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Χωρίς δικαιοσύνη και παραδειγματισμό, τα οποι-
αδήποτε «μέτρα», είναι  α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά .

Μέτρα, μέτρα, μέτρα… κάποια σωστά και κάποια

άμετρα και οπωσδήποτε αμέτρητα και ατελεύτητα.

Να τα σκιαγραφήσουμε εισαγωγικά, για να πάμε

στο κύριο θέμα μας που είναι ο παραδειγματισμός

και η απουσία του.

Μέτρα λοιπόν που αποσκοπούν, δικαίως, στην πε-

ριστολή της φοροδιαφυγής.

Είναι όμως δίκαια, είναι εφικτά;

Με τι ελεγκτικούς μηχανισμούς

θα εφαρμοστούν; 

Ο καταλογισμός και τα πρόστιμα

θα οδηγήσουν τα καταλογισμένα

ποσά στο δημόσιο ταμείο ή στα

ελεγκτικά θυλάκια (τσέπες) με δυ-

σανάλογη απομείωση των δημο-

σίων εισροών;

Μήπως, ακόμη, η άγρια και βάναυση, έστω κι από

υπερβάλλοντα ζήλο, επιβολή τους οδηγήσει σε

αρνητικό αποτέλεσμα και ως προς την οικονομία

γενικότερα και ως προς τα προσδοκώμενα δημό-

σια έσοδα;

“Λουκέτο στους φοροφυγάδες”

Φοβούμαι ότι το “λουκέτο”, που πρέπει να αποτρέ-

πεται γενικά και εύλογα, θα μπει στις μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν το 1/3 του-

λάχιστον των εργαζομένων και μάλιστα  εντατικά
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Αλλάζουμε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, e-mail

η νέα μας διεύθυνση είναι: press@ebdomi.com

Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποίησαν Πέμπτη 8 Απριλίου οι Δήμαρχοι

της Αττικής, καταγγέλλοντας την περικοπή, από την κυβέρνηση, των θεσμοθετημένων πόρων (ΚΑΠ) των

ΟΤΑ κατά 25 – 30%. 

Στη διαμαρτυρία, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ, συμμετεί-

χε η πλειοψηφία των Δημάρχων και Κοινοταρχών της Αττικής (πάνω από 70 σε σύνολο 122), καθώς και

αντιπροσωπείες των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καβάλας,

Δράμας, Φλώρινας, Μεσσηνίας, Τρικάλων, Θεσπρωτίας και Ξάνθης. Επίσης δήλωση συμπαράστασης εξέ-

φρασαν άλλες 20 ΤΕΔΚ από όλη τη χώρα.                                                      Συνέχεια στη σελ. 15

Οι Δήμαρχοι καταγγέλουν περικοπές
θεσμοθετημένων πόρων (ΚΑΠ)

Με ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και τιμήθη-
κε από τους συμπολίτες του, 24 κοντά χρόνια, μας μιλάει ο Δήμαρχος
Γλυκών Νερών, Γιώργος Σιώκος, βάζοντας πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’
όλα «το μέλλον αυτού του τόπου».                      Συνέχεια στη σελ. 12

“Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα 
το μέλλον αυτού του τόπου”

συνέντευξη με τον Δήμαρχο 

Γλυκών Νερών Γιώργο Σιώκο

Πανόραμα θεατρικών 

παραστάσεων στην Παλλήνη

Σελ. 3

&
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.
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Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
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Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Από την ερωτική ζωή των ζώων
γ. κορναράκης Σελ. 8

Από το πραιτώριο των Βρυξε-

λών ως το Γολγοθα του ΔΝΤ Γρ.

Ρώντας Σελ. 9

Μικρά ΙΧ και πετρελαιοκίνητα
Σελ. 10

Συνάντηση Ευρωπαίων 

Δημάρχων στο Κορωπί Σελ. 6

Μορφές εξουσίας και βίας
Κατερίνα Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Θάνατος (πολιτικός) στους

προδότες Ν. Δημητρίου Σελ. 16

Αποκατάσταση λεωφόρου Σου-
νίου μετά τις κατολισθήσεις 

Σελ. 15

Η περίπτωση χρήσεων γης στη

Βούλα, Γιάννη Δημητριάδη Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

«Ανεγκέφαλος» έσπερνε

τον τρόμο…

Απογευματινές ώρες της 06-04-2010 από  Αστυνο-

μικούς της Υποδ/νσης Ασφαλείας Β/Α Αττικής, συ-

νελήφθη 39χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για

διατάραξη της ειρήνης των πολιτών, διασπορά ψευ-

δών ειδήσεων και φημών και άσκοπη κινητοποίηση

αρχής με ψευδή αναγγελία, κατ εξακολούθηση.

Από την έρευνα – προανάκριση που διενεργήθηκε,

προέκυψε ότι εδώ και 7 μήνες, ο συλληφθείς «ανε-

γκέφαλος»,  δηλώνοντας ότι είναι μέλος τρομο-

κρατικής οργάνωσης, έσπερνε τον τρόμο με απει-

λητικά τηλεφωνήματα στην Αστυνομική Αρχή και

την Πυροσβεστική Υπηρεσία για δήθεν τοποθέτηση

εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα πολυκαταστή-

ματα, τράπεζες, σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, στο Αερο-

δρόμιο, αλλά και στο ΕΚΑΒ για ανύπαρκτα ατυχή-

ματα.

Αποτέλεσμα, πέραν του τρόμου που προκαλούσε,

κινητοποιούνται οι αρχές άσκοπα.

Είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 κλήσεις!

Συνέχεια από τη σελ. 1

και αποδοτικά, καθώς και του ΑΕΠ.

Οι μεγαλοφοροφυγάδες θα διαφύ-

γουν και, ως συνήθως, “νόμιμα”.

― Γενναία μέτρα περιστολής των

δημοσίων δαπανών – πλην της απο-

μείωσης των υπαλληλικών απολαυ-

ών, που άνοιξε και ανοίγει την όρεξη

των εργοδοτών και των αναμενόμε-

νων επενδυτών – δεν έχουν, ακόμη

τουλάχιστον, εξαγγελθεί.

― Μέτρα εισπρακτικά τετριμμένα,

συνθλιπτικά για τα μεσαία κυρίως ει-

σοδήματα και τα κατώτερα. ΦΠΑ (αύ-

ξηση 11% ήτοι αντίστοιχη μείωση

της αγοραστικής δυνατότητας) ακί-

νητα, αυτοκίνητα, τεκμήρια... [κοίτα

“7η” 9.1.10 και φ. 391 (11.7.09)].

― Μέτρα που εξυπηρετούν κυρίως

τους τοκογλύφους των “αγορών”,

που επιβάλλουν σε τριτοκοσμικές και

αδύναμες χώρες μέσω κυβερνήσεων

κατευθυνόμενων ανδρίκελων με

σκοπό να τις ελέγξουν πλήρως,

υπερφορτώνοντάς τους με βάρη δυ-

σβάστακτα προς επίτευξη των στρα-

τηγικών τους σχεδίων και την απομύ-

ζηση του πλούτου τους.

― Μέτρα για την ενθάρρυνση επεν-

δύσεων και μείωσης της ανεργίας

δεν έχουν ακόμη εξαγγελθεί.

Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί μαζί

μ’ αυτά της γενναίας περιστολής των

δημοσίων δαπανών.

Οσα μέτρα έχουν ληφθεί είναι μέτρα

κατασταλτικά της οικονομικής κρί-

σης και της δημοσιονομικής δυσπρα-

γίας. Δεν είναι αναπτυξιακά και  κυ-

ρίως δεν είναι π α ρ α δ ε ι γ μ α τ ι -

κ ά .

Πειστικότερος και αποτελεσματικό-

τερος τρόπος νουθεσίας και πειθούς

είναι το παράδειγμα.  Το παράδειγμα

λειτουργεί επαγωγικά ως πρότυπο

άξιο μετρήσεως. Στηρίζεται στην έμ-

φυτη μπορούμε να πούμε παρόρμη-

ση για μίμηση και οδηγεί εκεί ανεπαί-

σθητα, υποβλητικά!

Αυτό το παράδειγμα, που είναι ισχυ-

ρότερο ως μέσον από τον πειθανα-

γκασμό – που οδηγεί συχνά, στην

αντίδραση – ΔΕΝ το έδωσε η πολιτι-

κή ηγεσία του τόπου.

Φάνηκε μικρόψυχη και κουτοπόνηρη.

«Εκοψε» 800 ευρώ (8%) από τους

βουλευτές, για το θεαθήναι. Παρα-

δειγμάτισε επομένως αρνητικά.

Θέσπισε τεκμήριο διαβίωσης ακόμη

και για τους συνταξιούχους, εφ’

όσον τα εισοδήματά τους ξεπερνούν

τα 20.000€, και «πόθεν έσχες» σε

βάθος δέκα ετών. Σωστά, ακόμη και

ως υπόθεση, έστω, λέω εγώ.

Γιατί όμως δεν έκανε το ίδιο για

τους πολιτικούς, τους κατά καιρούς

“αξιωματούχους”, τους εφοριακούς,

τους εκτελωνιστές, τους γιατρούς,

τους μηχανικούς της πολεοδομίας

και σε καθέναν που θα μπορούσε να

χρηματιστεί;

Κι αυτό, όχι “Γιάννης κερνάει, Γιάν-

νης πίνει”, αλλά από ελεγκτές δικα-

στικούς πλαισιωμένους από εκπρο-

σώπους των παραγωγικών τάξεων,

μη συνδικαλιστές. Κι αυτός ο έλεγ-

χος σε βάθος χρόνου 25 ετών. Από

τότε που αποδεχθήκαμε ως θεμιτό

περίπου, ότι μπορούμε “να κάνουμε
ένα δωράκι στον εαυτό μας”.
Κι αν βρεθούν ξεκάθαρα, αναιτιολό-

γητα περιουσιακά στοιχεία σε δημό-

σιους λειτουργούς να δημεύονται. Οι

δε ιδιώτες να φορολογούνται δικαί-

ως, αγρίως και παραδειγματικά.

Κι ακόμα για τα «παραγεγραμμένα»

αδικήματα των πολιτικών, υπάρχει το

“παράθυρο” της προσαυξημένης φο-

ρολόγησης, μη δηλωθέντων και «εξ

αισχράς αιτίας» προερχομένων χρη-

μάτων.

Οι 300 να γίνουν 210

Μείωση απολαυών κατά 20% από

τον Πρωθυπουργό μέχρι τους Αντι-

δημάρχους

Με κίνδυνο να γίνω κουραστικός

επαναλαμβανόμενος (“7η” 9.1.10 και

6.2.10) το επαναλαμβάνω, διδασκό-

μενος από τον Αριστοτέλη.

Αν θέλει ο Πρωθυπουργός να πείσει,

πρέπει να παραδειγματίσει εντυπω-

σιακά. Κι αυτό γίνεται, μπορώ να πω

συγκλονιστικά, αν ανακοινώσει την

πρόθεσή του, στο νέο εκλογικό νόμο

να μειώσει τις βουλευτικές έδρες σε

210 (πράγμα που θα ισχύει εξ ‘άλλου

για τις μεταπροσεχείς βουλευτικές

εκλογές).

Κι ακόμα την άμεση μείωση κατά

20%, επί του συνόλου των απολαυών

τους, όλων των πολιτικών, ασχέτως

επιπέδου της πυραμίδας.

Σημείωση: Σε προφορικές συζητή-

σεις με βουλευτές πήρα την απάντη-

ση ότι «δεν σώζεται έτσι η οικονο-
μία» ή ότι «ένα τέτοιο μέτρο είναι
συμβολικό», ή ότι κάτι τέτοιο θα ήταν

«λαϊκισμός».

Ας παραδειγματιστούν λοιπόν από

το «λαϊκισμό» του Ιωάννη Καποδί-

στρια όταν τόνιζε …ότι: «…θέλω
αποφεύγει και ήδη να δεχθώ την
προσδιοριζόμενην ποσότητα δια τα

έξοδα του αρχηγού της Επικρατείας,
απερχόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά
μου χρηματικά μέσα μού εξαρκούν
από το εγγίσω μέχρι και οβολού τα
δημόσια χρήματα προς την ιδίαν μου
χρήσιν…
Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις
τον εαυτόν μου τας αναπαύσεις του
βίου, αι οποίαι προϋποθέτουν την ευ-
πορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέ-
σον ανθρώπων βυθισμένων εις την
εσχάτη αμηχανίαν…». 

Αυτός αποτελούσε παράδειγμα σύ-

νεσης, πατριωτισμού και ανιδιοτέ-

λειας. Αυτόν όμως τον “έφαγαν”

μπαμπέσικα οι άπληστοι κοτζαμπά-

σηδες και οι προύχοντες, που ήθε-

λαν να καρπωθούν τα δάνεια της Αλ-

βηόνας, λαφυραγωγώντας τα «λά-

φυρα» της εξουσίας. Από τότε η χώ-

ρα δουλεύει. Τελεί υπό καθεστώς ου-

σιαστικής δουλείας. «Αυτά» δεν εί-

ναι “ιστορίες”. Είναι τώρα! Είναι το

σήμερα.

Το ίδιο όμως θαυμαστός  «λαϊκι-

στής» υπήρξε και ο Μητροπολίτης

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικό-

λαος, ο οποίος δήλωσε ότι: «Η Εκ-
κλησία πρέπει να συμμετέχει στον
αγώνα και την προσπάθεια που γίνε-
ται. Θεωρώντας ότι εγώ δεν έχω τί-
ποτα άλλο να κάνω, ζήτησα να επι-
στραφεί ο μισθός μου στο κράτος». 

Αν κάποιος λοιπόν πολιτικός (βου-

λευτής, δήμαρχος κλπ.) μας δηλώσει

ότι θα καταθέτει το 20% του συνό-

λου των εκ της ιδιότητός του απο-

λαυών, στον ειδικό λογαριασμό για

την απόσβεση του δημόσιου χρέους,

ΔΕΝ θα τον θεωρήσουμε «λαϊκι-

στή», αλλά θα τον χαρακτηρίσουμε

πατριώτη στην πρώτη σελίδα της

εφημερίδας, για παραδειγματισμό.

Μέχρι στιγμής, κι έχουν περάσει

τρεις ολόκληροι μήνες, ΟΥΔΕΙΣ έχει

ανταποκριθεί. Τόση ιδιοτέλεια σε τό-

σους; Ή σεμνότητα (περιττή), ή φό-

βος μήπως τον περάσουν κορόιδο, ή

τον προπηλακίσουν οι «συνάδελφοι»

γιατί «χαλάει την πιάτσα;» 

Ενας πατριώτης δεν πρέπει να φοβά-

ται τις αντιδράσεις των «έξυπνων»

αρνησιπάτριδων.

Ας κάνει την αρχή ο Πρωθυπουργός,

ο Αντιπρέοδρος της Κυβέρνησης

(βουλευτές της περιφέρειας μας εί-

ναι), ή ένας …πρόεδρος δημοτικού

συμβουλίου…

Εμείς δεν θα κουραστούμε να το

επαναλαμβάνουμε: Θέλουμε παρά-

δειγμα ανιδιοτέλειας, προσφοράς

και πατριωτισμού από την πολιτική

ηγεσία.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ημέρα Θεάτρου, ο Δή-

μος Παλλήνης φέτος, με τη διοργάνωση από το

Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  και

το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλή-

νης, ενός διήμερου θεάτρου με τη συμμετοχή 16 θε-

ατρικών ομάδων από όλη την Ανατολική Αττική.

Στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα να έρθουν κο-

ντά άνθρωποι που αγαπούν αυτήν την καλλιτεχνική

ενασχόληση και ασχολούνται, είτε επαγγελματικά

είτε ερασιτεχνικά, αλλά και να παρουσιαστεί η δου-

λειά που γίνεται σε σχέση με το θέατρο στις πόλεις

της ευρύτερης περιοχής.

Τιμώντας προσωπικότητες της Τέχνης,  το Πνευματι-

κό Κέντρο του Δήμου αφιέρωσε το φετινό εορτασμό

στην διεθνούς φήμης ηθοποιό Κατίνα Παξινού. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς στον

χαιρετισμό του, καλωσορίζοντας τις θεατρικές ομά-

δες  και τους εκατοντάδες θεατρόφιλους είπε μετα-

ξύ  άλλων: 

«Οι προσπάθειές μας για τον πολιτισμό όλο το προη-
γούμενο διάστημα, με μια πληθώρα ποιοτικών και
ποικίλων καλλιτεχνικών γεγονότων έχουν αγκαλια-

στεί από το δημότη. 
Και θα συνεχιστούν με τελικό στόχο κάθε οικογένεια
της πόλης να συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά
προγράμματα του Δήμου.
Γιατί το θέατρο δεν είναι απλώς ένα συμβάν, είναι
τρόπος ζωής και υπάρχει για να κάνει τις ιδέες μας
πραγματικότητα».
Στα πλαίσια του αφιερώματος στην Κατίνα Παξινού

πραγματοποιήθηκαν δύο ομιλίες: «Κατίνα Παξινού, η
Ανυπέρβλητη», από την Πρόεδρο του ΠΠΚΔΠ Καίτη

Γκόνου-Πετράκη και  «Η Παξινού και το Όσκαρ», από

τον καλλιτεχνικό διευθυντή των μουσικών τμημάτων

του ΠΠΚΔΠ  Σπύρο Καζιάνη.

«Όταν η μουσική συνάντησε το θέατρο»

Στο διάλειμμα και των δύο ημερών παρουσιάστηκε

πρόγραμμα συνοδεία πιάνου, με τίτλο «Όταν η μου-
σική συνάντησε το θέατρο», ενώ μετά το πέρας του

προγράμματος και των δύο ημερών απονεμήθηκαν

αναμνηστικά συμμετοχής. 

Η Παλλήνη τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 

με ένα “πανόραμα” παραστάσεων

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς και ο Κοινοτάρχης Σαρωνίδας Ανδρέας Πέγκας ανάμεσα στους ανθρώπους που αγα-
πούν το θέατρο και το προβάλουν.

Στιγμιότυπο από θεατρική παράσταση.

Ο Δήμαρχος και η πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ Καίτη Γκόνου με εκ-
προσώπους των θεατρικών ομάδων.

Άσκηση Φυσικής Καταστροφής (σει-

σμός - καταρρεύσεις κτιρίων - εγκλω-

βισμός ατόμων - προκλήσεις πυρκα-

γιών) πραγματοποιήθηκε από την Πε-

ριφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Αττικής, την Παρασκευή το

απόγευμα, 19/03 στα παλιά εργοστά-

σια της ΒΟΚΤΑΣ στην Βάρη, σε συνερ-

γασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτι-

κής Προστασίας και τους λοιπούς φο-

ρείς που ενεργοποιούνται σε ανάλο-

γες περιπτώσεις, όπως το ΕΚΑΒ, το

ΓΕΕΘΑ, η ΕΜΑΚ, η ΚΟΜΑΚ, η ΕΛ.ΑΣ,

η Ν/Α-ΟΤΑ, η ΟΑΣΠ, η Εταιρεία Διεθνή

Αερολιμένα Αθηνών, η ομάδα πυρα-

σφάλειας O.F.C και η εθελοντική ομά-

δα πυρασφάλειας της Βάρης.

Σκοπός της άσκησης ήταν τόσο η εξά-

σκηση του προσωπικού του Πυροσβε-

στικού Σώματος, όσο και η διαλειτουρ-

γική οργάνωση και διεκπεραίωση, μέ-

σω της συνεργασίας όλων αυτών των

φορέων και της σωστής συνεννόησης

για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε

φυσικών καταστροφών. 

Συνολικά συμμετείχαν 150 άτομα.

Το ενδιαφέρον ήταν έντονο και η σκη-

νοθεσία ρεαλιστική και αληθοφανής.

Η διαδικασία απεγκλωβισμού οκτώ θυ-

μάτων και τεσσάρων νεκρών (κού-

κλες), διήρκεσε συνολικά 4 ώρες, ενώ

ο κόσμος είχε την ευκαιρία να παρατη-

ρήσει μια ολοκληρωμένη αναπαράστα-

ση επιχείρησης διάσωσης, σε επίπεδο

οργάνωσης και σύμπραξης των παρα-

πάνω φορέων, υλικής και διανοητικής,

για τον εντοπισμό και ασφαλή απε-

γκλωβισμό των ανθρώπων. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως πολλά συγ-

χαρητήρια δόθηκαν στην αντιδήμαρχο

Βάρης Δημ. Σουτόγλου, για την πολύ-

τιμη βοήθεια της τόσο κατά την διάρ-

κεια της άσκησης, όσο πριν και μετά

από αυτήν.

Τέτοιες ασκήσεις θα ήταν καλό να γί-

νονται όσο το δυνατόν συχνότερα, κα-

θώς αποδεικνύεται περίτρανα πως

όταν χρειάζεται, ξέρουμε να λειτουρ-

γούμε και να αγωνιζόμαστε αθροιστι-

κά, ως ομάδα και όχι ως μονάδες!

Ζαφείρα Ατσίδη

Πιάσαμε “φωτιά”.... στη Βάρη!
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EKΔΡΟΜΕΣ με 

το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ 

H Δημοτική Αρχή Βάρης με ιδιαίτερη ευαισθησία

στην Τρίτη ηλικία έχει προγραμματίσει τις παρακά-

τω δράσεις για τους παππούδες και τις γιαγιάδες

της περιοχής:

• Βόλτα με το ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης στη νυχτερινή

Αθήνα στις 28-4-10 Τετάρτη αναχώρηση στις

20:00 από Βάρη, περιήγηση στα κυριότερα μνη-

μεία της Αθήνας και μετά γεύμα σε παραδοσιακή

ταβέρνα της Πλάκας με ζωντανή μουσική. 

• Απογευματινός περίπατος   στο μαγευτικό ηλιο-

βασίλεμα του Σουνίου την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

18:00 αναχώρηση από Βάρη, ξενάγηση στον αρ-

χαιολογικό χώρο, απογευματινό καφέ και βραδι-

νό σε ταβέρνα της περιοχής. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16-18/4 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗ-

ΡΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΕΛΑΤΗ

ΜΑΪΟΣ 7-9/5 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑ-

ΣΙΑ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ –ΣΤΟΥΠΑ

ΜΑΪΟΣ 29/5-01/6 ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

ΠΡΑΓΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 15/6 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕ-

ΤΣΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 25 έως 28/6   ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕ-

ΡΑ ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΤΜΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Κ.Α.Π.Η. 

ΒΟΥΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010

• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4/2010  ΝΕΜΕΑ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –

ΔΩΡΕΑΝ)

• ΚΥΡΙΑΚΗ 25/4/2010 ΝΕΜΕΑ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –

ΔΩΡΕΑΝ)

Μ Α Ϊ Ο Σ 

•  ΣΚΙΑΘΟΣ 29 Απριλίου - 3 Μαΐου 2010 

•  ΣΑΒΒΑΤΟ  15/5/2010  ΚΥΜΗ  (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –

ΔΩΡΕΑΝ) 

• ΚΥΡΙΑΚΗ  16/5/2010  ΚΥΜΗ  (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –

ΔΩΡΕΑΝ)

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

•  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-4 Ιουνίου 2010

• ΣΑΒΒΑΤΟ  19/6/2010 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ (ΜΟΝΟΗ-

ΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)

• ΚΥΡΙΑΚΗ  20/6/2010 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ  (ΜΟΝΟΗ-

ΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & οι ΕΚΛΟΓΕΣ για

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του έτους, ορίστηκε

για μετά το Πάσχα,  την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,

στις 11 το πρωί, στις Απόπειρες.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ  –  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥ-

ΤΡΟΠΟ, Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. 

Τηλέφωνο: 22940 98500

Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συμ-

βάλλει αποφασιστικά στην προβολή

του έργου διάσωσης και προστασίας

του αρχαιολογικού πλούτου της Αττι-

κής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

14 Απριλίου 2010 και ώρα 7 μ.μ. στη

μεγάλη αίθουσα της Αρχαιολογικής

Εταιρείας Πανεπιστημίου 22, με την

παρουσίαση του τόμου «Από τα Με-

σόγεια στον Αργοσαρωνικό».

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με δα-

πάνη του Δήμου Μαρκοπούλου. Πα-

ρουσιάζει το πλήθος των νέων ευρη-

μάτων -αρχαίοι δήμοι, νεκροταφεία,

αγροικίες, νεολιθικοί και πρωτοελλα-

δικοί οικισμοί, μυκηναϊκά κτήρια, τα-

φικά μνημεία, ναοί, πεδία μαχών, οδι-

κές αρτηρίες που ένωναν το αθηναϊ-

κό Άστυ με τους δήμους των Μεσο-

γείων, υδραυλικά έργα, εργαστήρια,

στρατιωτικά μνημεία, βυζαντινές

αγροικίες, αρχαίες πόλεις και ακρο-

πόλεις των Μεσογείων και του Αργο-

σαρωνικού.  

Ο τόμος «Από τα Μεσόγεια στον Αρ-

γοσαρωνικό» είναι καρπός των εργα-

σιών του σημαντικού αρχαιολογικού

Συνεδρίου «Β' ΕΠΚΑ. Το έργο μιας

δεκαετίας, 1994-2003». Πρόκειται για

το πλούσιο και δυναμικό συλλογικό

έργο αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων,

συντηρητών, εργατοτεχνιτών, διοικη-

τικών της Β' Εφορείας του Υπουργεί-

ου Πολιτισμού, που από το 1994 έως

το 2003 - από τις αρχές περίπου της

δεκαετίας του '90 έως τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 -

εργάστηκαν με αφοσίωση για τη διά-

σωση και την ανάδειξη του αρχαιολο-

γικού πλούτου της Αττικής, κατά την

περίοδο των Μεγάλων Δημοσίων Έρ-

γων (Απική Οδός, Αεροδρόμιο, Κωπη-

λατοδρόμιο, Ιππικό Κέντρο, ΟΑΚΑ),

αλλά και των μεγάλων αλλαγών σε

επίπεδο χωροταξικό και χρήσεων γης

στην ανατολική και νοτιοανατολική

Αττική.

«Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό», 

ενδιαφέρουσα έκδοση του Δήμου Μαρκοπούλου

Πνευματικό Κέντρου

Δήμου Παιανίας

Βασ. Φρειδερίκης 3

“στο Μπαράκι του Βασίλη
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-4-2010 

“THE TIRANTA BOYS SHOW”

Ή αλλιώς ο Θάνος και ο Αλέξης, δυο ταλαντούχα νέα

παιδιά, που με το μεράκι και την αγάπη τους για την τέ-

χνη δημιούργησαν ένα προτότυπο show που συνδυάζει

ΚΑΡΑΟΚΕ & STAND-UP COMEDY. Παρουσιαστές και

κοινό γίνονται μια μεγάλη παρέα, όπου ο καθένας μπο-

ρεί να εκφραστεί μέσα από το τραγούδι, να αναδείξει το

ταλέντο του, να σχολιάσει θέματα της επικαιρότητας

και η παρέα να περάσει καλά!

ΔΕΥΤΕΡΑ 12-4-2010

BAR THEATRE 

«ΤΟ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟ»

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚ ΖΙΣΚΙΝΤ (ΤΟ

ΑΡΩΜΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΑΝΟ

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

“Με εισιτήριο δανεικό”

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21.15

Η ερμηνεύτρια Στέλλα Μακρή «Με εισιτήριο δανεικό»
κάνει στάση σε σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού τραγουδιού ερ-

μηνεύοντας τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη, Στ. Κραουνάκη, Μ.

Λοΐζου, Γ. Σπανού, Μ. Χατζηδάκι κ.ά. Παρουσιάζει επίσης τραγούδια

από την πρόσφατη δισκογραφία της σε μουσική Γ. Δεσποτίδη, Μ.Δε-

λή και στίχους Ν. Καρίμπα και Ν. Πολύζου.

Μουσική Σκηνή  Imagine,  Σπ. Λέκκα 4, Μαρούσι, έναντι

Η.Σ.Α.Π. (τηλ. 210-61 47 304).
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Μια νύχτα στην Αβάνα
Σάββατο, 17 Απριλίου

Μέγαρο Μουσικής

Ένα μαραθώνιο αφιέρωμα στη μουσική της Κούβας

και στη Λάτιν Τζάζ με μεγάλα ονόματα  Αρτούρο

Σαντοβάλ, Τσούτσο Βαλντέζ,  Τσίκο Φρίμαν,  Γκον-

ζάλο Ρουμπαλκάμπα

Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις πρωινές ώρες της

επομένης, το Μέγαρο ζει σε ρυθμούς «Αβάνας» με

εκδηλώσεις πολλές και παράλληλες και ….για

όσους θέλουν να νιώσουν την αληθινή Κούβα, χο-

ρεύοντας σάλσα και ξεφαντώνοντας μέχρι το πρωί,

ο χώρος Banquet θα μετατραπεί σε αίθουσα χο-

ρού... και θα τους περιμένει για ένα  αξέχαστο πάρ-

τι… με ελεύθερη είσοδο.

Η προπώληση για τις εκδηλώσεις με εισιτήριο άρχι-

σε...

Ο Αρτούρο Σαντοβάλ, ο Τσούτσο Βαλντέζ, ο Τσίκο

Φρίμαν, ο Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, θρυλικοί μουσι-

κοί της λάτιν-τζαζ, συναντιούνται για μια μεγάλη

βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής και υπόσχονται μια

ανεπανάληπτη εμπειρία, ένα μεγάλο ξεφάντωμα

και ακατάπαυστο κέφι, σε ένα ταξίδι ήχων στην

Κούβα, αλλά και στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 

Μαζί με τους εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής –

τον Δημήτρη Σεβδαλή και

τον Δημήτρη Καλαντζή με

τη συνοδεία της  Καμερά-

τα, Ορχήστρα Φίλων της

Μουσικής υπό τον Μίλτο

Λογιάδη ο πρώτος, με το

κουαρτέτο του και την

Μίλντρεϊς Ντουκoυέσνε ο

δεύτερος - συνεργάζονται

σε έναν μαραθώνιο μύη-

σης στην αυθεντική λάτιν

τζαζ  και μας παίρνουν μα-

ζί τους στους δρόμους της

Αβάνας, εκεί που η μουσική είναι θεός, αλλά και κα-

θημερινότητα, έκφραση τέχνης, αλλά και τρόπος

ζωής. O συναρπαστικός μαραθώνιος των συναυλιών

πλαισιώνεται από πολλές παράλληλες εκδηλώσεις:

προβολή ταινιών με θέμα την κουβανέζική μουσική

και κουλτούρα, έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη

Τσαρνάβα και μουσικά events με τους Cuban Tradi-

tional Trio.

Από 10 Απριλίου μέχρι τις 30

Μαΐου η Αστική Μη Κερδοσκο-

πική Εταιρεία Θεάτρου «ΤΟ

ΒΟΥΛΕΒΑΡΤΟ ΤΟΥ

ΕΓΚΛHΜΑΤΟΣ» παρουσιάζει

στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ τη

μουσικο-θεατρική σάτιρα των

Θεόφιλου Κόκκαλη και Δημή-

τρη Χαλιώτη «THE KILLER

SHOW».

Ένας φόνος…

7 ύποπτοι…

110 ένορκοι…

Και ένα δικαστικό reality

show, που αναζητά νικητή

και… δολοφόνο!

Λίγα λόγια για το έργο

Όταν ο δημοφιλής, αλλά διε-

φθαρμένος, υπουργός Αντώ-

νης Φακατσέλης δολοφονείται

στο γραφείο του, η Αστυνομία

στρέφει τις υποψίες της σε

επτά ανθρώπους, που σχετίζο-

νται με κάποιον τρόπο μαζί

του.

Επτά ήρωες, που ο καθένας

τους αντιπροσωπεύει ένα ξε-

χωριστό κομμάτι της σύγχρο-

νης νεοελληνικής κοινωνίας,

κατηγορούνται για τον φόνο

του υπουργού και καλούνται

να απολογηθούν ενώπιον των

ενόρκων – θεατών στο «THE

KILLER SHOW», το απόλυτο,

δικαστικό reality show της ελ-

ληνικής τηλεόρασης!

Κι ενώ οι επτά κατηγορούμε-

νοι ξετυλίγουν το κουβάρι της

προσωπικής τους ιστορίας,

φανερώνοντας κρυφές πτυχές

της σχέσης τους με τον… αεί-

μνηστο υπουργό, οι απολογίες

τους διακόπτονται από flash

back, που «ζωντανεύουν» επί

σκηνής, αποκαλυπτικά video,

μουσική, τραγούδι και χορό,

στα πρότυπα του πιο εναλλα-

κτικού και… διαστροφικού

reality show.

Τι σχέση μπορεί να έχει με τον

φόνο του υπουργού ο Ιλχάμ

από το Αζερμπαϊτζάν; Γιατί

κατηγορείται ο στενός συνερ-

γάτης του υπουργού, Αλέκος

Δαλαβέρης; Τι κίνητρο μπορεί

να είχε η ερωμένη και pop –

rock – λαϊκή αοιδός, Μαριλού,

που προσφάτως έκανε στροφή

στην ποιότητα; Γιατί κρίθηκε

ύποπτος ο γνωστός… «ταρα-

ξίας» και γόνος ιδιαίτερα ευ-

κατάστατης οικογένειας, Λά-

κης Αναστασίου; Πώς βρέθηκε

κατηγορούμενη η πιο πιστή και

φανατική οπαδός του υπουρ-

γού, Ράνια Πιπίνου; Τι εμπλέ-

κει στην υπόθεση την άνερ-

γη… πτυχιούχο, Μυρτώ Παπά-

ζογλου; Και ποιο στοιχείο ενο-

χοποιεί την ίδια τη σύζυγο του

υπουργού, Ναταλία Φακατσέ-

λη;

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρα-

σκευή, Σάββατο στις 21:15,

Κυριακή  20.00

Κρατήσεις: 210 5238870, Θέα-

τρο της Άνοιξης

Γερμανικού 20, Μεταξουρ-

γείο.

«THE KILLER SHOW»
των Θεόφιλου Κόκκαλη – Δημήτρη Χαλιώτη

Για πληροφορίες συμμετοχών, επικοινωνείστε με την
Σαντορινιού Τατιάνα, στο 6941599634, 2105782610 και
στο info@enzzodecuba.gr, ή με την Ηλέκτρα Βενετσά-
νου στο 6937-153054.

EXTRAordinary
one woman show με τη Βιολέττα Γύρα

Πρεμιέρα Τετάρτη 14 Απριλίου  2010,  11 μ.μ.

Από 14 Απριλίου και κάθε Τετάρτη  για περιορισμένο

αριθμό παραστάσεων 

” i am an extraordinary machine”
“σιωπή, μη μιλάς μονάχα  τραγούδα”
“είμαι μία, μία, μία... μία γυναίκα είμαι!”   

“Como se puede bailar? Es un escandalo”
“όταν γίνομαι έξαλλη, γίνομαι έξαλλη”
“δεν έχω τίποτα να φοβηθώ! 
Θα δουλέψω σκληρά και θα φτάσω ψηλά!”

Χιούμορ και τρέλα σ’ ένα μοναδικό one woman show με τρα-

γούδια από διαφορετικές χώρες, λόγια από διαφορετικούς

συγγραφείς και πολύ- πολύ χορό  η ιδέα της  σύγχρονης γυ-

ναίκας-μηχανής που τα κάνει όλα και συμφέρει, που της απαι-

τείται πάντα το maximum και που πάντα καταβάλει

extra προσπάθεια για να μπορέσει να υπάρξει η

γυναίκα ερωτική μηχανή, η γυναίκα μίξερ, η γυ-

ναίκα πλυντήριο, η γυναίκα κομπιούτερ, η γυναίκα

που είναι EXTRA και ordinary μαζί, άσπρο και μαύ-

ρο, τρελή και λογική...

Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Κοστούμι-Φωτισμοί: Ευδοκία Βεροπούλου

Χορογραφίες: Άννα Δασκάλου

www.artgallerycafe.gr/program.asp    
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

ART GALLERY 
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Η 3η Θεματική συνάντηση στο Δήμο Κορω-

πίου για το έργο ανάπτυξης  κοινωνικής επι-

χειρηματικότητας  με τίτλο  URBAN

N.O.S.E. στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτο-

βουλίας URBACT II   θα πραγματοποιηθεί

από Τετάρτη 14 έως Σάββατο 17 Απριλίου.

Μια σημαντική συνάντηση των εταίρων του

έργου URBAN N.O.S.E. που συμμετέχουν 9

ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο

Δήμος Κορωπίου θα πραγματοποιηθεί από

Τετάρτη 14 έως Σάββατο 17 Απριλίου.  Το

θέμα της συνάντησης είναι «Σύστημα εργα-
λείων και μεθόδων για την παροχή υπηρε-
σιών στον τομέα της κοινωνικής οικονο-
μίας». 

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακό-

λουθο: 

Programme of Thematic Conference

14th April – 1st Day

Arrival and accommodation of the participants

15th April – 2nd Day

9:30 – 11:00 Thematic Conference on the

Project 3rd Key - topic: ”Tools and methods
system for social economy services
provision” where all partners will present to

the rest of the partnership the results of their LSGs meetings

11:00-11:30 Coffee Break

11:30 - 13:00 Thematic Conference on the Project 3rd Key-topic:” Tools and methods system for social

economy services provision” where all partners will present to the rest of the partnership the results of

their LSGs meetings

13:00 – 14:30 Lunch Break

14:30 – 17:00 Field Visit 

• Lavrion Technological and Cultural Park (incubator, museum, etc) 

• Agricultural Cooperative of Koropi

16th April – 3rd Day

9:30 – 10:30 LAPs Development Meeting (LDM) of

the project partnership to analyse the progress and

ensure the correct planning and preparation of

LAPs among partner cities

11:00 – 13:00 Regional Conference (City Hall) an

open event with the participation of neighbour

cities stakeholders and of course citizens ( Ανοιχτή

εκδήλωση παρουσίασης)

13:00 – 14:30 Lunch Break

14:30 – 17:00 Steering Committee Meeting (SCM)

of the project partnership to analyze the progress

of the project and ensure the planning of actions in

the near future.

17th April – 4th Day

Morning: 9:00 – 9:30 Press Conference (Συνέ-

ντευξη τύπου)

Σύντομο Ιστορικό
Το Φεβρουάριο του 2008, ο Δήμος Κορωπίου υπέβαλλε

πρόταση στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URB-ACT II  ως

εταίρος στο έργο με τίτλο URBAN N.O.S.E ( Αστικό Δί-

κτυο για κοινωνικές εταιρείες).  Η πρόταση εγκρίθηκε

τον Απρίλιο, από τη Γενική Γραμματεία της Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας URBACT II, που εδρεύει  στο Παρίσι. Στό-

χος του έργου είναι να καθορίσει ένα δίκτυο αστικών

θερμοκοιτίδων για κοινωνικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο

αυτό θα υποστηρίζει την έναρξη πρωτοβουλιών κοινωνι-

κής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας συμβουλευτι-

κές υπηρεσίες, εκπαίδευση-κατάρτιση και εργαλεία γνώ-

σης. Η βασική ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές εταιρίες μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης σε μια αστι-

κή περιοχή, να συμβάλλουν στη  κοινωνική συνοχή και στην αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού

και περιθωριοποίησης.

Σε μια περίοδο αναπροσαρμογών στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και του ρόλου της  καθώς και της  εξεύρεσης

πόρων για τη βιωσιμότητα κοινωνικών δομών των Δήμων,  αυτό το έργο μπορεί να προσφέρει καλές πρακτικές ανα-

φορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ  μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό

κοινωνικών πολιτικών (πηγή στοιχείων/πληροφοριών, εμπειριών) τόσο για την  κεντρική διοίκηση όσο και για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τη επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος ζητήθηκε η υποστήριξη  της Περιφέρειας Ατ-

τικής με ρόλο την υψηλή εποπτεία του έργου και την  οποία έλαβε. Οι υπόλοιποι Δήμοι -εταίροι είναι : Ο Δήμος

Gela ( Ιταλία) ο οποίος συντονίζει κεντρικά, ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Grenoble ( Γαλλία), ο Δήμος Xativa ( Ισπα-

νία), ο Δήμος Αθηένου (Κύπρος), ο Δήμος Pori (Φιλανδία) ο Δήμος Alcobaca (Πορτογαλία), ο Δήμος Brighton &

Hove ( Ηνωμένο Βασίλειο). 

Ανάπτυξη  κοινωνικής επιχειρηματικότητας URBAN N.O.S.E.
Πανευρωπαϊκή συνάντηση Δήμων της Ευρώπης  στο Κορωπί

Τετάρτη 14  έως Σάββατο 17 Απριλίου

• Όταν οδηγείτε έχετε τις πόρτες κλειδωμένες (ασφαλι-

σμένες). Μην αφήνετε προσωπικά αντικείμενα, όπως τσά-

ντες, κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια κ.λπ. σε εμφανή ση-

μεία, όπως στα καθίσματα δίπλα στα παράθυρα. Πολλές

κλοπές έχουν διαπραχθεί ως εξής: όταν το αυτοκίνητο εί-

ναι ακινητοποιημένο (π.χ. σε φωτεινό σηματοδότη), οι δρά-

στες ανοίγουν ή σπάνε την πόρτα, παίρνουν ό,τι τους εν-

διαφέρει και διαφεύγουν με δίκυκλο ή και πεζοί. 

• Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο κάπου, κλειδώνετε

πάντα τις πόρτες, κλείνετε τα παράθυρα και ενεργοποι-

είστε τον συναγερμό. «Κλειδώνετε» πάντα το τιμόνι π.χ.

με κλειδί ή με άλλο αντικλεπτικό σύστημα. 

• Μην αφήνετε κανενός είδους αντικείμενα (π.χ. πανω-

φόρια, πρόσοψη ραδιοφώνου κ.λπ.) ή ακόμα και «ψιλά»

στο αυτοκίνητο. Συχνά, ουσιοεξαρτημένοι ή μικροκακο-

ποιοί μπορεί στην απελπισία τους να σπάσουν τα τζάμια

για να κλέψουν ευτελούς αξίας αντικείμενα. Αν δεν μπο-

ρείτε να μεταφέρετε αλλού όλα τα αντικείμενα, τοποθε-

τήστε τα στο πορτ- μπαγκάζ. 

• Μην αφήνετε ποτέ το όχημα με αναμμένη τη μηχανή

και το κλειδί στην υποδοχή του, ακόμα κι αν βγαίνετε για

μερικά δευτερόλεπτα από αυτό. Πάντοτε να παίρνετε το

κλειδί μαζί σας. 

• Μη φυλάσσετε τα εφεδρικά κλειδιά του αυτοκινήτου

μέσα στο όχημα, αλλά σε άλλο, ασφαλέστερο μέρος. 

• Προσπαθείτε να σταθμεύετε σε μέρη όπου υπάρχει κα-

λός φωτισμός και αποφεύγετε τα ερημικά μέρη. 

• Όταν σταθμεύετε, να «κολλάτε» τους τροχούς στο πε-

ζοδρόμιο, και να βάζετε ταχύτητα και χειρόφρενο. Έτσι

ελαχιστοποιείτε την πιθανότητα ρυμούλκησης του οχή-

ματος. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή βενζίνη. 

•Μην επιβιβάζετε στο αυτοκίνητό σας άτομα τα οποία

δεν γνωρίζετε. 

• Εάν παρατηρήσετε κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται σε

καταφανώς δύσκολη κατάσταση, να είσαστε προσεκτι-

κοί γιατί μπορεί να είναι τέχνασμα για να σας ληστέψει.

Γενικά οι περιστάσεις του χρόνου και του χώρου θα πρέ-

πει να είναι οι καλύτεροι δείκτες για σας, προκειμένου

να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. 

• Εάν το αυτοκίνητό σας είναι σταθμευμένο σε ένα από-

μερο σημείο ελέγξτε πριν εισέλθετε σ’ αυτό ότι δεν έχει

μπει κάποιος κρυφά μέσα στο αυτοκίνητο. 

•Αν πρέπει να αφήνετε τα κλειδιά σε χώρο στάθμευσης,

αφήστε μόνο το κλειδί της μηχανής και κανένα άλλο.

Μην αφήνετε στο όχημα στοιχεία που υποδηλώνουν την

ταυτότητά σας ή τιμαλφή. 

• Μην εμπιστεύεσθε τα κλειδιά σε υποτιθέμενους φύλα-

κες αυτοκινήτων που παρουσιάζονται ξαφνικά στο πάρ-

κινγκ και στο αυτοκίνητο. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν το όχημα βρίσκεται σε

κλειστό χώρο ή γκαράζ. 

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ασφαλίζετε το όχημά

σας και για κίνδυνο μερικής ή ολικής κλοπής, εφόσον,

δε, το όχημα έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, να μην το αφή-

νετε ποτέ για πολλή ώρα σε αφύλακτο χώρο. 

Προκειμένου για δίκυκλα, αγοράστε οπωσδήποτε μια

κλειδαριά ασφαλείας που προσαρμόζεται στον δίσκο

του τροχού και με ταυτόχρονη χρήση αλυσίδας, προσ-

δένοντάς την σε σταθερό σημείο.

Πηγή: Κεντρικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας και

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Η δημοσίευση έγινε μετά από ομόφωνη απόφαση των

μελών του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβα-

τικότητας Κορωπίου (ΤΟΣΠΠΑ), με σκοπό την ενημέρω-

ση του κοινού για τα μέτρα πρόληψης της εγκληματικό-

τητας – παραβατικότητας.

Συμβουλές ασφαλείας από το  Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης 

της Παραβατικότητας, Κορωπίου



ΕΒΔΟΜΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Δηλώσεις του Νομάρχη 

Λεωνίδα Κουρή 

για το Νομοσχέδιο 

Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας

Με αφορμή την δημοσιοποίηση από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής

Αλλαγής των βασικών

σημείων του νομοσχε-

δίου για την προώθηση

των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας (ΑΠΕ) ο

Νομάρχης Ανατολικής

Αττικής έκανε την ακό-

λουθη δήλωση:

“Η ανάπτυξη της αιολι-
κής ενέργειας αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιό-
τητας για να αποκτήσουμε αξιόπιστες εναλλακτι-
κές μορφές ενέργειας. Επομένως η επιτάχυνση
των διαδικασιών για την εγκατάσταση των ΑΠΕ
αποτελεί πολλαπλώς θετική ενέργεια.

Ειδικότερα η αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τα θα-
λάσσια αιολικά πάρκα θα πρέπει να λάβει επιτέ-
λους υπ’ όψη τις περιβαλλοντικές και ιστορικές
παραμέτρους κάθε περιοχής ώστε να μην επανα-
ληφθούν στο μέλλον προσπάθειες για εγκατάστα-
ση θαλάσσιων αιολικών πάρκων σε εξαιρετικά ευ-
αίσθητες περιοχές όπως ο κόλπος του Μαραθώνα,
στην οποία πρόσφατα είχε αντιταχθεί ομόφωνα το
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής”.

Την άμεση στήριξη των Εθελοντι-

κών Ομάδων Πολιτικής Προστα-

σίας 11 Δήμων και Κοινοτήτων

της Νοτιοανατολικής Αττικής

αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο, με την προώθηση αντί-

στοιχων Προγραμματικών Συμβά-

σεων μεταξύ Νομαρχίας, ΟΤΑ και

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αντικείμενο των Προγραμματικών

αυτών Συμβάσεων είναι η, μέσω

της συνεργασίας των συμβαλλο-

μένων, εκπαίδευση και ενίσχυση

των εθελοντικών Ομάδων των

Δήμων Βάρης, Βούλας Βουλιαγ-

μένης, Καλυβίων, Κερατέας, Κο-

ρωπίου, Λαυρίου, Μαρκόπουλου,

Σπάτων και των Κοινοτήτων Κου-

βαρά και Π. Φώκαιας, ώστε να με-

τάσχουν αποτελεσματικά στην

πρόληψη και αντιμετώπιση πιθα-

νών φυσικών και τεχνολογικών

καταστροφών σε συνεργασία με

την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα η Νομαρχία  αναλαμ-

βάνει την προώθηση, σε συνεργα-

σία με την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία την εκπαίδευση των Εθελο-

ντικών ομάδων σε θέματα Πολιτι-

κής Προστασίας, την βελτίωση

του εξοπλισμού τους και την πα-

ροχή κάθε άλλου αναγκαίου υλι-

κού, την κατάρτιση πίνακα των

εκπαιδευθέντων εθελοντών κα-

θώς και την απονομή βεβαίωσης

καταλληλότητας των εκπαιδευθέ-

ντων. Παράλληλα θα ενημερώσει,

σε συνεργασία με τους Δήμους

και τις Κοινότητες, το κοινό με

κάθε μέσον όπως τοπικές εφημε-

ρίδες, περιοδικά, διαδίκτυο και ει-

δικά έντυπα για αυτή την προσπά-

θεια ώστε να προσελκύσει νέους

εθελοντές.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ανα-

λαμβάνουν την ενημέρωση των

Εθελοντικών ομάδων της περιο-

χής τους, την καταγραφή όσων

επιθυμούν να συμμετέχουν στην

εκπαίδευση, την παροχή προσω-

πικού, εγκαταστάσεων και άλλων

μέσων που θα χρειαστούν για την

εκπαίδευση καθώς και την χρημα-

τοδότηση από τον τακτικό προϋ-

πολογισμό αυτής της προσπάθει-

ας. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ανα-

τολικής Αττικής αναλαμβάνει τον

προγραμματισμό έναρξης της εκ-

παίδευσης και τον αριθμό των εκ-

παιδευομένων σε κάθε κύκλο εκ-

παίδευσης, την κατάρτιση προ-

γραμμάτων θεωρητικής και πρα-

κτικής εκπαίδευσης των εθελο-

ντών την διάθεση των κατάλλη-

λων εκπαιδευτών, ανάλογα με το

θέμα της εκπαίδευσης, την διάθε-

ση εγκαταστάσεων, προσωπικού,

και μέσων που θα απαιτηθούν για

την υλοποίηση της εκπαίδευσης,

την έκδοση βεβαίωσης καταλλη-

λότητας Εθελοντή ανάλογα με το

είδος του κινδύνου που έχει εκ-

παιδευτεί καθώς και την κατάρτι-

ση καταστάσεων με την καταλλη-

λότητα και δυνατότητα εμπλοκής

των εθελοντών σε κάθε είδος

αντιμετώπισης κινδύνου που

έχουνι εκπαιδευτεί.  

Το συνολικό κόστος των 91.000

ευρώ για την εκτέλεση των Προ-

γραμματικών Συμβάσεων αυτών

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

της Νομαρχίας.

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου  εγκρίθηκε το πρόγραμμα ανα-

δασώσεων του έτους 2010 για την πε-

ριοχή της Ανατολικής Αττικής, το

οποίο υπεβλήθη από την Διεύθυνση

Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττι-

κής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ειση-

γήθηκε η Διεύθυνση Αναδασώσεων

προβλέπονται για τις περιοχές για τις

οποίες δεν είναι δυνατή η φυσική ανα-

δάσωση τα εξής έργα:

• Αναδάσωση 8000 περίπου στρεμμά-

των στην περιοχή Καψάλα του Πεντε-

λικού Όρους.

• Αναδάσωση περιοχών Βαρθάκη-Κοκ-

κινάδεζα-Μπέη εκτάσεως 2600 περί-

που στρεμμάτων του Δήμου Μαραθώ-

να

• Αναδάσωση στη θέση Αδάμες εκτά-

σεως 700 περίπου στρεμμάτων

• Αναδάσωση στη θέση Μερέντα του

Δήμου Καλυβίων εκτάσεως 1000 περί-

που στρεμμάτων

• Συντήρηση αναδασώσεων του όρους

Πάρνηθα και Πεντέλης

• Συνέχιση λειτουργίας του δασικού

φυτωρίου Αμυγδαλέζας για την παρα-

γωγή φυτευτικού υλικού για την κάλυ-

ψη των αναγκών αναδασώσεων.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπο-

λογισμός ανέρχεται σε 17,8 εκατομμύ-

ρια ευρώ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο  ενέκρινε

κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα ανα-

δασώσεων για το 2010 όπως υπεβλήθη

από την Διεύθυνση Αναδασώσεων με

τις εξής προσθήκες:

• Να διατεθούν από το αρμόδιο Υπουρ-

γείο (ΥΠΕΚΑ) το σύνολο των κονδυ-

λίων ώστε να υλοποιηθούν όλες οι

προταθείσες δράσεις για την ανάκτη-

ση του δασικού πλούτου στην Ανατο-

λική Αττική.

• Να συμπεριληφθεί στο σχετικό πρό-

γραμμα και η αναδάσωση του Υμηττού

(περιοχές Γλυκών Νερών και Παια-

νίας) που επλήγησαν από πυρκαγιά

πριν δύο χρόνια.

• Να υπάρξει στενή συνεργασία του

Φορέα Διαχείρισης της Πάρνηθας και

της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττι-

κής ώστε να προωθηθεί και να ολοκλη-

ρωθεί το πρόγραμμα αναδάσωσης

στην περιοχή.

Εκπαίδευση και ενίσχυση των εθελοντικών

Ομάδων πρόληψης και αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών 
αναλαμβάνει η Νομαρχία

Πρόγραμμα αναδασώσεων του έτους 2010 στην Ανατολική Αττική
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Amore mulieris tabescere 

(λυώνει ολοκληρωτικά κανείς από τον

έρωτα της γυναίκας)

Έπεσε στα χέρια μου πρόσφατα το βιβλίο,

“Headless Males Make Great Lovers” της

Marty  Crump (Ακέφαλα αρσενικά = Μεγά-

λοι Εραστές). Η  Crump είναι βιολόγος  και

έχει εξειδικευθεί σε μελέτες  πάνω στα

έμβια όντα του τροπικού ζωϊκού βασιλείου.

Οι μελέτες της ιδιαίτερα αναφέρονται στις

ασυνήθιστες ερωτικές  συμπεριφορές,  που

αφορούν το αλογάκι της Παναγίας, τις

αράχνες και τις μύγες. 

Το θηλυκό λοιπόν αλογάκι της Παναγίας,

αφήνει από το σώμα του να αναδυθεί μια

μυρωδιά, που  προσελκύει το αρσενικό.  Το

αρσενικό, μόλις νοιώσει αυτή τη μυρωδιά,

τρέχει, πλησιάζει το θηλυκό από πίσω και

το αιφνιδιάζει αγκαλιάζοντάς το ερωτικά.

Δεν επιδιώκει καν να το γνωρίσει “πλατω-

νικά”, δεν θέλει να το φλερτάρει, ούτε να

ζητήσει  την οποιαδήποτε  συμμετοχή του.

Γιατί τώρα το πλησιάζει τόσο ύπουλα και

προσεκτικά από πίσω και τρέχει γρήγορα

να ανέβει επάνω του; Το πράγμα είναι

απλό: Αν πάει σιγά και ευγενικά  από μπρο-

στά, κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο το  παι-

χνίδι, αλλά και  αυτή τη ζωή του. Το θηλυ-

κό, θα του δαγκώσει το κεφάλι, θα αρχίσει

να το κατατρώγει καθώς αυτός θα την

εφιππεύει ερωτικά  και θα  εγχύει το σπέρ-

μα του μέσα στο σώμα της. Το περίεργο

όμως είναι, ότι ούτως ή άλλως, το θηλυκό

κατά κανόνα  καταφέρνει να φάει το κεφά-

λι του αρσενικού και το αρσενικό ακέφαλο

πλέον, συνεχίζει ηδονικά να εκσπερματίζει

μέσα της, σαν να μην του λείπει τίποτα.  

Η προαναφερθείσα βιολόγος, μας συμπλη-

ρώνει πληροφοριακά, πως όταν το αρσενι-

κό καταστεί ακέφαλο, λειτουργεί σεξουα-

λικά μέσω κυττάρων που βρίσκονται στο

στήθος του και όχι κυττάρων που βρίσκο-

νται στον εγκέφαλο. Τα  σχετικής λειτουρ-

γίας εγκεφαλικά κύτταρα δρούν διαφορετι-

κά. Μόλις γίνει αντιληπτή η παρουσία του

θηλυκού, τα εξειδικευμένα κύτταρα του

εγκεφάλου του άρρενος  δρούν ανασταλτι-

κά, με απώτερο σκοπό  να αποφευχθεί το

“φάγωμα” του κεφαλιού του. Η θηλυκιά  ξέ-

ρει αυτή την ανασταλτική δράση, γι’ αυτό

και σπεύδει να του φάει όσο πιο γρήγορα

μπορεί το κεφάλι και να τον κάνει του χε-

ριού της, έτσι ώστε να μην διακοπεί το ζευ-

γάρωμα. Φαίνεται λοιπόν ότι και στα ζώα,

το ανεγκέφαλο, το ανεξέλεγκτο σεξ, είναι

προτιμητέο από τη μεριά του θήλεος.

Για τα ζώα πάντως, καταλήγει κανείς στο

συμπέρασμα, ότι ο αποκεφαλισμός είναι

μέρος της ερωτικής λειτουργίας. Βέβαια

αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο σε μια μειο-

ψηφία ανάμεσα στα 1800 είδη από αλογά-

κια της Παναγίας που υπάρχουν. Άλλωστε

πιθανή είναι και η εκδοχή, η πράξη  αυτή να

μην είναι πράξη κανιβαλισμού, αλλά να

οφείλεται  στην αδυναμία του θηλυκού να

ξεχωρίσει τον μελλοντικό του σύντροφο

από την καθημέραν αναγκαία τροφή.

Παρόμοιες εικόνες κανιβαλισμού αναφέ-

ρονται και στη ζωή των αραχνών του κή-

που. Αυτές όμως τρώνε κατά προτίμηση τις

μικρές αρσενικές αράχνες, γιατί αυτές

αποτελούν μια καλή τροφή για την παρα-

γωγή των ωαρίων τους. Αλλά και πάλι σε

μερικά είδη θηλυκής δηλητηριώδους αρά-

χνης (orb –weaving) ή αλλοιώτικα της

“μαύρης χήρας”, μετά την ερωτική πράξη

κατατρώγονται οι εραστές. Οι βιολόγοι μά-

λιστα διατείνονται, ότι στην προκειμένη

περίπτωση, αυτή η  πράξη εγκλείεται

στους κανόνες οικονομίας της φύσης, δε-

δομένου ότι οι αρσενικές μετά τη συνου-

σία, ούτως ή άλλως οδηγούνται αυτόματα

στο θάνατο και ως εκ τούτου δεν χάνεται

ωφέλιμη τροφή. 

Πάμε τώρα σε μια άλλη αράχνη που ζεί

στην Αυστραλία και διακρίνεται από την

κόκκινη ράχη της. Εδώ η σεξουαλική πράξη

γίνεται μέσα στο δίχτυ που εξυφαίνει η

ίδια η θηλυκιά. Το αρσενικό αφού εισδύσει

μέσα της, διοχετεύει όλο το υπάρχον

σπέρμα του και μετά αναποδογυρίζει το

σώμα παραδινόμενος εθελοντικά στον

επακολουθούμενο κανιβαλισμό. Ενίοτε

όμως, μερικώς τραυματισμένος, ξεφεύγει

και προτού παρέλθει λίγη ώρα, επανέρχε-

ται για ένα  δεύ-

τερο σεξουαλικό

γύρο, που αυτός

πια θα καταλήξει

στον ολοκληρω-

τικό τελειωτικό

αφανισμό του.

Εδώ προνοητικό

το θηλυκό, από

τον φόβο μήπως της ξεφύγει πάλι, αμέσως

φροντίζει να τον αιχμαλωτίσει σε ένα πρό-

χειρο γρήγορα υφασμένο δίχτυ για να τον

φάει με την ησυχία της.  

Τελικά όλα τα αρσενικά είναι τόσο “χαζά”;

Όχι βέβαια. Παράδειγμα οι μύγες “χορευ-

τές”. Χορευτές έχουν ονομάσει τις αρσενι-

κές ενός είδους, γιατί προτού επιτεθούν

ερωτικά στις θηλυκές, που ειρήσθω εν πα-

ρόδω είναι αδηφάγες και επικίνδυνες, προ-

τού λοιπόν τις πλησιάσουν, τις κυκλοφέρ-

νουν με ένα τρελό χορό για να τις ζαλί-

σουν. Μερικές φορές στην πονηράδα τους

τις προσφέρουν σαν νυφικό δώρο ένα μι-

κρό έντομο, κουνούπι ή κάτι παρόμοιο πε-

ριτυλιγμένο σε ένα υποτυπώδη ιστό, τύπου

μετάξινου βομβυκίου. Και την ώρα που οι

θηλυκές απασχολούνται να το ξετυλίξουν,

να το βρούν και να το φάνε, βρίσκουν την

ευκαιρία για την ερωτική προσέγγιση. 

Δηλαδή η ερωτική ζωή στα ζώα έχει χάσει

τον ρομαντισμό της και εγγίζει τα όρια του

βιασμού; Οχι πάντοτε βέβαια.

Ο Marcel Roland, φιλόλογος και φυσιοδί-

φης λάτρης τω σαλιγκαριών έχει αφιερώ-

σει πολύ χρόνο μελετώντας τη σεξουαλική

ζωή των σαλιγκαριών. 

Τα σαλιγκάρια* σεξουαλικά είναι ερμαφρό-

διτα δηλαδή έχουν αρσενικά και θηλυκά

γεννητικά όργανα και ταυτοχρόνως  στην

ερωτική τους πράξη λειτουργούν ανδρικά

και γυναικεία. Προ της πράξης διενεργείται

μια μυσταγωγική ιεροτελεστία προσέγγι-

σης.

Στο ερωτικό παιχνίδι αναζητείται, επιλέγε-

ται και ο σωστός σύντροφος που με από-

λυτη συναίνεση και αμοιβαίο συναισθημα-

τισμό θα προχωρήσει στο έργο της αναπα-

ραγωγής. Είναι θαυμαστό και εξ ίσου ρο-

μαντικό το προκαταρκτικό παιχνίδι στο

φλέρτ που διενεργείται. «Αφιέρωσα πολ-
λές νύχτες για θαυμάσω εκείνο τον ρομα-
ντικό περίπατο τους, και το σφιχταγκάλια-
σμα που ακολουθεί, καθώς αυτά τα γαστε-
ρόποδα ορθώνονται φέρνοντας σε επαφή
τα πόδια τους - δηλαδή το μέρος του σώ-
ματος με το οποίο σέρνονται - προ της
ολοκλήρωσης» δηλώνει ο παραπάνω παρα-

τηρητής.

Κανιβαλισμός και ρομαντισμός λοιπόν εί-

ναι οι δύο εναλλασσόμενες καταστάσεις

που διέπουν τον ερωτισμό των ζώων και

όχι μόνον αυτών.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*τα σαλιγκάρια πληροφοριακά έχουν μια μισή

καρδιά  με έναν κόλπο, έναν πνεύμονα και ένα

νεφρό. Στο κεφάλι έχουν τέσσερεις κεραίες. Οι

δυο οι μακρύτερες, φέρουν τα μάτια τους και

δυο οι μικρότερες, χρησιμεύουν σαν αισθητήρες

του χώρου. Κάτω και στο πλάγιο μέρος της δε-

ξιάς μεγάλης κεραίας, βρίσκεται η γεννητική

οπή που εγκλείει τα διπλά γεννητικά όργανα:

πέος και θηλυκά βοηθήματα. Πιο κάτω, στο πλα-

γιο του σώματος, υπάρχει το πνευμονικό στόμιο

της αναπνοής. Στο κεφάλι, πίσω από το στόμα

και τα χείλη και  βαθειά στο φάρυγγα υπάρχουν

δόντια μικρά, σαν “ξέστρο”, συνεχώς αναπλασ-

σόμενα και που ανέρχονται σε 20.000 και είναι

διατεταγμένα σε 200 σειρές. 

Αυτά για όσους από εσάς  πιστεύετε, πως το μό-

νο τέλειο πλάσμα, το τρομερό και το έξυπνο στη

φύση είναι ο “απάνθρωπος” άνθρωπος. 

–––––––––––––––––
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Από την ερωτική ζωή των ζώων

Και διηγώντας τα να κλαις...

Αυτές τις ημέρες των αργιών, μου δόθηκε η ευκαι-

ρία να ταξιδέψω στην επαρχία. Σε μια επαρχία που

είχε έναν φυσικό πλούτο απαράμιλλο και επίσης μία

εγκατάλειψη απαράμιλλη· δεν νομίζω να υπάρχει

χώρα στον κόσμο, που να διαθέτει μία φύση για ιδα-

νική ανάπτυξη τουρισμού και μάλιστα υψηλού και

να την έχει αφήσει στο έλεος της εγκατάλειψης,

της ερήμωσης και της κακογουστιάς!

Από την Ολυμπία ως την Ζαχάρω και από την Αν-

δρίτσαινα ως τον Καϊάφα (Πελοπόννησος), η καρ-

διά σου σε πονάει. 

Δεν είναι μόνο η φωτιά που λιγόστεψε τη φύση, εί-

ναι ότι εκεί που οι αρχαίοι έστησαν θαύματα και δό-

ξασαν την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη, εμείς βά-

ζουμε επιγραφές με νέον και σκίαστρα με ...ελενίτ.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Θεωρήσεις βιβλιαρίων του ΟΠΑΔ

στην …Καλλιθέα!

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ, όπως είναι γνωστό δεν ανανέωσε τις συμ-

βάσεις των ελεγκτών ιατρών από τον Ιανουάριο και μετά προκαλώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στους

ασφαλισμένους, που αναγκάζονται να πάνε ή στην Παλλήνη ή στην Καλλιθέα, αφού έληξε η σύμβαση του

γιατρού στο Κέντρο Υγείας Βάρης και δεν ανανεώθηκε καθώς και στη Γλυφάδα το ίδιο.

Οι ασφαλισμένοι, πολλές φορές βαριά ασθενείς, αδυνατούν να τρέχουν κάθε δύο εβδομάδες σε τέτοιες

αποστάσεις για να θεωρήσουν τις εξετάσεις τους.

Καθημερινά δημιουργούνται διαξιφισμοί και εντάσεις στα Κέντρα Υγείας εξ’ αυτού του λόγου και πρέπει

άμεσα να αντιμετωπιστεί. 

Πού οδηγείται αυτή η κατάσταση; Καθημερινά, οι πολίτες χάνουν κοινωνικά δικαιώματα, που τα έχουν

χρυσοπληρώσει μάλιστα.

Το αίτημα του ΟΠΑΔ για την πρόσληψη 265 ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 3812/09 «καρκινοβατεί» στο ΑΣΕΠ και κανείς δεν  γνωρίζει πότε και αν θα προσληφθούν. 
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Διεμοιράσαντο ήδη τα ιμάτιά σου δύσμοιρη Πατρίδα. Πριν καν

φτάσεις, φορτωμένη τον σταυρό σου, στον κρανίου τόπο, με

τις αιμοδιψείς γερμανικές υλακές “raus ...raus” να ‘χουν αντι-

καταστήσει στα 2010 μ.Χ. τις ιαχές «άρον, άρον» που απαι-

τούσαν την σταύρωση του Κυρίου ημών. 

Κυριακή της Λαμπρής, με το «Χριστός Ανέστη» στα μουδια-

σμένα χείλη των Ελλήνων να μην μπορεί να μας ξεκολλήσει

απ’ την Μεγάλη Παρασκευή. Δεν γνωρίζω αν παίχτηκαν στοι-

χήματα για την σταύρωσή Σου, Κύριε. Ήταν, άλλωστε, αναπό-

φευκτη. Για τις δικές μας πιθανότητες να την σκαπουλάρουμε

μ’ ένα μαστίγωμα και να μην οδηγηθούμε στον σταυρό, υπάρ-

χουν κάποιοι υπερτολμηροί τζογαδόροι που μας παίζουν δέκα

και είκοσι προς ένα. Οι άλλοι, που ποντάρουν μετά βεβαιότη-

τας στο «τετέλεσται» της ελληνικής οικονομίας, κρατάνε κά-

τι μπακαλοτέφτερα με ποσά και ημερομηνίες κι απλά μας πε-

ριμένουν να φτάσουμε στα καρτέρια τους.

Στην τετραετία 2011-2014 λήγουν ομόλογα του ελληνικού

Δημοσίου αξίας 120 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να

αναχρηματοδοτηθούν έντοκα γραμμάτια 40 δισ. Οι ανάγκες

δανεισμού μας μέχρι το τέλος του 2010 υπολογίζονται περί τα

55 δισ. ευρώ, ποσό που θα επαρκέσει μόνο αν τα μέτρα πε-

ριορισμού των δαπανών και αύξησης των εσόδων αποδώσουν

τα προσδοκώμενα. Ενδεικτική των απελπιστικών οικονομικών

μας αδιεξόδων είναι η κατανομή αυτών των δανείων: Από τα

55 δισ. τα 34 θα δαπανηθούν για εξυπηρέτηση παλαιών χρεών

και τα 21 για κάλυψη δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο δίμηνο, με τα «προσφερόμενα»

επιτόκια, για τα περίπου 20 δισ. ευρώ, που χρειάζεται να δα-

νειστούμε γι’ αυτό το διάστημα, να έχουν ήδη υπερβεί το 7%

ενώ τα spreads των ελληνικών δεκαετών ομολόγων καλπά-

ζουν πάνω από τις 400 μονάδες βάσης, αφού το κλίμα που συ-

ντηρούν οι διαβόητοι «οίκοι αξιολόγησης» υποδεικνύει τον

δανεισμό του ελληνικού Δημοσίου ως «υψηλού κινδύνου».

Οι πιθανότητες μιάς άμεσα ορατής οικονομικής ανάκαμψης

έως το τέλος της επόμενης τριετίας, δείχνουν να εξανεμίζο-

νται, αφού σύμφωνα με προβλέψεις έγκυρων οικονομικών

αναλυτών, αλλά και στελεχών του κυβερνητικού επίτελείου, η

δραστική μείωση της αγοραστικής δυνατότητας των μικρομε-

σαίων εισοδημάτων θα «γονατίσει» σταδιακά την αγορά, προ-

καλώντας τον θάνατο χιλιάδων επιχειρήσεων, με συνέπειες

την μείωση της φορολογητέας ύλης και την παράλληλη αύξη-

ση της ανεργίας και των δαπανών του Ο.Α.Ε.Δ.  Με μια λέξη

ύ φ ε σ η. Την οποία η κυβέρνηση φωτογραφίζει στον προϋ-

πολογισμό του 2010 στο ποσοστό της μείωσης του Α.Ε.Π. μό-

νο κατά 0,3%, αλλά ουδείς άλλος συμμερίζεται την υπεραι-

σιόδοξη αυτή πρόβλεψη, συμπεριλαμβανομένων και κυβερνη-

τικών στελεχών που ήδη προβλέπουν μείωση του Α.Ε.Π. από

1,2 έως 1,7%. Η Τράπεζα της Ελλάδος ομιλεί επίσημα για μεί-

ωση 2%, οι εμπειρογνώμονες της Eurobank για 2,8%, ενώ ξέ-

νες τράπεζες και «οίκοι αξιολόγησης», όπως ο  Fitsh θεωρούν

εξαιρετικά πιθανή μια μείωση του ελληνικού Α.Ε.Π. κατά 4%

για το 2010. Ενισχυτικό στοιχείο αυτών των δυσμενών προ-

βλέψεων αποτελεί και ο απαρχαιωμένος, διεφθαρμένος και

αντιπαραγωγικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός, που δεν επι-

τρέπει αισιόδοξες προοπτικές για μιά τονωτική αύξηση των

εσόδων.

Από την άλλη, παραμένουν στάσιμα τα αλληλένδετα προβλή-

ματα του περιορισμού των δημοσίων δαπανών και της υλοποί-

ησης κρατικών παραγωγικών επενδύσεων. Εάν οι ριζικές διαρ-

θρωτικές αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την Δημό-

σια Διοίκηση, με την αναγκαία κατάργηση εκατοντάδων άχρη-

στων και δαπανηρών Ν.Π.Δ.Δ., δεν συνοδευτεί από δημόσιες

παραγωγικές επενδύσεις που θα απορροφήσουν τους πλεο-

νάζοντες δημοσίους υπαλλήλους, τότε θα οδηγηθούμε στην

υπερφόρτωση άλλων φορέων του Δημοσίου ή σε απολύσεις,

με ορατό το επικίνδυνα ατελέσφορο και της μιάς και της άλ-

λης επιλογής.

Το με γερμανική σφραγίδα τελεσίγραφο της Ε.Ε. για αυστηρή

προσαρμογή μας στο Σύμφωνο Σταθερότητας του Μάαστριχτ

και η αυτοκτονική αποδοχή του από την κυβέρνηση Παπαν-

δρέου καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την εξοικονόμηση πό-

ρων για ένα στοιχειώδες αναπτυξιακό πρόγραμμα, που θα μας

επέτρεπε να ελπίζουμε σε σταδιακό ξέσφιγμα του θανάσιμου

δανειακού βρόγχου. Το περίφημο ιδεώδες 3% του ελλείματος

επί του Α.Ε.Π., που δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι

από τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. τηρείται μόνο στο Λουξεμ-

βούργο, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ως το 2012, όσο και

αν στραγγίξει την ελληνική οικονομία η συμπαιγνία Ευρωπαί-

ων και Ελλήνων ιθυνόντων με τις ληστοσυμμορίες τύπου

Goldman Sachs. Γι αυτό άλλωστε η Γερμανία μας πιέζει για

την απαρέγκλιτη και σύντομη συμμόρφωσή μας με το Σύμφω-

νο Σταθερότητας, ευελπιστώντας ότι ως το τέλος του 2010, ή

τις αρχές του 2011, η ελληνική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί εκ

των πραγμάτων να καταφύγει στην ενεργοποίηση του μηχανι-

σμού στήριξης, επομένως και στην συμφωνημένη υπακοή μας

στις γνωστές απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ. Που ως γνωστόν περι-

λαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων

και την γενικότερη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, με

αναμενόμενη την εκδήλωση του γερμανικού ενδιαφέροντος.

Είναι προφανές ότι αποτελεί παγιωμένη πεποίθηση του γερ-

μανικού πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου η είσοδος της

Ε.Ε. σε μακρόχρονη ύφεση και δημοσιονομική αποσταθερο-

ποίηση. Και ο μόνος τρόπος για να εξακολουθήσει η Γερμανία

να μετέχει και ουσιαστικά να ηγείται της Ε.Ε. –προσκαλώντας

μάλιστα τις Η.Π.Α ως συγκυριάρχους της στο ...ανέκδοτο που

τιτλοφορείται «Ενωμένη Ευρώπη»- είναι να εξαναγκάσει τις

αδύναμες οικονομικά χώρες-μέλη να αποδεχθούν τον ρόλο

του παρία και της αποικίας των γερμανικών επιχειρήσεων. 

Είναι όμως εξίσου προφανές ότι καμμία άλλη χώρα-μέλος,

όσο υπερχρεωμένη κι αν είναι, δεν υποκύπτει –και μάλιστα

αμαχητί- στον γερμανικό δεσποτισμό πλην της δικής μας. Για

τον απλούστατο λόγο ότι σε καμμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν

παρατηρείται το φαινόμενο να δίνεται κατ’ επανάληψη από

τους πολίτες εντολή διακυβέρνησης σε πολιτικούς εγνωσμέ-

νης μειοδοσίας στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Από το πραιτώριο των Βρυξελών ως τον Γολγοθά του Δ.Ν.Τ.
Πόσα μέτρα ακόμα μέχρι τον σταυρό;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Πάντα, όταν είναι να καταλυθεί η δημοκρατία,

υπάρχει στον ορίζοντα μια σκοτεινή, απροσ-

διόριστη, πολλές φορές, απειλή! Επί χούντας,

η απειλή αυτή ήταν, δήθεν, ο επερχόμενος

κομμουνιστικός κίνδυνος!  Τάχα μου, θα  μπο-

ρούσε η Ελλάδα, το κατ’ εξοχήν αμερικανικό

προτεκτοράτο στα Βαλκάνια, να τεθεί στο πε-

δίο δράσης και επιρροής των σοβιετικών ολι-

γαρχών και της νομενκλατούρας των κυβερνή-

σεών τους!

Ομως άλλη ήταν η αλήθεια!  Μια χούφτα, όλη

κι όλη  αξιωματικών του ελληνικού στρατού,

καθ’ υπέρβασιν  της εξουσίας  τους και χρησι-

μοποιώντας  τη στρατιωτική δύναμη  που τους

είχε ανατεθεί για την υπεράσπιση της Ελευθε-

ρίας μας έναντι των ξένων επιβουλεύσεων,

επέβαλε με τη βία  στρατιωτική δικτατορία:

κατ’ εντολήν των υπερατλαντικών μας συμμά-

χων και καταστρατηγώντας  κάθε έννοια δικαί-

ου και ατομικών δικαιωμάτων ...Προφανής

σκοπός: να καμφθεί η  όποια εν δυνάμει αντί-

δρασις των ελευθέρως σκεπτόμενων Ελλήνων

κατά των διαφαινομένων σχεδίων των Αμερι-

κανών, για την ήδη προαποφασισμένη  και

επερχόμενη διχοτόμηση της Κύπρου μας. Κι

έτσι μας έβαλαν στον  γύψο, όπως έλεγε χα-

ρακτηριστικά ο επικεφαλής των συνωμοτών!

Με τις γνωστές, φοβερές συνέπειες για την

Κύπρο: εισβολή διχοτόμηση, χιλιάδες νεκροί

και αγνοούμενοι. Μέχρι σήμερα!.....

Στις μέρες μας, η απειλή λέγεται πτώχευση και

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο! Η κυβέρνηση  και

ο συνεργαζόμενος μ’ αυτήν έντυπος και ηλε-

κτρονικός τύπος, όλος δηλ. ο τύπος, πλήν ελα-

χίστων εξαιρέσεων, μας βομβαρδίζει καθημερι-

νώς με δυσοίωνες  προβλέψεις για το μέλλον

της χώρας εξ αιτίας της δυσχερούς οικονομι-

κής κρίσης. Πρέπει να ληφθούν σκληρά οικο-

νομικά μέτρα, κατά τα λεγόμενά τους, και εάν

χρειασθεί, ακόμα σκληρότερα, προκειμένου να

μην καταφύγει η Ελλάδα, στο ΔΝΤ διότι, άλ-

λως έρχονται χιλιάδες απολύσεις και στον δη-

μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (ίδετε Ρουμα-

νία), κινδυνεύει η τύχη των καταθέσεών μας

(ίδετε Αργεντινή), διότι θα..., ωιμέ και αλλοίμο-

νο...

Ενώ το ξέρουν, στην πραγματικότητα τίποτα

απ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται να συμβεί!.

Η Ελλάδα, το θέλουν δεν το θέλουν, είναι

πλήρες μέλος της ΟΝΕ, στην οποία δεν έχει

και δεν μπορεί να έχει θέση το ΔΝΤ, το οποίο

είναι ακραιφνής αμερικανικός, δανειοδοτικός

κολοσσός. Ή έχουμε ενιαία Ευρώπη ή δεν

έχουμε ! Και πώς θα ήταν δυνατόν η σιδηρά κυ-

ρία Μέρκελ και ο συγκαταβατικός κ. Σαρκοζύ

να επιτρέψουν να εμπλακεί στα γρανάζια του

πανίσχυρου γαλλογερμανικού άξονα, η σφήνα

ενός υπερατλαντικού μηχανισμού, αντιθέτων

συμφερόντων;

Απλώς, έτσι έχει συμφωνηθεί, να βγει προς τα

έξω, στις κατά καιρούς, κλειστές συναντήσεις

τους, για την χειραγώγηση  των μαζών. Για να

εξουδετερωθεί a priori οποιαδήποτε αντίδρα-

ση, που  θα οδηγούσε στην κατεύθυνση της μη

εφαρμογής των φοβερών, αντικοινωνικών  μέ-

τρων, που έχουν ήδη εξαγγελθεί και πλήττουν

κυρίως τα μεσαία και χαμηλά  κοινωνικά  στρώ-

ματα. Μόνον και μόνον για να μη χάσουν οι

διεθνείς και εγχώριοι τραπεζικοί τοκογλύφοι

τα δάνεια που κατά καιρούς έδωσαν στη χώρα!

Και έτσι πράγματι γίνεται! Δεν υπήρξε  και δεν

θα υπάρξει απ’ ότι φαίνεται, καμία θεαματική

αντίδραση ή τουλάχιστον η αναμενόμενη φυ-

σιολογική αντίδραση των εργαζομένων, όταν

επέρχεται συρρίκνωση ή απώλεια του εισοδή-

ματός τους!!!

Εδώ η απειλή φάνηκε υπαρκτή και η βία που

ασκήθηκε ήταν καθαρός ψυχολογικός εκβια-

σμός! Που εξακολουθεί να υπάρχει και να τα-

λανίζει την επισφαλή και θνητή ύπαρξή μας,

βοηθούσης της πολιτικής και δημοσιογραφικής

προπαγάνδας και των στημένων γκάλλοπ.

Και ένας Θεός ξέρει μόνον πότε και πού θα

σταματήσει ή άρπαγας διάθεση των κυβερνώ-

ντων και των Ευρωπαίων αφεντικών τους.....

Και κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε μια

διαχρονική  βία, που κατά την άποψή μου είναι

η χειρότερη όλων, αφού άπτεται της ζωής του

ανθρώπου, από την γέννηση μέχρι τον θάνατό

του! Τη θρησκευτική βία, ή καλύτερα την βία

που ασκεί η Εκκλησία, επάνω στην ελεύθερη

βούληση του ατόμου!  Μην κάνεις εκείνο, μην

κάνεις το άλλο, όχι αυτό! Να προσεύχεσαι, να

νηστεύεις, να απέχεις από τους πειρασμούς

του σώματος  και της ψυχής ! Μήν τρώς αυτό

που θέλεις να φας, να έχεις παρωπίδες και να

μην αγαπάς αυτόν που θέλεις αλλά δεν πρέπει

ν΄αγαπάς! Δηλαδή με άλλα λόγια, μη ζείς τη

ζωή σου· αυτό το υπέροχο δώρο που σου έδω-

σε ο Θεός! Γιατί σε περιμένει μεγάλη απειλή.

Οι πύλες της κολάσεως! Οπου σύμφωνα με τον

Δάντη  υπάρχουν φλόγες και καβουροχέρηδες

δαίμονες! Για αυτό πρόσεχε!!!......

Εφευρετήματα των Ιεροδιδασκάλων και του

Κλήρου υπεισέρχονται έτσι, απροκάλυπτα  στο

πιό τέλειο δημιούργημα του Θεού και προσπα-

θούν να παραβιάσουν το ύψιστο πλεονέκτημά

του, εν σχέσει με τα λοιπά δημιουργήματά

Του, δηλ. την ύπαρξη ελεύθερης βούλησης!

Μας θέλουν υποταγμένους και αυτοί! Κανείς

Θεός δεν μίλησε ενάντια στην ζωή και  στην

αγάπη! Είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Βούδας, εί-

τε Χριστός, τον οποίο πιστεύω κι ακολουθώ! Ο

Θεός είναι Αγάπη! Είναι Ζωή!!!... 

Ο κλήρος, όμως πολλές φορές, είναι μόνον

ζωή και μάλιστα  Καλή Ζωή, μακρυά απ’ τα

προβλήματα του κοσμάκη και της  χώρας (βλ.

απαλλαγή απ’ τη φορολογία), συναινούσης και

της  πολιτικής εξουσίας. Γιατί; Ο προβληματι-

σμός και τα συμπεράσματά δικά σας!

ΜΟΡΦΕΣ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια
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Κουτί ύπνου και...

όνειρα γλυκά
Η έλλειψη ύπνου στις ημέρες μας λόγω φόρτου εργασίας

ή δραστηριοτήτων που γεμίζουν τη ζωή μας είναι γεγονός

και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για το

σώμα και το μυαλό μας.

Η ιδέα του sleepbox είναι όντως ευρηματική, ειδικά για τα-

ξιδιώτες που αναζητούν μερικές ώρες ύπνου, ανάμεσα σε

κοπιαστικά ταξίδια και περιμένουν, για παράδειγμα, την

επόμενη πτήση, οπότε και αντί να τρέχουν σε ξενοδοχεία

ή να κοιμούνται στα πατώματα των αεροδρομίων θα νοι-

κιάζουν ένα κουτί - δωμάτιο διαστάσεων 2 x 1,4 x 2,3

(ύψος) μέτρων που διαθέτει ένα κρεβάτι 2 x 0,6 μέτρα και

προσφέρει ένα σχετικά άνετο χώρο για ύπνο και ξεκού-

ραση.

Σχεδιασμένο από το Arch Group των Ρώσων αρχιτεκτό-

νων, Alexey Goryainov και Mikhail Krymov και λαμβάνοντας

υπόψη τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών, διαθέτει

ακόμα γραφείο, LCD-TV, ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, πρίζες

για laptops και φορτιστές κινητών τηλεφώνων, καθώς και

πλήρη εξαερισμό και χώρο για τις αποσκευές. Υπάρχει

ακόμα και φρέσκο νεράκι…

Όσον δε αφορά στην καθαριότητα (σεντόνια, μαξιλάρια)

δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς το δωμάτιο

αλλάζει αυτόματα το κρεβάτι όταν ο άνθρωπος που το

έχει νοικιάσει, φεύγει… To Sleepbox έχει σχεδιαστεί για

χρήση σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθ-

μούς υπεραστικών λεωφορείων, εκθεσιακά κέντρα, ενώ

μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις –

π.χ. για εργαζόμενους που δουλεύουν πολλές ώρες).

(Σ.Σ. τρομακτική μου ακούγεται η χρήση στις επιχειρή-

σεις). Η ενοικίασή του ξεκινά από τα 15 λεπτά και μπορεί

να κρατήσει για πολλές ώρες.               στοιχεία από neo2.gr

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, λόγω της οικονομικής κρίσης, στρέφονται σε αυτοκίνητα μικρότερου κυβισμού και

μεγέθους, ενώ δείχνουν σαφή προτίμηση προς τα πετρελαιοκίνητα, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απα-

ντώντας σε ερώτηση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας,  Γ. Παπαστάμκου και Ι.Α.Τσουκαλά. Σύμφω-

να με την Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή, Connie Hedegaard, η μείωση στον μέσο κυβισμό των κινητήρων

υπήρξε η εντυπωσιακότερη από το 2000, οπότε και άρχισαν να συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις. Σημαντική

υπήρξε και η μείωση του αριθμού των ταξινομήσεων νέων οχημάτων για το 2008 σε σχέση με τα προηγούμε-

να έτη. Τα νέα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στην Ευ-

ρώπη των 27 κρατών μελών το 2008 μόλις και μετά βίας

ξεπερνούν τον αριθμό των νέων αυτοκινήτων που είχαν

αγοραστεί το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 τότε

κρατών μελών. 

Η Δανή Επίτροπος επισημαίνει και τη γενική μείωση του

μέσου όρου εκπομπών CO2 τόσο για τα βενζινοκίνητα

όσο και για τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα για το

2008. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι μέσες εκ-

πομπές CO2 των νέων επιβατικών βενζινοκίνητων αυτοκι-

νήτων μειώθηκαν κατά 10,9% το διάστημα 2000-2008,

ενώ για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα η μείωση ήταν 5,7%.

Σε απόλυτες τιμές, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα εξα-

κολουθούν να εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα βενζινοκίνητα, επιβαρύνοντας λιγότερο το περι-

βάλλον. Η μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται τόσο στην πρόοδο της τεχνολογίας που οδη-

γεί στην κατασκευή καθαρότερων κινητήρων, όσο και στην προτίμηση των καταναλωτών για οικονομικότερα μο-

ντέλα. 

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, η Hedegaard αναφέρει πως στην ΕΕ των 27 τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αντιπροσω-

πεύουν το 51% των συνολικών ταξινομήσεων. Πρώτο στα πετρελαιοκίνητα οχήματα έρχεται το Βέλγιο με 79%,

δεύτερη η Γαλλία με 77% και τρίτη η Πορτογαλία με 69%. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί μόλις

στο 4%, καθώς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΧ. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της αυτοκι-

νητοβιομηχανίας έχει ανατρέψει εξ’ ολοκλήρου τα τε-

χνικά και επιστημονικά δεδομένα που δικαιολογού-

σαν στο παρελθόν μια τέτοια απόφαση. Τα πετρελαι-

οκίνητα οχήματα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση, λι-

γότερες εκπομπές ρύπων αλλά και μεγαλύτερη από-

δοση ανά λίτρο καυσίμου. Μήπως οι αρμόδιοι θα

έπρεπε να ξανασκεφτούν την άρση απαγόρευσης κυ-

κλοφορίας πετρελαιοκίνητων στις μεγαλουπόλεις;

Ηλιακός φορτιστής κινητών

Μετά το κινητό που επαναφορτίζεται με την ηλιακή ενέρ-

γεια βρήκαμε το ακόμα καλύτερο πράσινο gadget, τον

ηλιακό φορτηστή κινητών τηλεφώνων.

Ο ηλιακός φορτι-

στής αυτός, πα-

ρέχει συμβατό-

τητα με μεγάλη

ποικιλία κινητών

τηλεφώνων, επι-

τρέποντας την

αλλαγή κινητού

τηλεφώνου δια-

τηρώντας τον

ίδιο φορτιστή,

ενώ παράλληλα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, ακόμα και στην

παραλία, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση σε ηλιακό φως.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του ηλιακού φορτιστή εί-

ναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η αποθήκευση

ενέργειας και η χρήση αυτής για τη φόρτιση του κινη-

τού τηλεφώνου οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει ανάγκη, η

ευκολία στη χρήση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί

παντού χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε πρίζα

τοίχου, η συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα κινητών τη-

λεφώνων που σημαίνει ότι μπορεί ένας φορτιστής να

καλύψει τις ανάγκες όλης της οικογένειας κ.α.

Στροφή των Ευρωπαίων πολιτών στα μικρά αυτοκίνητα 

και αυξημένη προτίμησή τους για τα πετρελαιοκίνητα

Σοφά και επίκαιρα λόγια
που υποστηρίζουμε

εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα μάτια σας για να βλέπετε, τότε
θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε 

(Ζαν Πωλ Σάρτρ)

Όπου βλέπεις θρησκείαν μολυσμέ
νην, συμπέρανε, ότι η βαρβαρότης 
των πιστευόντων είναι ανάλογος του 
μολυσμού  (Αδαμάντιος Κοραής)
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ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν
Το ομορφότερο κομμάτι της πόλης του

Κορωπίου,αλλά και ταυτόχρονα το πλέ-

ον εγκαταλελειμμένο τα τελευταία χρό-

νια από την δημοτική αρχή,είναι αδιαμφι-

σβήτητα η περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Η Αγία Μαρίνα, κατά κοινή παραδοχή,

μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο ανά-

πτυξης για την πόλη του Κορωπίου αλλά

ταυτόχρονα και μια μεγάλη πηγή εσό-

δων για τα ταμεία του δήμου.

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η δημοτική

αρχή θα κινηθεί ώστε να λυθούν τα με-

γάλα προβλήματα υποδομών αλλά και

της καθημερινότητας όπως και οφείλει

και για τα οποία έχει δεσμευτεί και εκλε-

γεί από τον λαό του Κορωπίου.

Ας δούμε όμως τώρα μετά από οκτώ

χρόνια διοίκησης από την σημερινή δη-

μοτική αρχή του σε ποια κατάσταση βρί-

σκετε η περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Το σχέδιο πόλης ενώ μας διαβεβαίωναν

ότι θα έχει ολοκληρωθεί από το 2004 όχι

μόνο κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά πριν

από λίγες ημέρες η δημοτική αρχή έδω-

σε μέσω του δημοτικού συμβουλίου πα-

ράταση  για την ολοκλήρωση της μελέ-

της άλλους 36 μήνες.

Στο δημοτικό σχολείο (του οποίου τον

χώρο εξασφάλισε προηγούμενη δημοτι-

κή αρχή και κατασκεύασε ο ΟΣΚ) δεν

φρόντισε η δημοτική αρχή να εξασφαλί-

σει ασφαλή πρόσβαση για τους μαθητές.

Έτσι οι μαθητές καλούνται να διέρχονται

από την οδό Παπαγιανοπούλου μέσα

στις λάσπες και ανάμεσα στα φορτηγά,

που μπαζώνουν τα λατομεία με κίνδυνο

ατυχήματος. 

Επίσης παρά τις προτάσεις που έγιναν

μέχρι σήμερα, κανένας δεν φρόντισε

ώστε να διερευνηθεί εάν ο χώρος που

μέχρι σήμερα λειτουργούσε το δημοτικό

θα μπορούσε να λειτουργήσει έστω προ-

σωρινά ως Γυμνάσιο.

Φυσικά καμία σκέψη για δημιουργία παι-

δικού σταθμού.

Οι παραλίες παραμένουν όχι απλά ανα-

ξιοποίητες, αλλά και πιο εγκαταλελειμ-

μένες και βρώμικες από ποτέ. Επίσης λό-

γω της άρνησης της δημοτικής αρχής να

κατασκευάσει μια σύγχρονη και ασφαλή

γλίστρα (πρόταση ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ) έχου-

με φτάσει στο σημείο και οι λουόμενοι

να κινδυνεύουν αλλά και όσοι έχουν ένα

βαρκάκι να μην μπορούν να απολαύσουν

την θάλασσα.

Το ΚΑΠΗ λειτουργεί χωρίς κοινωνικό

λειτουργό, χωρίς φυσιοθεραπευτή και

χωρίς γιατρό, τους δέκα τελευταίους μή-

νες και η μόνη δραστηριότητα που έχει

είναι η λειτουργία του ως καφενείο.

Στο δίκτυο

ύδρευσης δεν

έχει γίνει καμία

αλλαγή σωλή-

νων αλλά και

καμία επέκταση δικτύου και πλέον όλα

λειτουργούν οριακά χάρη στην προσπά-

θεια των τριών υπαλλήλων που επιβλέ-

πουν μια τεράστια περιοχή.

Το οδικό δίκτυο θυμίζει βομβαρδισμένη

περιοχή και όταν ζητήσαμε το κλείσιμο

στις επικίνδυνες λακκούβες, μας είπαν

ότι «ο εργολάβος έκανε διακοπή εργα-

σιών γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να

πληρωθεί», ενώ οι νέες, ελάχιστες,

ασφαλτοστρώσεις  γίνονται με καθαρά

ψηφοθηρικά κριτήρια.

Παιδικές χαρές όχι μόνο δεν έχουν κα-

τασκευαστεί την τελευταία δεκαετία, αλ-

λά έχουν διαλυθεί και οι εγκαταστάσεις

που ήδη υπήρχαν στου Κριεζή.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι γεγο-

νός άγνωστο στη περιοχή λες και η Αγια

Μαρίνα δεν ανήκει στον ίδιο δήμο.

Το αίτημα για ένα υποκατάστημα του Δή-

μου, που θα λειτουργεί ως σημείο εξυ-

πηρέτησης των κατοίκων της ευρύτερης

περιοχής όχι μόνο δεν έχει υλοποιηθεί

αλλά δεν έχει καν δρομολογηθεί.

Όλα λοιπόν  τα παραπάνω αλλά και πολ-

λές άλλες βασικές  ελλείψεις (καθαριό-

τητα, δημοτική συγκοινωνία, ασφάλεια,

κλπ) στην περιοχή έχουν κάνει τους κα-

τοίκους να νιώθουν ότι η περιοχή βρί-

σκεται σε πλήρη εγκατάλειψη από την

σημερινή δημοτική αρχή. 

Στο ερώτημα που μας θέτουν οι κάτοικοι,

γιατί τα Καλύβια και το Λαγονήσι συνε-

χώς αναπτύσσονται και εμείς όχι η μόνη

απάντηση που μπορεί να τους δοθεί εί-

ναι ότι εκείνοι έχουν δημοτική αρχή που

ενδιαφέρεται και μπορεί, ενώ η δημοτική

αρχή Κορωπίου ή δεν ενδιαφέρεται για

την Αγία Μαρίνα ή δεν μπορεί να δώσει

λύσεις στα προβλήματα.

Κών/νος  Δήμου

Δημοτικός Σύμβουλος Κορωπίου                

Σ.Σ. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι η Αγία

Μαρίνα έχει δομηθεί ως περιοχή εξοχικής

κατοικίας, με αποτέλεσμα να λείπουν βασι-

κά είδη υποδομής για μια πόλη. Και ποτέ,

βέβαια, δεν θα γίνει οργανωμένη πόλη,

αφού έχει δομηθεί σχεδόν στο σύνολό της

και τώρα μετονομάζεται με το νέο σχέδιο

ως περιοχή α’ κατοικίας.

Και βέβαια με τη νοοτροπία, που κανείς
δεν αφήνει ούτε πόντο ελεύθερου χώ-
ρου, ούτε πεζοδρόμια...

“Σε πλήρη εγκατάλειψη  
η Αγία Μαρίνα Κορωπίου”

Από τον πρόεδρο της Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Σ Βασίλη
Σιαμέτη, λάβαμε Ανοιχτή επιστολή την

οποία αποστέλλει προς το Δήμο Βάρης και

τα μέλη της επιτροπής του Δήμου, που

ασχολείται με το θέμα των γεωτρήσεων.

Η επιστολή προέκυψε μετά την συνάντηση,

όπως γράφουν, με το Δήμαρχο (22/3), όπου

ο Δήμαρχος τους ζήτησε επίμονα να στεί-

λουν τις απόψεις τους γραπτώς. Ορθώς για

εμάς· λύσεις υπάρχουν για τους ...αγράμμα-

τους.

Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή:

Κατ ` αρχήν τα επιχειρήματα που μας ανέφερε ο κ. Δή-

μαρχος, για την παύση της λειτουργίας των Γεωτρήσε-

ων, δε στέκουν ούτε στη λογική του τύπου:

– Το τραπέζι είναι τετράποδο,

– ο γάιδαρος είναι τετράποδο,

Άρα: Το τραπέζι είναι γάιδαρος, ή ο γάιδαρος εί-

ναι τραπέζι.

Γιατί:

1. Για το ότι οι σωληνώσεις (το δίκτυο) είναι

υπέργειες και ακαλαίσθητες, θα μπορούσαν να

γίνουν υπόγειες κάτω από τα πεζοδρόμια, τα

οποία όμως, δυστυχώς δεν υπάρχουν. 

2. Το ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, εί-

ναι αστείο να λέγεται, γιατί σήμερα όχι μόνο στα

καταστήματα, αλλά ούτε στα σπίτια μας καλά-καλά

δεν πίνουμε νερό ΕΥΔΑΠ. Ειδικά όμως εμείς οι

εστιάτορες, το χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ για το πλύ-

σιμο δαπέδων και ιδιαίτερα των πεζοδρομίων και

των  δρόμων, (αφού ο Δήμος δε φροντίζει για την

υποχρέωσή του αυτή), καθώς και για το πότισμα

καλλωπιστικών δένδρων και λουλουδιών.

3. Το επιχείρημα ότι δε μπορώ να δώσω νερό σε

όλους, για το λόγο αυτό  κόβω και το δικό σας,

είναι άκρως φασιστικό και επικίνδυνο, γατί αύριο

θα χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα ότι, δε μπορώ

να φτιάξω για όλους πεζοδρόμια, άρα καταστρέ-

φω τα υπάρχοντα...

4. Το ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, όχι

μόνο δεν αποτελεί επιχείρημα, αλλά αντιθέτως

μας δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει μια

άλλη ομόφωνη απόφαση, για να λειτουργήσουν

οι Γεωτρήσεις.

5. Το ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα τόσο της

πλειοψηφίας, όσο και των άλλων παρατάξεων

δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για το κλείσιμο

των Γεωτρήσεων, ο δε κύριος ΠΑΣΧΟΣ, είναι ο

συνεχιστής της παράταξης που έκανε τις Γεω-

τρήσεις, δε σας νομιμοποιεί να επικαλείστε ότι

έχετε τη λαϊκή εντολή, ούτε τον κ. Δήμαρχο να

λέει: «Τώρα είμαι εγώ  και ΕΓΩ αποφασίζω».

Προτείνουμε λοιπόν, στο αμέσως επόμενο  ΔΣ,

να παρθεί νέα ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση: ΝΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  

Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων 

Ακτής Σαρωνικού (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Σ)

Να λειτουργήσουν πάλι οι γεωτρήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δίλοφο Βάρης

Από τον αναγνώστη Γ. Γεωργάρα, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, που αφορά
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δίλοφο, που έχουν τεθεί σε διαβούλευση.

Κύριε Δήμαρχε Βάρης

με αφορμή την ανακοίνωση του Δήμου μας για σήμανση των οδών στο Δίλοφο

θα ήθελα να διατυπώσω την άποψή μου για το θέμα αυτό.

Εχω γεννηθεί και ζω μόνιμα σ’ αυτό τον όμορφο τόπο που ζει όμως την πλήρη

εγκατάλειψη από πλευράς αρχών.

Το σημείο λοιπόν που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό, δεν είναι

τα στενά (οι μικροί οδοί), αλλά η οδός Ζαλόγγου. Και αυτό γιατί πάρα πολλά

οχήματα ερχόμενα από την περιοχή της Βούλας και για να κερδίσουν λίγο χρό-

νο το πρωί, που πάνε στις εργασίες τους, ξεχύνονται κυριολεκτικά στην οδό Ζα-

λόγγου για γρήγορη πρόσβαση στο μοναδικό φανάρι.

Αν ληφθεί υπόψιν ότι στο δρόμο αυτόν υπάρχει το Δημοτικό Σχολείο και την

ίδια ώρα της κίνησης πάνε τα παιδάκια σχολείο. 

Οτι στην Ζαλόγγου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για την ασφαλή διακίνηση παιδιών

και μητέρων-συνοδών συν την μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα

μπαίνοντας σ’ αυτην, από το ύψος του Σχολείου, καταλαβαίνει κανείς το μεγά-

λο πρόβλημα. Και από τύχη και μόνο εν έχει ακόμη συμβεί κάποιο ατύχημα.

προτείνω λοιπόν να μείνουν ως έχουν όλα τα στενά αλλά για τη Ζαλόγγου να

σημανθεί ως εξής:

― Απαγορευτικό στο ύψος του σχολείου με κατεύθυνση ανατολικά.

― Απαγορευτικό στο ύψος της οδού Ιθάκης προς το σχολείο και η διακίνηση

της Ζαλόγγου να γίνεται από την οδό Θήρας και να είναι διπλής διέλευσης.

Με τιμή

Γιώργος Γεωργάρας

Σ.Σ. Ελπίζουμε τις απόψεις του αυτές ο αναγνώστης μας να έχει αποστείλει και προς το

Δήμο Βάρης, στα πλαίσια της διαβούλευσης. Οσο για τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια κύριε

Γιώργο μου, φταίτε και όλοι εσείς, που σε ορισμένες περιπτώσεις τα έχετε εξαφανίσει τε-

λείως και οι υπηρεσίες βεβαίως που δεν επιβάλλουν πρόστιμα και αποκατάσταση!
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«Καλλικράτης» ώρα μηδέν!

Κώστας Βενετσάνος: Κύριε Δήμαρχε, σας
ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Η
ενημέρωση των ενεργών πολιτών είναι
καθήκον του τύπου, αλλά και της πολιτι-
κής εξουσίας πρωτίστως, νομίζω. Ας αρχί-
σουμε με ένα ερώτημα που καίει αυτή την
εποχή: Ποια είναι η θέση σας γενικά πάνω
στην διοικητική ανασυγκρότηση, το γνω-
στό σχέδιο «Καλλικράτης» και ειδικότερα
όσον αφορά το Δήμο σας;

Γεώργιος Σιώκος: Θα ήθελα να σας ευχα-

ριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να

επικοινωνήσω με τους δημότες, όχι μόνο

των Γλυκών Νερών, αλλά και με όλη την

περιοχή της Ανατολικής Αττικής στην

οποία φτάνει η εφημερίδα σας. Όσον αφο-

ρά το σχέδιο «Καλλικράτης» είναι γεγονός

πως όλο αυτό το διάστημα ασχολούμαστε

με το θέμα αυτό. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος,

και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυ-

τό, να αφήσουμε τα προβλήματα, είτε αυτά

είναι καθημερινότητας είτε είναι προβλή-

ματα υποδομών για τους Δήμους μας, σε

δεύτερη μοίρα. Κατά τη γνώμη μου αυτό εί-

ναι λάθος. Πρέπει να παρακολουθούμε

ασφαλώς και τις εξελίξεις γύρω από τον

«Καλλικράτη», ποτέ όμως να μη ξεχνάμε

τα προβλήματα των δημοτών γιατί η θητεία

μας λήγει 31/12/10 και κατά συνέπεια πρέ-

πει να είμαστε απίκο στα προβλήματα των

δημοτών. 

Σε σχέση με τον «Καλλικράτη», για τα Γλυ-

κά Νερά, υπάρχουν τρία σενάρια. Και λέω

τρία και όχι δύο γιατί η μία πρόταση που

υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι πρόταση του

Δημάρχου των Γλυκών Νερών. Το πρώτο

σενάριο που ακούγεται αυτή τη στιγμή, εί-

ναι τα Γλυκά Νερά να ενωθούν με την Παι-

ανία. Το δεύτερο σενάριο είναι Γλυκά Νε-

ρά-Γέρακας-Παλλήνη-Ανθούσα και το τρί-

το είναι η πρόταση του Δημάρχου, τα Γλυ-

κά Νερά να συνενωθούν με την Αγία Πα-

ρασκευή. Και αυτό θα το αιτιολογήσω. 

Από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται νομι-

κά η συνένωση αυτή, γιατί να αποτελεί πο-

λιτικό εμπόδιο; Το πολιτικό εμπόδιο είναι

ότι υπάγεται σε διαφορετική νομαρχία.

Όπως ξέρουμε όμως και απ’ ότι έχουμε

ακούσει κι αυτό θα καταργηθεί, με την έν-

νοια ότι η Αττική θα γίνει μία ενιαία Νομαρ-

χία, μια Περιφέρεια, για την ακρίβεια. Γιατί

η πρόταση αυτή γίνεται από εμένα; Γιατί

νομίζω πως αυτή η πρόταση είναι συμφέ-

ρουσα για τον τόπο. Φυσικά εάν το εξετά-

σουμε σε επίπεδο Δημάρχου, δεν με εξυ-

πηρετεί καθόλου, δεδομένου ότι τα Γλυκά

Νερά είναι ένας Δήμος πολύ μικρότερος

από το Δήμο της Αγίας Παρασκευής και κα-

τά συνέπεια ο υποψήφιος Δήμαρχος θα εί-

ναι από την Αγία Πρασκευή και δεν θα είναι

ο ομιλών. Αυτό όμως έρχεται σε πολύ δεύ-

τερη μοίρα και πρέπει να έρχεται σε πολύ

δεύτερη μοίρα.

Κ. Βενετσάνος: Καταφανής ανιδιοτέλεια
επομένως!
Γ. Σιώκος: Ανιδιοτέλεια γιατί εγώ πρέπει

να σας πω και το άλλο, ούτε επαγγελμα-

τίας πολιτικός υπήρξα, ούτε σκοπεύω να

γίνω στο μέλλον. Εγώ έχω γεννηθεί στα

Γλυκά Νερά, αγαπώ τον τόπο αυτό που

γεννήθηκα και μεγάλωσα και κατά συνέ-

πεια του το οφείλω, που με έχει τιμήσει 23

χρόνια. Είμαι 20 χρόνια δημοτικός σύμβου-

λος και 3 χρόνια Δήμαρχος· με έχουν τιμή-

σει σ’ αυτά τα αξιώματα, γιατί θεωρώ εξί-

σου σοβαρό το αξίωμα του δημοτικού συμ-

βούλου με αυτό του Δημάρχου, και έχω μία

αγάπη και υποχρέωση. Πολιτική υποχρέω-

ση απέναντι στους συνδημότες μου, να

υποστηρίξω πρωτίστως το μέλλον αυτού

του τόπου. 

Τι εννοώ όταν λέω το μέλλον αυτού του

τόπου: η Αγία Παρασκευή είναι σχετικά

ένας εύπορος Δήμος, ο οποίος έχει τη δυ-

νατότητα να βοηθήσει οικονομικά τα Γλυ-

κά Νερά, ώστε να γίνουν εκείνα τα έργα

υποδομής τα οποία χρειάζονται και τα

οποία απαιτούνται, και είναι πάρα πολλά σε

σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν στην

Αγία Παρασκευή. Γιατί κακά τα ψέματα ο

Δήμος της Αγίας Παρασκευής είναι ένας

διαμορφωμένος Δήμος από προβλήματα

υποδομών. Κατά συνέπεια πολλά χρήματα,

για να μην πω τα περισσότερα, θα έρθουν

στα Γλυκά Νερά. Έτσι θα μπορέσουμε να

αντιμετωπίσουμε αυτά τα έργα υποδομής

τα οποία υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Μ’ αυ-

τό το σκεπτικό κάνω αυτήν την πρόταση.

Όσον αφορά τις άλλες προτάσεις οι οποί-

ες ακούγονται, δεν διαφωνώ με καμία. Δεν

διαφωνώ ιδιαίτερα, δεδομένου ότι εμείς οι

Δήμαρχοι αυτήν την εποχή εαν από μόνοι

μας, χωρίς να λάβουμε υπόψιν μας τις από-

ψεις των δημοτών, πούμε κάτι διαφορετικό

από αυτό που είπα σε σχέση με την Αγία

Παρασκευή, θα θεωρηθεί ότι έχουμε κά-

ποια ιδιοτέλεια πάνω σ’ αυτό το θέμα, είτε

γιατί έτσι νομίζουμε ότι μας εξυπηρετεί εί-

τε για άλλους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι και

οι δύο αυτές προτάσεις είναι συζητήσιμες,

ασφαλώς η κάθε μία έχει και τα δικά της

προβλήματα, αλλά έχω την εντύπωση πως

όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμ-

μα ή να αλλάξουμε τα δεδομένα όχι μόνο

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθ-

μού, αλλά να φτιάξουμε μια καινούρια αρ-

χιτεκτονική για όλο το κράτος, θα ήταν μι-

ζέρια από τη μεριά εκείνων που θα στα-

θούν  σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με

την εκλογή τους καταρχήν, αυτή καθεαυτή,

ή της εκλογής της παράταξής τους, από το

να δουν τι συμφέρει πραγματικά τον τόπο.

Κ. Βενετσάνος: Είστε σαφής. Θα ήθελα
μονάχα μία διευκρίνηση σχετικά με το αν
θεωρείτε ενδεδειγμένη γενικότερα αυτή
την διοικητική ανασυγκρότηση όσον αφο-
ρά την Α’ βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Δηλαδή Δήμοι ευμεγέθεις και από πλευ-
ράς πληθυσμού και οικονομικής αυτάρκει-
ας δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν δή-
μοι-πόλεις;

Γ. Σιώκος: Είναι, όχι απλά καλή, αλλά ου-

σιαστική η ερώτηση και οφείλω στις ουσια-

στικές ερωτήσεις, να απαντώ ανάλογα.

Εαν όλα αυτά που αναφέρονται στο κείμε-

νο το οποίο έχει δοθεί για διαβούλευση,

ισχύσουν,  τότε μιλάμε για μια αναγκαιότη-

τα της εφαρμογής του προγράμματος

«Καλλικράτης»· απαραίτητη αναγκαιότητα.

Εαν όμως στην πορεία αυτά τα οποία ανα-

φέρονται στο κείμενο διαβούλευσης, που

εν τέλει θα αποτελέσει το νομοσχέδιο και

κατ’ακολουθίαν το νόμο, δεν εφαρμο-

στούν, τότε καλύτερα να παραμείνουμε

όπως είμαστε.

Δημαρχεύειν μεν, πράττειν δε!

Κ. Βενετσάνος: Σας ευχαριστώ πολύ. Θέ-

λετε να μας αναφέρετε σε συντομία, για

να γίνει και πιο εύληπτο από τους ανα-

γνώστες, 2-3 βασικά έργα σας, που έχετε

επιτελέσει στην θητεία σας ως Δήμαρχος; 

Γ. Σιώκος: Καταρχήν ήθελα να αναφερθώ

σε δύο ενότητες. Η πρώτη είναι το κοινω-

νικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι τα έργα, αυ-

τά καθ’ αυτά, υποδομών. Τα Γλυκά Νερά εί-

ναι σχετικά ένας καινούριος Δήμος. Δεν

θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω το

έργο των προηγούμενων Δημάρχων. Εκεί-

νο όμως το οποίο έλειπε από τα Γλυκά Νε-

ρά ήταν οι λεγόμενες κοινωνικές παροχές,

είτε υπό τη μορφή δομικών παροχών, είτε

υπό τη μορφή πολιτιστικών ή αθλητικών

δραστηριοτήτων. 

Έλειπε ένα ΚΑΠΗ στα Γλυκά Νερά, τώρα

υπάρχει· δεν υπήρχαν δωρεάν δημοτικά ια-

τρεία με εθελοντές γιατρούς, τώρα υπάρ-

χουν· δεν υπήρχε μία κοινωνική λειτουρ-

γός, τώρα υπάρχει· δεν υπήρχε ένας θερι-

“Πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα 
Ο Δήμαρχος Γλυκών Νερών, Γεώργιος Σιώκος

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τάσσεται υπέρ της διοικητικής μεταρρύθμισης στο σύνολό της, με την

προϋπόθεση «όλα αυτά που γράφονται στα χαρτιά να ισχύσουν».
Οσον αφορά τις συνενώσεις, προτείνει και προκρίνει τη συνένωση των

Γλυκών Νερών με την Αγία Παρασκευή, με οικονομικά κριτήρια – ως οι-

κονομολόγος – αλλά αποδέχεται και το σενάριο συνένωσης με την Παι-

ανία, από την οποία είχαν «αποκοληθεί», όπως και την εκδοχή συνένω-

σης με Γέρακα-Παλλήνη-Ανθούσα.

Αναφέρεται ακόμη, μετά από προτροπή μας, σ’ ένα σημαντικό έργο κοινωνι-

κών παροχών και υποδομών που έχει επιτελέσει, καθώς και στο βασικό πρό-

βλημα όλων των Μεσογείων – το αποχετευτικό – που ελπίζει να επιλυθεί μέ-

σω ΕΣΠΑ, χωρίς να παραβλέπει την «καθημερινότητα» των πολιτών.

Συνομιλία του Δημάρχου Γ. Σιώκου, σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Κ. Βενετσάνο.
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νός κινηματογράφος, τώρα τον δημιουργήσαμε. 

Δεν υπήρχε ανακύκλωση, τώρα γίνεται, δεν υπήρχαν

αθλητικές εγκαταστάσεις ανάλογες του πληθυσμού.

Υπήρχε απλά ένα γήπεδο και τώρα υπάρχουν 2 ακόμη γή-

πεδα 5x5 και ένα 9x9 με πλαστικό τάπητα κλπ. Δεν υπήρ-

χαν αυτές οι πολιτιστικές δραστηριότητες οι οποίες υπάρ-

χουν τώρα με τη μορφή της ποιότητας και της ποσότητας. 

Έχουμε ένα πνευματικό κέντρο το οποίο πραγματικά εξυ-

πηρετεί όλες τις ανάγκες όχι μόνο του Δήμου Γλυκών Νε-

ρών, αλλά και των γειτονικών Δήμων, θα μπορούσα να πω.

Δεν υπήρχε ένας παιδικός σταθμός ανάλογος των ανα-

γκών του Δήμου Γλυκών Νερών. Υπήρχε ένας που εξυπη-

ρετούσε μόνο 70 παιδιά, 70 οικογένεις. Τώρα σε έναν και-

νούριο Παιδικό Σταθμό, ο οποίος κατασκευάστηκε, δημι-

ουργήθηκε και λειτουργεί, τα παιδιά είναι 170, 170 οικογέ-

νειες. Ακόμη, δημιουργήσαμε 4 παιδικές χαρές. Αυτά σε

σχέση με τις παροχές. 

Όσον αφορά τις υποδομές, ένα πολύ μεγάλο έργο είναι το

σκέπασμα του ρέματος Παναγίτσας. Ήταν ένα ρέμα στο

οποίο πέφτανε όλα τα λύματα, όχι μόνο των Γλυκών Νε-

ρών, αλλά και άλλων Δήμων, καθώς αυτό το ρέμα είναι

από τα πιο παλιά· ξεκινούσε από την Πεντέλη και κατέλη-

γε στη Ραφήνα. Ένα τμήμα του, το οποίο ήταν ξεσκέπα-

στο, δίπλα ακριβώς από τα παράθυρα και τις πόρτες των

σπιτιών, ο Δήμος Γλυκών Νέρων, μαζί με τον Δήμο του Γέ-

ρακα και τη Νομαρχία φυσικά, συνήψαμε μία  προγραμμα-

τική σύμβαση και είναι ζήτημα ημερών να ολοκληρωθεί.

Έχει ξεκινήσει και αυτό το σκέπασμα του ρέματος της Πα-

ναγίτσας. 

Ήταν ένα έργο ουσίας και ένα έργο το οποίο περίμεναν

χρόνια οι πολίτες των Γλυκών Νερών.

Αποχετευτικό Σύστημα:

χρόνιο πρόβλημα!

Κ. Βενετσάνος: Δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει;

Γεωργ. Σιώκος: Δίκτυο αποχέτευσης δεν έχουμε. Όταν

προεκλογικά είχα κάνει ένα γκάλοπ να δω πού βρισκόμα-

στε, ανάμεσα στη πρόθεση ψήφου και άλλα, ένα ερώτημα

ήταν:  «ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα των Γλυκών
Νερών». 

Οι πολίτες απήντησαν με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο

πρόβλημα - που ήταν η καθαριότητα - και έβαζαν πρώτο το

αποχετευτικό. Είχαμε δυο συναντήσεις οι Δήμαρχοι της

Ανατολικής Αττικής· η μία ήταν με  τον περιφερειάρχη τον

κ. Λιακόπουλο και η άλλη με την κ. Μπιρμπίλη παρουσία

του κυρίου περιφερειάρχη. Απ’ ότι μας είπαν, τα λεφτά αυ-

τή τη στιγμή υπάρχουν από το ΕΣΠΑ, εκείνο όμως που

πρέπει να τακτοποιήσουμε είναι τα γραφειοκρατικά, τα νο-

μικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και έχω την εντύπω-

ση  και την  εκτίμηση ότι εαν το δει σωστά και γρήγορα η

κυβέρνηση μπορεί να γίνει τώρα το έργο αυτό της αποχέ-

τευσης για όλα τα Μεσόγεια, με τριτοβάθμιο καθαρισμό,

με 1,5-2 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, σε 60 μέτρα βά-

θος. Το παλιό σχέδιο ουσιαστικά, βελτιωμένο. Πρέπει να

γίνει! Είναι τεράστια υποχρέωση της πολιτείας! Δεν μπο-

ρεί το 2010 να έχουμε τον μισό πληθυσμό της Αθήνας με

βόθρους.

Μία τρίτη ενότητα στην ερώτηση που μου κάνατε προη-

γουμένως, είναι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Εί-

πα έργα υποδομής, κοινωνικές παροχές, αλλά εξίσου ση-

μαντική είναι και η αντιμετώπιση της καθημερινότητας, η

οποία μπορεί να ακούγεται πολύ απλή, αλλά η ενασχόλη-

σή μου με τα κοινά μου έχει αποδείξει και με έχει διδάξει

ότι η καθημερινότητα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα των

δημοτών γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι και πιο

κοντά στους δημότες, το πρώτο που έρχεται να αντιμετω-

πίσει και να λύσει είναι η καθημερινότητα. Αν δεν έχεις κα-

θαρή πόλη, αν έχεις τα νερά να τρέχουν στους δρόμους,

αν δεν έχεις φυτέψει ή δεν φυτεύεις δεντράκια, αν δεν

κοιτάς και δεν τακτοποιείς τα σχολεία, αν δεν φτιάξεις μία

εκκλησίτσα – ούτε εκκλησίτσα δεν είχαμε μέχρι πρόσφα-

τα στο Κοιμητήριο· είχαμε μία που κόντευε να πέσει - αν

το νεκροταφείο δεν είναι τακτοποιημένο, καθαρό, σε μία

τάξη, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα κλίμα, στο οποίο, ό,τι

έργα μεγάλα υποδομής και να κάνεις, όλα αυτά επισκιά-

ζονται από την έλλειψη επαρκούς ενδιαφέροντος προς

τους πολίτες. Ο πολίτης νιώθει άμεσα αυτή την επίπτωση

και την εκλαμβάνει ως αδιαφορία απέναντι του, εάν δεν εί-

ναι καθαρή η πόλη, δεν μαζεύεις τα κλαδιά και χίλια «δεν»,

θα μπορούσαμε να πούμε.

Κ. Βενετσάνος: Να διατυπώσω δυο τυπικές ερωτήσεις.
Πόσο πληθυσμό έχετε και πόσους ψηφοφόρους;

Γ. Σιώκος: Υπάρχουν δύο νούμερα όσον αφορά τον πλη-

θυσμό. Υπάρχει το πρώτο νούμερο που είναι η απογραφή

του 2001. Το νούμερο αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμία

περίπτωση στην πραγματικότητα και υπάρχει το πιθανολο-

γούμενο, το οποίο θα γίνει σίγουρο το 2011, στη νέα απο-

γραφή. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω τους κατοίκους των

Γλυκών Νερών γύρω στις 15.000. Οι εγγεγραμένοι ψηφο-

φόροι και από εκεί φαίνεται και η διαφορά, είναι 6.000, και

η απογραφή του 2001 ήταν 6.000. Δεν μπορεί σε καμία πε-

ρίπτωση οι ψηφοφόροι να είναι ίδιοι σε ποσότητα με τους

κατοίκους. Βέβαια εδώ έχουμε μια ιδιορρυθμία. Επειδή τα

Γλυκά Νερά δεν αποτελούνται από γηγενείς κατοίκους, οι

γηγενείς κάτοικοι άντε να ήταν εγώ και άλλοι 50· έτσι ξε-

κίνησαν τα Γλυκά Νερά. Ήταν οικισμός της κοινότητας

Παιανίας. Προέρχονται οι κάτοικοι των Γλυκών Νερών από

διάφορα μέρη της Ελλάδος όπου ήρθαν εδώ και εγκατα-

στάθηκαν. Κατά συνέπεια πολλοί απ’ αυτούς ψηφίζουν

στις περιφέρειές τους.

Κ. Βενετσάνος: Σας ευχαριστώ πολύ κ. Δήμαρχε. Ήσα-
σταν σαφέστατος και απόλυτα ειλικρινής.

Γ. Σιώκος: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ, που μου δώ-

σατε τη δυνατότητα να εκφραστώ και να ενημερώσω

υπεύθυνα τους δημότες μου, μέσω της “Εβδόμης”.

το μέλλον αυτού του τόπου” 
δηλώνει σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Κ. Βενετσάνο

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158

Κατά την αρχαιότητα η περιοχή των Γλυκών Νερών

ήταν κατοικημένη και πιθανότατα εκεί βρισκόταν ο αρ-

χαίος δήμος Λευκόνιον ή Λευκονόη. Από τον 5ο αι. π.Χ.

και μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση η περιοχή είχε συνεχή

κατοίκηση όπως μαρτυρούν διάφορα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα. Επιπλέον, τα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού

μαρτυρούν την πρώιμη οργάνωση χριστιανικής κοινότη-

τας.

Γλυκά Νερά σήμερα ονομάζεται η περιοχή που βρίσκε-

ται μεταξύ Παιανίας, Σταυρού, δυτικά της λεωφόρου

Λαυρίου, μέχρι και τους ανατολικούς πρόποδες του

Υμηττού.

Η ονομασία Γλυκά Νερά προέρχεται από το θαυμάσιο

νερό ενός πηγαδιού που βρισκόταν σε κτήμα της πε-

ριοχής. 

Η περιοχή που υπάγεται σήμερα στο Δήμο Γλυκών Νε-

ρών ήταν κάποτε πευκόφυτη και καταπράσινη, αλλά σή-

μερα, ακόμη κι αν έχει χάσει μέρος της αγροτικής και

φυσικής της ομορφιάς, διατηρείται ελκυστική στον επι-

σκέπτη και ο Δήμος εξελίσσεται σε όμορφη πόλη.

Ο Δήμος έχει έκταση 4.000 τ.χλμ. και πληθυσμό γύρω

στις 15.000 κατοίκους, όπως υπολογίζεται να δείξει η

απογραφή του 2011. Η περιοχή είναι καθαρά οικιστική.
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Το σύνθημα «θάνατος στους προδότες» πριν 80

χρόνια εξέφραζε την αγανάκτηση του κόσμου ενα-

ντίον των πρωταίτιων της μικρασιατικής καταστρο-

φής, εκείνων, που ενώ προεκλογικά υπόσχονταν επι-

στροφή του στρατού στην πατρίδα, τον έστειλαν στα

βάθη της Μικράς Ασίας, στη συντριβή και στο δια-

συρμό. Ανάλογη συντριβή - οικονομική αυτή τη φορά

- βιώνουμε και σήμερα, ενώ ο διεθνής διασυρμός μας

είναι ακόμη μεγαλύτερος, αφού αναφέρεται σε ηθι-

κές αξίες. Είναι φυσικό λοιπόν να έχει δημιουργηθεί

στην κοινωνία εξ ίσου μεγάλη αγανάκτηση, πέρα για

πέρα δικαιολογημένη, που δεν έχει βρει ακόμη τρόπο

αποτελεσματικής έκφρασης. Εκφράζεται προς το πα-

ρόν με απεργίες, που έχουν την τάση να χειραγω-

γούνται όμως από καιροσκόπους, ή με διαδηλώσεις,

που εκτρέπονται σε βανδαλισμούς από μικροομάδες

χωρίς κοινωνικό έρεισμα.

Ο κόσμος αγανακτεί εναντίον των κομμάτων

εξουσίας τα τελευταία 30 χρόνια, που καταχράστη-

καν την εμπιστοσύνη του λαού και τον οδήγησαν στη

σημερινή οικονομική κατάντια. Αγανακτεί γιατί δεν

βλέπει ευαισθησία από μέρους των βουλευτών, που

θα έπρεπε οι ίδιοι να δώσουν το παράδειγμα προτεί-

νοντας μείωση των αποδοχών τους μεγαλύτερη από

εκείνη, στην οποία υποβάλλουν το μέσο Έλληνα.

Αγανακτεί γιατί η Εκκλησία, που χρηματοδοτείται

από το κράτος, δεν κάνει καμιά προσφορά για την

αντιμετώπιση της κρίσης, προτιμώντας να θησαυρί-

ζει στη γη, παρά στην εκτίμηση των Ελλήνων. Αγανα-

κτεί γιατί οι βουλευτές δεν έχουν το ηθικό ανάστημα

να ψηφίσουν νόμο φυλάκισης για φοροδιαφυγή με-

γαλογιατρών, μεγαλοδικηγόρων και μεγαλοεπιχειρη-

ματιών, που δηλώνουν στην εφορία λιγότερα από συ-

νταξιούχους, ενώ ζουν στην πολυτέλεια. 

Μόνο με ποινές φυλάκισης των μεγαλοφοροφυ-

γάδων μπορούν να αυξηθούν ουσιαστικά και άμεσα

τα κρατικά έσοδα. Μόνο με ποινές φυλάκισης και

απόταξης από την υπηρεσία μπορούν να συνετι-

στούν οι εφοριακοί, που παίρνουν μίζες για να κά-

νουν τα στραβά μάτια σε μεγαλοφοροφυγάδες. Το

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να

προσφέρει τεράστια άμεσα έσοδα στο δημόσιο, μόνο

αν ζητηθεί από κάθε μέλος του ξεχωριστά να βεβαι-

ώνει έναν ορισμένο αριθμό παραβάσεων μεγαλοφο-

ροδιαφυγής το χρόνο. Το δικαστήριο της κοινωνίας

των πολιτών για όσους πρόδωσαν τη λαϊκή εμπιστο-

σύνη είναι οι επόμενες εκλογές: οι πολίτες θα κατα-

δικάσουν σε πολιτικό θάνατο όσους προώθησαν  και

διαιωνίζουν την οικονομική κατάρρευση, όσους δεν

παραδέχονται τις ευθύνες των κομμάτων τους και

όσους δεν έχουν την τόλμη να καταδικάσουν δημό-

σια τις χρεωκοπημένες πρακτικές του παρελθόντος.       

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Θάνατος (πολιτικός) 

στους προδότες: 
ένα επίκαιρο σύνθημα

πριν 80 χρόνια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Αττι-

κής διενεργεί το προσεχές διάστημα τα ακόλουθα

50ωρα εκπαιδευτικά προγράμματα:

• Αγγλική Γλώσσα Ι (για αρχάριους στη Ν.Μάκρη)

• Πληροφορική ΙΙΙ (Εxcel-Access-Powerpoint στο Γέ-

ρακα)

• Πληροφορική ΙΙ (Windows-Word-Internet στη Παλ-

λήνη)

Υποβολή αιτήσεων: Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων, Ι. Μεταξά 1, Παιανία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2106664788

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές

της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Φορέας υλο-

ποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστι-

τούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) της

Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Τα Προγράμματα

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το

Ελληνικό Δημόσιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευ-

ση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ). 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ι. ΜΕΤΑΞΑ 1(ΠΡΩΗΝ 10ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ),

ΠΑΙΑΝΙΑ Τ.Κ:19002 - ΤΗΛ/ΦΑΞ 210  6664788  

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το θέμα της κατανομής

των πόρων στους Δήμους

και Κοινότητες (ΟΤΑ),

ήταν αυτό που τονίστηκε

σχεδόν από όλους τους

Δημάρχους, στην ημερίδα

για τον Καλλικράτη που

είχε οργανώσει ο βουλευ-

τής Γιώργος Βλάχος και

είχαμε παρουσιάσει στο

προηγούμενο φύλλο,

αναλυτικό ρεπορτάζ.

Ετσι ο ο υπουργός Οικο-

νομικών Γιώργος Παπα-

κωνσταντίνου με επιστο-

λή που απευθύνει στον

Υπουργό Εσωτερικών Γ.

Ραγκούση εξηγεί ότι τα

δωδεκατημόρια των τριών

πρώτων μηνών και ιδιαίτε-

ρα του Μαρτίου στους

ΟΤΑ, εμφανίζονται μειω-

μένα. Αυτό οφείλεται στο

ότι η κατανομή, η οποία

γίνεται τους τρεις πρώ-

τους μήνες του χρόνου,

έχει πάντα την μορφή των

προκαταβολών.

«Για την ενημέρωση της

ΚΕΔΚΕ, σας πληροφο-

ρούμε ότι θα υπάρξει συ-

μπληρωματική κατανομή,

η οποία θα αποκαθιστά

την πληρότητα των δωδε-

κατημορίων, όπως αυτά

προκύπτουν από το συνο-

λικό ποσό των προβλε-

φθέντων στον προϋπολο-

γισμό του 2010, μειωμένο

κατά 10%. Τους επόμε-

νους μήνες, τα δωδεκατη-

μόρια θα αντιστοιχούν

στο υψος που προβλέπε-

ται από την απόφαση κα-

τανομής των ΚΑΠ που

προαναφέρεται. Το αμέ-

σως προσεχές διάστημα

πρόκειται να συνυπογρα-

φεί και η σχετική ΚΥΑ»,

καταλήγει ο Υπουργός.   

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Καθυστέρησε αλλά θα δοθεί απαντά 

ο Υπουργός Οικονομικών στον Υπουργό Εωτερικών

Βραβεύθηκε για 2η χρονιά 

το ελαιόλαδο “ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ”
ΥΙΟΙ ΝΙΚ ΠΡΙΦΤΗ ΟΕ, Παιανίας

Συνώνυμο της ποιότητας τείνει να γίνει το εξαιρετικά

παρθένο ελαιόλαδο ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ της εταιρίας ΥΙΟΙ ΝΙΚ

ΠΡΙΦΤΗ ΟΕ αφού στα τρία χρόνια ύπαρξής του κατά-

φερε και απέσπασε δύο βραβεία σε ισάριθμους διαγω-

νισμούς που συμμετείχε. 

Εφέτος απέσπασε το Αργυρό

Βραβείο Γεύσης στον 2ο Πανελ-

λήνιο Διαγωνισμό Ελληνικών

Εξαιρετικά Παρθένων Ελαιολά-

δων στο πλαίσιο της διοργάνω-

σης. Ο διεθνών προδιαγραφών

διαγωνισμός οργανώνεται κάθε

δυο χρόνια από το αρμόδιο τμήμα

του ΕΟΣΣ (Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Στρατηγικού Σχεδιασμού).

Το βραβείο παρέλαβαν τα αδέλφια

Δημήτριος και Κωνσταντίνος Πρίφτης.

«Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη βαθιά γνώση
της παραγωγικής διαδικασίας (το ελαιοτριβείο της οικο-
γένειας λειτουργεί εδώ και πέντε γενεές) σε συνδυα-
σμό με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας η
οποία επιτρέπει τη διατήρηση της υψηλής διατροφικής
αξίας με άριστη γεύση.    
‘Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αναγνώριση της
προσπάθειάς μας. Μέλημά μας δεν είναι η μαζική, αλλά
η περιορισμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή. Το
βραβείο αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχί-
σουμε την προσπάθειά μας», δήλωσαν τα δύο αδέλφια

κατά την παραλαβή του βραβείου.

ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ: Διασταύρωση Λεωφ. Λαυρίου – Λεωφ

Μαρκοπούλου Παιανία

τηλέφωνο: 2106644114. email: info@mesigaia.gr. 

www.elaioladon.gr ή www.mesigaia.gr.   

Σ.Σ. η παρούσα πληροφορία δεν αποτελεί διαφημιστι-
κή καταχώρηση. Γίνεται στα πλαίσια της δικής μας επι-
λογής να προβάλουμε κάθε τι καλό που γίνεται από ελ-
ληνικά χέρια - ιδιαίτερα - και θα πρέπει ο καταναλωτής
να προτιμάει τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερα τις κρίσι-
μες τούτες εποχές για την οικονομία.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

μεταναστών στην 

Ελληνική γλώσσα

από το Δήμο Γλυφάδας

Tο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Κ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας (Τμή-

μα Παιδείας) διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελληνική

γλώσσα.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο ΕΠΑΛ Γλυ-

φάδας, Ιλιού 17 και Αγαμέμνωνος, σε δύο (2) τμή-

ματα, ένα αρχαρίων και ένα προχωρημένων.

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες (ώρες 9.00

π.μ. – 13.00 μ.μ.), στο Δήμο Γλυφάδας, Άλσους 15,

2ος όροφος – Τμήμα Παιδείας), τηλ.: 2108940311,

2108912287.   
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Στα πλαίσια του έργου για την αποκατάσταση της Λεωφόρου Σουνίου-Λαυρίου

(από το 70,0 έως το 70,5 χιλιόμετρο) λόγω της σημειωθείσης κατάπτωσης βρά-

χων στην παραλία, θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από

8/4/2010 έως 22/5/2010.

1. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην χιλιομετρική θέση 70,5 της Λ. Σου-

νίου-Λαυρίου για βαρέως τύπου οχήματα (νταλίκες, φορτηγά κλπ). Η κυκλοφο-

ρία των οχημάτων αυτών θα γίνεται από την περιοχή της Αναβύσσου μέσω των

Λ. Λαυρίου, Οδού Καμάριζας-Αναβύσσου, οδού Λαυρίου-Καμάριζας σύμφωνα

με την υπάρχουσα σήμανση τηρώντας αυστηρά τα όρια ταχύτητας.

2. Η κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και των λεωφορείων θα διε-

ξάγεται κανονικά στην Λ. Σουνίου-Λαυρίου μέσω παρακαμπτηρίου δημοτικής

οδού, η βατότητα της οποίας βελτιώθηκε από την χιλιομετρική θέση 70+000 έως

την χιλιομετρική θέση 70+500.

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής παρακαλεί τους οδηγούς, να τηρούν τα όρια τα-

χύτητας, τη σήμανση, όπως επίσης και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της

Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και την αποφυγή της όποιας

τυχόν ταλαιπωρίας και ζητά την κατανόησή τους μέχρι την ολοκλήρωση των έρ-

γων.

Αποκατάσταση Λεωφόρου Σουνίου-Λαυρίου
από τη  Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Συνέχεια από τη σελ. 1
Στην παράσταση διαμαρτυρίας, η οποία

πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών, στην Πλατεία Κλαυθμώ-

νος, μίλησαν ο Πρόεδρος της ΤΈΔΚΝΑ και

Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Καλογερό-

πουλος, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Θεσσαλο-

νίκης και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασί-

λης Παπαγεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Κα-

λυβίων, πρώην Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ και

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ Πέτρος Φιλίππου, ο Δή-

μαρχος Νίκαιας Στέλιος Μπενετάτος, ενώ

συμμετείχαν και εργαζόμενοι των Δήμων,

μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ο Πρόε-

δρός της Θέμης Μπαλασόπουλος.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία

προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασιλί-

σης Σοφίας), όπου αντιπροσωπεία των Αι-

ρετών συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσω-

τερικών Ιωάννη Ραγκούση. Στην αντιπρο-

σωπεία συμμετείχαν τα μέλη της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της ΤΕΔΚΝΑ, ο Θεόδω-

ρος Γκοτσόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

Παλλήνης και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, ο

Δήμαρχος Νίκαιας Στέλιος Μπενετάτος και

οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών των

ΤΕΔΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι αιρε-

τοί κατέθεσαν στον Υπουργό την αγωνία

τους για την πορεία των οικονομικών της

Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα για

την περικοπή των ΚΑΠ, τους πρώτους μή-

νες του χρόνου κατά 25-30%, το οποίο δη-

μιουργεί τεράστια προβλήματα στην κατα-

βολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων

στους Δήμους και τις Κοινότητες. 

Ο Υπουργός ενημέρωσε τους Δημάρχους

ότι το προηγούμενο απόγευμα είχε στείλει

επιστολή προς την ΚΕΔΚΕ στην οποία ανα-

κοίνωνε ότι η καταβολή των ΚΑΠ από εδώ

και στο εξής θα γίνεται με περικοπή 10%

που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ενώ θα δο-

θούν τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί

από τους πρώτους μήνες του 2010.

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ επισήμανε ότι

δεν είχαν λάβει επιστολή και ότι τελικά την

πήραν την ώρα που ξεκινούσε η συγκέ-

ντρωση και πορεία, ενώ δήλωσε πως ενη-

μερώθηκε από τους δημοσιογράφους,  ότι

οι ίδιοι την είχαν από το προηγούμενο βρά-

δυ!!

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους Δημάρχους

για άλλη μία φορά ότι θα δοθούν τα χρή-

ματα στην Αυτοδιοίκηση και τους μοίρασε

την σχετική επιστολή, η οποία φέρει και

την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών

Γεωργίου Παπακωνσταντίνου (βλέπε σελ.

).

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ  Δ. Καλογερό-

πουλος στην ομιλία του κατά τη συγκέ-

ντρωση είπε μεταξύ άλλων:

Είναι μια δύσκολη συγκυρία για την πατρί-

δα μας. Η Αυτοδιοίκηση όχι μόνο αποδέχε-

ται αλλά και διεκδικεί το μερίδιο που της

αναλογεί, στην κοινή προσπάθεια για την

έξοδο της πατρίδας μας από την οικονομι-

κή κρίση που βιώνουμε.

Το ίδιο άλλωστε έπραξε και στο παρελθόν

η Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν της παρακρα-

τήθηκαν ποσά (1 δις 411 εκατομμύρια ευ-

ρώ) προκειμένου να ενταχθεί η Ελλάδα

στην ΟΝΕ.

Φίλες και φίλοι,
Η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί εδώ και πολλά χρόνια
περισσότερες αρμοδιότητες, που θα την κατα-
στήσουν ακόμη πιο λειτουργική και χρήσιμη
στους πολίτες. 
Γι’ αυτό και αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή
την προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις στις διοικη-
τικές δομές της χώρας και ειδικά στον χώρο των
τοπικών κοινωνιών, με την προϋπόθεση ότι θα
υπάρξει κοστολόγηση των μεταβιβαζομένων αρ-
μοδιοτήτων και ότι θα προβλέπεται η ενίσχυση
της με τους αντίστοιχους πόρους, έτσι ώστε να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της όπως άλλω-
στε προβλέπει και το Σύνταγμα (άρθρο 102, § 2
και 5).
Δυστυχώς, τα μηνύματα που παίρνουμε από την
πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ενι-
σχύουν την αισιοδοξία μας, αλλά αντιθέτως
εντείνουν τον προβληματισμό μας. 
Η περικοπή κατά 30-35% της τακτικής επιχορή-
γησης στους ΟΤΑ, χωρίς να αναφέρω τις άλλες
περικοπές, από μόνη της δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ να αδυνα-

τούν να ανταποκριθούν ακόμη και στην μισθοδο-
σία των εργαζομένων.
Κατήγγειλε ότι δεν έλαβαν την επιστολή, ενώ

αντιθέτως την είχαν όλα τα Μέσα Ενημέρωσης,

«Αντί να μας ενημερώσουν έγκαιρα, όπως θα
έπρεπε να γίνει μεταξύ συνεργατών, προτίμη-
σαν κάποιοι να το επωφεληθούν για προσωπική
προβολή και να απαξιώσουν την Αυτοδιοίκηση»,
τόνισε.

....

Φίλες και φίλοι,

Δυστυχώς, το σχέδιο «Καλλικράτης», γίνεται

κεκλεισμένων των θυρών και δεν έχουμε πλήρη

εικόνα για το τι επιπτώσεις θα έχει στις τοπικές

κοινωνίες. Αν κοιτάξουν στο χώρο της αυτοδιοί-

κησης του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, έχει δημιουργη-

θεί εκρηκτικό κλίμα από την αβέβαιη αυτή κατά-

σταση, με ακραίες προτροπές ακόμα και για κα-

τάληψη του Υπουργείου, απόψεις που η Ένωση

δεν υιοθετεί ζητώντας συνεχή και ουσιαστικό

διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων. 

Η αυτοδιοίκηση είναι εδώ, ως συνεργάτης του

κράτους και όχι ως αντίπαλος, αρκεί να υπάρχει

ειλικρίνεια και διάλογος, για να συζητήσει και να

επιλύσει τα θέματα που αφορούν τις τοπικές κοι-

νωνίες.

Για να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μιας

Αυτοδιοίκησης που θα άλλαζε. 

Φίλες και φίλοι,

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδειξε τον δρόμο.

Καμία νέα αρμοδιότητα στους δήμους, χωρίς να

συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους.

Καμία νέα αρμοδιότητα, χωρίς να έχουν εκφρά-

σει την άποψή τους οι τοπικές κοινωνίες και οι

άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης.

Εμείς, ζούμε μέσα στην κοινωνία.  Και έχουμε

μάθει να ακούμε καλύτερα τις αγωνίες της κοι-

νωνίας.

Για εμάς στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν κομ-

ματικές ή πολιτικές σημαίες και ταυτότητες,

υπάρχουν μονάχα οι Έλληνες πολίτες που δοκι-

μάζονται από την κρίση και απαιτούν να σταθού-

με στο ύψος των περιστάσεων.

Ας σταματήσουν να πληγώνουν την Αυτοδιοίκη-

ση. Ας σταματήσουν να πληγώνουν και να προ-

σβάλλουν τους εργαζομένους.

Ας σταματήσουν να πληγώνουν τους πολίτες.

Σήμερα όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε την μάχη

για την αυτοδιοίκηση, την μάχη για την Ελλάδα.

Εμείς λέμε: Ως εδώ.
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Όσοι  παρακολουθούν  από  κοντά  τα  όσα  συμβαίνουν

στη  Βούλα,  τα  τελευταία  αρκετά  χρόνια,  γνωρίζουν  ότι

όλες  ανεξαιρέτως  οι  δημοτικές  παρατάξεις  (πρώην  και

νυν)  διατυμπανίζουν,  σε  κάθε  ευκαιρία,  ότι  επιθυμούν

να  παραμείνει  η  Βούλα  «Κηπούπολη»  και,  πιο  συγκε-

κριμένα,  να  παραμείνουν  αναλλοίωτες  οι  χρήσεις  γης.

Όμως,  ένα  από  τα  βασικά  προβλήματα  πάνω  στο  θέμα

αυτό  είναι  ότι,  ορισμένοι  έχουν  χρίσει  εαυτούς  «Σωτή-

ρες  της  πόλης», προσπαθώντας  μάλιστα  να  πείσουν  ότι

μόνοι  αυτοί  αποτελούν  ανάχωμα  στις  επίμονες  προ-

σπάθειες  «κάποιων  άλλων»  να  αλλοιώσουν  το  χαρα-

κτήρα  της  πόλης. Δυστυχώς, τα επιχειρήματά  τους  απο-

τελούν  κλασικό  παράδειγμα  παραπληροφόρησης.  Και

επειδή  οι  χαρακτηρισμοί  από  μόνοι  τους  δεν  έχουν  ιδι-

αίτερη  αξία  αν  δεν  συνοδεύονται  από  την  ανάλογη  τεκ-

μηρίωση,  παραθέτω  παρακάτω,  απολύτως  συνοπτικά,  τα

βασικά  γεγονότα  που  αφορούν  στις  χρήσεις  γης  στη

Βούλα,  από  το  2002  μέχρι  και  πρόσφατα,  έτσι  ώστε  ο

κάθε  σοβαρός  και υπεύθυνος  πολίτης  να  βγάλει  μόνος

του  τα  σχετικά  συμπεράσματα.  

- 25/11/2002. Απόφαση  245/2002  του  Δ.Σ. Βούλας,  με

την  οποία  προτάθηκαν,  μεταξύ  άλλων,  εμπορικές  χρή-

σεις  κατά  μήκος  των  Λεωφόρων  Βουλιαγμένης,  Βάρης

και  Κ. Καραμανλή.  Η  απόφαση  πάρθηκε  με  17  ψήφους

υπέρ,  μεταξύ  των  οποίων  ήταν  και  η  ψήφος  του  Προ-

έδρου  του  Δ.Σ., κ. Ανδρέα  Κάσδαγλη.

- 31/12/2003. (ΦΕΚ 308Α)  Ν. 3212/2003,  άρθρο  13, παρ.

24,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  εμπορικές  χρήσεις  κατά

μήκος  των  Λεωφόρων  Βουλιαγμένης  και  Βάρης,  με  βά-

ση  την  προηγηθείσα  εισήγηση  του  Δ.Σ. Βούλας.  Πρό-

κειται  για  «φωτογραφική»  νομοθετική  ρύθμιση,  η  οποία,

όμως,  κρίθηκε  αντισυνταγματική  από  την  Ολομέλεια  του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (με  την  Απόφαση  123/2007,

η  οποία  δημοσιεύτηκε  στις  12  Ιανουαρίου  2007),  με  κύ-

ριο  σκεπτικό  ότι  η  επίδικη  αποσπασματική  πολεοδομική

ρύθμιση  δεν  συνοδεύεται  από  ειδική  μελέτη  που  να  την

τεκμηριώνει  επαρκώς.

- 19/03/2007. Απόφαση  75/2007  του  Δ.Σ. Βούλας,  με  την

οποία  προτάθηκε  η  επικαιροποίηση  της  προηγούμενης

απόφασης  245/2002,  παρά  το γεγονός  ότι  η  σχετική  νο-

μοθετική  ρύθμιση του  2003  είχε  ήδη  κριθεί  από  την

Ολομέλεια  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ως  αντισυ-

νταγματική!  Η  απόφαση  πάρθηκε  με  11  ψήφους  υπέρ,

μεταξύ  των  οποίων  ήταν  και  η  ψήφος  του  Προέδρου

του  Δ.Σ., κ. Ανδρέα  Κάσδαγλη  και  τουλάχιστον  τεσσά-

ρων  Δημοτικών  Συμβούλων,  οι  οποίοι  τυχαίνει  να συμ-

μετέχουν  στο  νέο  δημοτικό  Συνδυασμό  του  κ. Κάσδα-

γλη,  «Βούλα – Νέα  Πορεία  για  Ποιότητα  Ζωής». Από  τη

συνεδρίαση  αποχώρησε,  διαμαρτυρόμενος,  ο  κ. Άγγελος

Αποστολάτος  με  τα  μέλη  του  Συνδυασμού  του.  

- 19/03/2007. Πριν  ξεκινήσει  η  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.

Βούλας,  κατατέθηκε πρόταση  του  πολεοδόμου – χωρο-

τάκτη  Γιάννη  Δημητριάδη  για  την  άμεση  υλοποίηση

ενός  προγράμματος  ολοκληρωμένου  πολεοδομικού

σχεδιασμού  στη  Βούλα.  Σύμφωνα  με  τα  επίσημα  πρα-

κτικά  της  συγκεκριμένης  συνεδρίασης,  οι  επικεφαλής

των  δύο  παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης,  κ. Άγγελος

Αποστολάτος  και  κ. Ηλέκτρα  Τσιριγώτη  τάχθηκαν  αμέ-

σως  και  ανεπιφύλακτα  υπέρ  της  πρότασης  Δημητριά-

δη,  ενώ  και  ο  ίδιος  ο  Δήμαρχος,  κ. Γιώργος  Μάντε-

σης,  την  σχολίασε  θετικά.  

- 09/09/2009. Στη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλί-

ου  Βούλας,  με  θέμα  «Έναρξη  της  διαδικασίας  εκπόνη-

σης  των  απαιτουμένων  μελετών  για  το  νέο  Γενικό  Πο-

λεοδομικό  Σχεδιασμό  του  Δήμου  Βούλας  και  μελέτης

σχεδίου  Προεδρικού  Διατάγματος  χρήσεων  γης»,  ο  υπο-

ψήφιος  Δήμαρχος  κ. Άγγελος  Αποστολάτος  ανέπτυξε

επί  μακρόν  τις  θέσεις  του  Συνδυασμού  πάνω  στο  θέμα

ενός  νέου  ολοκληρωμένου  πολεοδομικού  σχεδιασμού

για  το  Δήμο  Βούλας.  Κεντρικό  στοιχείο  της  εισήγησης

Αποστολάτου  ήταν  η  διαφύλαξη,  «ως  κόρη  οφθαλμού»,

των  δύο  κυριότερων  στοιχείων  που  δίνουν  το  συγκριτι-

κό  πλεονέκτημα  στη  Βούλα: της  παραλίας  και  της  χρή-

σης της «αποκλειστικής  κατοικίας».  Η  πολυσέλιδη  εισή-

γηση  κατατέθηκε  στα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  και

διανεμήθηκε  σε  όλους  τους  παρευρισκόμενους  πολίτες,

έτσι  ώστε  να  μην  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  για  τις  θέ-

σεις  του  Συνδυασμού  πάνω  στα  κρίσιμα  αυτά  θέματα.

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  τεκμήρια,  πώς  μπορεί  να

δικαιολογηθεί  ο  πρόσφατος  ισχυρισμός  του  κ. Ανδρέα

Κάσδαγλη  ότι  ο  Συνδυασμός  του  είναι    «το  μόνο  εγ-
γυημένο  ανάχωμα στις  επίμονες  προσπάθειες  αλλοίωσης
του  χαρακτήρα  της  πόλης  μας»,  όπως  δημοσιεύτηκε  σε

τοπικό  Τύπο;  Πώς  είναι  δυνατόν  να  επικαλείται  κάτι  τέ-

τοιο,  όταν  για  πολλά  χρόνια  συμμετείχε  ο  ίδιος  και  κά-

ποιοι  από  τους  συνεργάτες  του  στην  προσπάθεια  αλ-

λαγής  των  χρήσεων  γης  κατά  μήκος  των  κύριων  οδι-

κών  αξόνων;  Πώς  είναι  δυνατόν  να  επικαλείται,  σήμε-

ρα,  ότι  με  την  καταψήφιση  της  πρότασης  (09/09/2009)

για  έναρξη  της  διαδικασίας  εκπόνησης  νέου  Γενικού  Πο-

λεοδομικού  Σχεδίου  «απέκρουσε  αποτελεσματικά  την

απόπειρα  ορισμένων  κύκλων  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο

να  αλλάξουν  έντεχνα  τη  μορφή  της  πόλης  από  τόπο

αποκλειστικής  κατοικίας  σε  χώρο  εμπορικής  δραστηριό-

τητας»;  Ξεχνάει  ότι  η  μία  πλευρά  της  Λεωφόρου  Βου-

λιαγμένης  έχει  ήδη  χτιστεί  με  εμπορικές  χρήσεις,  εξαι-

τίας  της  απόφασης  245/2002,  την  οποία  ο  ίδιος  συνυ-

πέγραψε  και  πάνω  στην  οποία  βασίστηκε  η  σχετική  νο-

μοθετική  ρύθμιση (που, τελικά, κρίθηκε  αντισυνταγματική

από  το  ΣτΕ);

Βασική  θέση  του  Συνδυασμού  «Δ.Α.Δ.Α. με  ΟΡΑΜΑ»,  με

υποψήφιο  Δήμαρχο  τον  Άγγελο  Αποστολάτο είναι  η

Βούλα  να  παραμείνει  «Κηπούπολη»  και,  ταυτόχρονα,  να

αναβαθμιστεί  οικιστικά,  λειτουργικά,  περιβαλλοντικά.  Κύ-

ριο  εργαλείο  για  την  επίτευξη  του  διπλού  αυτού  στό-

χου  είναι  ο  ολοκληρωμένος  πολεοδομικός  σχεδιασμός,

ο  οποίος,  μεταξύ  άλλων,  θα  βάλει  οριστική  τάξη  στο

θέμα  των  χρήσεων  γης,  θα  δημιουργήσει  ένα  σαφές  νο-

μικό  πλαίσιο  προστασίας  της  φυσιογνωμίας  και  του  χα-

ρακτήρα  της  πόλης  και  θα  περιλαμβάνει  ένα  μακρο-

πρόθεσμο  πρόγραμμα  αναβάθμισης  της  Βούλας,  σύμ-

φωνα  με  σύγχρονα  πολεοδομικά  πρότυπα  και  με   τα

όσα  επιτάσσει  το  ίδιο  το  Σύνταγμα  (άρθρο  24).  Όσοι

δεν  κατανοούν  την  κρίσιμη  θέση  που  κατέχει  ο  ολο-

κληρωμένος  πολεοδομικός  σχεδιασμός  σε  οποιαδήποτε

προσπάθεια  για  τη  λειτουργική  και  περιβαλλοντική  ανα-

βάθμιση  της  πόλης,  ας  φροντίσουν  να  μάθουν  περισ-

σότερα  πάνω  στο  θέμα.  Όσοι  ειλικρινά  πιστεύουν  ότι

πίσω  από  τον  πολεοδομικό  σχεδιασμό  ελλοχεύει  ο  κίν-

δυνος  να  αλλοιωθεί  ο  χαρακτήρας  της  Βούλας,  δεν

γνωρίζουν  ότι,  σύμφωνα  με  το  Σύνταγμα  και  τη  σχετι-

κή  νομολογία  του  ΣτΕ,  ακριβώς  το  αντίθετο  συμβαίνει.

Όσοι,  όμως,  σκόπιμα  μεταδίδουν  ανακριβή  στοιχεία  πά-

νω  στο  θέμα  των  χρήσεων  γης  και  διαστρεβλώνουν  τις

θέσεις  άλλων  δημοτικών  Συνδυασμών,  είναι,  απλά,  ερα-

στές  της  παραπληροφόρησης.

ΟΤΑΝ  Η  ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΕΚΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ:  

Η  περίπτωση  των  χρήσεων  γης  στη  Βούλα
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γράφει ο   

Γιάννης  Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης

Υποψήφιος  

Δημοτικός  Σύμβουλος  

με  το  Συνδυασμό  

«Δ.Α.Δ.Α. με  ΟΡΑΜΑ»

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr
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Απάντηση από τoν αρμόδιο Υπουργό

Πολιτισμού και Τουρισμού  Παύλο Γε-

ρουλάνο, έλαβε ο Βουλευτής της Πε-

ριφέρειας Αττικής Νίκος Καντερές,

στην ερώτηση που είχε καταθέσει στη

Βουλή, για το ιστορικό σπήλαιο «Κου-

τούκι» της Παιανίας. 

Ο Βουλευτής σε δήλωση του, είχε

επισημάνει, ότι: «Το ιστορικό σπήλαιο
«Κουτούκι» έχει παραχωρηθεί από το
2001 με απόφαση του τότε Υπουργού
και σημερινού Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου
από το Υπουργείο Πολιτισμού στο
Δήμο Παιανίας. Η τότε συμφωνία με-
ταξύ του Υπουργείου και του Δήμου,
όριζε ότι ο Δήμος Παιανίας θα επιμε-
λείται του σπηλαίου. Πρόσφατα δημο-
σιεύματα στον τύπο ανέφεραν ότι, το
σπήλαιο αντιμετωπίζει διάφορα προ-
βλήματα και υπάρχει κίνδυνος στο

μέλλον να πρέπει να κλείσει. Καθώς
αυτό δεν το επιθυμεί κανείς, οφείλου-
με να διασφαλίσουμε την λειτουργία
του ιστορικού αυτού μνημείου».
Στην απάντηση προς τον βουλευτή

Καντερέ, ο Υπουργός, μεταξύ άλλων,

διευκρινίζει ότι το Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Τουρισμού, δια της Εφορεί-

ας Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, ανα-

γνωρίζοντας τη  σπουδαιότητα του

σπηλαίου Παιανίας, προχώρησε σε

καταγραφή και αξιολόγηση των προ-

βλημάτων που υπάρχουν. Στη συνέ-

χεια, με χρηματοδότηση από το Μέ-

τρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, συντάχθηκε με-

λέτη αποκατάστασης φθορών, καθα-

ρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδει-

ξης του σπηλαίου και του περιβάλλο-

ντος αυτού χώρου.

Η μελέτη αυτή, που περιλαμβάνει τις

προμελέτες για την αρχιτεκτονική

και μορφολογική αποκατάσταση, τις

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστά-

σεις και την

συντήρηση

του σπηλαί-

ου, εισήχθη

προς γνω-

μοδότηση

στο ΚΑΣ και

εγκρίθηκε

ομόφωνα

στην 38 Συ-

νεδρία στις

22.12.2009. Όσον αφορά στην εκμε-

τάλλευση του σπηλαίου, ο Υπουργός

τόνισε, ότι έχει συνταχθεί διμερές

μνημόνιο μακροχρόνιας μίσθωσης

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού

και του Δήμου Παιανίας, που έχει

υποβληθεί στον Δήμο, ούτως ώστε

να εκφράσει τις απόψεις του. Το

Υπουργείο εξετάζει όλες τις ενδεχό-

μενες δυνατότητες για την καλύτερη

αξιοποίηση του σπηλαίου Κουτούκι

της Παιανίας σε συνεργασία με την

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

«ΚΟΥΤΟΥΚΙ» ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ο βουλευτής Νίκος Καντερές πήρε απάντηση μετά από ερώτηση

Να διεξαχθεί έρευνα για

τυχόν μίζες της  Daimler

στην Ελλάδα 

Ερώτηση του βουλευτή 

Νίκου Χουντή

Να διεξάγει έρευνα η Commision για τις μίζες που δόθη-

καν στην Ελλάδα για προμήθειες από την γερμανική

εταιρία Daimler, ζητά με ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του

αφού αναφέρεται στην έρευνα που διεξάγει η γερμανική

δικαιοσύνη για δωροδοκίες από την Daimler σε 22 χώρες

μεταξύ αυτών και η Ελλάδα,  ώστε να  αναλάβει προμή-

θειες και έργα του δημοσίου, ζητάει στοιχεία από την

Επιτροπή για τους  διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσί-

ου στους οποίους συμμετείχε η εταιρία Daimler και για τα

έργα που ανέλαβε το χρονικό διάστημα 1998-2008 . 

Ο Νίκος Χουντής  καταλήγοντας καλεί  την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή παράλληλα με τις γερμανικές αρχές  να διεξά-

γει έρευνα,  αν και σε ποιες περιπτώσεις, η εν λόγω εται-

ρία δωροδόκησε για την ανάληψη έργων του ελληνικού

δημοσίου.

«Με το άρθρο 9 του Ν

3232/2004 προβλέπονται αυ-

στηρές κυρώσεις στους ερ-

γοδότες που δεν αναγγέλ-

λουν εντός προθεσμίας 30

ημερών στο ΙΚΑ, κάθε είδους

μεταβολή που επέρχεται στα

στοιχεία του εργοδότη και

της επιχείρησης, π.χ. «μετα-

βολή στοιχείων υπευθύνου».

Η περίπτωση αυτή εφαρμό-

ζεται και προς τις σχολικές

επιτροπές, που είναι

Ν.Π.Δ.Δ., για κάθε καθυστέ-

ρηση αναγγελίας μεταβολής

στοιχείων υπευθύνου π.χ.

Προέδρου της Σχολικής Επι-

τροπής, πέραν των 30 ημε-

ρών. Το αποτέλεσμα είναι να

επιβαρύνεται η Σχολική Επι-

τροπή με πρόστιμο 300,00€

και ως εκ τούτου να μειώνο-

νται τα πενιχρά έσοδά της

που προέρχονται από τον

κρατικό προϋπολογισμό. 

Ο Πρόεδρος, ως γνωστόν,

των Σχολικών Επιτροπών

ορίζεται από το Δημοτικό

Συμβούλιο και η διαδικασία

ορισμού διαρκεί περισσότε-

ρο των 30 ημερών (παραίτη-

ση, πρόταση, συνεδρίαση

Δημοτικού Συμβουλίου, κα-

ταγραφή των πρακτικών, έκ-

δοση απόφασης, κοινοποίη-

ση, ανάληψη υπηρεσίας

κ.λ.π.) με αποτέλεσμα οι εθε-

λοντές πρόεδροι να εμφανί-

ζονται ως οφειλέτες προς το

ΙΚΑ και να εκδηλώνεται

απροθυμία για ανάληψη της

ευθύνης του προέδρου, που

σημειώτεον η θέση αυτή εί-

ναι άμισθη. Για τις Σχολικές

Επιτροπές η προθεσμία

αναγγελίας μεταβολής πρέ-

πει να οριστεί στις 90 ημέρες

αντί των 30, αφού οι σχολι-

κές επιτροπές δεν είναι επι-

χειρήσεις που μπορεί να

κλείσουν ή να εξαφανιστούν.

Ήδη οι σχολικές επιτροπές

του Δήμου Αχαρνών έχουν

επιβαρυνθεί αρκετά πρόστι-

μα, όπως προκύπτει από έγ-

γραφο του Προέδρου της

Δημοτικής Επιτροπής Παιδεί-

ας, που σας επισυνάπτω.

Επίσης,  επιβαρύνονται με

πρόστιμα 500,00€ και για τη

μη χρήση του «ειδικού βιβλί-

ου» σύμφωνα με το άρθρο 2

του Ν. 2556/1997 και το άρ-

θρο 10 του Ν. 3232/2004. Εί-

ναι σαφές, όμως, ότι οι σχο-

λικές επιτροπές, ως Ν.Π.Δ.Δ.

δεν μπορούν να αποκρύψουν

την ασφάλιση, αφού υποχρε-

ούνται από το νόμο να υπο-

γράφουν συμβάσεις με τις

καθαρίστριες που απασχο-

λούν και να τις ασφαλίζουν.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να

υπάρξει εισφοροδιαφυγή κα-

τά το πνεύμα του νομοθέτη

και δεν υποκρύπτεται δόλος,

ούτε ζημιώνεται το ΙΚΑ.

Ζητάει από τον  αρμόδιο

Υπουργείο ο βουλευτής, να

τροποποιηθεί ο νομος, όσον

αφορά τις σχολικές επιτρο-

πές και να μηδενίσει τα πρό-

στιμα, όπου έχουν επιβληθεί.

Πρόστιμα στις σχολικές επιτροπές!
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχει σημει-

ωθεί μεγάλη αναστάτωση στον αθλητι-

κό κόσμο με τον νόμο της προηγούμε-

νης πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού

σχετικά με τον διορισμό των διακριθέ-

ντων αθλητών στο ελληνικό δημόσιο. Η

περίεργη κατά τη γνώμη μας απαίτηση

του νόμου, οι αθλητές που διακρίνονται

στον αθλητισμό να έχουν διακόψει την

σχέση τους με αυτόν προκειμένου να

κάνουν χρήση των προνομίων που προ-

βλέπει η πολιτεία για τις εξαιρετικές

διακρίσεις, ελλοχεύει τον κίνδυνο να μη

μπορούμε ως χώρα να βλέπουμε αθλη-

τές μας υψηλού επιπέδου να συμμετέ-

χουν σε αγώνες υψηλού επιπέδου. Οι

καλύτεροι των αθλητών μας μη έχοντας

άλλους πόρους, πλην των διαδεδομέ-

νων και καλά αμειβόμενων αθλημάτων

όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπά-

σκετ, θα επιλέγουν την αποχώρησή

τους από την ενεργό αθλητική δράση,

μόλις επιτύχουν κάποια διάκριση επιλέ-

γοντας να μην εκπροσωπήσουν την χώ-

ρα μας σε υψηλό επίπεδο ακόμα και

όταν η ηλικία τους και η φυσική τους

κατάσταση τους επιτρέπει να διεκδι-

κούν υψηλές δια-

κρίσεις, προκει-

μένου να εξα-

σφαλίσουν μια

θέση προς βιοπο-

ρισμό τους. Το

γεγονός αυτό

δεν μπορεί παρά

να υποβαθμίσει

συνολικά τον

αθλητισμό στην

χώρα μας, αφού

είναι δεδομένο

ότι οι μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων

αθλητών αποτελούν διαφήμιση για τον

αθλητισμό και έλκουν τους νέους μας

να ασχοληθούν με αυτόν. 

Και ερωτά ο βουλευτής:

1. Θα καταργηθεί ο συγκεκριμένος νό-

μος ώστε οι αθλητές που διακρίνονται

να μπορούν να κάνουν χρήση των ορ-

θών προνομίων που προβλέπει η Πολι-

τεία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλεί-

ψουν τον αθλητισμό;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προ-

κειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα

προνόμια θα διατηρηθούν χωρίς να γί-

νεται κατάχρηση.

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τον 

διορισμό των αθλητών στο δημόσιο;

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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Στις Βρυξέλλες την περασμένη βδομάδα

(25-26 Μαρτίου) η Κυβέρνηση δεν πέτυχε

τον πρωταρχικό της στόχο που ήταν ο απευ-

θείας δανεισμός της χώρας μας από τους

Ευρωπαίους εταίρους μας με κόστος περί-

που 2%, χαμηλότερο από το κόστος δανει-

σμού μας στην ‘ελεύθερη’ αγορά και την

αποφυγή εμπλοκής του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου. Πέτυχε όμως δύο άλλα: (1)

την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας να συνεχίσει να δέχεται τα ομόλο-

γα του Ελληνικού Δημοσίου ως ‘ενέχυρο’

για την χρηματοδότηση των τραπεζών που

θα καταθέτουν τέτοια ομόλογα στην ΕΚΤ και

(2) η δήλωση των εταίρων ότι αν η Ελλάδα

αδυνατεί να βρεί χρήματα στην αγορά (έστω

και με υψηλό κόστος), τότε τα κράτη-μέλη,

από κοινού με το ΔΝΤ θα χρηματοδοτήσουν

το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά με τα επιτόκια

της αγοράς χωρίς ‘εκπτωση’. Αυτό αν και

φαίνεται δώρο-άδωρο, θα συμβάλλει στην

αίσθηση των αγορών πως στην χειρότερη

περίπτωση θα βρεθούν χρήματα από την Ευ-

ρώπη και το ΔΝΤ.

Το πρώτο εγχείρημα με την έκδοση 7-ετών

ομολόγων ήταν αλμυρό. Κόστος 6,1% με χαλα-

ρή προσέλευση ενδιαφερομένων. Θα ήταν

όμως χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχαν

οι αποφάσεις της περασμένης εβδομάδας.

Αστοχίες της Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε μια πολύ

δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το ‘παλεύ-

ει’, αν και 

(1) έχει και αυτή ευθύνες για την ραγδαία

επιδείνωση των ‘σπρέντς’. Στην προσπάθειά

της να ‘κερδίσει’ την συμπάθεια των Ευρω-

παίων, και προσπαθώντας να τα φορτώσει

όλα στη Νέα Δημοκρατία, περιέγραψε την

κατάσταση της οικονομίας με τα μελανώτερα

χρώματα. Μάλλον ‘φούσκωσε’ και το έλλειμ-

μα του 2009 προσθέτοντας δαπάνες του

2010 στο 2009 και μιλώντας για εκτεταμένη

διαφθορά. Αυτό όμως είχε το αντίθετο απο-

τέλεσμα. Εξόργισε τους Ευρωπαίους και πα-

νικόβαλε τις αγορές. 

(2) άργησε πολύ να κινηθεί, με αποτέλεσμα

να δώσει ένα σήμα στην αγορά ότι τάχει λίγο

χαμένα. Μίλησε για ‘πρόθυρα χρεοκοπίας’,

για οικονομία-Τιτανικό (που τελικά βούλια-

ξε). Έτσι όξυνε την ταραχή στις αγορές και

αυξήθηκαν τα ‘σπρέντς’ και το κόστος δανει-

σμού του Δημοσίου σε πανάκριβα επίπεδα.

{να θυμήσω πως όταν ήμουν στο Υπουργείο

Οικονομικών –μέχρι τον Αύγουστο 2007-, δα-

νειζόμαστε ετησίως περίπου 34 δις. ευρώ-

και όχι 65 που δανειστήκαμε το 2009- δανει-

ζόμαστε ακριβώς με το ίδιο κόστος με την

Ιταλία, ενώ τώρα με 2,3% ακριβότερα!, δα-

νειζόμασταν 0,29% ακριβότερα από την Γερ-

μανία, ενώ τώρα 3,4% ακριβότερα, επιμηκύ-

ναμε ουσιαστικά την μέση διάρκεια του Δη-

μοσίου χρέους, καταφέρναμε να δανεισθού-

με για διάρκειες 30 και 50 ετών, ενώ τώρα με

το ζόρι για 5- ή για 10 χρόνια!}

(3) συνέχισε για πολλές βδομάδες τις διαρ-

ροές για πιθανά μέτρα που μελετά, με αποτέ-

λεσμα η αγορά, η οικοδομή και το εμπόριο να

έχουν υποστεί νέες μεγάλες ζημιές και να

έχουν κυριολεκτικά νεκρωθεί. 

(4) αντί να λειτουργήσει αθόρυβα με τις Ευ-

ρωπαϊκές αρχές, ‘έπαιξε’ με διαφορετικά κέ-

ντρα εξουσίας δημοσιοποιώντας όλες τις

σχετικές αντιδράσεις. Σχέδια για ταξίδια

στην Κίνα (τελικά δεν πήρε πρόσκληση), τα-

ξίδια στη Ρωσία, την Ουάσινγκτον, κλπ., μάλ-

λον μπέρδεψαν το σκηνικό και προκάλεσαν

αμηχανία. Είναι σαφές πως η Ευρώπη ήταν

και είναι ανέτοιμη να χειρισθεί τέτοιες υπο-

θέσεις. Αν άρχιζε να δανείζει άμεσα την Ελ-

λάδα, θα έπρεπε να μπορεί να κάνει το ίδιο

με ανάλογα αιτήματα άλλων Ευρωπαϊκών

χωρών με ανάλογα προβλήματα. Κάθε κρά-

τος και κάθε Ευρωπαϊκή αρχή ‘έλεγαν τα δι-

κά τους’. Η λύση του ΔΝΤ δεν θα έπρεπε να

ευνοείται από τους Ευρωπαίους γιατί έτσι

επιτρέπουν να βάλουν πόδι στα Ευρωπαϊκά

οικονομικά ζητήματα Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κι-

νέζοι. Αλλά η αδυναμία τους να βρούνε αμει-

γώς Ευρωπαϊκή λύση τους ώθησε να ζητή-

σουν και την συνδρομή του ΔΝΤ..

(5) έπρεπε μαζί με τα φορολογικά μέτρα, να

παρουσιάσει και ένα ‘τελικό’ πακέτο μέτρων

για όλα τα θέματα. Δημοσιονομικά και ανα-

πτυξιακά. Στο θέμα της ανάπτυξης, των απο-

κρατικοποιήσεων, την αγορά εργασίας, την

απελευθέρωση των επαγγελμάτων δεν έχει

κάνει απολύτως τίποτα! 

(6) Η Κυβέρνηση, παρά την ‘υπερκινητικότη-

τά’ της δεν δίνει κάποιο όραμα για το αύριο.

Για ποιά νέα Ελλάδα να υπομείνουμε τόσες

θυσίες; Για μια νέα αναξιοκρατία; Για μια νέα

κρατικίστικη Ελλάδα; Πρέπει η Κυβέρνηση
να κατανοήσει πως η λύση βρίσκεται στις
ιδιωτικές –όχι στις δημόσιες- επενδύσεις
και στον ιδιωτικό τομέα και την επιχειρημα-
τικότητα. Να αντιληφθεί πως επενδύσεις
χωρίς προοπτικές κερδοφορίας με χαμηλό
φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα
δεν πρόκεται να πραγματοποιηθούν. Χρειά-
ζεται φιλικότερο περιβάλλον, απενοχοποίη-
ση του κέρδους, μαζικές αποκρατικοποιή-
σεις, απελευθέρωση της αγοράς εργασίας
και των επαγγελμάτων, κοκ.

Η λύση είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, η δημι-
ουργικότητα και επιχειρηματικότητα του Έλ-
ληνα

H κατάσταση της οικονομίας μας είναι πολύ

κακή. Ένας ‘καχεκτικός’ και ταλαιπωρημένος

ιδιωτικός τομέας καλείται να καλύψει τα τε-

ράστια ανοίγματα ενός δημόσιου τομέα που

δεν παράγει τίποτα άξιο λόγου, αλλά και

ενός αγροτικού τομέα που έχει κακομάθει να

ζει με επιδοτήσεις και είναι ανήμπορος να

ανταγωνισθεί στη νέα παγκοσμιοποιημένη

εποχή. Ο ιδιωτικός τομέας καλείται επίσης να

χρηματοδοτήσει τα τεράστια ανοίγματα του
ασφαλιστικού τομέα. Οι συντάξεις και οι πα-

ροχές που έχουν ψηφισθεί από την Βουλή και

που πληρώνει το Δημόσιο είναι σε πλήρη
αναντιστοιχία με τα έσοδα και τις εισπράξεις

των ασφαλιστικών ταμείων... Αλλά όχι... Ού-

τε θα χρεοκοπήσουμε, ούτε θα μας ‘βγάλουν’

από το ευρώ! Θα έχουμε όμως πολύ ανηφο-

ρικό δρόμο μπροστά μας. 

Χρέος

Έτσι σήμερα, το κεντρικό δημόσιο χρωστάει

περίπου 325 δισεκ. ευρώ, ο ιδιωτικός τομέας

χρωστάει περίπου 280 δισεκ. ευρώ και τα

ασφαλιστικά ταμεία έχουν ‘αναλογιστικά’

ανοίγματα πάνω από 300 δισεκ.ευρώ! Σε αυ-

τά να προσθέσουμε Τα χρέη των δήμων της

χώρας που τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν

απειλητικά....

Ανταγωνιστικότητα

Η ανταγωνιστικότητά μας είναι απαράδεκτα

χαμηλή (και επικίνδυνα χαμηλή για το μέλλον

μας). Τελευταίοι στην προσέλκυση ξένων
επενδύσεων από το εξωτερικό και τελευταί-
οι στη σχέση εισαγωγών/εξαγωγών. Δεν πα-

ράγουμε σχεδόν τίποτα που να κατακτά τις

διεθνείς αγορές. Για κάθε 100 ευρώ που κα-

ταφέρνουμε να εξάγουμε, εισάγουμε αντί-

στοιχα προϊόντα αξίας 350 ευρώ!

Ανησυχίες για τις τράπεζες

Και για τις τράπεζές μας η κατάσταση είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική. Χρειάζεται προσοχή

και στήριξη από την Κυβέρνηση, γιατί φαίνε-

ται πως πάνω από 12 δισεκ. ευρώ καταθέσε-

ων έχουν «αποχωρήσει» για το εξωτερικό, οι

καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δα-
νείων αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι τράπεζες

δύσκολα πλέον μπορούν να αντλήσουν κε-

φάλαια από τις διεθνείς διατραπεζικές αγο-

ρές, λόγω της υποβάθμισης της πιστοληπτι-

κής αξιοπιστίας της χώρας μας και των ιδίων!

Μάλιστα, ‘ακούγεται’, πως εκδίδουν ομόλο-

γα, τα αγοράζουν μεταξύ τους (η μια τα ομό-

λογα της άλλης) και μετά τα καταθέτουν

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ενέ-

χυρο και αντλούν από αυτήν χαμηλότοκο δα-

νεισμό! Οι διαρροές ότι μπορεί να φορολογη-

θούν οι καταθέσεις και οι νόμοι για την διευ-

κόλυνση των δανειοληπτών έχουν επιδεινώ-

σει αυτή την κατάσταση. 

Βέβαια, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας να συνεχίσει να δέχεται ομό-
λογα του Ελληνικού Δημοσίου ως ‘ενέχυρο’
για την ισόποση χρηματοδότηση των τραπε-
ζών, έστω και αν αυτά είναι πιο κάτω και από
την κατηγορία Α- είναι ιδιαίτερα θετική και
ενθαρρυντική. Θα βοηθήσει τις τράπεζες να
βελτιώσουν την κερδοφορία τους δανείζο-
ντας το Δημόσιο π.χ. προς 6% και δανειζό-
μενες από την ΕΚΤ προς 1%. Δεν θα βελτιώ-
σει όμως την προσφορά δανείων στην αγορά
που δυστυχώς θα παραμείνει λίγο-πολύ στε-
γνή.

Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη του ιδιωτι-

κού τομέα (όπως προαναφέρθηκε).

Ευθύνες των πολιτικών

Όλος ο πολιτικός κόσμος έχει μεγάλες ευ-
θύνες για αυτά τα χάλια. Κανένας δεν είχε

την γνώση και τη δύναμη να αντισταθεί στο

τσουνάμι των συνεχών συντεχνιακών απαι-

τήσεων. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ

που έχουμε διακυβερνήσει τη χώρα τα τε-

λευταία 35 και χρόνια, αλλά και όλα τα κόμ-

ματα της εκάστοτε αντιπολίτευσης που πλει-
οδοτούσαν στην παροχολογία και αντιδρού-

σαν σε κάθε προσπάθεια συμμαζέμματος

(χαρακτηρίζοντάς την ώς «ανάλγητη και αντι-

λαϊκή), όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τα σημε-

ρινά χάλια. Βρέστε μου ένα βουλευτή της τό-
τε αντιπολίτευσης που να ζήτησε μείωση
των δαπανών.

Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ας μην ξε-

χνάμε πως κληρονόμησε μια οικονομία με
περίπου 40 δισεκ. ευρώ «κρυφά» ελλείμματα
και την δημόσια διοίκηση σε κακά χάλια.

Έπρεπε να λειτουργήσει ανατρεπτικά, αλλά
προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Ναι, έχει ευ-
θύνες.

Εξεταστικές

Όσον αφορά την ‘εξεταστική’ για την οικονο-

μία, φυσικά και είμαι υπέρ της διαφάνειας σε

όλα, αλλά όχι όπως πάει να γίνει τώρα. Ο

τρόπος που θα γίνει με αλληλο-καταγγελίες

και οξύτατες αντιπαραθέσεις σε κομματική

βάση θα μας αποδυναμώσει κάθε εναπομέ-

νουσα διαπραγματευτική δύναμη για τα οι-

κονομικά, αλλά κυρίως για τα εθνικά μας θέ-

ματα. Και οι ξένοι θα δείχνουν το δάκτυλο

στα πολιτικά κόμματα και θα λένε «μα, εσείς
οι ίδιοι βγάζετε τα μάτια σας»... με τι κύρος

θα διεκδικήσουμε τα εθνικά μας δίκαια όταν

αλληλο-υπονομευόμαστε και βγάζουμε –

εμείς οι ίδιοι- τέτοια εικόνα προς τα έξω... ;

Οδηγούμαστε σε πολύ επικίνδυνους δρό-

μους. Τούρκοι και Σκοπιανοί μάλλον πρέπει

να τρίβουν τα χέρια τους... Απορώ πως ο

πρωθυπουργός δεν έχει εκτιμήσει όλες αυ-

τές τις παραμέτρους, παρά την συναινετική

διάθεση της Νέας Δημοκρατίας.

Αν θέλουμε διαφάνεια και ‘γνώση’, πρέπει

να τα εξετάσουμε όλα από την περίοδο του

«Τσοβόλα δόστα όλα», την διαχείριση μιας

σειράς από υποθέσεις από το Καζίνο του Φα-

λήρου, του Β’ ΚΠΣ, τις απίθανες υπερβάσεις

στο κόστος όλων των δημοσίων και ολυ-

μπιακών έργων, μεχρι το με τι στοιχεία μπή-
καμε στην ΟΝΕ, τα περίφημα swaps της

Goldman Sachs [όπου το Ελληνικό Δημόσιο

υπέστη επιπλέον ζημίες 1 δισεκ ευρώ από

την δυσμενή εξέλιξη των συναλλαγματικών

ισοτιμιών σε αυτά τα swaps], άλλες παρα-

ποιήσεις στοιχείων της περιόδου 2001-2003

[αντίτιμα, εξοπλιστικά προγράμματα, κλπ],

τις άστοχες κινήσεις των τελευταίων 6 μη-

νών που οδήγησαν σε εκτίναξη των spreads,

και φυσικά ότι αφορά την διαχείριση της Νέ-

ας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεται κανείς τι

επιπλέον ζημιά θα υποστεί η κακή εικόνα

της χώρας μας από μας τους ίδιους. Με τι

κύρος θα διαπραγματευθύμε οποιοδήποτε

εθνικό θέμα και θα ‘βάλουμε βέτο’;

Στο επόμενο φύλλο οι προτάσεις του Πέτρου
Δούκα.

“Αποποινικοποίηση των ακάλυπτων επιταγών”, 

“τακτοποίηση των αυθαιρέτων”  και 

“μοίρασμα της δημόσιας περιουσίας” 

κατευθείαν στους πολίτες...

άρθρο για

την 

οικονομία

του 

Πέτρου

Δούκα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΩΠΙ: Βίλα 1000τ.μ. πολυτελής με πολλά έξτρα,

με πισίνα σε 10.000τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα, απεριόρι-

στη. Ετερη 500τ.μ. σε 1500τ.μ. οικόπεδο με πισίνα πολυ-

τελές. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 6945.876499, 210

8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μονοκατοικία 450τ.μ. πολυτελής,

θέα θάλασσα σε οικόπεδο 440.τμ. 1.300.000€. Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ: Μεζονέτα 200τ.μ. νεόκτιστη 4 υπνο-

δωμάτια, 3 μπάνια με play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες BBQ, θέα 530.000€ Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ Μεζονέτα 220τ.μ., 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, με

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη σε οικόπεδο 500τ.μ.,

θέα θάλασσα απεριόριστη. Σαρωνικός, 650.000€, Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΩΠΙ, Μεζονέτα 270τ.μ. γωνιακή νεόκτιστη, 4

υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ασανσέρ, play room, πολυτελής,

πισίνα 650.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τμ. Οικόπεδο στα

μπετά 550.00€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ. 0,3 195τ.μ. 200.000€, 380τ.μ. Γω-

νιακό 390.000, 800τ.μ. 710.000€, 1740τ.μ. 1.600.000€,

4.600τ.μ. 4.600.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ, ΣΔ. 0,6 225τ.μ. Γωνιακό, 350τ.μ.,

700τ.μ., 830τ.μ., 910τ.μ., 3.900τ.μ. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  Τριπτολέμου 17 Βάρη, 210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, Σ.Δ. 0,4, 440τ.μ. 470.000€,

900τ.μ. 930.000€, 4000τ.μ. + 7000τ.μ. εκτός σχεδίου οικο-

δομήσιμα. Σοβαρές προτάσεις Βάρη (κέντρο) Σ.Δ.1

590τ.μ., 800τ.μ. Σ.Δ.0,6 με άδεια. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, 230τ.μ. 320.000€, 500τ.μ. με

άδεια 630τ.μ. θέα θάλασσα, 4.300τ.μ. και 11.000τ.μ. εκτός

σχεδίου οικοδομήσιμα. Βάρκιζα (κέντρο) 490τ.μ. Σ.Δ. 0,8

1.000.000€, 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.500.000€, Φλέμιγκ

3.100τ.μ. 3.000.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)

Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμ-

βάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμ-

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας -

φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική

υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στις διάφορες συζητή-

σεις εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη του οικονομικού

ελλείμματος του κράτους δεν γίνεται καθόλου νύξη στο

οικονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων το οποίο

σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου, υπολογίζεται σε  2% του ΑΕΠ. 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ούτε οι  πολιτικοί, μήτε  οι

δημοσιογράφοι  δίνουν την πρέπουσα διάσταση στο κοι-

νωνικό και οικονομικό πρόβλημα των τροχαίων ατυχημά-

των και το χειρότερο απ’ όλα, ούτε οι υπόλοιποι πολίτες το

απαιτούν. 

37.100 νεκροί, 63.500 σοβαρά  και 472.600 ελαφρά τραυ-

ματίες στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι σήμερα. Πρώτη αι-

τία θανάτου για άτομα έως 40 ετών, το μεγαλύτερο κομ-

μάτι του ενεργού  πληθυσμού της χώρας. Από τους νε-

κρούς και τραυματίες  το 1/3 είναι παιδιά. 

Χαμένη παραγωγικότητα, μειωμένες εισφορές στα ασφα-

λιστικά ταμεία, επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων με

έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αναπηρικές συ-

ντάξεις, επιβάρυνση εντατικών μονάδων νοσηλείας, κλεί-

σιμο ασφαλιστικών εταιρειών από πτώχευση λόγω πληρω-

μής υπέρογκων χρηματικών ποσών, ανεργία, επιδόματα

ανεργίας, δημογραφικό πρόβλημα κ.τ.λ.

Αμελητέα  γι’ αυτούς που ζουν στον δικό τους κόσμο, που

πιστεύουν ότι το κακό συμβαίνει μόνο στους άλλους, σ’

αυτούς που πιστεύουν ότι «το θέμα δεν πουλάει», που δί-

νουν αξία μόνο στη τσέπη τους κι όχι στην ανθρώπινη ζωή.  

Όταν τέσσερα στα δέκα τροχαία οφείλονται σε μειωμένα

αντανακλαστικά λόγω ξενυχτιού, όταν 20 έως 30%   των

ατυχημάτων όπου υπάρχει τραυματισμός ή θάνατος, αιτία

είναι η κούραση, σε μία χώρα στην οποία το 40% των οδη-

γών που ευθύνονται για τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχή-

ματα  έχουν ποσοστό αλκοόλ στο αίμα περισσότερο του

επιτρεπόμενου, σε τι ωφελεί να επιβεβαιώνουμε  ότι τα

περισσότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα γίνονται

ξημερώματα Σαββάτου και Κυριακής και μάλιστα με θύμα-

τα νέους ανθρώπους, όταν δεν τολμάμε  να μιλήσουμε για

μείωση του ωραρίου νυχτερινής διασκέδασης και κατάρ-

γηση  εντελώς της  κατανάλωσης αλκοόλ  τουλάχιστον

στους νέους οδηγούς;    

Όταν σ’ αυτό τον τόπο η κυριότερη αιτία τροχαίων δυστυ-

χημάτων είναι η ταχύτητα, με ποια λογική οι «αρμόδιοι»

αναθεώρησης του ΚΟΚ, στα πλαίσια καταπολέμησης των

τροχαίων αύξησαν το όριο ταχύτητας σε αυτοκινητόδρο-

μους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και κατοικημένες περιο-

χές;

Το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές της Ελλά-

δας  όπου συμβαίνουν  2 στα 3 θανατηφόρα ατυχήματα

λόγω του υπερβολικού φόρτου τροχοφόρων και πεζών,

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25-30 χιλιόμετρα την ώρα.  Το

όριο 50 χλμ την ώρα το οποίο προβλέπει ο νέος ΚΟΚ  εί-

ναι δανεισμένο από χώρες στις οποίες οι εκάστοτε κυβερ-

νώντες σεβόμενοι τη ζωή των συνανθρώπων τους και έχο-

ντας πρωταρχική τους μέριμνα την ασφάλεια και τον πολι-

τισμό, έχουν προβλέψει ρυμοτομημένες πόλεις με σωστή

σήμανση και  πεζοδρόμια για πεζούς. 

Κύριοι «αρμόδιοι». Οι παραβάσεις του ΚΟΚ είναι καθημε-

ρινά αμέτρητες. Στην εποχή της ανεπτυγμένης τεχνολο-

γίας οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι μπορούν να εκπαι-

δευτούν οικονομικότατα στο θέμα της οδικής ασφάλειας

με ένα μόνο CD. Εκπαιδεύσετε τους  να σταματούν κάθε

παραβάτη όπως γίνεται στις χώρες με μειωμένο αριθμό

τροχαίων ατυχημάτων. Αστυνομεύσετε σωστά αυτή τη

χώρα, αφαιρέστε άδειες οδήγησης  και εισπράξετε τα

πρόστιμα  αλύπητα από ανθρώπους που βλάπτουν το δη-

μόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία. Από ανθρώπους οι

οποίοι οδηγούν τρέχοντας ξημερώματα  μεθυσμένοι ή πα-

ραβιάζουν φωτεινούς σηματοδότες σκοτώνοντας και σα-

κατεύοντας ανθρώπους, σκορπώντας πόνο και δυστυχία

από μαγκιά, ψύχωση και βλακεία. Απ’ αυτούς που εκτός

της  εγκληματικής συμπεριφοράς στον δρόμο, δεν έχουν

καν το ένστικτο της αυτοπροστασίας και αυτοσυντήρησης.

Εκπαιδεύσετε τους ασυνείδητους και ανεκπαίδευτους σε

χρόνο μηδέν χτυπώντας τους εκεί που πονούν κατά την

απόπειρα δολοφονίας και όχι μόνο μετά το φόνο. Μη λυ-

πηθείτε τον φτωχό υπάλληλο, τον άνεργο ή τον γονιό που

θα πληρώσει το πρόστιμο. Να λυπηθείτε τα αθώα θύματα

που θα βρεθούν στο  δρόμο του, τον ίδιο και τους δικούς

του που θα τον κλάψουν αν δεν συνετιστεί. Δώστε αξία

στην ανθρώπινη ζωή και μειώστε τον ανθρώπινο πόνο. Κι

αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, μειώστε τα έξοδα των

ασφαλιστικών ταμείων, αποσυμφορείστε τα νοσοκομεία.

Αυξήστε τα έσοδα του κράτους  από παραβάτες και όχι

φορολογώντας ή παγώνοντας μισθούς πολιτών που δεν

έφταιξαν σε τίποτα. Καλύψτε μεγάλο μέρος του ελλείμ-

ματος πατάσσοντας  ταυτόχρονα αυτή την κατάρα που λέ-

γεται «τροχαίο ατύχημα». 

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου
Πολιτικός Επιστήμων  

E-Mail Chrystalla57@gmail.com

http://greekroadsafety.blogspot.com/

http://educationsuggestions.blogspot.com/

ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
37.100 νεκροί, 63.500 σοβαρά  και 472.600 ελαφρά τραυματίες στην Ελλάδα σε μία δεκαετία!



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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
Specialist 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

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 12/04,  7μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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
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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

ΔΕΥΤΕΡΑ 12, ΠΕΜΠΤΗ 15 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 12

Απριλίου στις 7μ.μ. με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Συζήτηση για την διαχείριση στερεών αποβλήτων.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση  τροποποίησης  του

προϋπολογισμού  οικ. έτους 2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα

12 Απριλίου στις 8μ.μ. με 7 θέματα στην ημερήσια διάτα-

ξη.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  12/4  8μ.μ.
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Ενας “βηματοδότης” για το έντερο που πάσχει
Μια νέα μέθοδος που εφαρμόζεται πια  και στη χώρα μας!

Έχετε προβλήματα με το έντερό σας; 

Σήμερα περίπου 53 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες

αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργικότητας του

εντέρου, είτε δυσκοιλιότητα είτε ακράτεια.

Όπως η δυσκοιλιότητα έτσι και η ακράτεια κοπρά-

νων μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική και ‘ταπεινωτι-

κή’ στην καθημερινότητα. Μπορεί να δημιουργήσει

πολύ δύσκολες καταστάσεις με αρνητικό αντίκτυπο

στον τρόπο ζωής, με δυσμενή επίδραση στην σωμα-

τική και ψυχική υγεία γενικότερα (κατάθλιψη, απώ-

λεια εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης αλλά και μεί-

ωση δραστηριοτήτων, παρεμβολή στην εργασία

κλπ).

Νέα μέθοδος

Εδώ, λοιπόν, έρχεται να παρέμβει μια νέα μέθοδος

αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, η θεραπεία

Interstim, με την νευρική διέγερση κλάδων του ιερού

νεύρου (νευροδιέγερση). Με εφαρμογή σε ουρολο-

γικές παθήσεις από ετών και με πολλούς ασθενείς

που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς στην Ευρώπη τα τε-

λευταία χρόνια,  η νέα αυτή τεχνική έρχεται πια και

στη χώρα μας.

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την χρήση ενός νευρο-

διεγέρτη που αποτελεί ουσιαστικά ένα ‘βηματοδότη’

του εντέρου, ο οποίος βοηθά να αποκατασταθεί η

φυσιολογική δραστηριότητα του πεπτικού συστήμα-

τος των ασθενών, προκειμένου να αφοδεύουν κανο-

νικά. 

Με την τεχνική αυτή εμφυτεύεται μια μικρή συσκευή

κάτω από το δέρμα (νευροδιεγέρτης), λίγο πιο πάνω

από το επίπεδο του κόκκυγα, και στέλνει ήπιους ηλε-

κτρικούς παλμούς σε ένα συγκεκριμένο νεύρο μέσω

ενός ηλεκτροδίου.  

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η επικοινωνία των

ιερών νεύρων, τα οποία ελέγχουν την λειτουργία ού-

ρησης και αφόδευσης, με τον εγκέφαλο. Η παρέμ-

βαση αυτή στην επικοινωνία των νεύρων με τον

εγκέφαλο ονομάζεται νευροτροποποίηση.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής αποτελείται από

δυο φάσεις. Αρχικά στην φάση της δοκιμής που

διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες, τοποθετείται ένα ηλε-

κτρόδιο στον ασθενή, με τοπική αναισθησία, και διε-

γείρονται τα νεύρα της πε-

ριοχής. Αν η δοκιμαστική πε-

ρίοδος αποδειχτεί επιτυχής,

ακολουθεί η δεύτερη φάση

της τοποθέτησης του μόνι-

μου εμφυτεύματος (νευρο-

διεγέρτης), με τοπική αναι-

σθησία και με την βοήθεια ει-

δικού προγραμματιστή. Ο

ασθενής έχει για τα επόμενα

χρόνια και  μέχρι να αδειάσει  η μπαταρία  μια μικρή

ηλεκτρονική συσκευή σαν κινητό

τηλέφωνο η PDA,  το οποίο επικοι-

νωνεί απευθείας με τον νευροδιε-

γέρτη για να ρυθμίσει την ένταση

της ηλεκτρικής διέγερσης ή να τον

κλείσει/ανοίξει.

Το Interstim (ο νευροδιεγέρτης-‘βηματοδότης’)  μπο-

ρεί να λειτουργεί συνέχεια αλλά και διακοπτόμενα

κατόπιν ρύθμισης για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Μην σας φοβίζει η ιδέα των συνεχών ηλεκτρικών

ερεθισμάτων καθώς το σώμα μας είναι γεμάτο από

κύτταρα που συμπεριφέρονται ως μίνι-μπαταρίες με

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα

η ιδία η ζωή ορίζεται ως η παρουσία ηλεκτρικής δρα-

στηριότητας στον εγκέφαλο.

Η θεραπεία Interstim είναι ασφαλής, εντελώς ανα-

στρέψιμη και μπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδή-

ποτε στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός των

δραστηριοτήτων σας εκτός από κάποιες προφυλά-

ξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε συγκεκριμένες

και ειδικές περιπτώσεις (ανάλογες των επί πολλά

χρόνια εφαρμοζόμενων στους βηματοδότες της

καρδιάς).

Με την στενή παρακολούθηση του γιατρού σας, την

τεχνική υποστήριξη της εταιρείας  , η οποία κατα-

σκευάζει το Interstim έχοντας αποκτήσει μεγάλη τε-

χνογνωσία από την κατασκευή των βηματοδοτών,

αλλά και με την  ενεργό βοήθεια και επικοινωνία

σας, κάθε πιθανό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπι-

στεί. Μπορείτε πολύ σύντομα να επανέλθετε σε ένα

επίπεδο καθημερινής ζωής, με λιγότερα προβλήματα

από ότι πριν την ένταξη σας στο πρόγραμμα τοπο-

θέτησης νευροδιεγέρτη για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων του εντέρου σας.

Athens Colorectal Group, 

Neuromodulation team, www.entero.gr

6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παρασκευή 16 & Σάββατο 17 Απριλίου  

― Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Ο.Τ.Α.  θα πραγματοποιήσει στις 16 & 17

Απριλίου, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Πατρ.

Γρηγορίου 28, Αγία Παρασκευή), το 6ο Ετήσιο Πα-

νελλήνιο Συνέδριό του με θέμα: 

«Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στο ΕΣΥ μέσω των
Δήμων».

Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκ-

πρόσωποι από τον χώρο της Πολιτικής, της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και των Φορέων Υγείας, ενώ πρό-

κειται να συμμετάσχουν ως Ομιλητές, σημαντικές

προσωπικότητες από την κεντρική πολιτική σκηνή

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστήμονες Ιατροί

και επιστήμονες Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν

τα εξής θέματα:

• «Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στο Ε.Σ.Υ., μέσω

των Δήμων».

• «Πολιτική και Δράσεις για το Περιβάλλον: Συνερ-

γασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ».

• «Δράσεις Πρόληψης στους Δήμους»

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν με το

κλείσιμο των εργασιών του, από τον Πρόεδρο του Δια-

δημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο.Τ.Α.  και Δήμαρχο Αμαρουσίου,   Γιώργο Πατούλη.

Το 6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δι-

κτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. τελεί

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρή-

σεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.).
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Αισθητή έκαναν την παρουσία

τους οι Έλληνες ιππείς και αμαζό-

νες στο φημισμένο διεθνή αγώνα

Υπερπήδησης Εμποδίων

«Toscana Tour» την περασμένη

εβδομάδα. Οι Έλληνες ιππείς προτίμη-

σαν να μην κάνουν Πάσχα στην Ελλά-

δα, αλλά στη γειτονική Ιταλία και συ-

γκεκριμένα στο Arezzo, όπου διεξάγε-

ται από τα μέσα του Μάρτη ο αγώνας

αυτός.  

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποί-

ησε η Hannah Μυτιληναίου με το άλο-

γό της Last Chance, αφού σε αγωνί-

σματα ύψους 1.35μ. κέρδισε μία 2η και

μία 3η θέση. Νικήτρια σε αγώνισμα

εφήβων ύψους 1.20μ. αναδείχθηκε η

Δάφνη Κεσίσογλου με τον Litium, ενώ

στα ίδια αγωνίσματα εφήβων ύψους

1.20μ. η Έλενα Ιμιρζιάδη και ο Red

Pringle κέρδισαν μία 2η και μία 3η θέ-

ση. 

Μία 2η θέση κατέλαβε επίσης σε αγώ-

νισμα εφήβων ύψους 1.25μ. η Αλεξάν-

δρα Παράσχη με τον Onyx, ενώ τέλος

σε αγώνισμα ύψους 1.20μ. μία 3η θέση

πήρε και ο Σπύρος Λεκατσάς με τον

Winfield de Wynkel.   

Στους αγώνες, οι οποίοι συνεχίζονται

και αυτή την εβδομάδα, συμμετέχουν

ακόμη από ελληνικής πλευράς η Εμμα-

νουέλλα Αθανασιάδη, η Μαρίνα Μαρι-

νοπούλου, η Ιόλη Μυτιληναίου, ο Δη-

μήτρη Νάτσης, η Χριστίνα Λεκατσά και

η Αθηνά Ωνάση de Miranda.

Ο Εθνικός - Πόλο Γυναικών - νίκησε στον

Πειραιά 17-13 στα πέναλτι τη ρωσική Χάντι

Μανσίκ και έγινε η δεύτερη ελληνική ομά-

δα, μετά τη Βουλιαγμένη το 2003, που κα-

τακτά το LEN Trophy γυναικών στην υδα-

τοσφαίριση. Λίγα λεπτά μετά την απονομή

του τροπαίου από τον πρόεδρο της ΚΟΕ,

Δημήτρη Διαθεσόπουλο, την καθιερωμένη

πανηγυρική βουτιά στην πισίνα και τα "όλε-

όλε" με τον κόσμο, οι "κυανόλευκες" μοι-

ράζονταν τις σκέψεις τους, τα συναισθή-

ματά τους, αλλά κυρίως τα λαμπερά τους

χαμόγελα, προϊόν της μεγάλης επιτυχίας. 

Το ίδιο ενθουσιασμένος με τις παίκτριές

του ήταν και ο Κουν Πλασμάγιερ, που απο-

κάλυψε: 

"Είχαμε προπονηθεί στα πέναλτι και ήμα-
σταν έτοιμοι, αν και δεν θέλαμε το παιχνί-
δι να οδηγηθεί εκεί".

Ο νεαρός τεχνικός επισήμανε ακόμη: 

"Η απόδοση της Τετζαλίδου δεν ήταν έκ-
πληξη, μαζί με την Φαν Μπέλκουμ είναι πά-
ντα οι πρώτες σκόρερ της ομάδας, αλλά
όλα τα κορίτσια ήταν εξαιρετικά και είμαι
περήφανος γι΄αυτές. Στις αρχές του αγώ-
να δεν είχαμε τον έλεγχο, αλλά στην τρίτη
και τέταρτη περίοδο κυριαρχήσαμε. Σαφώς
και υπήρχε άγχος στις παίκτριες, πάντα
υπάρχει σε τέτοιους αγώνες, ανεξάρτητα
του τι θα πει ο προπονητής. 
Δεν περιγράφεται η στιγμή που σήκωσα το
κύπελλο. Πήγαμε να το κάνουμε... δώρο,
αλλά δεν πέφτουμε έτσι εύκολα.
Και στα πέναλτι να μην το κερδίζαμε, κά-

που θα το κερδίζαμε, δεν υπήρχε περίπτω-
ση! Ηταν δικό μας από τη Ρωσία ακόμη",
τόνισε η αρχηγός της ομάδας, Χριστιάννα

Καραλόγου, που κατέληξε αφιερώνοντας

τον τίτλο "... στις συμπαίκτριες, στον προ-
πονητή μου και στο Νώντα Σαμαρτζίδη,
γιατί ό,τι κερδίζει ο Εθνικός ανήκει στο
Νώντα".
Η Κατερίνα Οικονομοπούλου δεν μπορού-

σε να... χωνέψει το λάθος της, που έδωσε

την ευκαιρία στην Τιμοφέεβα να στείλει

τον τελικό στα πέναλτι. "Δεν έχω ξανακά-

νει τέτοιο λάθος. Γύρισα να δώσω την μπά-
λα στη Μαρία (Τσουρή) και δεν είχα δει
τη... χοντρή (Τιμοφέεβα) εκεί πέρα. Ευχα-
ριστώ τα κορίτσια που μου έδωσαν ακόμη
έναν τίτλο", δήλωσε η έμπειρη παίκτρια,

που στο παρελθόν έχει κατακτήσει με τη

Γλυφάδα δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών. 

Το μεγάλο αστέρι του Εθνικού, η Ολλανδή

Ιφκε Φαν Μπέλκουμ, τόνισε: 

"Ηταν ένας σπουδαίος τελικός, με όλα τα
στοιχεία που πρέπει να έχουν τέτοιοι αγώ-
νες. Κάποια στιγμή χάναμε, μετά φάνηκε
ότι είχαμε νικήσει και τελικά φτάσαμε στα
πέναλτι. Για τέτοια ματς έρχεται ο κόσμος
στην πισίνα". 

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στη Μαρία

Τσουρή, που άλλωστε είπε την τελευταία

κουβέντα και μέσα στο νερό, κάνοντας δύο

αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι.

"Πάντα έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου
στα πέναλτι. Ημουν σίγουρη όταν φτάσαμε
εκεί ότι θα το πάρουμε", υπογράμμισε η

διεθνής τερματοφύλακας και συμπλήρωσε: 

"Υπήρχε πολύ άγχος σε όλη τη διαδρομή
ως τον τελικό, κάναμε μεγάλα ματς, ιδίως
εκτός έδρας, που δεν τα έχει δει ο κόσμος.
Ο Εθνικός έχει πολύ κόσμο και μπορεί να
πάει ακόμη πιο ψηλά".

στοιχεία από sportime.gr

Με χρυσό οι γυναίκες Πόλο
Ο Εθνικός Κυπελλούχος Ευρώπης - LEN Trophy γυναικών

Διεθνείς επιτυχίες στο «Toscana Tour» 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με οργανωτική και αγωνι-

στική επιτυχία ολοκληρώ-

θηκε στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δήμου

Βούλας το 2ο Παναττικό

πρωτάθλημα ατομικών

αγωνισμάτων Παμπαίδων –

Παγκορασίδων, που διεξή-

χθη την Μ. Τρίτη και Μ. Τε-

τάρτη. 

Το τουρνουά διοργάνωσε

και φέτος ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ και πήραν μέρος

103 αθλητές και αθλήτριες

από 29 Σωματεία.

Αγόρια και Κορίτσια χωρί-

στηκαν σε τρεις κατηγο-

ρίες, η πρώτη φάση περιε-

λάμβανε ομίλους και η δεύ-

τερη νοκ άουτ μάτς και

όλοι οι συμμετέχοντες εί-

χαν την ευκαιρία να δώ-

σουν ικανοποιητικό αριθμό

αγώνων. 

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Αγόρια

- Α & Β Δημοτικού 

Γ. Δαμιανής (Α.Ο. Ταταύλα)

- Γ & Δ Δημοτικού 

Αντωνιάδης Βασ. (Πέρα 2005)

- Ε & Στ Δημοτικού 

Τσόπελας Ανδρ. (ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ)

Κορίτσια

- Α & Β Δημοτικού 

Αλεξοπούλου Μαρία (Α.Ο.

Αγίας Βαρβάρας)

- Γ & Δ Δημοτικού Φίσερ

Έλλη (ΑΡΗΣ 2006)

- Ε’ & Στ’ Δημοτικού 

Ισαμπάνογλου Ιφιγένεια

(ΑΡΗΣ 2006)

2ο Παναττικό Πρωτάθλημα 

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr
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Νέα της ΕΠΣΑΝΑ

100 χρόνια ελληνικός 

προσκοπισμός στο Ιλιο

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου και το 2ο Σύστη-

μα Προσκόπων Ιλίου, με την ευκαιρία του εορτασμού των

100 χρόνων Ελληνικού  Προσκοπισμού, σας προσκαλούν

στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-

τη 14 Απριλίου και ώρα 8.00 μ.μ. με θέμα:

«Ο Προσκοπισμός στις Αλησμόνητες Πατρίδες»

Παράλληλα θα λειτουργήσει Έκθεση Προσκοπικής φωτο-

γραφίας για τα 100 χρόνια Ελληνικού  Προσκοπισμού

Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου

Ιλίου, Αγ. Φανουρίου 99, Ίλιον, 2ος όροφος

Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου

τηλ:  210-2637395   210-2613899,

Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον,  ΤΚ 13122

Το Σκάκι εντάχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού

Αθλητικού Σχεδιασμού στην κατηγορία των Κρα-

τικώς Ενισχυομένων Αθλημάτων. Η επιλογή αυ-

τή ήταν δύσκολη για την Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής «και δεν κρύβουμε ότι σε
διαφόρους αθλητικούς κύκλους είχε ισχυρό αντίλογο με
θεμελιώδες επιχείρημα, ότι το Σκάκι δεν μπορεί να υπα-
χθεί στην έννοια του αθλητισμού, τουλάχιστον στην κλα-
σική της οριοθέτηση. Κατά την άποψη αυτή τα πνευματι-
κά αθλήματα είναι εκτός του πεδίου ευθύνης της ΓΓΑ και
επομένως εκτός κρατικής χρηματοδότησης. 
Καταλήξαμε και υιοθετήσαμε άλλη άποψη, αποφεύγο-
ντας να εμπλακούμε σε τεχνικούς ορισμούς του αθλητι-
σμού, όχι λόγω της μέχρι σήμερα πεπατημένης, αλλά
γιατί γνωρίζουμε την ευρύτατη διάδοση του πνευματικού
αυτού αθλήματος στην χώρα μας, τη σημασία του στην
ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας, ιδιαίτερα στις νεανι-

κές και παιδικές ηλικίες, αλλά και την διείσδυση της
πνευματικής αυτής άθλησης σε όλες ανεξαιρέτως τις
ηλικίες. Σημειώνουμε τις προτάσεις σας για το Σπίτι του
Σκακιού, καθώς και το ενδιαφέρον σας για την είσοδο
του Σκακιού στον χώρο του Σχολικού Αθλητισμού».
Η ένταξη του Σκακιού στην κατηγορία των Κρατικώς Ενι-

σχυομένων Αθλημάτων σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία

αναγνωρίζει ότι το πνευματικό αυτό άθλημα έχει επαρκή

διάδοση, ώστε να ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, πρέ-

πει όμως να στηριχθεί πρώτα και κυρίως στην ιδιωτική

πρωτοβουλία. Η Πολιτεία, δυστυχώς, δεν έχει την δυνα-

τότητα να συντηρεί στην ολότητά της την πνευματική-

αθλητική αυτή δράση, προτίθεται όμως, να την ενισχύει

με τακτική επιχορήγηση στο μέτρο των δυνατοτήτων

της.

Η επιχορήγηση για το 2010 του Σκακιού ανέρχεται στο

ποσό των 450.000€.

Το Σκάκι στα ενισχυμένα αθλήματα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α.Ο.Κ.: 
Α.Ο “ΚΟΡΩΠΙ” - “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ” 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/04/2010 ΩΡΑ 17:00 ΓΗΠΕΔΟ “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ” 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ: 
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (17.00) ΓΗΠΕΔΟ:ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ  ΑΝΔΡΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/04/2010 20:00:00 - Γήπεδο ΙΩΝΙΚΟΥ 

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΜΠΑΣΚΕΤ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ: 
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ- ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2010 21:30 ΓΗΠΕΔΟ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ Α ΕΣΠΑΑΑ: 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνε-

δρίασή της, την Τρίτη 06/04/10 αποφάσισε τις ποι-

νές που αναγράφονται παρακάτω για διάφορες πα-

ραβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και ομάδες: 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1. ΖΑΛΟΥΜΗΣ Σ. (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), 1 Αγωνιστική 

2. ΛΕΖΑΚΗΣ Κ. (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), 1 Αγωνιστική 

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΟΥ

1. Στο σωματείο ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ χρηματικό

πρόστιμο 400€ και άμεση αποζημίωση του ταρτάν

του γηπέδου Παλλήνης που προκλήθηκαν από ρή-

ξη βεγγαλικών των φιλάθλων τους.

2. Στο σωματείο ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ χρηματικό πρόστιμο

200€ και άμεση αποζημίωση του ταρτάν του γηπέ-

δου Παλλήνης που προκλήθηκαν από ρήξη βεγγα-

λικών των φιλάθλων τους

3. Στο σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Επίπληξη και

στον ΚΑΝΑΚΙΔΗ Α. (Εκπρόσωπο) Επίπληξη και

χρηματικό πρόστιμο 20€ 

4. Στο σωματείο ΑΟ ΑΝΟΙΞΗ Επίπληξη

5. Στο σωματείο ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ Επίπληξη

6. Στο σωματείο ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Προειδοποίηση και

τον ΚΑΤΣΙΚΑ Μ (Προπονητή) επίπληξη

7. Στο σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ Επίπληξη και τον

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΜ. (β. προπονητή) Επίπληξη

8. Στο σωματείο ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Επίπληξη και στους ΦΥ-

ΤΙΛΗ Γ. (Πρ.) Επίπληξη, ΚΑΡΥΣΤΙΝΟ (Εκπ) Επίπληξη 

9. Στο σωματείο ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Επίπληξη και χρη-

ματικό πρόστιμο 30€ και στον ΒΟΥΚΕΛΑΤΟ Θ. (Εκ-

πρ) 30 ημερολογιακές ημέρες εκτός αγωνιστικών

χώρων και χρηματικό πρόστιμο 40€

10. Στο σωματείο ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ προειδοποίηση

και στον ΚΕΡΚΥΡΑ Σ (Προπ.) Επίπληξη

11. Στο σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Προειδο-

ποίηση και στον ΧΟΡΤΣΑ Δ. (Προπ) Επίπληξη

12. Το σωματείο ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝ.Ν.ΜΑΚΡΗΣ προ-

ειδοποίηση και τον ΤΣΕΛΙΟ Χ. (Β.Προπ) Επίπληξη 

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ JUNIOR 
1. Στο Σωματείο ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ χρηματικό πρόστιμο

50€

Η Πολιτεία αναστέλλει άμεσα κάθε χρη-

ματοδότηση προς την ΕΠΟ, τη Σούπερ

Λίγκα και την ΕΠΑΕ, μέχρι να εξαλειφθεί

η βία από τα γήπεδα. Αυτό ανακοίνωσε ο

γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Πάνος

Μπιτσαξής, σε συνέντευξη Τύπου, τονί-

ζοντας ότι ο ΟΠΑΠ δεν μπορεί να διαφη-

μίζεται μέσω ενός βίαιου προϊόντος. Πα-

ράλληλα, ο Π. Μπιτσαξής διευκρίνισε ότι

από την αναστολή της χρηματοδότησης

εξαιρείται η εθνική ομάδα. «Οι Έλληνες

πολίτες παρακολουθούν με οργή και

αγανάκτηση αναξιόπιστα πρωταθλήμα-

τα, όπου επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας

και της τυφλής βίας» ανέφερε χαρακτη-

ριστικά, ενώ επισήμανε: «Τον κατήφορο

του ελληνικού ποδοσφαίρου προσπάθη-

σε να ανακόψει η Πολιτεία μ΄ ένα θεσμι-

κό διάλογο με όλους τους φορείς του

επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ακόμη

και με τους οργανωμένους οπαδούς. Δυ-

στυχώς, όμως, οι συμφωνίες κυρίων κα-

τέρρευσαν από τις εξελίξεις με τα σοβα-

ρά επεισόδια σε διάφορα γήπεδα».

Τόνισε ακόμη ότι «Ο ΟΠΑΠ καταβάλλει

23 εκ. ευρώ στη Σούπερ Λίγκα, 9 εκ. στη

ΕΠΑ, 3 εκ. κατ΄ ευθείαν στην ΕΠΟ, ενώ

5 εκ. δίνονται ακόμη μέσω ειδικών συμ-

βάσεων. Με εντολή του υπουργού Πολι-

τισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλά-

νου, και σε απόλυτη συνεργασία με τον

υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχά-

λη Χρυσοχοΐδη, αλλά και κατόπιν εισή-

γησης της ΓΓΑ, αναστέλλεται κάθε χρη-

ματοδότηση από τον ΟΠΑΠ στο επαγ-

γελματικό ποδόσφαιρο, μέχρι να πειστεί

η Πολιτεία ότι το επόμενο πρωτάθλημα

θα είναι ειρηνικό και όχι γεμάτο βία. 

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, εξή-

γησε ότι για να γίνει επανέναρξη της

χρηματοδότησης του επαγγελματικού

ποδοσφαίρου θα πρέπει:

1) Να αυστηροποιηθεί το πειθαρχικό δί-

καιο της ΕΠΟ και να επιβάλλονται οι κα-

τάλληλες ποινές για επεισόδια που ενέ-

χουν κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και

εκτεταμένες καταστροφές αθλητικών

εγκαταστάσεων.    

2) Να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα προ-

βλέπουν τη δραστική παρέμβαση της

ΕΠΟ για αναβολή αγώνων, όταν δεν

υπάρχει η αναγκαία ασφάλεια για τους

θεατές.

3) Να θεσπιστούν μέτρα που να ρυθμί-

ζουν τις μετακινήσεις οπαδών, ώστε οι

ΠΑΕ να έχουν την αντικειμενική ευθύνη

γι΄ αυτές.

4) Να ληφθούν μέτρα, που θα πείσουν

την Πολιτεία, ότι η αθλητική δικαιοσύνη

απονέμεται με αξιόπιστο τρόπο.

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού συ-

μπλήρωσε ότι το υπάρχον πειθαρχικό δί-

καιο είναι ελλιπές, ενώ πρόσθεσε πως οι

ποινές που επιβάλλονται είναι ...χάδι.

Ανακοίνωσε ακόμη πως η Πολιτεία θα εκ-

πονήσει ένα κώδικα διοικητικών ποινών.

Ήδη συγκροτήθηκε μια Επιτροπή (στην

οποία μετέχουν οι γενικοί γραμματείς

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κα-

θώς και τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι),

έργο της οποίας είναι η σύνταξη αυτού

του κώδικα διοικητικών ποινών. Ο κώδι-

κας θα ισχύσει, εάν χρειαστεί, ως συ-

μπληρωματικός αυτού της ΕΠΟ.

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο,

ο γγ Αθλητισμού υπογράμμισε, ότι η σχε-

τική σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί

από την προηγούμενη κυβέρνηση, πα-

ρουσιάζει αρκετά κενά και θα εξετα-

στούν. 

Σχετικά με τη στάση της Αστυνομίας σε

γήπεδα, όπου σημειώνονται επεισόδια, ο

Π. Μπιτσαξής διευκρίνισε: «Η Αστυνομία

δεν μπορεί να διακόψει ή να αναβάλλει

αγώνα. Θα υπάρξουν, πάντως, σχετικές

ρυθμίσεις».

Αναστολή χρηματοδότησης λόγω βίας στα γήπεδα 
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Κάθε χρόνο από το 1937 που ονομάστηκε

το Μεσολόγγι Ιερά Πόλις, το Σαββατοκύ-

ριακο των Βαΐων το Μεσολόγγι ξαναζεί

τις λαμπρές μέρες της Εξόδου. 

Η αναγνώστριά μας και γνωστή από τον

Ομιλο Φίλων Βουνού και θάλασσας, Δέ-

σποινα Κουρουπάκη, βρέθηκε εκεί και ξα-

νάζησε - όπως γράφει - τις ηρωϊκές στιγ-

μές του, τις οποίες μας μεταφέρει με την

πένα της και πολύ την ευχαριστούμε για το

κλίμα που μας μετέφερε.

Με σεμνή, κατανυκτική παρέλαση αντιπρο-

σωπειών, συλλόγων, φορέων,  με τις αρχοντι-

κές παραδοσιακές φορεσιές τους, από όλη

την Ελλάδα έδωσαν και φέτος το παρόν στο

ηρωικό Μεσολόγγι για να τιμήσουν τους

«Ελεύθερους Πολιορκημένους».  Για δέκατη

χρονιά η Αλέκα Ράπτη και ο Νικήτας Φιλιπ-
πόπουλος, μέσα από τον ραδιοφωνικό τους

σταθμό, έκαναν την εορταστική αναμετάδο-

ση με πάθος και αγάπη για τον τόπο τους και

την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

Ας παρακολουθήσουμε όμως τις τελευταίες

στιγμές της Ιερής Πόλης, όπως τις περιγρά-

φει στα απομνημονεύματά του ο Νικόλαος
Κασομούλης.
«…..Από τα μέσα του Φλεβάρη του 1826 άρ-

χισαν πολλές φαμίλιες να στερούνται το ψω-

μί.  Μια γυναίκα, μυστικά με άλλες δύο φαμί-

λιες έσφαξαν ένα γαϊδούρι, μια συντροφιά

Κραββαριτών έσφαξαν το σκύλο τους.  Ο συ-

νεργάτης του τυπογράφου Μεσθενέα έσφα-

ξε κι έφαγε μια γάτα, το ίδιο και πολλοί άλ-

λοι.  Ο ιατρός Στεφανίτης από τη Λευκάδα

εμαγείρευσε το σκύλο του.  Από τα μέσα του

Μάρτη αρχίσαμε να τρώμε τις πικραλήθρες,

χορτάρι της θάλασσας.  Ποντικός δεν έμεινε

και τυχερός ήταν αυτός που θα’βρισκε έναν.

Βατράχους δεν είχαμεν κατά δυστυχίαν….!

Τώρα δεν βλέπεις παρά μόνον σκιές…. Κορ-

μιά σκυφτά μισόγυμνα…. Αρμοί και κατακλεί-

δια αχνά ξεπεταγμένα…. Μάτια βαθουλά….

Κούφια κουφάρια, από την πείνα χορτασμέ-

να, γονατισμένα απ’ τη συμφορά.

Κι όμως τίποτε δεν βάζουν με το νου.  Μονά-

χα τα’άγιο ψωμάκι κάπου λίγο παρακαλάνε

να βρεθεί….. η λαχτάρα της ζωής γίνεται πιο

ζωντανή…. Κι αυτό ο εχθρός το ξέρει και κά-

νει νέες προτάσεις δελεαστικές για παράδο-

ση.  Κι εκείνοι ούτε ν’ακούσουν! Γιατί όλοι

τους είχαν πιεί και είχαν μεθύσει με το «Θείο

πιοτό» που λεγόταν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.   Είναι αυ-

τό που πρέπει στον αληθινό άνθρωπο να βρί-

σκεται ένα με το αίμα του και σε αναλογία μι-

σό-μισό, ώστε το ένα να μη μπορεί να υπάρ-

ξει χωρίς το άλλο.  Γι’αυτό και όταν την στε-

ρήθηκαν οι « Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» δεν

λογάριασαν τους αμέτρητους θανάτους.  Κι

όταν πλέον είχαν καταντήσει «οι άνθρωποι

να

μη

να

μη

βρίσκουν γης να πατήσουν και οι πεθαμένοι

για να κοιμηθούν» αποφασίστηκε εις πείσμα

όλων των πειρασμών, των περιστάσεων και

των υποσχέσεων, αποφασίστηκε η ΄Εξοδος.

ΕΞΟΔΟΣ Ω!! αν μπορούσαμε να νιώσουμε
αυτή τη στιγμή τι εσήμαινε αυτή η λέξη:
Ε Ξ Ο Δ Ο Σ!!!

Και βοήθεια;; Πού ήταν η βοήθεια;;

Και αν οι Μεσολογγίτες είχαν μεθύσει με το

«Θείο Πιοτό της Ελευθερίας» οι κυβερνήτες

είχαν μεθύσει με το «Θείο πιοτό της Εξου-
σίας».
Από τους πρώτους κιόλας μήνες της επανά-

στασης έγινε φανερό το χάσμα μεταξύ Φιλι-

κών, που αποτελούσαν την δημοκρατική πο-

λιτική παράταξη της επαναστατημένης Ελλά-

δας, και Κοτζαμπάσηδων του Μοριά που με

κύριο όργανο εξουσίας, την Πελοποννησιακή

γερουσία αλλά και τις τοπικές δημογερο-

ντίες, εκπροσωπούσαν την ολιγαρχική παρά-

ταξη. Η άρνηση των τελευταίων να δεχτούν

τις προτάσεις του Δημητρίου Υψηλάντη, πλη-

ρεξούσιου του Μοριά και γενικού επιτρόπου

της Ανωτάτης αρχής, με τις οποίες απαιτού-

σε από τους κοτζαμπάσηδες τον πλήρη έλεγ-

χο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

της επανάστασης πόλωσε το ήδη τεταμένο

κλίμα. Ακολούθησε η εθνοσυνέλευση της

Επιδαύρου με την οποία επισφραγίστηκε η

ήττα των Φιλικών αφού παραμερίστηκαν

εντελώς από την πολιτική εξουσία.

Και ενώ οι πολιορκίες στο Μεσολόγγι είχαν

αρχίσει από το 1822 και στα τέλη του 1824

ήταν ήδη σε μια πολύ κρίσιμη φάση που με

την βοήθεια του Ναυπλίου θα μπορούσε να

αντέξει…..Στις 20 Ιουλίου 1824 έφτασαν και

τα χρήματα του δανείου από την αγγλική κυ-

βέρνηση. Έτσι η κυβέρνηση Κουντουριώτη

ενισχύθηκε με ένα υπέρογκο χρηματικό πο-

σό, το οποίο χρησιμοποίησε για δικούς της

συμφεροντολογικούς σκοπούς μοιράζοντας

το επιλεκτικά, μόνο σε φίλα προσκείμενους

σε αυτή.  Επόμενη κίνηση ήταν η διενέργεια

βουλευτικών εκλογών και η σύγκληση του

νέου βουλευτικού την 1η Οκτωβρίου. Κατά

κύριο λόγο η βουλή απαρτιζόταν από νησιώ-

τες, συμμάχους των Κουντουριωταίων και

γενικώς των Υδραίων. Αυτή εξέλεξε πρόεδρο

της κυβέρνησης τον Γεώργιο Κουντουριώτη

και μέλη αυτής τους Π. Μπότσαρη, Αν. Σπη-

λιωτάκη, Ιωάννη Κωλέττη και Ασημάκη Φωτή-

λα, ο οποίος όμως παραιτήθηκε λίγο αργότε-

ρα.

Και ενώ οι γενναίοι Μεσολογγίτες, φιλέλλη-

νες, Σουλιώτες πολεμούσαν γενναία τις ορ-

δές του Ιμπραήμ και του Κιουταχή……… οι

κυβερνήτες επαναπαύονται στις δάφνες

τους αφού πριν ένα χρόνο……..

Στις 23 Ιανουαρίου του 1825 όλα έχουν τε-
λειώσει. Ο Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Γρί-

βας, οι Γεώργιος και Χρύσανθος Σισίνης, οι

Σωτήρης και Ιωάννης Νοταράς, οι Δεληγιαν-

ναίοι και μερικοί άλλοι φυλακίζονται στο μο-

ναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Ο

Ασημάκης Φωτήλας διέφυγε της συλλήψεως

ενώ ο Παλαιών Πατρών Γερμανός συνελήφθη

από τον Νικολέτο Σοφιανόπουλο και αφού

οδηγήθηκε στη Γαστούνη, από εκεί και πέρα

προχώρησε πεζός, γεγονός πρωτάκουστο

για κληρικό τέτοιας κατηγορίας. Την ίδια επο-

χή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νομίζοντας ότι

θα του δοθεί αμνηστία παραδίνεται στις αρ-

χές και φυλακίζεται στην Αθήνα. Εκεί αφού

βασανίστηκε απάνθρωπα, ρίχτηκε από την

Ακρόπολη στις 26 Ιουνίου 1825. Στον λαό

διαδόθηκε ότι πήγε να δραπετεύσει και τσα-

κίστηκε. Υπεύθυνος για τον θάνατο του ήταν

το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του ο Γκούρας.

Έχοντας φυλακίσει όλους τους πολιτικούς

αντιπάλους της η κυβέρνηση Κουντουριώτη

ήταν ελεύθερη να προωθήσει τα συμφέροντα

της καθώς και αυτά των Άγγλων, των οποίων

ήταν όργανο.

Ο ίδιος ο Ουγκώ, απαντώντας σε έναν μαρ-

κήσιο που τον επέκρινε για την προσχώρησή

του στις δημοκρατικές δυνάμεις, παραδέχε-

ται πως η κρίσιμη χρονιά οπότε ήρθε σε ρήξη

με την μοναρχία, ήταν το 1827 – ένα έτος δη-

λαδή, μετά την πτώση του Μεσολογγίου. Και

έμμετρα θα διατρανώσει:

«Είμαι ακόμα με το ίδιο βλέμμα, 
στραμμένο σ’ έναν άλλο ουρανό.
Δεν φταίω εγώ αν το αιώνιο γαλάζιο του
είναι ωραιότερο 
από τα ταβάνια των Βερσαλλιών 
στα μάτια μου που ανατριχιάζουν 
ακούγοντας αυτήν την κραυγή: 
Ελευθερία!»

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Πηγές: - Αρχείο Αναμετάδοσης Ραδιοφωνικού Σταθμού

Μεσολογγίου  και Διαδίκτυο

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΗΡΩΪΚΗ “ΕΞΟΔΟ”
«Ότι ήταν να λεχθεί εδώ σ’αυτόν τον τόπο και την ιστορία του, έχει λεχθεί.  Δεν
υπάρχει λόγος να το επαναλάβουμε.  Εκείνο που θα επιθυμούσαν οι νεκροί, αν
μπορούσαν να επιθυμούν ακόμη, θα ήταν να ερχόμαστε εδώ και να τους εξι-

στορούμε τα πεπραγμένα μας. Να τους λέμε τι την κάναμε την
Ελευθερία που μας έδωσαν. Τι φτιάξαμε μ’ αυτή; Και το σπουδαιό-

τερο απ’ όλα να τους αναφέρουμε πόσο κοντά και πόσο μακρυά βρίσκεται η ψυ-
χή μας από την ψυχή στου Μεσολογγιού.
...
Το Μεσολόγγι υπήρξε η τελευταία μεγάλη αχυροποίητη Ακρόπολη του Ελληνι-
σμού και θα έπρεπε να μάθουμε τα παιδιά μας να την διακρίνουν.  Να ιδούν αυ-
τό το ύψος που δεν μετριέται με τα κοινά μέτρα, γιατί ξεπερνάει όλα τα αν-
θρώπινα μέτρα. Αλλά γι’ αυτό θα έπρεπε να τα μάθουμε να κοιτάζουν προς τα
πάνω και όχι εκεί που κοιτάζουν σήμερα».

Νικηφόρος Βρεττάκος - έκδοση: «Λόγος για το Μεσολόγγι»


