι αυτό ζητάνε την συνδρομή μας.

Παρακαλούν οι αρμόδιοι, όσοι θέλουν να

προσφέρουν, να προτιμήσουν πράγματα

τα οποία είναι στην παρακάτω λίστα με τις

άμεσες ανάγκες του Παιδικού Χωριού

SOS. 

Φάρμακα

Panadol (χάπια), Depon (χάπια και σιρόπι),

Mucosolvan, Zantac ή Malox, Betadine, Zirtek,

Fenistil κρέμα & Σιρόπι,  kepra 100mg/ml,

Cerum Hausmman, Θερμόμετρα, Επίδεσμοι,

Αντιψειρικά, Βαμβάκι, Οινόπνευμα.

Από τρόφιμα:

Κρέατα – Ψάρια (κιμά, κοτόπουλο), Αυγά, Αλ-

λαντικά, τυρί για τοστ, ψωμί για τοστ, πατά-

τες, κρεμμύδια, ντομάτες, λαχανικά, φρούτα.

Ακόμα χαρτικά και είδη καθαριστικών. 
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ για το έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 43/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. τ.τ. 044839
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Παπαθανάση Όλεγκ του Θανάση και της Ελένης,
κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, που γεννήθηκε εις Αγ. Σαράντα Αλβανίας
το έτος 1953 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου
Αθηναίων Ν. Αττικής, με α/α: -571 -, με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή του
επωνύμου του από “Παπαθανάση” σε “Παπαθανάσης”.
Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή
την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Ιθαγένειας - Δημοτολογίου
του Δήμου Αθηναίων, Πλατεία Κοτζιά, (τ.κ. 105 52 Αθήνα).

Αθήνα 8.3.2012
Η προϊσταμένη του τμήματος Τσιχριτζή Αμαλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :   24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι  23 / 3/ 2012
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.  Πρωτ:    5213                   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα,  152 34  Χαλάνδρι
Πληροφορίες : Σπηλιοπούλου Βασιλική  Τηλέφωνο : 213 2023980
Fax   : 213 2023983

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλα-
δώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου» Α.Μ. 2/2012, με προϋπολο-
γισμό 50.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό
40.650,40 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-
γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-
σίας,  Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι τις 5/4/2012.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή  ποσού πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να  αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών  με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα  B. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  10/4/2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  10.00
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκ-
πτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.   
β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα  Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης
τάξης πτυχίου.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία,  έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με
το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 813,01  ΕΥΡΩ. και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δώδεκα  (12)
μήνες  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.   
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας θα  εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΒΑΣΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. τ.τ. 044839
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Παπαθανάση Νάσιο του Όλεγκ και της Μαγδαλη-

νής, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, που γεννήθηκε εις Αγ. Σαράντα Αλβα-

νίας το έτος 1980 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του

Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής, με α/α: -846 -, με αίτησή του ζήτησε την αλ-

λαγή του επωνύμου του από “Παπαθανάση” σε “Παπαθανάσης” και του

κυρίου ονόματός του από “Νάσιο” σε “Νάσιος”.

Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλ-

λαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες

από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Ιθαγένειας - Δημοτολογίου του Δήμου Αθηναίων,

Πλατεία Κοτζιά, (τ.κ. 105 52 Αθήνα).

Αθήνα 8.3.2012

Η προϊσταμένη του τμήματος Τσιχριτζή Αμαλία
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8956.λ166 - Fax: 210 8953.169

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΑΣ
D E N T A L  C E N T E R

L A S E R
24ώρες
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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. . . γ ια την υγειά μας

Διατροφή στην τρίτη ηλικία: γιατί δεν αρκεί μόνο το Ζειν, αλλά και το ευ Ζειν
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελούν μία ιδιαίτερη ηλι-

κιακή ομάδα. Το χρονολογικό όριο διαχωρισμού ενός ενή-

λικα από ένα υπερήλικα είναι τα 65 χρόνια. Σε αυτήν την

περίοδο της ζωής τού ανθρώπου ξεκινούν μια σειρά από

φυσιολογικές βιολογικές μεταβολές, οι οποίες επιβάλ-

λουν μια ιδιαίτερη φροντίδα στα άτομα αυτής της ηλικίας.   

Όσον αφορά τη σύσταση του σώματος του, παρατηρείται

μια σταδιακή μείωση της μυϊκής μάζας αυτών των ατόμων,

με αντίστοιχη αύξηση του λιπώδους ιστού. Συνήθως,

αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από αλλαγές και στο σω-

ματικό βάρος, είτε αύξηση είτε και μείωση (λόγω κακής

θρέψης από οδοντικά προβλήματα, από συνυπάρχουσες

νόσους κ.α.). Επίσης, παρατηρείται και μια σταδιακή μεί-

ωση της οστικής τους πυκνότητας, γεγονός που καθιστά

τα άτομα αυτά ιδιαίτερα επιρρεπή σε κατάγματα και σκε-

λετικά προβλήματα. 

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δημι-

ουργούνται, είναι το γαστρεντερικό σύστημα των ατόμων

της τρίτης ηλικίας, τα οποία πέρα από την καθαρά βιολο-

γική τους πλευρά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην ψυ-

χολογική τους διάθεση. Συγκεκριμένα, στα άτομα αυτά

είναι πολύ συχνή η εμφάνιση στομαχικών διαταραχών,

ναυτίας, τάσης για εμετό, ξηροστομίας, δυσκολίας στην

κατάποση, τα οποία είναι συνήθως συνέπειες της αυξη-

μένης λήψης φαρμάκων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα

το να δημιουργούν εκνευρισμό και μια ευρύτερη αρνητική

ψυχολογία, η οποία εκφράζεται πολλές φορές ακόμη και

ως άρνηση ή αδυναμία λήψης τροφής, οπότε τα άτομα

αυτά οδηγούνται σε απώλεια βάρους και εμφανίζουν ση-

μαντική αδυναμία.

Διαφαίνεται λοιπόν καθαρά, ότι πέρα από την υποχρέωση

που καθένας έχει απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας,

και οι καθαρά βιολογικές αλλαγές που έχουν πραγματο-

ποιηθεί επιβάλλουν μία ιδιαίτερη μεταχείριση αυτών όσον

αφορά τόσο τη διατροφική τους φροντίδα όσο και την ψυ-

χολογική τους υποστήριξη. Στόχος αυτών είναι η καλύ-

τερη προσαρμογή του υπερήλικα στις νέες απαιτήσεις που

προκύπτουν, η αποφυγή ασθενειών, η αύξηση του προσ-

δόκιμου ζωής και η ευρύτερη βελτίωση του επιπέδου δια-

βίωσης.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Προς την κατεύθυνση αυτή, η διατροφή των ατόμων τρί-

της ηλικίας, με βάση τη συνολική έκπτωση των λειτουρ-

γιών τους επιβάλλει μια μείωση των ενεργειακών τους

απαιτήσεων. Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που για διά-

φορους λόγους έχουν χάσει βάρος, όπου οι ανάγκες για

πρόσληψη τροφής είναι μεγαλύτερες.

Παράλληλα, η μείωση της μυϊκής τους μάζας επιβάλλει

την επιλογή τροφών που περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής

βιολογικής αξίας, όπως το αυγό, το γάλα και  το κρέας.

Ιδιαίτερα για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μά-

σησης ή κατάποσης συνίστανται και αυξημένη κατανά-

λωση τροφών εύληπτων, που περιέχουν φυτικές

πρωτεΐνες, όπως είναι τα όσπρια και τα δημητριακά. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι στους

ηλικιωμένους είναι αυξημένη η συχνότητα εμφάνισης δυ-

σκοιλιότητας, κυρίως λόγω της λήψης φαρμάκων. Για το

λόγο αυτό, συνίσταται σε αυτές τις περιπτώσεις η αυξη-

μένη κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές

ίνες, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αμυλώδη λα-

χανικά (φασολάκια, αρακάς, μπάμιες κ.α.), το ψωμί ολικής

αλέσεως, τα δημητριακά κ.λ.π.

Όσον  αφορά επιμέρους βιταμίνες και μεταλλικά άλατα

και ιχνοστοιχεία, στα άτομα αυτά οι απαιτήσεις είναι δια-

φορετικές από ότι σε έναν ενήλικα. Συγκεκριμένα, η μει-

ωμένη άμυνα τους στο λεγόμενο βιολογικό στρες, σε

συνδυασμό με τους δυσμενείς περιβαλλοντικούς παρά-

γοντες (μόλυνση, χημικά προϊόντα, κάπνισμα κ.λ.π.) επι-

βάλλει ενίσχυση των αντιοξειδωτικών τους αποθεμάτων,

που αποτελούν σημαντικό αμυντικό μηχανισμό. Τέτοια αν-

τιοξειδωτικά είναι οι βιταμίνες Α, C, E, η προβιταμίνη Α (β-

καροτένιο) κ.λ.π. Τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά

είναι το γάλα, το αυγό, το κρέας (βιταμίνη Α), τα φρούτα

και ιδιαίτερα τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλι, μανταρίνι,

γκρέιπ φρουτ, κίτρο) τα λαχανικά και ιδιαίτερα τα πράσινα

φυλλώδη (σπανάκι, μπρόκολο κ.λ.π.) (για βιταμίνη C), το

ελαιόλαδο (βιταμίνη Ε). 

Ακόμη, συχνά η επιμέρους διατροφική κατάσταση του

κάθε ατόμου ενδεχομένως να επιβάλλει και μια εξατομι-

κευμένη αντιμετώπιση όσον αφορά επιμέρους μικροθρε-

πτικά συστατικά, όπως είναι ο σίδηρος, το ασβέστιο, το

Νάτριο, ο ψευδάργυρος κ.λ.π. 

Παράλληλα με τις συστάσεις που δόθηκαν παραπάνω,

προκειμένου να διαμορφωθεί το διαιτολόγιο ενός ηλικιω-

μένου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και ορισμένοι

παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη διαιτητική τους

συμπεριφορά, όπως είναι πιθανές αλλοιώσεις στη γεύση

και την όσφρηση, προβλήματα μάσησης κ.α. Οι παράγον-

τες αυτοί, όταν υπάρχουν, επιβάλλουν τη χορήγηση στον

ηλικιωμένο τροφών που καταναλώνονται ευχάριστα από

τον ίδιο, που είναι εύληπτες (αυγό, γάλα, καλομαγειρε-

μένο κοτόπουλο, βραστά λαχανικά) και εύπεπτες.

Καραμπά Ειρήνη
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit  ΒΑΡΗΣ

Μας ρωτάνε πολλοί πολίτες με τηλε-

φωνήματα στο ιατρείο αλλά και με

μηνύματα τι ανάγκες έχουμε.

Αναλυτικά οι ανάγκες μας, με βαθμό

άμεσης προτεραιότητας, είναι οι ακό-

λουθες:

― Ινσουλίνες (μαζί με ταινίες σακχά-

ρου και βελόνες)

Lantus

NPH

Levenit

Novorapid

Humalog

― Βρεφικό Γάλα και πάνες όλων των

ηλικιών, κυρίως όμως για 1η και 2η

βρεφική ηλικία

― Εμβόλια

Prevenar 13

Neisvac

Engerix 10

Infarix - IPV - Hib

MMR

― Ψυγείο (για τα φάρμακα που έχουν

ανάγκη ψύξης - κάνουμε χρήση ενός

μικρού ψυγείου που δεν είναι όμως

δικό μας και σύντομα ίσως να μην το

έχουμε διαθέσιμο, γιατί μια υπηρεσία

του δήμου που συστεγάζεται μαζί μας

θα αποχωρήσει και ίσως το πάρει).

― Βρεφόζυγο και αναστημόμετρο

― Οξύμετρο

― Αναλώσιμα οδοντιατρείου

― Σπειρόμετρο

― Πιεσόμετρα

Βοήθεια με τον προβολή του ιατρείου

γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δυ-

στυχώς τα ΜΜΕ μας προβάλλουν

ελάχιστα έως καθόλου.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν

δεχόμαστε χρηματική βοήθεια για

προφανείς λόγους. Η βοήθεια που

μπορούμε να δεχτούμε είναι μόνο σε

είδος.  Ελπίζουμε για την κατανόηση

σας γι’ αυτόν τον πολύ σημαντικό κα-

νόνα λειτουργίας που έχουμε.

Βοηθήστε μας, να βοηθήσουμε συ-

νανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε το ανέφι-

κτο, ΕΦΙΚΤΟ!

«Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο

Ελληνικού»

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού
(εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ελ-

ληνικού)

Τηλ. επικοινωνίας 210-9631-950 (Δευ-

τέρα έως Σάββατο 10:00 - 13:00)

http://mki-ellinikou.blogspot.com/

Email mkiellinikou@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
Ζητούν βοήθεια, μόνο σε είδος
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Το cycling4wine θα προσπαθή-

σει να επανεστιάσει στο κρασί

και το ποδήλατο, πέρα από τη

μαζικότητα. Φέτος ξεκινώντας

από το Κορωπί, θα έχουν 51

χιλιόμετρα με αρκετά ήπια

ανηφόρα, αλλά χωρίς τα κα-

τακόρυφα των προηγούμενων

ετών. 

Εκκίνηση λοιπόν από το Κο-

ρωπί (Οινοποιείο Βασιλείου)

με κατεύθυνση την Κερατέα,

το Οινοποιείο Μυλωνά στην

Κερατέα (16 χιλιόμετρα), Οι-

νοποιείο της Στροφιλιάς στην

Ανάβυσσο (28 χιλιόμετρα), και

θα επιστρέψουν για λουκού-

λιο γεύμα στο Οινοποιείο Βα-

σιλείου. Τα οινοποιεία εφέτος

είναι λιγότερα, ώστε να έχουν

χρόνο για ποδήλατο, αλλά και

για συζήτηση με τους οινοποι-

ούς και ξενάγηση στους χώ-

ρους οινοποίησης.

Η διαδρομή στο http://ride-

withgps.com/routes/970079 

Εχασαν οι κορασίδες

Οι κορασίδες έχασαν και τον δεύτερο ημιτελικό από

την ομάδα του Πανιωνίου (17.3), που θα αντιμετωπί-

σει τις Εσπερίδες στον τελικό του final four των κο-

ρασίδων.  Στον μικρό τελικό,  ο Πρωτέας και ο Φάρος

Κερατσινίου θα αναμετρηθούν για την τρίτη θέση.

Ο Πανιώνιος δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι

στον Πρωτέα στην Βούλα. Επικράτησε με 22-68,

έκανε το 2-0 και προετοιμάζεται για τον πρώτο  τε-

λικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 25/03, 21.00, στο

κλειστό  Βαρίκας. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις

Εσπερίδες που έκαναν με την σειρά τους το  2-0 απέ-

ναντι στον Φάρο καθώς πήραν τη νίκη 30-61, παίρ-

νοντας συγχρόνως και την πρόκριση στον τελικό.

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 61-33

Παρά τους τραυματισμούς και με την βοήθεια των νεα-

νίδων η ομάδα των γυναικών του Πρωτέα πήρε ακόμα

μία νίκη. Η ομάδα έπαιξε δυνατά και συγκεντρωμένα με

πίεση στην άμυνα και είχε πολύ καλές εμφανίσεις από

τις έμπειρες παίκτριες της που με την βοήθεια των "μι-

κρών" καλύπτουν τις πολλές ελλείψεις και κρατούν την

ομάδα αήττητη στην κορυφή της Α2.

Ο O.A. Βουλιαγμένης

στη Θεσσαλονίκη

Οι “ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ” του O.A. Βουλιαγμένης, βρί-

σκονται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάρουν μέρος

στο 2ο Πανελλαδικό Πρωτάθλημα που διοργανώνει

η Ε.Φ.Ο.Α από 21 έως 27/3.

Οι αγώνες θα γίνουν σε τρία αθλητικά κεντρα, στο

Ε.Γ. Μίκρας, στο Α.Κ.Α. Καλαμαριάς και στον Ο.Α.

Θεσσαλονίκης, με μεγάλη συμμετοχή αθλητών από

όλη την Ελλάδα. 

Με συνεχείς επιτυχίες ξεκίνησε για

τον ΝΑΟΒ η αγωνιστική χρονιά 2012

στο τμήμα της Ιστιοπλοϊας. Οι αθλη-

τές του Ομίλου δίνοντας τον καλύ-

τερό τους εαυτό έφεραν σημαντικές

διακρίσεις στους αγώνες που συμμε-

τείχαν.

Την πρωτιά στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα 2012 στην κατηγορία σκαφών

«RSX 2000» πήρε ο αθλητής Στέλιος

Καμαρωτός. Η διοργάνωση έλαβε

χώρα στη Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου

στις 3-8/3/12 υπό την αιγίδα της Ελ-

ληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι νίκες συνεχίζονται με τους μικρούς

αθλητές να κατακτούν τις καλύτερες

θέσεις στον διασυλλογικό αγώνα με

την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» για

σκάφη τύπου Optimist που διοργά-

νωσε ο ΕΝΟΑ στις 17-18/3/12.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των

Αγοριών την 1η θέση κατέλαβε ο Κώ-

στας Χουσιάδας μετά από ισοβαθμία

με τον  Αθανασόπουλο Τέλη ο οποίος

πήρε την 2η θέση. Στους Παίδες την

3η θέση πήρε ο Μάριος Σέγγας.Κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος RSX. 
Πρωτιά έφερε ο αθλητής  Στέλιος Καμαρωτός

Πρωταθλητής ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2012 κατηγορία «RSX 2000»

Νικητής ο Στέλιος Καμαρωτός

Νίκες και ήττες του Πρωτέα Βούλας
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Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με

το Σ.Ε.ΓΑ.Σ διοργανώνει τη διεξαγωγή

των καθιερωμένων Αγώνων Ανωμά-

λου Δρόμου, που θα πραγματοποι-

ηθούν την Κυριακή 1 Απριλίου και

ώρα 10.00 π.μ. στην Πλατεία Μακεδο-

νίας στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται για 21η

χρονιά στη μνήμη του Φιλάθλου και

Κριτή του στίβου Βασίλη Μανωλό-

πουλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
•  10:00 – 600μ. ΜΙΝΙ 

•  10:15 – 1000μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟ-

ΡΑΣΙΔΩΝ 

•  10:30 – 2000μ. ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

•  10:45 – 4000μ. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

•  11:00 – 6000μ. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ –

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2000μ. * 1 =

2.000μ.

2. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

3. ΔΡΑΜΑΣ 2000μ. * 2 = 4.000μ. 

4. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

5. ΓΕΡΑΚΑ 2000μ. * 3 = 6.000μ. 

6. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

7. ΙΘΑΚΗΣ

8. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

9. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

KYNHΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Ο.Σ.Ε.

ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ 10 ΛΑΥΡΙΟ, ΤΗΛ.FAX: 22920 23004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Κ.Σ. Λαυρίου, καλούνται τα

μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, που θα

πραγματοποιηθεί στις 22/4/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00

στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) η Γε-

νική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 29

Απριλίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα παρακάτω θέ-

ματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3. Εγκριση Απολογισμού έτους 2011

4. Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012

5. Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

6. Ενημέρωση μελών για τις τρέχουσες κυνηγετικές εξελίξεις.

7. Αρχαιρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καλύβια,   20 / 03 /  2012  

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ       27    

(ΚΕΔΣΑ)

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Πληροφορίες:  Τηλέφωνα: 22993-20351             

Fax: 2299320337                                             

E-mail: anastasia.chalkodemon@kalivia.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Ανοι-

κτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-

σης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες

μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του προϋπολογισμού των Τεχνικών

Προδιαγραφών), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, (είδη παντο-

πωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη

αρτοποιείου) για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του έτους 2012 και έτους 2013, με συνο-

λικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 81.940,32€ με ΦΠΑ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη

και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατά-

ξεις του Ν.3463/2006, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2506/97, του

Ν.2741/99, του Ν.3310/05, της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών Εσω-

τερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης – Οικονομίας & Οικονομικών –

Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10-2006) όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίηση της (ΦΕΚ

1323/Β'/30-07-2007), του Ν.3548/07 και του Ν.3852/10, την 3/2012 από-

φαση του Δ.Σ. και την ανάγκη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σα-

ρωνικού για τη σχετική προμήθεια.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Κ.Α :

64.08.00.1000.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 25 Απριλίου

2012 και ώρα 11π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα

είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα

σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στην Κοινωφελή Επιχείρηση (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010)

μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού (ημερομηνία παραλαβής προσφο-

ράς).

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ' μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης

από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνε-

ταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο

μισό.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υπο-

χρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επι-

στολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας

αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% της συνολικής συμβατικής

αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-

πράτησης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Λ. Αθηνών

& Ρήγα Φεραίου) στα Καλύβια Αττικής έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ-ΑΠΟΣΤ

«Διεξαγωγή Αγώνων Ανωμάλου

Δρόμου στο Δήμο Παλλήνης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Παμπαίδες το Αρη θα αντιμετωπίσουν στο γήπεδό τους, τον Κυανού Αστέρα Βάρης

Σάββατο 24/3, στις 10.30, ενώ αναβάλλεται ο αγώνες των Παίδων με τα Γλυκά Νερά.

Στο γήπεδο του Κουβαρά, θα παίξουν την Κυριακή 25/3 στις 16.30, (Α’ ομάδα) Α.Ε. Πόρτο

Ράφτη - Γ.Σ. Αρης Βούλας για το πρωτάθλημα τςη ΕΠΣΑΝΑ. Προπονητής ο Καλαμαρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ακριβώς οκτώ μήνες πριν

την εκκίνηση του φετινού

30ου Κλασικού Μαραθώνιου

Αθηνών, (11/3) άνοιξε η πε-

ρίοδος εγγραφών για όλους

τους Αγώνες Δρόμου της

διοργάνωσης. Κατά τη φε-

τινή 30η διοργάνωση ο στό-

χος είναι να ξεπεραστούν οι

30.000 συμμετοχές σε

όλους τους αγώνες δρόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι

φέτος συμπληρώνονται και

100 χρόνια από τη γέννησή

του Γρηγόρη Λαμπράκη,

στη μνήμη του οποίου είναι

αφιερωμένος ο αγώνας. Πα-

ράλληλα, η έδρα της Διε-

θνούς Ένωσης Μαραθωνίων

και Δρόμων Μεγάλων Απο-

στάσεων (AIMS) μεταφέρ-

θηκε πρόσφατα στην Αθήνα

και πιο συγκεκριμένα στη λε-

ωφόρο Σπύρου Λούη, στο

Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού

Στίβου. Πράξη συμβολική,

αλλά και ουσιαστική τη χρο-

νιά μάλιστα που και η AIMS

γιορτάζει τα 30 χρόνια από

την ίδρυσή της. Μέγας Χο-

ρηγός τόσο του Κλασικού

Μαραθώνιου Aθηνών όσο και

της AIMS είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Οσοι επιθυμούν να συμμε-

τέχουν θα πρέπει να εγγρα-

φούν στην ιστοσελίδα του

Κλασικού Μαραθώνιου:

http://www.athensclassicma-

rathon.gr

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α   Β Ο Υ Λ Α Σ
Αρ. Πρωτ.: 950/15.3.12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου μας στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα διεξαχθούν
και Αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και της
3μελούς ελεκτικής επιτροπής, για την προσεχή διετία.
Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00
το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Βούλας στη πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας.
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας θα έχουν όσα
μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις του-
λάχιστον για το έτος 2011.
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική
Επιτροπή, καθώς και προτάσεις θεμάτων των μελών για ανα-
γραφή προς συζήτηση, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 6η
εσπερινή της Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2012 εγγράφως στο εν-
τευκτήριο του Σωματείου μας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί
στον ίδιο χώρο και ώρα την αμέσως επόμενη Κυριακή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων και λογοδοσία του Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Συζήτηση και Έγκριση πεπραγμένων  και απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Ενημέρωση των μελών για το Εντευκτήριο του Σωματείου.
6. Συζήτηση για όποιο άλλο θέμα παρουσιαστεί.
7. Προϋπολογισμός επομένου έτους.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας
Αγγελιδάκης Ανδρέας Βασιλόπουλος Νίκος

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

30ο ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο Φώτης Κουβέλης αναφέρθηκε σ’ όλα τα

καυτά τρέχοντα ζητήματα της πολιτικής,

ιδιαίτερα στα οικονομικά και κοινωνικά προ-

βλήματα και τις λύσεις που προτείνει στον

ελληνικό λαό η ΔΗΜ.ΑΡ.

Στο θέμα της αναγκαίας εκλογικής και κυ-

βερνητικής συνεργασίας είπε ότι για να

έχουν στέρεες βάσεις και κυρίως χρησιμό-

τητα για τον τόπο, πρέπει να στηρίζονται σε

προγραμματική σύγκλιση. Δεν αρκεί το “όχι”

στο μνημόνιο.

Η ΔΗΜ.ΑΡ. πιστεύει στην ευρωπαϊκή προ-

οπτική, αλλά όχι σε μια Ευρώπη γερμανική.

Σε μια ενωμένη Ευρώπη, που η Γερμανία θα

είναι ευρωπαϊκή. Και μπορούμε να το πετύ-

χουμε αυτο, είπε.

Αναφέρθηκε ειδικά στο πρώην αεροδρόμιο

Ελληνικού και τόνισε την ανάγκη να γίνει

μητροπολιτικό πάρκο, όπως είχε αρχικά ορι-

σθεί κι ένα μικρό τμήμα του ν’ αξιοποιηθεί

οικονομικά.

Στην ομιλία παρέστη ο Δήμαρχος Ελληνικού

Χρ. Κορτζίδης, ο πρ. Δήμαρχος Αργυρούπο-

λης Δ. Ευσταθιάδης, δημοτικοί σύμβουλοι,

πολιτευτές, οργανωτικά στελέχη του κόμμα-

τος καθώς και ο γραμματέας της Τ. Οργάνω-

σης  των 3Β, της ΔΗΜ.ΑΡ. Χρ. Πετράκος.

Κώστας Βενετσάνος

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Κοινωνικά άδικα και αναποτελεσματικά 

τα μέτρα τρόικας και της κυβέρνησης

Από ημέρες δεχόμαστε αγωνιώδη τηλεφωνήματα αναγνωστών, που ρωτούν τί χτίζεται

στη Βουλιαγμένη, πίσω από το Ορφανοτροφείο, γιατί βλέπουν να μπαινοβγαίνουν μηχα-

νήματα και ακούνε φασαρία. Ετσι αποφασίσαμε να πάμε να δούμε, αφού δεν είχαμε ακού-

σει κάτι από το Δήμο.

Μέσα σε ένα πευκοδάσος, υπάρχουν τρία πέτρινα κτίσματα και κάποια ξύλινες παράγκες

διαλυμένες. Και τα κτίσματα είναι διαβρωμένα από το χρόνο. Ολος ο χώρος ανήκει στην

εκκλησία, που διατηρεί και το Ορφανοτροφείο.

Επάνω στα δύο κτίρια έχουν αναρτημένες πινακίδες με αριθμό αδείας.

Τηλεφωνήσαμε λοιπόν στην αρμόδια Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη, η οποία μας είπε ότι έχει εκδοθεί άδεια αποκατάστασης των συγκεκριμένων κτιρίων

και όχι νέων κτιρίων.

Πάντως επειδή ο χώρος είναι πραγματικά δάσος και ειδυλλιακός, έπρεπε η Δημοτική Αρχή

να έχει ήδη φωτογραφήσει το χώρο, γιατί η όρεξη ανοίγει εύκολα με την επισκευή και τα

μηνύματα που μας έχουν έρθει το επιβεβαιώνουν. Αλλά θα επανέλθουμε.

Επισκευές ή ευκαριακές “συμφωνημένες” επεκτάσεις

στα κτίσματα του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης;

«Η τρόικα συστήνει και η κυβέρνηση προωθεί, νέα μέτρα που διαλύουν την κοινωνία,

επιτείνουν την ύφεση και δεν διαμορφώνουν προοπτική εξόδου από την κρίση.

Η άρνησή μας να συναινέσουμε σε τέτοιες πολιτικές διατηρείται στο ακέραιο, διότι

είναι κοινωνικά άδικες και οικονομικά αναποτελεσματικές. Η συνεχής επίκληση δι-

λημμάτων μπροστά στον κίνδυνο χρεοκοπίας, επιχειρεί να κρύψει ότι η ίδια η ασκού-

μενη πολιτική - το περιεχόμενο αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της - αναπαράγει την

κρίση διαχείρισης του χρέους», τόνισε μεταξύ άλλων ο Φώτης Κουβέλης στην ομιλία

του, προχθές Πέμπτη 22/3, στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Ελληνικού, μπροστά

σ’ ένα μεστό κι ενθουσιώδες ακροατήριο φίλων και οπαδών της Δημοκρατικής Αρι-

στεράς (ΔΗΜ.ΑΡ.) του Δήμου και των γειτονικών περιοχών.


