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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ
του Συστήματος

― Οικονομική Επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

― Αρπακτική επέλαση κατά των ΝοτιοΕυρωπαίων

― «Ανθρωπιστικοί» βομβαρδισμοί στη Λιβύη

― Εξεγέρσεις «εκδημοκρατισμού» στη Β. Αφρική

και Συρία

― Υποτέλεια των Κρατών στις «αγορές»

― Πυρηνικό σοκ στην Ιαπωνία και ιδιωτικές εταιρείες.

Φαινομενικά ασύνδετα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά

γεγονότα και ακραία φυσικά φαινόμενα. 

Ασύνδετα και αδιανόητος ο συσχετι-

σμός τους, ακόμη και για τους πρωτα-

γωνιστές της πολιτικής δράσης.

Κι όμως σε μια βαθύτερη, δευτέρου

βαθμού νοητική-κριτική ανάλυση απο-

καλύπτεται έκδηλος ο κοινός 

συντελεστής, αίτιος και δημιουργός,

δράστης και καρπωτής, το

κεφαλαιοκρατικό σύστημα.

Στο συγκεκριμένο όρο πρέπει να κάνουμε

μια διευκρίνηση. Από κοινωνικό-πολιτική

άποψη όταν αναφερόμαστε στο «κεφά-

λαιο» δεν εννοούμε τη μικροεπιχείρηση, τη βιοτεχνία και τη

μικρή βιομηχανία ακόμη, ούτε την αντίστοιχου επιπέδου εμ-

πορική και κατασκευαστική επιχείρηση. Εννοούμε το με-

γάλο κεφάλαιο και κυρίως το χρηματοπιστωτικό – στέρφο,

μη παραγωγικό, τοκογλυφικό και τυχοδιωκτικό – κεφάλαιο.

Κι επειδή την τελευταία χρονιά έχουμε γίνει όλοι λίγο –

πολύ «οικονομολόγοι» και ακούσαμε για τις μεγάλες «επεν-

δυτικές» τράπεζες (ναι, με εισαγωγικά, γιατί δεν είναι επεν-

δυτής1 ο παπατζής χαρτοπαίκτης, και αυτό ακριβώς είναι),

μάθαμε για τους «οίκους αξιολόγησης» (τους αβανταδό-

ρους, δηλαδή)… «εντρυφήσαμε» στα spreads, στα swaps,

τα splits κι όλους τους άλλους καινοφανείς όρους, που πριν

από μερικές δεκαετίες δεν τους γνώριζαν, ή τουλάχιστον 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Η βία στη 
Λαυρεωτική”

Σελίδα 24

Προϋπολογισμός 
στο Κορωπί 

Σελίδα 12

Ορισμός ΔΕΔ &
Νομικού προσώ-
που στα Σπάτα

Σελίδα 16

“Η οικονομική κρίση 

και η αντιμετώπισή της”

Εκδήλωση της “Σπίθας” 

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης 

Σελίδα 3

Σελίδα 23

Περιφερειακοί 

αγώνες optimist
Σελίδα 22

Το βόλεϊ 

σε άνοδο

Ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές κορίτσια και αγόρια παρήλασαν τιμώντας την
ημέρα της 25ης Μαρτίου και τους αγωνιστές της. Στιγμιότυπο από την παρέλαση της
Βάρης.

Αλλη μία διγλωσσία περί καταστημάτων,

μουσικής και νομιμότητας στα 3Β

«Να τους δώσουμε άδειες,
να τις φτιάξουνε» Σελίδες 6,7
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Είναι “πραξικοπηματική εξου-
σία” Γεώργιος Κασιμάτης Σελ. 8

Προέλληνες και 
Πρωτοέλληνες Γ. Κορναράκης Σελ. 8

“Μάθε παιδί μου γράμματα”
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 8

Τώρα που άρχισες να καταλα-
βαίνεις Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Παρήλασαν περιφρονώντας επι-

σήμους... Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Ξανά Κτηματολόγιο στο Κο-

ρωπί Σελ. 12

Βραβεύσεις στο 2ο Δημοτικό Κορω-
πίου για ...γραμματόσημα Σελ. 12

Διεθνής Διαγωνισμός Grand Prix
Σελ. 15

Διατροφικός Κώδικας! Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΤελευταίες αναλαμπές του συστήματος
Συνέχεια από τη σελ. 1

δεν τους χρησιμοποιούσαν ούτε γνω-

στοί διεθνώς οικονομολόγοι, όπως ο

Κέυνς, ο Γκαλμπρέιθ, αλλά και οι δικοί

μας Ξεν. Ζολώτας, Αγγελόπουλος

κλπ. Ήταν αναγκαίο να κάνουμε αυτή

τη διευκρίνιση. Αναγκαία αυτή η διευ-

κρίνιση γιατί κάποιοι, εκόντες-άκοντες

μπλέκουν το …περίπτερο με το Care-

four ή τον …σαράφη2 της οδού Αθη-

νάς με την Goldman Sachs! Μακρύς ο

κατάλογος των ετερόκλητων εννοιών. 

Ας επανέλθουμε όμως, μετά την ανα-

γκαία αυτή διευκρίνιση, «στον τόπο

του εγκλήματος»: Στις επιθετικές ανα-

λαμπές – προ της καταρρεύσεως –

αυτού του κεφαλαιοκρατικού συστή-

ματος.

Τι «αυτού» δηλαδή, αφού δεν υπάρχει

άλλο. Η πλεονεξία και η αρπαγή είναι

σύμφυτες με το κεφαλαιοκρατικό σύ-

στημα. Απλά, στα πρώτα του στάδια της

ανάπτυξης του καπιταλισμού επικαλύ-

πτετο, από τα θετικά του στοιχεία. Τη

δραστηριότητα, την ευρηματικότητα, τη

δημιουργία, την παραγωγικότητα και την

οικονομική ανάπτυξη. Στην συνέχεια,

μαζί με την υπερεκμεττάλευση του αν-

θρώπινου δυναμικού και των φυσικών

πόρων, πέρασε από τα στάδια της πρώι-

μης αποικιοκρατίας και των ανταγωνι-

στικών πολέμων επικράτησης για να

καταλήξει στην τελευταία λυσσώδη αρ-

πακτική επίθεση επιβίωσης κατά πάντων. 

Επιτίθεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, της οποίας χρησιμοποιεί τις δομές

και τους θεσμούς ως μοχλό επίτευξης

των στόχων του. 

Κατάδηλο φαινόμενο κανιβαλισμού, δη-

λαδή. Το ότι στρέφεται κατά της Ε.Ε.

είναι ολοφάνερο, γιατί πώς αλλιώς μπο-

ρεί να ερμηνευτεί η οικονομική κατα-

στροφική επίθεση κατά χωρών της Ε.Ε.

και των λαών της, κι όχι μόνον κατά των

ασθενεστέρων (Ελλάς, Ιρλανδία, Πορ-

τογαλία κλπ), αλλά και κατά των ισχυ-

ροτέρων (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία),

όπου με μέτρα λιτότητας, αποδιοργά-

νωσης, συρρίκνωσης και διάλυσης του

κοινωνικού κράτους, αρνητικής ανάπτυ-

ξης, περικοπές αμοιβών και εκτίναξη της

ανεργίας, οδηγεί σε συγκρουσιακή αλ-

λοίωση στον κοινωνικό τους ιστό και

στην τελική αποσύνθεσή του. 

Πώς με τέτοιες συνθήκες λοιπόν μπορεί

να συνεχίσει να υφίσταται Ευρωπαϊκή

Ένωση; Οδηγούμαστε σε άγριες κατα-

στάσεις και οι μηχανισμοί καταστολής

των υποχείριων, του συστήματος, κυ-

βερνήσεων, όχι μόνον θ’ αποδειχθούν

ανίκανοι αποτροπής ακραίων φαινομέ-

νων, αλλά πιθανότατα ν’ αλλάξουν

στρατόπεδο, όπως επανειλημμένα στην

ιστορία έχει συμβεί. 

Βέβαια το πρώτο στάδιο είναι η αρπα-

κτική επέλαση των κεφαλαιο-αγορών

κατά των χωρών της Μεσογειακής κυ-

ρίως Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλά-

δας, που σφυρηλατήθηκε ως ο πλέον

«αδύναμος κρίκος», ενώ «παραδό-

ξως» διαθέτει εμφανή και κρυφό

πλούτο. Η μέθοδος ήταν απλή και

γνωστή: Καταχρέωσαν πρόθυμα και

τεχνηέντως ένα έθνος, με υποθήκη τις

πλουτοπαραγωγικές πηγές και την

ίδια του τη χώρα και τώρα απαιτούν να

τη «βγάλουν στο σφυρί».  

Μέσα στη μεθοδολογία – τρόπους επι-

βολής, αρπαγής και «ανάπτυξης» του

χρηματο-πιστωτικού κεφαλαιοκρατι-

κού συστήματος είναι οι πόλεμοι –

τώρα πλεον, «ανθρωπιστικοί» - οι συρ-

ράξεις, οι συγκρούσεις και οι δημο-

κρατικές (εντός ή εκτός εισαγωγικών)

εξεγέρσεις. Εξεγέρσεις υποκινούμε-

νες πολλές φορές, υποθαλπτόμενες,

καθοδηγούμενες και βεβαίως ενι-

σχυόμενες, όπως οι εν εξελίξει στη

Λιβύη και στη Συρία και λιγότερο –

ίσως – στην Τυνησία και την Αίγυπτο.

Τα πετρέλαια πολλά βλέπεις, και οι

άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές επί-

σης, καθώς και οι γεωστρατηγικοί

σχεδιασμοί διαμόρφωσης και ελέγχου

της ευρύτερης περιοχής. Εξ’ άλλου σ’

αυτές τις κατεστραμένες χώρες απ’

τους πολέμους (π.χ. Ιράκ) και τις εμ-

φύλιες συγκρούσεις (Λιβύη), μετά το

σοκ της καταστροφής, θα γίνει «με-

γάλο γλέντι»!…

Μεγάλο γλέντι θα γίνει και στην Ιαπω-

νία, μετά τον πρόσφατο σεισμό και το

τσουνάμι, που ακολούθησε. «…Η αρ-
χική καταστροφή – […] ένας πόλεμος,
ένα τσουνάμι, μια επανάσταση, μια οι-
κονομική κατάρρευση –  εξωθεί ολό-
κληρο τον πληθυσμό σε μια
κατάσταση συλλογικού κλονισμού –
όπως είναι φυσικό – […] και οι κοινω-
νίες που βρίσκονται σε κατάσταση
σοκ παραιτούνται συχνά απ’ όσα θα
υπερασπίζονταν σθεναρά υπό διαφο-
ρετικές συνθήκες»3. 

Η υποτέλεια των Κρατών στις «αγο-

ρές» είναι δεδομένη πλέον και κατα-

φανής. Υποτέλεια των κρατών και

ανεπαισθήτως ακόμη, των λαών. 

Και γεννάται το απλό ερώτημα, πώς

είναι δυνατόν τα εξ’ ορισμού κραταιά

– ισχυρά έναντι των ιδιωτών – Κράτη,

που έχουν τη δύναμη και τους μηχανι-

σμούς επιβολής – κοινοβούλια, για να

ψηφίζουν νόμους, δικαστήρια για να

τους εφαρμόζουν, εκτελεστική εξου-

σία, αστυνομία και διοίκηση για να

τους επιβάλλουν, αλλά και στρατό για

να προασπίζουν και να ολοκληρώνουν

την έννοια της ισχύος τους – πώς

είναι δυνατόν τα Κράτη αυτά να είναι

υποτελή σε όποιους ιδιώτες, νομικά ή

φυσικά πρόσωπα, εμφανή και συνή-

θως αφανή, που η μόνη τους ισχύς

είναι το χρήμα, που στην πραγματικό-

τητα, στο μεγαλύτερο μέρος του είναι

«λογιστικό», ληστρικό και «μαγικό»!

Προφανώς, είναι δυνατόν!

Ναι, αλλά για πάρα πολλούς δυστυ-

χώς, αυτό το σύστημα της «ιδιωτικής

πρωτοβουλίας» είναι που οδηγεί στην

«ανάπτυξη» και την ευημερία – των

λίγων -  και στη λανθάνουσα επιβίωση

των πολλών, το άγχος, την ανασφά-

λεια, την αγωνία για το μέλλον, την

κατάθλιψη για το παρόν!

Αυτό το σύστημα μόλυνε το περιβάλ-

λον, όξυνε τις αντιθέσεις και την ανι-

σότητα στην κοινωνία. Το «άλλο»

απέτυχε. Είναι σίγουρο όμως, ότι

υπάρχει και τρίτος «δρόμος» προς

όφελος της κοινωνίας και μέσω της

κοινωνίας· δηλαδή όλων μας!

Τραγική και εξώφθαλμη απόδειξη της

βουλιμικής διάθεσης της «ιδιωτικής

πρωτοβουλίας» είναι η πρόσφατη πε-

ρίπτωση του δυστυχήματος των πυ-

ρηνικών εργοστασίων της Ιαπωνίας

μετά το ακραίο και απρόβλεπτο, ως

προς το μέγεθός του, φυσικό φαινό-

μενο του ισχυρού σεισμού και της

εφιαλτικής σεισμογενούς θαλάσσιας

πλημμυρίδας (τσουνάμι), που ακολού-

θησε. 

Η «εταιρεία» επί πέντε ολόκληρες ώρες

έμεινε άπραγη για να μη χαλάσει τους

σαραντάχρονους αντιδραστήρες της, με

τη χρήση θαλάσιου νερού, για την ψήξη

τους. Κι ακόμη τι επιρροές είχαν ασκη-

θεί κατά την κατάρτιση των συμβάσεων

εκμετάλευσης, ώστε ν’ αποφύγει η ιδιω-

τική εταιρεία τη δέσμευση για λήψη

πλέον δραστικών και αποτελεσματικών

αλλά βεβαίως δαπανηρών μέτρων προ-

στασίας.

Ένα ακόμη σεισμικό, πλημμυρικό και

ραδιενεργό σοκ στην Ιαπωνία, αυτή τη

φορά, που θα περιορίσει τις λαϊκές

απαιτήσεις και θα εκτινάξει στα ύψη

τα κέρδη επενδυτικών επιχειρήσεων.

Εως πότε;

――――――――
1. Επενδυτής (αγγλ. Investor) ως καθαρώς οικον.

όρος είναι ορθός, εκτός εισαγωγικών.

2. Σαράφης: αργυραμοιβός (δαν. Από Τουρκικά)

3. «Το ΔΟΓΜΑ του ΣΟΚ» της Ναόμι Κλέιν

Η Βάρη κι η Βουλιαγμένη στην

Πολεοδομία Μαρκοπούλου

Η Βάρη και η Βουλιαγμένη θα συνεχίσουν να λει-

τουργούν με τις Επιτροπές Κρίσεως της Πολεοδομίας

Μαρκοπούλου, έως ότου γίνει η ενοποίηση της Πο-

λεοδομίας, αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου.
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“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” και στον ΤΥΠΟ

Καναλάρχες – Εργολάβοι, Μεγαλοεκδότες και “Ηρωδιάδες”

Θέλουν να πνίξουν τις ελεύθερες φωνές του Τοπικού Τύπου
Μετά τη στοχευμένη «εαρινή» επίθεση του ΕΒΕΑ και της

«Καθημερινής», πέρυσι (κοίτα «7η» της 12/6/10), η «Καθη-

μερινή της Κυριακής 20/3/10 στο οικονομικό της ένθετο

«ξαναχτύπησε τα «Ασύναμα» ημερήσια έντυπα και κυρίως

τον τοπικό τύπο. Επιχειρεί να προετοιμάσει το έδαφος, για

να κλείσει το «σωληνάκι αιμοδοσίας» του τοπικού τύπου,

μέσω των …ισολογισμών των Ανωνύμων εταιρειών. Στη

συγχορδία και η ηλεκτρονική έκδοση του capital που προ-

θυμοποιήθηκε να δημοσιεύσει τους ισολογισμούς …δω-

ρεάν, στην ιστοσελίδα του. 

Ολα στα πλαίσια συντονισμένης επιθεσης για τον πλήρη

έλεγχο των ΜΜΕ, αφού στην εκστρατεία πήραν μέρος και

17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τροπολογία τους επί του Νο-

μοσχεδίου!

Το δημοσίευμα της «καθημερινής» συγκεκριμένα, με τίτλο

διασκευασμένο από το κίνημα «Δεν πληρώνω» - ώστε να το

γελοιοποιήσει κι εκείνο, που ενοχλεί – γράφει: «Κίνημα…

«δεν δημοσιεύω ισολογισμούς, από εταιρείες» και υπότιτλο:

«προτείνουν να αναρτώνται στο διαδίκτυο». Και ακολουθεί

στο κείμενο το επιχείρημα: «Όταν γίνονται περικοπές για να

σωθούν θέσεις εργασίας, δεν είναι δυνατό να υποχρεώνον-

ται οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν ποσά για τη δημοσίευση

των ισολογισμών τους, λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο-

μηχανιών Βορ. Ελλάδος». Στο περσινό δημοσίευμα είχε επι-

καλεσθεί αντίστοιχες δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αξίζει να προσεγ-

γίσετε τη σαθρότητα των ισχυρισμών, ανατρέχοντας στην

ιστοσελίδα μας [(www.ebdomi.com) στην «Αναζήτηση» αρ-

χείου, στο αριστερό της σελίδας και πληκτρολογώντας «δη-

μοσίευση ισολογισμών»].

Το «δυσβάστακτο» κόστος

και οι επιπτώσεις καταργήσεως

Ξέρετε πιο είναι το κόστος, η «δυσβάστακτη» ετήσια επι-

βάρυνση – από τη δημοσίευση των ισολογισμών στον το-

πικό τύπο, για τις βιομηχανίες και τις άλλες Α.Ε.; 

Το πολύ 900 ευρώ για ολοσέλιδο περίπου ισολογισμό, από

τα οποία τα 450 ευρώ είναι ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος

που εισπράττει το δημόσιο και αγγελιόσημο υπερ των…

δημοσιογράφων και του κόστους λειτουργίας του ΤΣΠΕΑΘ

(μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ). Επειδή τώρα οι Α.Ε. υποχρε-

ούνται να τον δημοσιεύσουν και σε μια οικονομική καθώς

και μια ημερήσια εφημερίδα, τριπλασιάστε το ποσόν για να

φτάσετε στα 2.500 – 3.000 ευρώ, από τα οποία επαναλαμ-

βάνω τα μισά πάνε στο δημόσιο και στον ασφαλιστικό

φορέα.

Αν λοιπόν, πρόκειται να διασωθούν έτσι οι επιχειρήσεις, χα-

λάλι, ας κλείσουν οι εφημερίδες!!!

Αλλά ποιές εφημερίδες; Οι «μεγάλες» των συγκροτημάτων

δεν θα κλείσουν . Θα κλείσουν οι μικρές. Οι μικρές περιφε-

ρειακές, που η Π.Ο.Ε.ΣΥ. τις υπολογίζει σε 300, οι οποίες

απασχολούν δημοσιογράφους, συντάκτες, διανομείς και

άλλο προσωικό. Οι “μικρές” που πληρώνουν πραγματικά δυ-

σβάστακτα ποσά σε τυπογραφεία, που απασχολούν εργα-

ζόμενους επίσης, σε χαρτεμπόρους και βιομηχανίες χάρτου

και μελανιών, όπου κι εκεί απασχολείται προσωπικό και πάει

λέγοντας. 

Έμαθαν τίποτα οι σπουδαίοι οικονομολόγοι για την αλυσίδα

της οικονομίας; 

Γνωρίζουν πόσες επιχειρήσεις καταρτίσεως και δημοσιεύ-

σεως ισολογισμών θα κλείσουν και πόσο προσωπικό απα-

σχολούν μαζί με τους επιτηδευματίες, όλες αυτές οι

επιχειρήσεις εφημερίδων, τυπογραφείων, δημοσιεύσεων,

διανομής, χάρτου κλπ; 

Ποιός είναι ο σκοπός δημοσίευσης

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αλλά γιατί πρέπει να δημοσιεύονται οι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ και οι

προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης των Ανωνύμων Εται-

ρειών; Διότι η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων

πρέπει να είναι γνωστή σε όσους καθ’ οιονδήπτε τρόπο συ-

ναλλάσονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Μη μείνετε μόνο σ’

όσους αγοράζουν ή πουλάνε· η διαφάνεια προσελκύει πολ-

λούς παρατηρητές. 

Κι επειδή προβάλεται το επιχείρημα της ηλεκτρονικής δη-

μοσίευσης (στο internet-στο διαδίκτυο), θα πρέπει να λά-

βουμε υπ’ όψη μας ότι το διαδίκτυο το χρησιμοποιεί πολύ

πιο κάτω από τους μισούς από τους ενδιαφερομένους.

Ύστερα, φαντάζεστε ότι έφτασε η εποχή όπου οι διάφο-

ρες αποφάσεις – Συμβουλίων, Δικαστηρίων, Υπουργών –

οι νόμοι και τα Διατάγματα αρκούν να δημοσιεύονται στο

διαδίκτυο; 

Δεν γνωρίζω πότε θα έρθει η εποχή όπου το Σύνταγμα θα

είναι δημοσιευμένο στο www.sindagma.gr!

Γιατί όμως αυτή η πρεμούρα;

Προς τι άραγε όλη αυτή η σπουδή; Μάλλον σε λόγους

άκρως ανταγωνιστικούς πρέπει ν’ αναζητηθεί η απάντηση

και όχι μόνο οικονομικούς, αλλά μονοπωλήσεως της

(παρα)-πληροφόρησης και φίμωσης της ελεύθερης κριτι-

κής σκέψης και γνώμης.

Η διαπλοκή δεν μπορεί να διαχέεται σε πολλούς. Χάνουν

τον έλεγχο!

Επί προσθέτως τέλος, είναι και η πίτα των κρατικών υπο-

χρεωτικών δημοσιεύσεων και διαφημίσεων η οποία διανέ-

μεται σε πολλούς “παρίες” της 4ης εξουσίας. Για να

μεγαλώσει το κομμάτι τους, πρέπει να περιορισθεί ο αριθ-

μός δικαιούχων.

Προτάσεις για οικονομία

Αν θέλουν να κάνουν οικονομία μπορούν:

― Να καταργηθούν, ή έστω να περιοριστούν οι κρατικές ή

ημικρατικές διαφημίσεις: Τι διαφημίζει η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ τα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ κι ένα σωρό εποπτευόμενοι οργανισμοί; Κι

όπως έχετε διαπιστώσει ελάχιστο μέρος διοχετεύεται στον

Τοπικό τύπο κι εκεί, σ’ αυτόν που έχει τις προσβάσεις και

την τοπική διαπλοκή. Τη μερίδα του λέοντος λιμαίνονται

τα μεγάλα συγκροτήματα και τα κανάλια. 

― Όσον αφορά τους ισολογισμούς, αν κάπου πρέπει να

υπάρξει οικονομία, πρέπει να περιοριστεί η δημοσίευση

στον Οικονομικό και στον Τοπικό τύπο. Για την τεκμηρίωση

παραπέμπω και πάλι στην «7η» της 12ης Ιουνίου 2010. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τάσσονται κατά της κατάργησης δη-

μοσίευσης των ισολογισμών και ρητά υπέρ της δημοσίευ-

σης για λόγους διαφάνειας, οι συνδικαλιστικοί φορείς,

ΕΣΗΕΕΑ, Π.Ο.Ε.ΣΥ, ΕΤΗΕΑ, ΕΙΕΕΑ κ.ά.

Κώστας Βενετσάνος

“Η οικονομική κρίση και

η αντιμετώπισή της”

Ομιλητής ο Οικονομολόγος - Αναλυτής Δημήτρης

Καζάκης, στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δη-

μαρχείο της Βούλας, Λεφ. Καραμανλή, τη Δευτέρα

11 Απριλίου στις 7μ.μ.

“ΣΠΙΘΑ” Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών 

Μίκη Θεοδωράκη

Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

Παρασκευή - 1η του μήνα Απρίλη - αν και πρωταπριλιά δεν

είναι ψέμα· σφραγίστηκε η καφετέρια “Σμαρμάγδι” στην πα-

ραλία της Βούλας.

Είχε εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από προσφυγή συλ-

λόγων και κατοίκων της περιοχής. 

Η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει· ο επιχειρηματίας έχει

προσφύγει στο ΣτΕ

και θα εκδικασθεί το

Μάιο.

Κακή εντύπωση, η τα-

χύτητα του δημάρ-

χου· δεν του έδωσε

περιθώριο να μαζέψει

τα πράγματά του ο

επιχειρηματίας, όπως

μας είπε. 

Κακή επίσης εντύ-

πωση η μη γνώση της Δημοτικής Αρχής, ως αρμόδια να

σφραγίσει. Εκανε πολλά πισωγυρίσματα.

Και το απόσταγμα, αν θέλετε, αυτής της υπόθεσης είναι η

αλόγιστη επέκταση κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων,

με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής που απλά εισέπραττε

κάλυψη κοινόχρηστου χώρου.

Οδυνηρό στην εποχή της κρίσης να κλείνουν επιχειρήσεις

και να μένουν στο δρόμο εργαζόμενοι.                         Α.Μ.

Σφραγίστηκε το “Σμαράγδι” στη Βούλα
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Ο Δήμος Σαρωνικού, ευαισθητοποιημένος στο μείζον θέμα

των ναρκωτικών, φιλοξενεί την Κυριακή 10 Απριλίου και

ώρα 6:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου,

την παράσταση που ανεβάζει η Ομάδα Θεάτρου του Κέν-

τρου Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με

τίτλο «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιάκωβου Καμ-

πανέλλη, του μεγάλου Eλληνα θεατρικού συγγραφέα που

έφυγε από  τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. 

Πρόκειται για μία κωμικοτραγική κοινωνική σάτιρα που δια-

πραγματεύεται τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από μία δια-

χρονική οπτική. Εφτά αδέρφια, κληρονόμοι μιας μεγάλης

βιομηχανικής επιχείρησης, ζουν κάτω από την τυραννία ενός πα-
τέρα, που διατηρεί το 50% των μετοχών, κρατώντας έτσι τους δια-
δόχους του σε άγνοια για την μελλοντική υπόσταση του καθενός
μέσα στην εταιρεία. ...Στην πιο άγρια απ' τις μεταξύ τους διαμάχες δια-
πιστώνουν σε απόγνωση ότι κυνηγούν μια τελειωμένη υπόθεση και
ότι επενδύουν σ' ένα μέλλον που δεν το ορίζουν οι ίδιοι.

«Τα τέσσερα πόδια
του τραπεζιού»

Εθελοντική Αιμοδοσία 

στο Μαρκόπουλο

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου  την Κυριακή 3 Απριλίου, στο Κέντρο Υγείας

Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ..  

«Η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία είναι
πράξη αλληλεγγύης και πολιτισμού. 
Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι οφείλουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στην Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου,
για το έργο της όλα αυτά τα έτη», δήλωσε ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης.  

Μέχρι φέτος το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών

Βιβλιοπωλών Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.), οργάνωνε πα-

ραδοσιακά την ανοιξιάτικη έκθεση βιβλίου στο Ζάπ-

πειο.

Τη φετινή χρονιά λόγω του ότι κρίνεται επιζήμιο να

πραγματοποιηθούν τρεις εκθέσεις στον ίδιο χώρο

σε διάστημα πέντε μηνών, η 22η Έκθεση Βιβλίου

«ΑΝΟΙΞΗ 2011» θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία

Κλαυθμώνος από τις 8 έως τις 21 Απριλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Στην Πλατεία Κλαυθμώνος

8-12 Απριλίου

Το ΣΑΒΒΑΤΟ  9   &  ΚΥΡΙΑΚΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, το Ελ-

ληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού και

της Οικογένειας “Το Περιβολάκι”, οργανώνει  Με-

γάλο Πασχαλινό BAZAAR με «ΠΡΩΗΝ ΑΓΑΠΗ-

ΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ»  στο κτίριο του ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ,

Αναπαύσεως  37 – Παιανία

Είναι παλιά μας παράδοση, 26 χρόνια τώρα, να που-

λάμε λίγο μεταχειρισμένα ρούχα και αντικείμενα

που μας προσφέρουν φίλοι, σε  άλλους φίλους!   

Θα βρείτε πολλά φθηνά ενδιαφέροντα ρούχα, κο-

σμήματα, βιβλία και αντικείμενα. 

Συγχρόνως μ’ αυτό το παιχνίδι συμβάλλετε στην

πολύ σοβαρή δουλειά του ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ, που είναι η

φροντίδα παιδιών με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.  

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου από 9:00 π.μ έως 18:00.

«ΠΡΩΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ» 

Πασχαλινό BAZAAR 

«Παίζοντας με τα βαρέα...»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου σε

συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού

Λαυρίου οργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Παί-

ζοντας με τα βαρέα...» την Κυριακή 3 Απριλίου στις 5μ.μ.

στο Παλιό Μηχανουργείο στο Λαύριο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών

σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης των εδαφών των

σχολείων με βαρέα μέταλλα.

Δημόσια Συζήτηση τη Δευτέρα 4 Απριλίου, 7:00μ.μ. στο

Ειδικό σχολείο Ηλιούπολης (Ύδρας και Μνησικλέους 2,

απέναντι από το Δημοτικό Άλσος)

Αντίλογος (ελευθερος κοινωνικός χώρος Ηλιούπολης)

Συμμετέχουν: Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού

– Αργυρούπολης, Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής ΕΜΠ

Τάσος Ταστάνης, Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας &

Πάνος Τότσικας, Πολεοδόμος

Παγκόσμια Ημέρα 

Παιδικού Βιβλίου
Εκδήλωση στο Κορωπί

Σάββατο 2 Απριλίου

Ο Δήμος Κρωπίας πραγματοποιεί εκδήλωση εορτασμού της

Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, το Σάββατο 2 Απριλίου,

στις 11 το πρωί, στη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (

Βασιλ. Κωνσταντίνου 47). 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προβληθεί το Παιδικό Βιβλίο και να

αναδειχθεί η αξία του στην γονεϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού θα διανεμηθούν δωρεάν 300 παι-

δικά παραμύθια οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές της

Ε΄ και Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, από τις

εκδόσεις «Νοstalgia». Τα παραμύθια έχει συγγράψει η Κυριακή

Τρακάδα, δημοσιογράφος-συγγραφέας κάτοικος του Δήμου.

"Η Απολογία του 
Θεόφιλου Τσάφου"

του Νίκου Κούνδουρου

έως και την Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 

Μία ξεχωριστή, επίκαιρη, παράσταση, με ευρύτερα πολι-

τικό χαρακτήρα, που πραγματεύεται με σύγχρονο τρόπο

το διαχρονικό φαινόμενο του φανατισμού και την αμφι-

σημία του κεντρικού της χαρακτήρα.
Το θεατρικό έργο του Νίκου Κούνδουρου «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕ-

ΟΦΙΛΟΥ ΤΣΑΦΟΥ», το οποίο γράφτηκε πριν από 38 περίπου χρό-

νια, παρουσιάζεται για λίγες ακόμα παραστάσεις στο Ίδρυμα

Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα ) από τη

θεατρική ομάδα ARTEFACT, κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη

στις 21:30 στην Black Box, έως και τη Μεγάλη Τρίτη 19/4.

Η ΝΟΔΕ χορεύει
Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Ανατολικής Αττικής

(ΝΟ.Δ.Ε. Αν. Αττικής) της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει

χοροεσπερίδα, που θα γίνει το Σάββατο 9 Απριλίου και

ώρα 21:00 μμ. στο κέντρο “Φωλιά”  Λεωφ. Λαυρίου 22ο

χλμ. Παιανία. 

«Η οικονομική κρίση και οι διέξοδοι
για την πατρίδα μας – Η διαχείριση

της δημόσιας περιουσίας»

Η γνώση και η συμμετοχή είναι η δύναμη του πολίτη. Ο ίδιος

ο Πλάτωνας τόνιζε πως: «Εάν δεν ασχοληθείς ο ίδιος με την
πολιτική, θα ασχοληθούν για εσένα οι υποδεέστεροί σου».

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο, το μοναδικό ελπιδοφόρο σημάδι

στις ημέρες μας είναι, η αφύπνιση των πολιτών και η δημι-

ουργική αντίδρασή τους στις παράνομες, αντιδημοκρατικές,

αντιλαϊκές και αντεθνικές πολιτικές. 

Σ’ όλη την Ελλάδα οι πολίτες σταδιακά χειραφετούνται

πολιτικά, αυτοοργανώνονται, ενημερώνονται από άλλες,

μη κατευθυνόμενες, πηγές πληροφόρησης και δραστη-

ριοποιούνται.

Στα πλαίσια αυτά η «ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», διοργανώνει εκδήλωση,

με θέμα: «Η οικονομική κρίση και οι διέξοδοι για
την πατρίδα μας – Η διαχείριση της δημόσιας πε-
ριουσίας»

Το Σάββατο, 9-4-2011 και ώρα 18.00,

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου

Ομιλητές:

1) Γεώργιος Κασιμάτης (καθηγητής πανεπιστημίου

και μέλος της διοικούσας επιτροπής του κινήματος πολι-

τών «ΣΠΙΘΑ»). 

2) Σοφία Σακοράφα (ανεξάρτητη βουλευτής) 

3) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (πολιτικός επιστήμο-

νας – συγγραφέας).

Ας μην αναρωτιόμαστε τι κάνει η πατρίδα για εμάς, αλλά

τι κάνουμε εμείς για την πατρίδα μας!

ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ελληνικό: ΟΧΙ στο ξεπούλημα της Δημόσιας γης

ΝΑΙ στη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου



ΕΒΔΟΜΗ  2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ με χρηση γαντόκουκλας στο

art gallery café 

Σάββατο 9 Απριλίου 2011 στις  12.00 μεσημέρι

Ένα παραμύθι που εστιάζει στη μοναδικότητα κάθε πλάσματος! 

Στη χώρα του Ντορ, την «Ημέρα της σούπας», ένας

αρουραίος τρυπώνει στο παλάτι και η σούπα αποκτά

ουρά...
«Αν γνωρίζετε κάτι για τα παραμύθια, θα ξέρετε ότι οι ήρωες εμ-
φανίζονται μόνο όταν ο κόσμος τους έχει πραγματικά ανάγκη...»
Μετά το τέλος της παράστασης θα βρεθεί ο ταχυδακτυλουργός

El-Greco, με τηλεοπτικές εμφανίσεις και συμμετοχή σε μεγάλα

events, που θα σας μαγέψει με τα φαντασμαγορικά κόλπα του.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία, κατασκευή και εμψύχωση κούκλας,

επιμέλεια μουσικής και σκηνικών: Δημητρουλάκη Ελένη, Φω-

στίνη Αγγελική

Ταχυδακτυλουργικά: Πάνος Πιπίνης

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ - Διάρκεια 120’ 

Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας

Απογευματινός περίπατος

και εκκλησιασμός 

στον Οσιο Εφραίμ

Την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου,  η Παναθηναϊκή

οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας, με οργα-

νωμένη απογευματινή εκδήλωση θα καταλήξουν στο

Μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, όπου

θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία.

Η εκκίνηση θα γίνει από το Δημαρχείο Γλυφάδας,

στις 3 το μεσημέρι.

Πληροφορίες 210 9622.753 από 8 έως 10 το πρωί

και στο κινητό 6936607075

Στο “εργαστήρι” της 

Αγγελικής Τσεβά

Κάθε χρόνο πριν το Πάσχα το εργαστήρι της Αγ-

γελικής Τσεβά,  προσφέρει στους φίλους της ένα

δώρο μετά από κλήρωση.

Φέτος το δώρο είναι ένας πίνακας της Αγγελικής

(συλλεκτικό κομμάτι) θέμα Γεράνια αξίας 2000€

και μπορείτε να  συμμετέχετε στην κλήρωση με

αγορά αντικειμένων αξίας 15€ ο λαχνός.

Μπορείτε να επισκέπτεσθε το εργαστήρι από Τρίτη

4:00μμ-8:30μμ έως  Σάββατο 12:00μμ-5:00μμ.

μέχρι τις 16 Απριλίου, που θα γίνει και η κλήρωση.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη 

τηλ. 2109941199, 2109914732, 6945405825

Κυριακή 3 Απριλίου στις 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.                                             

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ. 

– ΑΝΑΜΟΝΗ Κ. Σφήκα (ΕΛΛΑΔΑ, 1962, ασπρόμαυρη, 22΄)

– ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ του Κώστα Σφήκα (ΕΛΛΑΔΑ,

1968, ασπρόμαυρη, 25΄)

– ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ του ΠΑΟΥΛ

ΚΛΕΕ του Κώστα Σφήκα (ΕΛΛΑΔΑ, 1995, έγχρωμη, 67΄)
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Σάββα Μιχαήλ

(συγγραφέα),  Γιάννη Σολδάτο (σκηνοθέτη, συγγραφέα, εκδότη)

και Τάκη Σασλίδη (συνεργάτη του Κώστα Σφήκα).

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

«Camille Claudel: το κύμα της τρέλας»

Το ταλέντο της Camille Claudel είναι δόξα και ντροπή ταυτό-
χρονα για τη χώρα μας. Charles Monice

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ΑΙΩΝ παρουσιάζει την παρά-

σταση «Καμίγ Κλoντέλ: το κύμα της τρέλας», βασισμένη

στην αλληλογραφία της γλύπτριας με τον μεγάλο της

έρωτα Αύγουστο Ροντέν, και με τον αδελφό της διπλωμάτη

και συγγραφέα Πωλ Κλoντέλ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τε-

τάρτη, έως 13 Απριλίου (21.30) στο Θέατρο Μεταξουργείο

(Ακαδήμου 14) Τηλ. 210 5234 382

Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι του Στέ-

λιου Κρασανάκη, η μετάφραση της Ρούλας Τσιτούρη. Καμίγ

είναι η Λυδία Φωτοπούλου.

Η παράσταση παρακολουθεί τη διαδρομή της Καμίγ Κλoντέλ

από τη δημιουργική της νιότη έως την παράφρονα «ώριμη ηλι-

κία» και τον εγκλεισμό της για 30 χρόνια  στο άσυλο έως το θά-

νατο της το 1943, ακολουθώντας τις μορφές και τις φόρμες που

εκείνη πρώτη επινόησε.

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

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ

Όλες οι μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του Μίκη Θεοδω-

ράκη που έχουν τραγουδηθεί σε περισσότερες από 5

γλώσσες από τους Shirley Bassey, Edith Piaf, Beatles,

Bίκυ Λέανδρος και άλλους, εκτελούνται σε πολυφωνική

εκτέλεση από τις 2 σοπράνο του σχήματος, μέσα από

μια πρωτότυπη μουσική προσέγγιση και με μοναδική κι-

νηματογραφική απόδοση στην ενορχήστρωση.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €15 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ  6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μουσικό ταξίδι 

μεσ’ τον χρόνο 60’s-70’s

Ασπασία Ζωναρά κιθάρα-τραγούδι,  Δημήτρης Κατακουζηνός

keyboards-τραγούδι

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 και ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

Μια πρωτότυπη παράσταση με φωνή μπουζούκι  και

πιάνο. Μια απρόσμενη συνάντηση με αγαπημένους

Έλληνες συνθέτες, τον Μάνο Χατζιδάκι, αλλά και

δικά της αγαπημένα τραγούδια, στις 10 το βράδυ.

“Τα σακιά” 
της Ι. Καρυστιανη

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιανη θα παρουσιά-

σουν το βιβλιοπωλείο BEKA Books και οι εκδόσεις Κα-

στανιώτη τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 9μ.μ. στο χώρο

του βιβλιοπωλείου (Δαβάκη Πίνδου 17, Ραφήνα).

Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τους αναγνώστες

και θα υπογράψει τα βιβλία της.

«ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ»
του Αλέξανδρου Αστρινάκη

Την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 9μ.μ. θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου

«Το φαράγγι», στις Απόπειρες, στη Ν. Μάκρη. «Το φαράγγι», είναι

το πρώτο του βιβλίο του Αλέξανδρου Αστρινάκη. Πρόκειται για

μια νουβέλα που επιχειρεί ένα ταξίδι στους φόβους και την αμφι-

θυμία που βασανίζουν το ανθρώπινο είδος. Ένα σχόλιο στο πα-

νάρχαιο ερώτημα: είναι τραγική η μοίρα του ανθρώπου; Πρέπει να

πολεμήσουμε ή να συμβιβαστούμε με το πεπρωμένο, με κάτι που

στην ουσία είναι δικό μας... Εκδόσεις Οδυσσέας. 

Απόπειρες: Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη

Ο πίνακας που θα κληρωθεί.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Δημοτική συνεδρίαση των 3Β πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Δευτέρα 28/3 στη Βούλα. Τα θέματα άνευ

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έφυγαν ταχύτατα, αφού

προηγήθηκε ένα δίωρο συζήτησης με ερωτήσεις προ

ημερησίας.

Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν στις ερωτήσεις

αυτές και από την μειοψηφία, αλλά και από τον “αν-

τάρτη” της πλειοψηφίας Διονύση Κοντονή.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ρώτησε για το Σχολείο της

Βουλιαγμένης που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο

η ανέγερσή του· σταμάτησε, ξαναξεκίνησε παραμο-

νές των εκλογών, και έχει σταματήσει πάλι από τα

τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι το σχολείο το έχει αναλάβει

το κράτος! Είναι του ΟΣΚ, ο οποίος ΟΣΚ έχει προβλή-

ματα· κάπου σταματάει, λόγω έλλειψης χρηματοδότη-

σης, κάπου ξεκινάει, αλλά το σχολείο θα γίνει!

Σ.Σ.: Να θυμίσουμε εδώ και τις προεκλογικές υπο-
σχέσεις του Δημάρχου για ένα άλλο σχολείο της
Βούλας που θα το έλυνε σε δέκα ημέρες. 
Μας θυμίζει το “λεφτά υπάρχουν” του Γ. Παπανδρέου
που μας έλεγε προεκλογικά.

Δεν έδωσαν άδεια καταστήματος

στην πλατεία της Βούλας

Τη διαπίστωση ότι δεν ενέκρινε άδεια καταστήματος

στην πλατεία της Βούλας, το Τοπικό Συμβούλιο και

τη γύρισε πίσω, έκανε ο Γρ. Κωνσταντέλλος και ρώ-

τησε το Δήμαρχο αν πρέπει να ασχοληθεί η Πολεο-

δομία. Επικαλέστηκε μάλιστα τις δυσμενέστατες

συνθήκες για τους επιχειρηματίες και την οικονομία.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το Τοπικό Συμβούλο πήρε

μια νόμιμη απόφαση. «Οσον αφορά το ερώτημα αν
πρέπει να ασχοληθεί η Πολεοδομία είναι μία ερώτηση
εντυπώσεων και όχι πραγματικής γνώσης. Ξέρετε
πολύ καλά ότι υπάρχει θέμα χρήσεων γης.

“Πέταξε το γάντι”

...Αυτή είναι μία ιστορία που έχει φέρει τον κόσμο σε
σύγκρουση και δεν έπρεπε να γίνει. Το άφησαν οι
προηγούμενοι να γίνει.
Κάντε λοιπόν ένα αίτημα στον πρόεδρο να φέρει θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο τι μέλει γενέσθαι μ’ αυτή την
ιστορία, συζητήστε το κι εγώ θα είμαι υποχρεωμένος
δια του νόμου να το δεχτώ», κατέληξε ο  Δημαρχος.

Κατασκευή ομβρίων στη Βάρη;

Είχαμε γράψει παραμονές των εκλογών ότι ο τότε

Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας είχε πε-

τύχει να πάρει μία χρηματοδότηση 3.700.000€ από

την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να γίνουν έργα

κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων στη Βάρη

(Λαθούριζα κλπ).

Ρώτησε λοιπόν πού βρίσκεται η υπόθεση.

Δεν μπόρεσε να απαντήσει ο Δήμαρχος για το έργο,

γιατί έπρεπε να ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρε-

σίες, όπως είπε.

Το λόγο πήρε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη και ενημέρωσε

τον Π. Καπετανέα ότι «η μελέτη για τα όμβρια δεν
έχει εγκριθεί ακόμη στην Περιφέρεια. Δεν έχει έρθει
σε εμάς ακόμη».
Ο Π. Καπετανέας της απάντησε ότι το έργο έχει εγ-

κριθεί από τις 8 Φεβρουαρίου 2011 και είναι έτσι,

αφου κρατάμε στα χερια μας την απόφαση που έχει

υπογραφεί 8 Φεβρουαρίου. Είναι έργο μέσω του

ΕΣΠΑ και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Αττικής. 

Προφανώς οι υπηρεσίες δεν είχαν ενημερώσει την

Αντιδήμαρχο.

...Περί ζαρντινιέρας

Ο Παν. Καπετανέας αναφέρθηκε ακόμη στις ζαρντι-

νιέρες που ειχε τοποθετήσει στην παραλία της Βάρ-

κιζας και «έπαιζαν αισθητικό ρόλο και ασφάλειας
συγχρόνως, τις πήρατε και τις πετάξατε; Εχετε προ-
γραμματίσει να κάνετε κάτι σύντομα; Αν κάνετε κάτι
σε ένα χρόνο κακώς τις βγάλατε. Να μας πείτε».
Ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά μείωσε τη Βάρη, για

την “κακογουστιά” και έριξε ευθύνες για ανείσπρακτα

έσοδα του Δήμου: 

«Μην έρχεσαι εδώ πέρα τώρα και μας κάνεις ολό-
κληρο θέμα για τις ζαρντινιέρες. Δεν μπορώ να
ακούω τέτοια πράγματα καν. 
…Δήμαρχε, Πέταξες κάτι για περιουσία του Δήμου.
Μη μιλήσουμε για την περιουσία του Δήμου γιατί δεν
θα περάσουμε καλά εδώ πέρα» ήταν η απάντηση του

Δημαρχου Γρ. Κασιδόκωστα.

Συγχαρητήρια για τα κολωνάκια

Συνεχάρη το δήμαρχο για την τοποθέτηση των κο-

λωνακίων στη Βασ. Παύλου, ο Α. Αποστολάτος επι-

σημαίνοντας ότι το είχε προτείνει και ο ίδιος.

Τον ενημέρωσε ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. για διάνοιξη της Β. Παύλου από την οδό Διγενή

μέχρι Αυλώνος, που δεν έχει δαπάνη απαλλοτριώ-

σεως και πρέπει να διανοιχθεί.

Ο Α. Αποστολάτος “άνοιξε” το θέμα

των δύο διαφορετικών θέσεων του

Δήμου σε ίδιες υποθέσεις για τις χρη-

σεις γης στη λεωφ. Βουλιαγμενης λέ-

γοντας:

«Αναφέρομαι κύριε Δήμαρχε σε θέμα
συμπεριφοράς και τοποθέτησης της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ενώ-
πιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για
δύο δίκες που αφορούσαν τις χρήσεις
γης επί της Βουλιαγμένης.
Στη μία που είχε συμφέροντα μέρος
της αντιπολίτευσης, είπε ότι ο Δήμος
δεν θέλει καταστήματα στη Λ. Βου-
λιαγμένης, στην άλλη όμως που έχουν
συμφέροντα δύο συμβουλοι της συμ-
πολίτευσης είπε ότι ο Δήμος δεν έχει

καμία επιφύλαξη να λειτουργούν κα-
ταστήματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό
το θέμα».

Και ο Διον. Κοντονής επανήλθε στην

υπόθεση συμπληρώνοντας ότι ακολού-

θησε άλλη μία δίκη αυτές τις ημερες

στο 4ο Τμήμα του ΣτΕ με την υπόθεση

Μπίλιου για μαγαζιά στη Λεωφ. Βου-

λιαγμένης. “Οι εκλεκτοί και πάνσοφοι

εκπόσωποι του Δήμου  κατέθεσαν γνω-

μάτευση του προηγούμενου Δημάρχου

Μάντεση! Σε ερώτηση της προέδρου, για

την διγλωσσία, απάντησαν ότι θα σας

φέρουμε μελέτη του Δήμου για την αλ-

λαγή των χρήσεων γης» κατέληξε ο

Διον. Κοντονής.

Το ερώτημα έχει ξανατεθεί και από

τον Διον. Κοντονή, αλλά απάντηση

δεν δόθηκε.

Σήμερα λοιπον απάντησε ο Δήμαρχος

χωρίς να απαντησει για άλλη μια

φορά: «Η Νομική Υπηρεσία θεώρησε
ότι έχει εμπειρία να χειριστεί το θέμα
και το χειριστήκανε ανάλογα.
…Να μη συζητάμε τα ίδια.
Αποστολάτος: Δεν μου απαντήσατε.
Δήμαρχος: Λοιπόν την απάντηση σας
την έδωσα…
Πρόεδρος: Εχει λήξει το θέμα. Εχει
λήξει,..

Σ.Σ. Και για την υπόθεση εργασίας
εμείς να το δεχθούμε. Τι έκανε ο Δή-
μαρχος από εκεί και πέρα; Πώς είναι
δυνατόν να εμφανίζεται ο Δήμος με
δύο πρόσωπα για την ίδια υπόθεση και
μάλιστα όταν εμπλέκονται δημοτικοί
σύμβουλοι και φαίνεται ως να μερολη-
πτεί υπέρ των συμβούλων της πλει-
οψηφίας;
Η περίεργη σιγή και του Δημάρχου και
της Νομικής Υπηρεσίας τους εκθέτει.

«Η Νομική Υπηρεσία χειρίστηκε 
το θέμα ανάλογα...»

Πονοκέφαλος με τις χρήσεις γης στη Βούλα. Διγλωσσία του Δημάρχου αλλά και της
Νομικής Επιτροπής φέρνουν τα πάνω κάτω στον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Νέες άδειες δεν δίνονται και παλιές δεν ανανεώνονται. 
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«Είναι νόμιμο το Island;»

“Καιρός είναι να δούμε και εκείνο το Island”,
είπε ο Α. Αποστολάτος. “Τι άδειες διαθέτει,
αν τα κτίρια είναι νόμιμα και παρανόμως ο
Δήμος του έδωσε άδεια λειτουργίας. Απ’
ότι ξέρω έχει άδεια κάμπινγκ και όχι νυ-
χτερινού κέντρου. Τα καλοκαίρια στη λεω-
φόρο κλείνουν και τα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας από τα σταθμευμένα αυτοκί-
νητα και τέλος του δώσατε άδεια λειτουρ-
γίας μέχρι τις 3 τη νύχτα”. 
Δήμαρχος: Δεν είναι έτσι.
Αποστολατος: Αν δεν είναι θα το πάρω
πίσω
Ο δήμαρχος απάντησε ότι όποιο κατάστημα

δεν ενοχλεί την πόλη και έχει μια καθαρή

θέση, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

«Σαφώς θα υπάρξουν μαγαζιά. Δεν δέχο-
μαι με τίποτα πίεση να λειτουργήσω κατά
των συμφερόντων του Δήμου.
Χρειάζονται αυτά τα μαγαζιά. Και η νεολαία
πρέπει να πηγαίνει, αλλά πρέπει να είναι
στο σωστό μέρος.
Αν δοθούν άδειες με μουσική θα πρέπει να
είναι μακριά πό την πόλη, έξω από την
πόλη, για να πηγαίνει η νεολαία μας να δια-
σκεδάζει στα σημεία που έχει ασφάλεια,
γιατί αν διώξουμε και τη νεολαία μας από
εδώ, να τρέχει σε χώρους που έχουν μα-
ζευτεί οι μπράβοι και οι προστάτες, ένα
παιδί μας να κινδύνεύσει θα είναι πολύ
άσχημο. 
Επομένως, σαφώς θα υπάρξουν μαγαζιά,

στα οποία θα δοθεί μια τέτοια άδεια για μα-
γαζιά που να μην ενοχλούν την πόλη.
Οσον αφορά την ώρα το Δημοτικό συμβού-
λιο δίνει μέχρι 11 η ώρα. Επ’ ουδενί παρα-
κάτω· δεν έχει δικαίωμα να δώσει. 

Πριν αλλέκτωρ λαλήσει...

Την ίδια ημέρα (28.3) λοιπόν που έσκιζε τα

ιμάτιά του ότι δεν έχει δοθεί άδεια για τις 3

τη νύχτα, ενώ είχε δοθεί, ήμασταν μάρτυ-

ρες στο τοπικό της Βάρης όταν ψηφιστηκε,

το είχαμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα και

τέλος την ίδια ημέρα  υπέγραφε την από-

φαση με αρ. πρ. 13480, για μουσική μέχρι

τις 03.00!! της οποίας αποσπασμα παρου-

σιάζουμε φωτοτυπικά και που αλιεύσαμε

από τη “Δ@αύγεια του Δήμου 3Β.

www.vvv.gov.gr

Ελεύθερες παραλίες 

με νόμιμα μαγαζιά...

Ανάμεσα σε πολλά που είπε ο Δήμαρχος για

τις παραλίες, σε απάντηση στον Π. Πασακυ-

ριάκο, που ρώτησε τον πρόεδρο γιατί δεν

έφερε το θέμα στην ημερήσια διάταξη όπως

είχε υποσχεθεί, προκειμένου να πάρουν από-

φαση για τις παραλίες, ο δήμαρχος τόνισε ότι

οι παραλίες θα λειτουργήσουν σαν παραλίες.

Εννιά η ώρα θα κλείνουν. Ο κάτοικος της Βού-

λας θα μπαίνει ελεύθερα. 

Είπε ακόμη: «Τους δώσανε να βάλουνε εκα-
τομμύρια να τις φτιάξουνε και βρωμάνε. Η
δικαιολογία είναι ότι δεν τους έδωσε ο
Δήμος άδεια. Ωραία, να τους δώσουμε, να
τις φτιάξουνε όμως».

Δεν θα επιτρέψω 

ξεπούλημα της παραλίας
Δεν υπάρχει καμία περιπτωση να σκεφτεί
ακόμη και η κυβέρνηση να ξεπουλήσει την
παραλία. Ξεχάστε το, ξεχάστε το. Εγώ θα
αντιδράσω μέχρι τελευταίας μου ρανίδας.
Είναι δήλωση αυτή που κάνω. Το υπόσχο-
μαι προσωπικά, δήλωσε ο Δήμαρχος.

Και ενώ είπε πολλά ωραία για τα αυτιά μας,

πέταξε και μία φράση που δεν ξέρω κατά

πόσο ήταν τυχαία  ή... 

“Να τους δωσουμε άδειες να
τις φτιάξουνε”

Ο Κωνσταντέλλος ζητάει επιβεβαίωση ρω-

τώντας: «Είπατε κ. δήμαρχε στην ΕΤΑ, οτι

αν το πρόβλημά τους  είναι ότι δεν παίρ-
νανε άδειες από το Δήμο  για να κάνουν τις
επενδύσεις τους, τώρα είστε διατεθειμένος
να τους δώσετε τις άδειες για να αποδεί-
ξετε μ’ αυτό τον τρόπο...».
Ο Δήμαρχος παρεμβαίνει: Ο,τι δίνω εγώ θα
είναι νόμιμο, και μέσα από τις υπηρεσίες.
Αν κρίνει η υπηρεσία ότι είναι νόμιμο, γι’

αυτά που επιτρέπει ο νόμος. Δεν είμαι Πο-

λεοδομία εγώ.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης ακούγοντας όλα

αυτά είπε: “Εγώ θορυβήθηκα σήμερα που
άκουσα ότι θα δώσετε άδειες. Ολα τα προ-
εκλογικά σας έντυπα μιλάγανε για ελεύθε-
ρες παραλίες.
Σχετικό έγγραφο για τις παραλίες διαβά-

στηκε από τον πρόεδρο, το οποιο είχαν κα-

ταθέσει εξωραϊστικοί σύλλογοι της Βούλας.

Σ.Σ. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Αννα Μπουζιάνη

Αλλες αποφάσεις

Ανακλήθηκε η απόφαση για διαχειριστι-

κούς ελέγχους από ορκωτούς λογιστές

στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Βούλας και

Βάρης. Η ανάκληση έχει τυπικό χαρα-

κτήρα, αφού έπρεπε πρωτίστως να περά-

σει από την Οικονομική Επιτροπή.

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του

ΣΠΑΥ

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστα-

σίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). 

Από την πλειοψηφία ορίστηκαν οι αντι-

δήμαρχοι Σπύρος Πανάς και Γεωργία

Μαρτίνου, ενώ από τις μειοψηφίες υπήρ-

ξαν τρεις προτάσεις Καπετανέα, Απο-

στολάτου και Σωτηρόπουλου. Μετά την

πρώτη ψηφοφορία που απέβη άκαρπη,

παραιτήθηκαν οι δύο πρώτοι, και εξελέγη

ο Π. Σωτηρόπουλος.

Στελεχώθηκε η Πολιτική 

Προστασία

Ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που

θα στελεχώσουν το Συντονιστικό Τοπικό

Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου για την Πολι-

τική Προστασία. Από την πλειοψηφία ορί-

στηκε επίσης ο Σπ. Πανάς, ενώ από τη

μειοψηφία κατετέθηκαν δύο υποψηφιό-

τητες του Βαμβασάκη και του Σωτηρό-

πουλου.

Ακολούθησε ψηφοφορία. Ο πρόεδρος

ζήτησε διάλειμμα προκειμένου να ενημε-

ρωθεί για το μέτρο ποσόστωσης· προ-

ηγείτο ο Βαμβασάκης, ο οποίος και

έμεινε. Είχε λάβει 15 ψήφους, που ση-

μαίνει ότι ψηφίστηκε και από την πλει-

οψηφία.

Αλλη μία διγλωσσία περί καταστημάτων, μουσικής και νομιμότητας

«Να τους δώσουμε άδειες, να τις φτιάξουνε»

Αδειάζει τον Δαβάκη 

ο Κοντονής αλλά... 

τον καλύπτει ο Δήμαρχος

Ο Κοντονής εκθέτει τον Αντιδήμαρχο Δ. Δα-

βάκη, ότι παρενέβη με προφορικη δική του

εντολή προκειμένου να ταφεί ετεροδημότης

(τις άδειες ταφής δίνουν οι Κοινότητες).

Ζητάει απάντηση από τον ίδιο, αλλά πα-

ρεμβαίνει ο Δήμαρχος έξαλλος για την πα-

ρέμβαση του Κοντονή τονίζοντας:

«Απαντάω εγώ κ. Πρόεδρε. Δεν υπάρχει
περίπτωση συνεργάτης μου να λειτούρ-
γησε έτσι. Το διαψεύδω εγώ ο ίδιος».

Ανεστάλη λόγω συνένωσης 

η ανακύκλωση

Σε ερώτηση του Διον. Γεωργουλόπουλου

για την ανακύκλωση και την κυκλοφοριακή

μελέτη της Βουλιαγμένης, η μεν ανακύ-

κλωση - όπως είπε ο αντιδήμαρχος Σπ.

Πανάς «δεν έχει προχωρήσει γιατί έγινε η
συνένωση των 3Β και γίνεται μελέτη για
πανελλαδική εφαρμογή», η δε κυκλοφο-

ριακή μελέτη ανεστάλη, γιατι όπως είπε ο

δήμαρχος «δεν ενοχληθήκαμε από κανέ-
ναν, επομένως κρίναμε ότι δεν υπήρχε
λόγος να τα αλλάξουμε».

...Κρουαζιέρα θα σε πάω

Δήμαρχος προς τον Κωνσταντέλλο: Θα σε πάρω με το σκάφος, θα πάρω και τον δήμαρχο

(Απόστολάτο) και τον Αντιδήμαρχο από εκεί και να κάνουμε μια βολτούλα στην παραλία.

Πρόεδρος: Ο πρόεδρος θα είναι μέσα σ’ αυτή την περίπτωση;
Δήμαρχος: Τον πρόεδρο θα τον στείλω για τένις με τον Κοντονή!
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… Επειδή οι συμβάσεις αυτές (Σ.Σ. Δανειακές και μνη-

μόνια) είναι αντίθετες και οι όροι όλοι αντίθετοι με την

«Διεθνή Νομιμότητα» και με το Σύνταγμά μας, η εξου-

σία που ασκείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ως προς

τις υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων και του

«μνημονίου», είναι: «Εξουσία εκτός Συντάγματος».

Είναι δηλαδή «Πραξικοπηματική Εξουσία». Αυτό ση-

μαίνει ότι και η τρόικα, αυτή τη στιγμή, δεν είναι νό-

μιμη, και η παρουσία της ακόμη είναι παράνομη!

«Όλος ο κόσμος, μιλάει καθημερινά για το «μνημόνιο»,

με το οποίο παραβιάζονται τα συνταγματικά δικαιώματα

των εργαζομένων. Μαζί με το «μνημόνιο» και βάση του

μνημονίου είναι η σύμβαση δανείου που υπέγραψε η ελ-

ληνική κυβέρνηση με τα 15 κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Οι όροι αυτής της σύμβασης δένουν χειροπόδαρα την

Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος, προσβάλλουν και τον ελ-

ληνικό λαό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Θα αναφερθώ μόνο σε έναν όρο, από τους πολλούς που

εξευτελίζουν την Ελλάδα: Τον όρο παραίτησης από την

εθνική κυριαρχία. Ναι, όπως το ακούσατε: Παραίτηση

από την εθνική κυριαρχία υπέρ των δανειστών της Ελ-

λάδας σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει να πληρώσει

το χρέος της.

Το σχετικό κείμενο της σύμβασης, υπάρχει σε δύο δια-

τυπώσεις: αναφέρω την πιο απλή: «Ούτε ο δανειολή-

πτης (δηλαδή η Ελλάδα) ούτε τα περιουσιακά του

στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για

οποιονδήποτε άλλο λόγο σε περίπτωση: δίκης, κατά-

σχεσης (συντηρητικής ή αναγκαστικής) είτε αναγκαστι-

κής εκτέλεσης και σε οποιαδήποτε περίπτωση άλλης

ενέργειας ή διαδικασίας σχετικά με τη σύμβαση».

Σε άλλη θέση της σύμβασης ορίζεται ότι η Ελλάδα πα-

ραιτείται από τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας «αμε-

τάκλητα και άνευ όρων»!!!

Ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι

στον κρόταφο. Έναν τέτοιον όρο μόνο ένας Shylock1

μπορούσε να τον σκεφθεί. Τέτοιος όρος μπαίνει για

πρώτη φορά σε σύμβαση δανείου στην ιστορία της αν-

θρωπότητας.

(Σημείωση: Σε περιπτωση δίκης, αυτή θα γίνει σε Αγ-

γλίκό δικαστήριο!) http://www.mypharm.gr/node/905

―――――――

* Ο Γεώργιος Κασιμάτης είναι Συνταγματολόγος, Καθηγητής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών.  Από το 1981 μέχρι το 1988 ήταν στενός συ-

νεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου (διευθυντής του Νομικού

γραφείου του τότε πρωθυπουργού

- Εκτός των άλλων ήταν και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλή-

νων Συνταγματολόγων, επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και Πρόεδρος από το 1992 μέχρι το 1997.

1. Σαιξπηρικός τοκογλύφος

«Αντίθεον  Πελασγικόν ( Έθνος) εν υψικό-
μοις όρεσι Γαία μέλαιν’ ανέδωκεν, ίνα θνη-
τόν γένος είη» Ησίοδος 

(Το ισόθεο Πελασγικό Έθνος, το ξεφύτρωσε

πάνω στα πυκνοδασομένα βουνά η μαύρη Γη ,

για να γίνει ο γενάρχης ολόκληρου  του αν-

θρώπινου γένους).

… Δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς, ότι οι

Έλληνες ήταν αυτοί που πρωτοκατοίκησαν

στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο. 

Σε γενικές γραμμές, τα σχετικά πληροφορικά

στοιχεία που μπορεί κανείς να μαζέψει, είναι

κατά κάποιο τρόπο μοναχά ενδείξεις συμπερα-

σματικές  και διάτρητες, οι οποίες αλληλοσυγ-

κρούονται στην αναζήτηση της πραγματικής

αλήθειας. 

Πάντως στα προϊστορικά φύλα που εγκατεστά-

θηκαν στο χώρο μας, οι  ιστορικοί δώσανε το

όνομα Προέλληνες και  στα ελληνικά φύλα που

τα διαδέχτηκαν, Πρωτοέλληνες.

Τα πρώτα ελληνικά φύλα πιθανολογείται, ότι

εποίκησαν στον ελλαδικό χώρο, στις αρχές της

2ης χιλιετίας π.Χ. 

Η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας, είναι η

γνωστή  Γραμμική Β΄, που  έχει βρεθεί σε γρα-

φτά κείμενα του 14ου π.Χ. αιώνα,  αλλά μόλις

το 1952  μπόρεσε να διαβαστεί. Η εμφάνιση της

“γραφής” στην πορεία  ενός λαού αποτελεί  ση-

μαδιακό ορόσημο,  γιατί από τότε θεωρείται, ότι

αρχίζει  ο “Ιστορικός” του χρόνος, σε αντίθεση

με τον “Προϊστορικό” χρόνο, που διήνυε μέχρι

τότε. 

Οι Προέλληνες λοιπόν, ήταν  τα φύλα τα οποία

κατοικούσαν πρίν από τους Ελληνες,  στο χώρο

του Αιγαίου. Πληροφορίες γι΄αυτούς, οι οποίες

να στηρίζονται σε επιστημονική βάση δεν

έχομε. Οι όποιες προβάλλονται,  αντλούνται

από τον μύθο και τη παράδοση, όπως μας τον

κληρονόμησαν, γραφτά ή προφορικά,  οι ιστο-

ρικοί και ιστοριογράφοι εκείνης της εποχής. 

Φύλα στον Αιγαιακό χώρο, πριν από την έλευση

και εγκατάσταση των Ελλήνων αναφέρονται

αριθμητικά περίπου 11. Εδώ θα εστιασθούμε σε

μερικά από αυτά και πιο συγκεκριμένα στους

Άβαντες, Αίμονες, Άμονες,  Δρύοπες, Λέλεγες

και στους Πελασγούς. 

Οι Άβαντες, την 3η π.Χ. χιλιετία είχαν εγκατα-

σταθεί στη φωκική  πόλη Άβα (ή Άβαι) ή  στην

Εύβοια  (Αβαντίς). Το φύλο αυτό αναφέρεται

και στην Ιλιάδα από τον Όμηρο. Ο Πλούταρχος

μάλιστα γράφει πως ήταν μια πολεμική φυλή,

που οι άνδρες κόβανε κοντά  τα μαλλιά τους για

να μην τους πιάνουν από αυτά οι εχθροί «όπως

ούν μή παρέχοιεν  εκ των τριχών  αντίληψιν

τοις πολεμίοις απεκείραντο» (Θησεύς).

Οι Αίμονες, κατοικούσαν στη Θεσσαλία είχαν

αρχηγό τον Αίμονα, γιό του Πελασγού και πα-

τέρα του Θεσσαλού. Οι Αίμονες είχαν ζήσει

στη Θεσσαλία, από τότε που ο μεγάλος σει-

σμός χώρισε τον Ολυμπο από την Οσσα. Το

αποτέλεσμα του σεισμού ήταν τα νερά της

Θεσσαλίας, η οποία τότε  που  ήταν μια μεγάλη

λίμνη, να διοχετευθούν στον Πηνειό και έτσι να

δημιουργηθεί η Θεσσαλική πεδιάδα. 

Οι Λέλεγες περιγράφεται ότι ήταν ένας εξόχως

πολεμικός λαός, που ζούσε σε νομάδες επιδι-

δόμενος σε  ληστείες και πειρατίες. Στον

Όμηρο αναφέρονται σαν σύμμαχοι των Τρώων.

Ο Ηρόδοτος μάλιστα προσθέτει πως ο Μίνωας,

είχε Λέλεγες σαν δούλους στα καράβια του. 

Οι Άονες, κατοικούσαν στη Θήβα και οι Δρύοπες,

είχαν εγκατασταθεί γύρω από τον Παρνασσό και

την Οίτη. Γενάρχης τους δε ήταν ο Δρύοψ και

κάποια περιοχή ονομαζόταν Δρυοπίς. 

Και τέλος οι Πελασγοί, που οι μεταγενέστεροι

αρχαίοι συγγραφείς σαν Πελασγούς ονομάτι-

ζαν  το σύνολο των Προελλήνων.   Εξ ού και

τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο αποκαλούσαν

Πελασγία.

«Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίας κα-

λουμένης» μας λέει ο Ηρόδοτος. Οι Πελασγοί

ήταν λαός φιλειρηνικός, γεωργικός, δημιουργι-

κός.  Από τον Όμηρο, και αυτοί αναφέρονται

σαν σύμμαχοι των Τρώων που κατοικούν στη

Θράκη. Πελασγοί στην Οδύσσεια μνημονεύον-

ται και μεταξύ των κατοίκων της Κρήτης. Πε-

λασγικής καταγωγής ήταν και οι ΄Ιωνες και οι

Αιολείς.

Στην αρχή αναφέραμε, ότι στα πρώτα Ελληνικά

φύλα που εγκατεστάθηκαν στον τόπο αυτόν,

δόθηκε το όνομα Πρωτοέλληνες. «Έλληνες

δ΄εγένοντο φιλοπτολέμου  βασιλήος Δώρος τε

Ξούθος τε και Αίολος ιππιοχάρμης» μας γράφει

ο Ησίοδος (8ος  π.Χ. αι.) δηλαδή: κι από τον Έλ-

ληνα πολεμοχαρή βασιλιά προήλθε ο Δώρος, ο

Ξούθος και ο Αίολος,  που πολεμούσε από το

άρμα.  

Ο Ξούθος ήταν πατέρας του Ίωνος και του

Αχαιού. Έτσι λοιπόν μπαίνομε γρήγορα στη γε-

νεαλογία των ελληνικών φύλων, των Δωριέων,

Ιώνων, Αχαιών  και Αιόλων, που υποδηλώνει τη

συγγένεια που έχουν μεταξύ τους.

Από μια πρόχειρη  βιβλιογραφική διερεύνηση

που έκανα, φαίνεται ότι επιστημονική τεκμη-

ρίωση, αλλά μόνο ενδείξεις για την παραπάνω

θέση του Ησιόδου υπάρχουν, οι οποίες όμως

ισχυροποιούνται με τη διασταύρωση,  ότι στην

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας,  εντοπίζεται

βάσει των  γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων,  η παρου-

σία των τεσσάρων αυτών φύλων. Έτσι λοιπόν  πι-

θανολογείται το συμπέρασμα, ότι παραδοσιακή

κοιτίδα των πρώτων Ελληνικών φύλων  υπήρξε η

Θεσσαλία και που αυτά τα φύλα ήσαν οι  Αιολείς,

Δωριείς, Ίωνες και Αρκάδες.  

Πιο αναλυτικά τα πρωτο- Ιωνικά φύλα εντοπί-

ζονται αρχικά Β.Δ. της Θεσσαλίας και αργότερα

μετακινούνται προς νότον.  Ένα όμως μέρος

αυτών παραμένει στη Θεσσαλία, ενώ ο κύριος

όγκος μετακινείται προς την ανατολική Στερεά

και την Πελοπόννησο. Στους ιστορικούς χρό-

νους εγκαθίσταται στην Αττική, φτάνει στις Κυ-

κλάδες και κατευθύνεται προς τα  μικρασιατικά

παράλια. 

Τα πρώτα αιολικά φύλα, από την Πρώιμη Εποχή

του Χαλκού,  οδηγούνται αρχικά στη Μακεδο-

νία,  μετά στη Θεσσαλία και αργότερα Λέσβο

και μικρασιατικά παράλια.  

Τα πρωτο –αρκαδικά φύλα, αρχικά εντοπίζον-

ται στο χώρο της Δ. Μακεδονίας και μετά  πολύ

αργότερα, τα βρίσκομε να έχουν  εγκατασταθεί

στην Κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, και μά-

λιστα στην ορεινή Αρκαδία. Κατά μια δε, μη από

όλους παραδεκτή άποψη, αυτοί οι αρχαίοι  Αρ-

κάδες συνιστούν τον πρώτο ελληνικό λαό και

μάλιστα τον μοναδικό λαό, που λόγω της ορει-

νής του εγκατοίκησης, διασώθηκε από την κα-

ταστροφή του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνα. 

Οι λαοί λοιπόν από κτίσεως κόσμου, για διαφο-

ρετικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους μιας

καλύτερης επιβίωσης μετακινούνται και μετα-

ναστεύουν. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται  ιστο-

ρική ανάγκη και κανείς μέχρι τώρα δεν

κατόρθωσε  να το σταματήσει. Οι επήλυδες δη-

λαδή οι νεοφερμένοι και οι μετανάστες, ενίοτε

ενισχύουν πολιτισμούς, αλλά συχνάκις κατα-

στρέφουν, αλλοιώνουν ήθη και έθιμα και παρα-

δόσεις, ιδιαίτερα των λαών εκείνων, που δεν

έχουν μάθει να στέκονται γερά στα δικά τους

πόδια, χωρίς μύθους και αυταπάτες. 

Γιατί, οι λαοί που έχτισαν και προσκύνησαν τα

ψεύτικα είδωλα της αγοράς και του εφήμερου

κέρδους γκρεμίζοντας σύμβολα της φυλής και

των αγώνων του γένους, φοβούνται το “ξένο”

και ευάλωτοι υποκύπτουν στα κελεύσματα των

σειρήνων. 

Και αυτοί είναι τελικά οι λαοί, που δεν επιβιώ-

νουν. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――
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Προέλληνες και Πρωτοέλληνες

Είναι «Πραξικοπηματική Εξουσία»
Δήλωση καθηγητή Γεώργιου Ι. Κασιμάτη* για το «μνημόνιο»
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Τώρα που άρχισες να καταλαβαίνεις σε ποιό λάκκο με φίδια σ’

έχουν ρίξει με την άδειά σου, μπορείς και ν’ αρχίσεις να ξετυλί-

γεις το κουβάρι προς τα πίσω.

Μήπως βλέπεις τώρα γιατί σε λένε «εθνικιστή» κάθε φορά που

λες ότι αγαπάς την Ελλάδα; Για να σου φυτέψουν συμπλέγματα

ενοχής και να σου πάρουν ανενόχλητοι την πατρίδα σου για να

την πουλήσουν. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο σε λένε «ρατσιστή».

Για να αποδεχτείς μοιρολατρικά ότι σε λίγα χρόνια θα είσαι μει-

ονότητα στον τόπο των προγόνων σου και θα ‘χεις ακριβώς τα

ίδια -ίσως και λιγότερα- δικαιώματα με τους λαθρομετανάστες,

σε μιά χώρα που θ’ ανήκει στους παγκόσμιους μεγαλοτραπεζίτες

και θα την διοικούν μέσω των τάχα εκλεγμένων «δημοκρατικά»

υπαλλήλων τους που παίζουν την «κυβέρνηση».

Μήπως άρχισες να καταλαβαίνεις γιατί υποβάθμισαν την παιδεία

σε «εκπαίδευση»; Διότι η αληθινή ελληνοκεντρική και εξανθρω-

πιστική παιδεία θα έδινε στα παιδιά και τους νέους μας το ψυχικό

σθένος και τον πνευματικό πλούτο του διαχρονικά άνω θρώ-

σκοντος-ανθρώπου, αυτού δηλαδή που κοιτά ψηλά, έτσι που να

μην μπορεί ο κάθε Γιωργάκης και η κάθε Δραγώνα, ή Διαμαντο-

πούλου, να τον κάνουν υπαλληλάκο των 700 ευρώ, ευγνώμονα

που τα παίρνει κι αυτά, σε μιά πάμπλουτη σε πόρους χώρα με

πάμφτωχους κατοίκους-υπηκόους.

Μήπως υποψιάζεσαι τώρα γιατί οι δήθεν Έλληνες κυβερνήτες,

όπως ο Σημίτης, αποβιομηχάνισαν την χώρα και σιγοντάρισαν

την καταστροφή μεγάλων και υγιών ελληνικών βιομηχανιών,

όπως η ΠΥΡΚΑΛ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ,

ΕΣΚΙΜΟ, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΙΓΑΙΟ, ΧΡΩΠΕΙ κ.α. κι έβαλαν

παλαιότερα  τους δήθεν «επαναστάτες» να κάψουν μέσα σε δυό

μήνες τα μεγάλα ελληνικά πολυκαταστήματα ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ, ΜΙ-

ΝΙΟΝ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ; Μα για να μπουν εύ-

κολα στην ελληνική αγορά τα μεγαλομάγαζα των αφεντικών

τους, που μέσω των Χριστοφοράκων ανταμοίβουν πάντοτε

πλουσιοπάροχα τους λακέδες που εσύ εκλέγεις για να ξεπου-

λάνε, να καταχρεώνουν και να υποθηκεύουν την χώρα σου.

Μήπως ψυλλιάζεσαι τώρα, γιατί σ’ έδιωξαν από το χωριό και τη

γη σου; Γιατί, στη δεκαετία 1981-91, της ευφορίας των επιδοτή-

σεων, μειώθηκαν κατά 27% οι απασχολούμενοι στην αγροτική

παραγωγή κι εξακολουθούν να λιγοστεύουν; Γιατί, τάχα, σου

έδιναν τζάμπα κάρτες οι τράπεζες, ενώ γνώριζαν τις εισοδημα-

τικές σου δυνατότητες; Για να σου πάρουν με τυπωμένα χαρτιά,

το πατρικό σου σπίτι, το χωράφι, το μαγαζί σου. Κατάλαβες γιατί

κοτζάμ «Έλληνας» πρωθυπουργός και ο υπουργός του της

«Εθνικής» Οικονομίας προέτρεπαν τους Έλληνες μεροκαματιά-

ρηδες να παίζουν τις οικονομίες τους στις «φούσκες» του Χρη-

ματιστηρίου; Για να κάνουν ακόμα πιο πλούσιους τους

κολλητούς κι ευεργέτες τους κι εσένα ακόμα πιο φτωχό, αφού

σ’ έπεισαν ν’ ανταλλάξεις τον ιδρώτα σου με αέρα κοπανιστό.  

Καταλαβαίνεις τώρα γιατί εκστασιάζονται τόσο πολύ με την

«ελεύθερη αγορά»; Για να σε κάνουν ανελεύθερο, δούλο στον

τόπο σου, να σε φορτώσουν με πλασματικές ανάγκες, πείθοντάς

σε με τα τηλε-χαζοκούτια που πάμφθηνα σου πουλάνε, να φορ-

τωθείς με δάνεια, για να σου κατάσχουν το βιός σου, έτσι που η

κόρη σου κι ο γιός σου με δυό πτυχία ο καθένας να προσκυνάνε

τον κάθε βρωμιάρη για να προσληφθούν στο Δημόσιο ή στις

ξένες πολυεθνικές με μισθούς πείνας κι αν τίποτε από αυτά δεν

γίνει να παραδίδουν πίτσες με το παπί. Άλλωστε η «ελεύθερη

αγορά» βολεύεται μιά χαρά να κλείνει με την συνδρομή σου τις

ελληνικές επιχειρήσεις και ν’ ανοίγει Mall, Carrefour και Lidl, για

να στέλνεις τον κόπο σου στις πολυεθνικές. 

Μήπως άρχισες να υποψιάζεσαι γιατί σε ταΪζουν κουτόχορτο

στα πλούσια λιβάδια των ελληνικών και τούρκικων σήριαλ; Γιατί

σε πετάνε μπαλάκι από την πρωϊνή χαζοβιόλα στη μεσημεριανή

ξεκατινιάστρα κι από κει στον κατευθυνόμενο βραδινό τελάλη

της προπαγάνδας τους; Γιατί πρεζώνουν με σκουπιδο-πρότυπα

τους νέους, γιατί άραγε δεν θέλουν αυριανούς σκεπτόμενους

και αξιοπρεπείς ανθρώπους, Γυναίκες και Άντρες, αλλά χαχα-

νούληδες, μπογιατισμένες χαζογκόμενες και αρσενικο-φλού-

φληδες; Διότι όταν σου πάρουν οι τοκογλύφοι, για 400 δις, το

καλύτερο γωνιακό οικόπεδο στον κόσμο, που είναι η πατρίδα

σου, εσύ πρέπει να ‘σαι αρκετά αποβλακωμένος για να μην αν-

τιδράσεις. Να, λοιπόν, γιατί το ζευγάρι πρέπει να δουλεύει σε

δυό δουλειές ο καθένας, να γιατί ο παππούς και η γιαγιά πρέπει

να δουλεύουν ως τα 70 τους, να γιατί δεν πρέπει οι Έλληνες να

κάνουν παιδιά κι όσα κάνουν, να μεγαλώνουν με παλαβωμένους

από το άγχος γονείς, που τ’ αφήνουν στο έλεος της τηλεόρασης

να τα διδάξει αξίες και προσανατολισμό. Διότι πρέπει να χαθεί η

καταραμένη, ενοχλητική ράτσα σου. Το καταλαβαίνεις τώρα;

Δεν θέλουν τ’ αφεντικά του κάθε Γιωργάκη να υπάρχουν Έλλη-

νες σ’ αυτόν τον τόπο. Γι’ αυτό τον πλημμυρίζουν με αλλοεθνείς

κι αλλόθρησκους λαθρομετανάστες, γι’ αυτό είναι υπόλογοι οι

Χατζηαβάτηδες που μας κυβερνούν, για την κάθε Ελληνίδα και

τον κάθε Έλληνα που δεν θα γεννηθεί, γι’ αυτό μισούν και θέ-

λουν να σου ξεριζώσουν την Ιστορία σου, τον Πολιτισμό σου,

την Πίστη σου, την Ανθρωπιά και την Αξιοπρέπειά σου. Δεν θέ-

λουν Έλληνες ούτε στο γένος, ούτε στην σκέψη σ’ αυτό το χρυ-

σοφόρο οικόπεδο που ορέγονται. Σχεδίασαν μεθοδικά την

γενοκτονία μας κι ανέθεσαν στους Γιωργάκηδες αυτού του

τόπου να την εκτελέσουν. Πρόσεξε λέξη-λέξη τα προφητικά

λόγια του «γκουρού» του ελληνικού «εκσυγχρονισμού» Κώστα

Σημίτη, σε βιβλίο του το 1992, τέσσερα χρόνια πριν η Λέσχη

Μπίλντερμπεργκ με τις ευλογίες της, τον εγκαταστήσει πρωθυ-

πουργό της Ελλάδος για να προετοιμάσει το έδαφος για τον

Γιωργάκη: «Η πολιτική μας είναι να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο

και με κάθε μέσο την αδιαφορία απέναντι σε εξελίξεις με ιδεο-

λογικό προσανατολισμό, μιά χωρίς απήχηση ελληνική, χριστια-

νική παράδοση. Να εμποδίσουμε και να αποτρέψουμε με κάθε

κόστος την προσήλωση στην ιδέα του Έθνους και στην χριστια-

νική παράδοση που αποδυναμώνει και εγκυμονεί κινδύνους σε

μιά σύγχρονη παρουσία που πρέπει να έχει η Ελλάδα».

Μη μου πεις ότι ούτε τώρα δεν κατάλαβες.

Ψάξε για να ‘βρεις μέσα σου, το παιδί που θύμωνε όταν του

λέγαν ψέματα. Το χτυποκάρδι το γλυκό του πρώτου έρωτά σου.

Τη χαρά, σαν κράτησες στα χέρια σου τα πρώτα κουρασμένα

χρήματά σου. Τη χαρά, σαν κράτησες στην αγκαλιά σου το

πρώτο σου παιδί. Σαν το συνόδεψες την πρώτη μέρα στο σχο-

λειό. 

Ξαναθυμήσου πόσο θύμωνες παιδί όταν σου λέγαν ψέματα.

Και μην αφήσεις ποτέ πια, κανένα, να σε ξεγελά, με τη δική σου

άδεια, με τον δικό σου μόχθο να χτίζει τέτοιο αύριο, όπου ο έρω-

τας θα ‘ναι βρισιά, η εργασία ζητιανιά και στα παιδιά θα εμφυ-

τεύουν μικροτσίπ όταν γεννιούνται. Ψάξε για να ‘βρεις μέσα

σου τη γη που ανθούν τα όχι.

Τώρα που άρχισες να καταλαβαίνεις
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ο Σουρής έλεγε ότι “οι Έλληνες κάνουν οτι-
δήποτε ίνα μη σκάπτουσι”. Για πολλά χρό-

νια καλλιεργείται η εντύπωση ότι η

απασχόληση στη φύση,  η χειρωνακτική ερ-

γασία, και η ανάληψη επιχειρηματικού κιν-

δύνου, ακόμη και αν αυτά εξασφαλίζουν

την οικονομική ανεξαρτησία, συνιστούν κα-

θυστέρηση ενώ, η εργασία σε ένα γραφείο,

με δια νόμου εξασφαλισμένη τη μισθοδοσία

και την ξενοιασιά από την οικονομική απο-

τελεσματικότητα της υπηρεσίας η και την

εκμετάλλευση της συνιστούν  κοινωνική

πρόοδο. Όμως οι νόμοι της οικονομίας

έχουν δικούς τους αυτοτελείς κανόνες που

δεν παραβιάζονται από τις τεχνητά συντη-

ρούμενες κοινωνικές εντυπώσεις, που

πάντα στηρίζονται στην απόκρυψη της

πραγματικότητας. Δυστυχώς όταν οι συνέ-

πειες της παραβίασης των κανόνων αυτών

αποκαλύπτονται απαιτούν θυσίες και δημι-

ουργούν απογοητεύσεις δυσανάλογες από

τα προσωρινά μικρά ή μεγάλα οφέλη που

συντηρούσαν την κοινωνική απάτη.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκήρυξε θέση

εργασίας βιοχημικού με διδακτορικό δί-

πλωμα*, για να δουλέψει σε ερευνητικό

πρόγραμμα κάποιου εργαστηρίου, με συνο-

λική αμοιβή 5.000 (πέντε χιλιάδες) €, περι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ, για μία περίοδο 24

μηνών. Εάν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ τότε ο μη-

νιαίος μισθός είναι κάπου 180 € . Προφα-

νώς, η προκήρυξη αυτή αποτελεί

εξευτελισμό κάθε έννοιας φιλοδοξίας για

μάθηση, κοινωνική καταξίωση, και απαίτη-

σης  για οικονομική απόδοση της επένδυ-

σης χρημάτων και χρόνου σπουδών και

θέτει εν αμφιβόλω ακόμη και τη βιολογική

επιβίωση του υποψηφίου.  Από την άλλη

μεριά φιλοξενούμε και διδάσκουμε στο Πο-

λυτεχνείο Κρήτης αλλοδαπούς μεταπτυ-

χιακούς φοιτητές, οι οποίοι αμείβονται από

την Ε.Ε. με μηνιαίο μισθό περίπου 1.000

(χίλια) € με προφανή την άνιση μεταχείριση

και τα κίνητρα για σπουδές. 

Το πιθανότερο είναι ότι η προκήρυξη στο-

χεύει σε άτομο που συνεργάζεται ήδη με το

πολυτεχνείο και θα μπορεί να αποδεχθεί τη

θέση ως συμπληρωματική. Κάτι τέτοιο όμως

συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των

εξωτερικών υποψηφίων, πράξη τόσο προ-

σφιλή στη διατήρηση της φαυλοκρατίας. Το

γεγονός είναι ακόμη σοβαρότερο όταν συ-

νειδητοποιήσει κανείς ότι η προκήρυξη για

τη θέση αυτή δεν γίνεται από κάποιον

αχόρταγο εκμεταλλευτή της εργατικής

τάξης αλλά από τον ίδιο το φορέα που συμ-

βολίζει την πρόοδο, την κοινωνική και την

οικονομική καταξίωση των αποφοίτων του.

Την στιγμή που ο εξευτελισμός της  αξίας

του αποφοίτου, ακόμη και του μεταπτυχια-

κού με διδακτορικό δίπλωμα, έχει γίνει απο-

δεκτός από το ίδιο το πανεπιστήμιο τότε ο

οποιοσδήποτε διάλογος για τα θέματα της

παιδείας, που προτείνει το Υπουργείο και

συζητούν οι πρυτάνεις, αποτελεί καθαρή

υποκρισία και εμπαιγμό της κοινωνίας κυ-

ρίως δε της νεολαίας, ενώ δημιουργεί τις

προϋποθέσεις για την τελική εξάρτηση της

χώρας από τους δυνατούς του κόσμου με

τη σχεδιαζόμενη  παγκοσμιοποίηση.   

Εάν ο λαός και η νεολαία δεν επαναστατή-

σουν  τώρα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν

ποτέ. Δεν χρειάζεται πλέον  νομική κατο-

χύρωση για τη συνειδητοποίηση της κατά-

στασης και τον χαρακτηρισμό της σαν

προδοσία όταν αυτή αποτελεί ήδη συντε-

λεσμένο γεγονός σε όλα τα επίπεδα της

κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ας μη νο-

μίζουν οι φοιτητές ότι οι καταλήψεις των

πανεπιστημίων για εξασφάλιση πρόσθετης

εξεταστικής αποτελούν πράξη επαναστα-

τική. 

Η επανάσταση είναι πράξη δημιουργική όχι

αυτοκτονική και τα αποπροσανατολισμένα

παιδιά ή και τα πιόνια της κομματοκρατίας

δεν είναι ικανά για το ρόλο αυτό. Πρέπει να

αναλάβουν οι άξιοι φοιτητές που δυστυχώς

αυτοί έχουν ήδη αρχίσει να μεταναστεύουν.

Σε ποιόν όμως πέφτει ο κλήρος της εθνικής

μας επιβίωσης εάν όχι σε όλους εμάς που

διατηρούμε ακόμη την αίσθηση της πατρί-

δας;  Η πατρίδα μας καλεί όλους, ας την κά-

νουμε δικαιωματικά τόπο της βιολογικής,

πολιτισμικής και εθνικής μας επιβίωσης. 

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής

Πολυτεχνείο Κρήτης

* Πρόσκληση υπ'αριθμ. 2383/15.03.2011 εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμ-

βαση έργου, ενός βιοχημικού για 24 μήνες εναντι

συνολικού ποσύ 5.000 € συμ/νου ΦΠΑ στα πλαί-

σια του προγράμματος «oncoseed διαγνωστικά:
βιολογία των κυκλοφορούντων κυττάρων, μετά-
σταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας» και

ειδικότερα της Δράσης «συνεργασία" που χρη-

ματοδοτεί η γενική γραμματεία έρευνας και τε-

χνολογίας με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο

Κρήτης.

Μάθε παιδί μου γράμματα
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νιώθω υπερήφανη κάθε χρόνο, βλέποντας τα παιδιά να παρελαύνουν. Το ίδιο και

περισσότερο περήφανη ένιωθα όταν παρήλαυνα εγώ, περνώντας μπροστά απ’

τον κόσμο με βήμα σωστό για να αποδώσω φόρο τιμής στους προγόνους μας,

αλλά και στους επισήμους που παρακολουθούσαν. Φέτος όμως, στη Σύρο οι μα-

θητές βρήκαν άλλο τρόπο να μας κάνουν υπερήφανους. Τίμησαν την ημέρα και

την ιστορία της παρελαύνοντας, αλλά έδειξαν και την περιφρόνησή τους στους

“επισήμους”, κάνοντας τον κόσμο να φωνάξει “μπράβο”, όχι για το βήμα, αλλά

γιατί τους εξέφρασε η κίνηση των μαθητών. 

Την στιγμή που έπρεπε να στρέψουν το κεφάλι προς τους επισήμους, οι μαθή-

τριες το έστρεψαν αριστερά ή κάποιες δεν το γύρισαν καθόλου. Άλλη ομάδα μα-

θητών ντύθηκαν στα μαύρα και έκλεισαν τα στόματά τους με μαύρες ταινίες. 

Κινήσεις πολύ βαθιές, που δεν τις περιμένανε ίσως από παιδιά. Κινήσεις που αν-

τικατροπτίζουν το αίσθημα των πολιτών για τις πράξεις των πολιτικών. Στους

οποίους, διόλου δεν ίδρωσε το αυτί τους... Καταλαβαίνουν πιο πολύ από γιαούρ-

τια. 

Ως γνωστόν, ο σεβασμός κερδίζεται δεν απαιτείται. 

Όταν παρανομεί ο πολίτης, “το πληρώνει”,

Όταν παρανομεί το κράτος τι γίνεται?

Πόσο καιρό μπορείς να βλέπεις το κράτος να παρανομεί και να βιαιοπραγεί

εναντίον των πολιτών χωρίς να αντιδράς; Πόση τρομοκρατία μπορείς να υπο-

στείς, χωρίς να αντιδράσεις κι εσύ βίαια; Όταν οι κανόνες του “παιχνιδιού” δεν

τηρούνται ούτε απ’ αυτούς που τους καθορίζουν, τότε αναγκάζονται να παί-

ξουν εκτός κανόνων, όλοι οι παίχτες.

Πώς μπορεί να “σκεπάζει” αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων το ίδιο το

κράτος και να λειτουργεί αυταρχικά; 

Τι πρέπει να κάνει ο κάτοικος της Ανατολικής Αττικής που έχει στα χέρια του από-

φαση του δικαστηρίου ότι η κατασκευή ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας είναι

παράνομη και κάθε μέρα τα ΜΑΤ τον χτυπάνε και του ρίχνουν χημικά (παράνομα

εννοείται) προκειμένου να μπουν οι εργολάβοι και να ξεκινήσουν δουλειά; 

Το κράτος γιατί επιμένει να φτιάξει έναν σκουπιδότοπο για τον οποίο σε 2

χρόνια από τώρα θα πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαρ-

χαιωμένο; Κι αν κάνει ΧΥΤΥ, γιατί δεν κατασκευάζει πρώτα το εργοστάσιο;

Μεγάλη η λίστα με τα ερωτηματικά και δεν νομίζω ότι θα μου δώσει κανείς

απάντηση...

Νομίζω ότι μπορώ όμως να δώσω απάντηση στο πρωταρχικό μου ερώτημα.

Όταν λοιπόν το κράτος δεν τηρεί τα νόμιμα συνεχώς, ο κόσμος αντιδρά. 

Μέχρι πότε; Μέχρι να βρει το δίκιο του...

Τίμησαν την 25η Μαρτίου 1821 
…περιφρόνησαν τους επισήμους!
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Ανοικτή επιστολή στην κ. Μπατζελή...

Αξιότιμη κ. Μπατζελή

...Στο διαδίκτυο σάς παρακολούθησα να ει-
ρωνεύεστε και να καταφέρεστε σε έντονη
γλώσσα εναντίον του διαδηλωτή, ο οποίος
αναφερόταν κυρίως για την Κερατέα και για
το επίμαχο θέμα της κατασκευής ΧΥΤΑ
στην περιοχή, λέγοντάς του χαρακτηρι-
στικά «δεν ντρέπεσαι νέος άνθρωπος»,
«αυτό είναι δημοκρατία!» και άλλα.

Από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ που έχει

τον τίτλο «πρώτα ο πολίτης» αντλώ και αν-

τιγράφω ερώτησή σας προς την Ε.Ε. σχε-

τικά με την κοινοτική συγχρηματοδότηση

του ΧΥΤΑ Κερατέας με ημερομηνία δημοσί-

ευσης 10/11/2008.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4807/08

υποβολή: Katerina Batzeli (PSE)

προς την Επιτροπή

Θέμα: Χώρος Υγειονομικής Tαφής

Aπορριμάτων σε αρχαιολογικό χώρο.

«Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων
είναι ένα σοβαρό θέμα για την Ελλάδα με
διαστάσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές.
Για την Αττική ορίστηκε ως ένας από τους
Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-
των (Χ.Υ.Τ.Α.) περιοχή στην Κερατέα, η
οποία ωστόσο έχει κηρυχθεί “Αρχαιολογική
περιοχή, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλλους”».

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι γίνεται σωστή εφαρμογή της
οδηγίας 2006/12/ΕΚ[1][2], η οποία προβλέ-
πει με σαφήνεια στο άρθρο 4 ότι τα κράτη
μέλη οφείλουν να διαχειρίζονται τα από-
βλητα χωρίς να βλάπτονται τοπία που πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον; Πόσο
υψηλά στις προτεραιότητές της είναι η προ-
στασία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος;
Ελέγχεται η τήρηση των όρων διαχείρισης
των απορριμμάτων και ποια τα αποτελέ-
σματα αυτών των ελέγχων;
Έχει σκοπό να προβεί η Επιτροπή στη λήψη
μέτρων εναντίον της Ελλάδας σε περί-
πτωση που διαπιστώσει παραβάσεις; Ποια
είναι αυτά;
Δεδομένου μάλιστα ότι η λύση των
Χ.Υ.Τ.Α. θεωρείται πλέον τεχνολογικά πα-
ρωχημένη στην υπόλοιπη ΕΕ, ποιες άλλες
λύσεις θα μπορούσαν να προταθούν ώστε
να αποφευχθεί η υποβάθμιση ενός χώρου
αρχαιολογικής αξίας και φυσικού κάλλους;

pasok.gr

Τι έγινε άραγε, Αξιότιμη κ.

Μπατζελή, μετά από δύο χρόνια;

Τα «ανεμόδαρτα ρήματα ορφάνεψαν» και

τα «σήμαντρα της γλώσσας σιώπησαν».

«Ψυχές που έθρεψε ο λωτός».

Ο νεαρός διαδηλωτής, τον οποίο ειρωνευ-

τήκατε, αναφέρθηκε: «στους κατοίκους της
Κερατέας που παλεύουν ενάντια στους
σύγχρονους βαρβάρους» και είπε ότι:

«Αυτοί οι σύγχρονοι βάρβαροι δεν είναι από
την Ασία, είναι από την Ελλάδα».

Από κείμενο με τίτλο «Γαίας ατίμωσις» (1954)
του μεγάλου δάσκαλου της ελληνικής αρχιτε-
κτονικής, ζωγράφου και στοχαστή Δημήτρη Πι-
κιώνη αντλώ απόσπασμα και το αντιγράφω:
Η Γη τούτη κείτεται τώρα ως το πριν όμορφο
σώμα ενός θεϊκού πλάσματος όπου κατατρώγει
τις σάρκες του η αρρώστεια. Κι αν είχε μιλιά – κι
έχει, αλλά δεν την ακούμε – θα έλεγε: Δείλαιοι
και αμαθείς και βάρβαροι, τι κάνετε; τι αφανίζετε;
Δεν ξέρετε ότι είμαι η μητέρα κι η τροφός, το
λίκνο, η κοιτίδα, η μήτρα της περασμένης δόξας
και της μελλούμενης; Μάταια θαυμάζετε τα μνη-
μεία που έστησαν κάποτε τα παιδιά μου. Δεν ξέ-
ρετε πως είναι σαρξ εκ της σαρκός μου, και πως
όταν η Μορφή μου αφανισθεί, η δικιά τους θα
χάσει το νόημά της; …. Δεν βλέπω πια βωμούς
των θεών επάνω εις τα όρη μου και τους λόφους,
πάρεξ τα γραφεία και τις μηχανές των Εταιρειών
σας. Εκείνοι ήταν σημάδι λατρείας, σε σας δεν
απόμεινε παρ' η κατώτερη μορφή της σχέσης με
τη Φύση, η εκμετάλλευση.

…Μα τί τ' όφελος, η ύβρις μένει. Τίποτα πιά δεν
μπορεί να την απαλείψει, θα μείνει εις τον αιώνα.
Τρισμέγιστη είναι η ενοχή μας. Κι όχι μονάχα
απέναντι του εαυτού μας, μα έναντι της μνήμης
των περασμένων, έναντι του μέλλοντος και
έναντι όλων των λαών της οικουμένης.

Μα οι ανάγκες; θα μου πείτε. Εκείνοι που

βάζουν αυτό το ερώτημα ξέρουν πολύ καλά

ότι δεν είναι η αδήριτη χρεία, αυτή καθε-

αυτή, η αιτία της καταστροφής. Η αιτία έγ-

κειται στον τρόπο που ανεχθήκαμε να

θεραπευθεί αυτή η χρεία.

«Δείλαιοι και αμαθείς και βάρβαροι»

Σήμερα, Αξιότιμη κ. Μπατζελή, ποιους άραγε

θα αποκαλούσε έτσι ο μεγάλος στοχαστής;

Μήπως ο Πικιώνης μετεμψυχώθηκε στον

νεαρό διαδηλωτή;

Ποιος θέλει να καταστρέψει σήμερα μια «Αρ-

χαιολογική περιοχή, έναν ιστορικό τόπο και

τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» όπως

Εσείς σωστά επισημαίνεται στην ερώτησή

σας προς την Ε.Ε.;

Ποιος βάζει τις αστυνομικές δυνάμεις να χτυ-

πάνε με λυσσώδη μανία ηλικιωμένους, γυναί-

κες, παιδιά, εκλεγμένους άρχοντες και να

τους ψεκάζουν με χημικά, να βρίζουν χυδαία,

να μπαίνουν στην πόλη της Κερατέας και να

συμπεριφέρονται σαν δυνάμεις κατοχής;

Τι έγινε άραγε, Αξιότιμη κ. Μπατζελή; «Η

στάχτη έγινε κανόνας φωτιάς».

Στη χώρα της μίζας και της λήθης ο εθνικός

μας εργολάβος λυσσομανά στο σώμα της ρη-

μαγμένης Αττικής.

But don’t worry, Mrs Bartzeli, you are member

of the Greek Parliament.

Οι «ζογκλέρ» που έλεγε ο αείμνηστος ΑΝ-

ΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τα μέλη του κοινοβου-

λίου μας, τον οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, ο

ιδρυτής και πρόεδρος του Κινήματός σας

απέπεμψε από το Υπουργείο Χωροταξίας και

Περιβάλλοντος αντικαθιστώντας τον με τον

εκλεκτό του εθνικού μας εργολάβου. Θα σας

τα υπενθυμίζουμε εμείς οι «γραφικοί».

Και επειδή ειρωνευτήκατε τον διαδηλωτή με

τη φράση «αυτό είναι δημοκρατία!»
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι λέξεις Δη-

μοκρατία, Οικονομία και Οικολογία γεννήθη-

καν στην αρχαία Ελλάδα και κληροδοτήθηκαν

στην παγκόσμια κοινότητα. Δυστυχώς, στη

χώρα της μίζας και της λήθης, δεν κατανο-

ούμε ότι η οικονομία, δηλαδή ο νόμος του

οίκου δεν μπορεί και δεν πρέπει να καταλύει

την οικολογία, δηλαδή τον λόγο του οίκου.

Γιατί όταν καταλύεται ο λόγος του οίκου απει-

λείται η δημοκρατία. Γι αυτό το αγαθό, τη δη-

μοκρατία, αγωνίστηκαν οι αρχαίοι μας

πρόγονοι στο Μαραθώνα ώστε να είναι σή-

μερα προνομιακό στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στην Ελλάδα επίσης γεννήθηκε η έννοια του

Ορίου και της Διαλεκτικής, γεννήθηκε επίσης

η λέξη Μέτρο. Έννοιες και λέξη παντελώς

άγνωστες στους καταστροφείς, στους μεγα-

λοεργολάβους, στους εμπρηστές, στους κλέ-

φτες της δημόσιας περιουσίας, στους

ανάλγητους και τους αδιάφορους. Από αυ-

τούς παραδίδεται, κατατρώγεται και απο-

συντίθεται το σώμα της ελληνικής γης και η

δημοκρατία μας. Δεν απειλείται από τον δια-

δηλωτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δημο-

κρατία, δεν απειλείται από τους σθεναρά

αγωνιζόμενους κατοίκους της Κερατέας ή

από κάθε Έλληνα πολίτη που αγαπά τον

τόπο του, που πληγώνεται γι αυτόν, που πα-

σχίζει γι αυτόν, που τον οραματίζεται, που

τον ονειρεύεται καλύτερο.

Η οικονομική κρίση, Αξιότιμη κ. Μπατζελή,

κάποτε θα ξεπεραστεί. Όμως ο τόπος του

Οβριόκαστρου Κερατέας, τον οποίο και Εσείς

άλλωστε αναφέρεται στην ερώτησή σας ως

«τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλ-

λους», αν το κράτος τον μετατρέψει σε χω-

ματερή αυτός ο τόπος θα έχει απωλεσθεί δια

παντός. Η αλλοίωση της γραμμής και του

σχήματος του τοπίου καθώς και η μόλυνση

του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος θα

είναι ανεπανόρθωτη.

Αν αφανισθεί το περιβάλλον της λαυρεωτι-

κής γης - η βασική πλουτοπαραγωγική πηγή

(τα «αργυρεία» των αρχαίων) και η βάση ανά-

πτυξης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας - μαζί

της θα σβηστούν και η ιστορία και οι μύθοι

της. Οι νύμφες θα φύγουν τρομαγμένες. Εκεί

που ανέμιζαν τα πέπλα της «Ροδοδάχτυλης»

Ηούς και η χλαμύδα του μυθικού ήρωα Κέ-

φαλου θα ανεμίζουν πλέον σακούλες σκου-

πιδιών και θα κελαρύζουν μελανά ρυάκια.

Αυτό θα είναι δημοκρατία;

Μετά τιμής

Δημήτρης Πλάτωνος Ιατρού
(γραφίστας, πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών

Σπουδών - τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ)

…Ξέχασες κυρία Μπατζελή
Είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο φύλλο την αναφορά της Κερατέας μέσα

στο Ευρωκοινοβούλιο από ομάδα Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων σε

εκδήλωση για τη Μάχη του Μαραθώνα.

Εκεί, η Κατερίνα Μπατζελή, όση ώρα μιλούσε ο διαμαρτυρόμενος του φώναζε

στα αγγλικά εσύ είσαι ρεντίκολο, αυτό είναι δημοκρατία και γενικά ειρωνευόταν

καθ’ όλη τη διάρκεια.

Την εκπομπή είδε και ο αναγνώστης Δημήτρης Πλάτωνος Ιατρού, ο οποίος δεί-

χνει μία άλλη πλευρά της Κατερίνας Μπατζελή, όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

Τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης του Τομέα Παιδείας της Νέας Δη-

μοκρατίας,  εξέφρασαν την έντονη ανησυχία

τους  για τις  συγχωνεύσεις - καταργήσεις

σχολείων σε όλη την χώρα. 

Μεταξύ άλλων καταδίκασαν την  κυβέρνηση και

το υπουργείο Παιδείας για την πολιτική  αιφνι-

διασμού  που ακολούθησε για τη «διαγραφή»

σχολείων  από τον εκπαιδευτικό χάρτη της

χώρας, χωρίς να ληφθούν υπόψη παιδαγωγικά

κριτήρια, κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή,

η απόσταση, η μεταφορά και ασφάλεια μαθη-

τών, ιστορικοί και πολιτιστικοί λόγοι. 

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σχο-

λείου της  Δημητσάνας και των  Λαγκαδίων

που συγχωνεύονται με το σχολείο της Βυτίνας,

ενώ για λόγους και μόνο ιστορικούς θα έπρεπε,

όχι μόνο να παραμείνουν, αλλά να αποτελέ-

σουν  σχολεία τα οποία  η Πολιτεία θα εμπλου-

τίσει με ιστορικές βιβλιοθήκες και πλούσιο

πολιτιστικό και λαογραφικό υλικό. 

Επιπλέον τόνισαν, το γεγονός ότι σε πολλές

περιπτώσεις όπως στα Γρεβενά, στην Φλώ-

ρινα, στην Καρδίτσα και στην Αρκαδία, η

απόσταση των σχολείων από τον τόπο κα-

τοικίας των μαθητών υπερβαίνει τα δέκα χι-

λιόμετρα και μάλιστα σε πολλές των

περιπτώσεων οι κακές καιρικές συνθήκες,

κατά τους χειμερινούς μήνες, σε συνδυασμό

με το ακατάλληλο οδικό δίκτυο, επιτείνουν

την επικινδυνότητα της μεταφοράς των μα-

θητών. Καυτηρίασαν το φαινόμενο που πα-

ρατηρήθηκε σε νομούς, όπου το ΠΑΣΟΚ

είναι πλειοψηφούσα παράταξη να μη συγχω-

νεύεται μεγάλος αριθμός σχολείων. 

(σ.σ.: Λέτε να έχουν βάση αυτά που ακού-

γονται για το σχολείο της Ανθούσας που τε-

λικά δεν καταργείται, επειδή έχει κομματικό

Δήμαρχο;)

Τέλος επεσήμαναν ότι οι συγχωνεύσεις - κα-

ταργήσεις των σχολείων έγιναν, με λογι-

στικά και κομματικά κριτήρια.

“Οι καταργήσεις των σχολείων έγιναν 
με κομματικά κριτήρια”
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Eπαναλειτουργεί το 

Γραφείο Κτηματολογίου 

στο Δήμο   Κρωπίας

Με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου

Κρωπίας Δημητρίου Κιούση επαναλειτουργεί το Γραφείο

Κτηματολογίου ΑΕ. στον Δήμο Κρωπίας.

Ετσι οι κάτοικοι μπορούν να εξυπηρετούνται  σε ότι

αφορά στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησιών και άλλες

πράξεις που σχετίζονται με αγοραπωλησίες. Θα λειτουρ-

γεί μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη από τις 9.30 το

πρωί έως 3.30 το απόγευμα. 

Βρίσκεται δε στην οδό Δάβαρη 77 και Οδού  Αττικής

(Πρόσβαση από Προαστιακό –Μετρό Κορωπίου με τις

γραμμές της ΕΘΕΛ 308 και 309).

Τηλέφωνο  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ: 210-6505600 και

www.ktimatologio.gr 

Τις υπόλοιπες ημέρες -  (Τετάρτη, Πέμπτη) - μπορείτε να

απευθυνθείτε στη Διεύθυνση κτηματολογικού γραφείου

Όθωνος και Μπουμπουλίνας, Κερατέα  Τηλ. : 22990-43006

Με την ψήφιση του Προϋπολο-

γισμού του Δήμου Κρωπίας για

το 2011 ολοκληρώθηκε η ειδική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της 30ης Μαρτίου για

τον Προϋπολογισμό του 2011.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημή-

τριος Κιούσης στην εισήγησή

του ξεκαθάρισε ότι αυτός ο

προϋπολογισμός, υπό τις πα-

ρούσες έκτακτες συνθήκες δεν

ανταποκρίνεται στις προσδο-

κίες της δημοτικής Αρχής. Παρ’

όλα αυτά είναι μετρημένος και

προσαρμοσμένος στο ελάχιστο

κοστολόγιο υπηρεσιών και δίνει

σημασία στις διαφανείς διαδι-

κασίες και στην ορθή διαχείριση

του δημοτικού χρήματος. Δεν

προβλέπει καμία αύξηση σε δη-

μοτικά τέλη και φόρους ενώ

ενημέρωσε το σώμα ότι από την

πρώτη ημέρα της ανάληψης της

δημοτικής ευθύνης εφαρμόζει

πρακτικές εξοικονόμησης χορη-

γιών και εθελοντικών προσφο-

ρών σε εκδηλώσεις. 

Στο πλαίσιο της εισήγησης προ-

χώρησε σε κριτικές παρατηρή-

σεις, που αφορούν στη

λειτουργία του Δήμου και των

υπηρεσιών που προσφέρει προς

τους πολίτες και τις μεγάλες

υστερήσεις εσόδων, που ανα-

τρέπουν μια εικόνα εξωραϊσμού

που είχε επιχειρηθεί στο πα-

ρελθόν. Αναφέρθηκε επίσης και

σε προηγούμενες εισηγήσεις

προϋπολογισμών που προέβλε-

παν μεγάλα ποσά και περισσό-

τερο στόχευαν στον

εντυπωσιασμό παρά στην πραγ-

ματική υλοποίηση. 

Τοποθέτηση έκανε και ο Αντιδή-

μαρχος Οικονομικών  Αθανά-

σιος Πουλάκης ο οποίος

ανέλυσε συγκεκριμένα  στοι-

χεία που αφορούν πληρωμές

Προηγούμενων Οικονομικών

Ετών (ΠΟΕ) και εκκρεμείς δικα-

στικές υποθέσεις, φανερώνον-

τας τις πραγματικές εικόνες της

οικονομικής κατάστασης του

Δήμου.

Χαρακτήρισε τον προϋπολογι-

σμό ως ρεαλιστικό και εξέ-

φρασε την πίστη του ότι με

συλλογική δουλειά θα υπάρξει

καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ο Αριστείδης Γκίκας, ως επικε-

φαλής της μείζονος μειοψη-

φιας, εστίασε την κριτική του σε

τρία σημεία του που αφορούν

την κυκλοφοριακή μελέτη, την

ανάθεση υπηρεσιών συμβού-

λου σε νομική εταιρεία και στο

ποσό χρηματοδότησης για την

αποπεράτωση της πλατείας

Αναλήψεως. Οι απαντήσεις του

Δημάρχου Κρωπίας  ήταν άμε-

σες και  ξεκάθαρες. 

Ο Δήμαρχος απάντησε στις αι-

τιάσεις του Αρ. Γκίκα. 

Για την ανασύνταξη και επικαι-

ροποίηση της κυκλοφοριακής

μελέτης, όπως σημειώναμε και

όταν παρουσιάσαμε το Τεχνικό

Πρόγραμμα, ο Δήμαρχος ξεκά-

θαρα δήλωσε ότι «είναι προ-

γραμματική δέσμευση της

Δημοτικής Αρχής επικυρωμένη

από το 68% του εκλογικού σώ-

ματος, που απαίτησε μια ολο-

κληρωμένη, επιστημονικά ορθή

μελέτη που θα διορθώσει την

συγκοινωνιακές συνδέσεις του

κέντρου με τον προαστιακό και

το μετρό και θα εξυπηρετήσει

τους κατοίκους που ταλαιπω-

ρούνται εδώ και ένα χρόνο».

Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη

τροποποίησης της μελέτης ανα-

φερόμενος σε περιστατικά τρο-

χαίων ατυχημάτων, που έγιναν

εξαιτίας της κυκλοφοριακής

ρυθμισης.

Για τις συμβουλευτικές νομικές

υπηρεσίες είπε ότι υπάρχουν -

με τον “Καλλικράτη| - σειρά από

σύνθετες νομοθετικές διατάξεις

που η Δ.Α. προσπαθεί το καλύ-

τερο προς όφελος των δημο-

τών, τη στιγμη μάλιστα που δεν

υπάρχει εξειδικευμενο προσω-

πικο στη Νομική Υπηρεσία του

Δήμου.

Για την Πλατεία Ι. Ν. Ανάληψης

είπε ότι το ποσό είναι ενδει-

κτικό και υπάρχει εγγεγραμμέ-

νος ο κωδικός ώστε να βρεθεί

στο επόμενο διάστημα μια πηγή

χρηματοδότησης για την περά-

τωσή της. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Κορωπίου

ενέταξε τον Δημοτικό Προϋπο-

λογισμό όπως και κάθε Προ-

ϋπολογισμό των ΟΤΑ στην

«μνημονιακή» λογική της κυ-

βέρνησης  και των μηχανισμών

της οικονομικής εξάρτησης της

χώρας μας και για το λόγο αυτό

τον καταψήφισε. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται

στα 40 εκατομμύρια € περίπου

“Κουλτούρα για την Υγεία”
εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Πέμπτη 7 Απριλίου στο Κορωπί

Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Κορωπίου, επ’ ευκαιρία της

Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7/4) οργανώνει εκδήλωση με

θέμα “Κουλτούρα για την Υγεία” την Πέμπτη 7 Απριλίου

στις 6.30μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου (Βασ. Κων/νου).

Την επίσημη έναρξη θα κάνει ο Υφυπουργός Υγείας Φ. Τι-

μοσίδης και θα μιλήσουν ο περιφερειακός σύμβουλος, δοικη-

τής του Νοσοκομείου “Αγία Ελένη” Γιώργος Σμέρος, ο περιφ.

σύμβουλος Ι. Δημόπουλος, ο Διοικ. Νοσοκ. “Ευαγγελισμός” Μ.

Θεοδώρου, ο αν. διοικ. νοσοκ. “Ευαγγελισμός” Γ. Καραλής και

ο νευροχειρουργός και δημ. σύμβουλος Κρωπίας Σπ. Κόλλιας.

Εισήγηση θα κάνει ο Γραμματέας της Τ.Ο. Γ. Πρόφης.

Ρήγας Βελεστινλής, στο Δήμο Κρωπίας
στον γιορτασμό της  25ης Μαρτίου 1821

Εκδήλωση του Δήμου Κρωπίας για τον Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798) στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε στις 26.3 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Κεντρικός ομιλητής ο Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Δρ Ιστο-

ρίας της Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Ο  Αντιδήμαρχος Αθ. Πουλάκης

στην προσφώνησή του,  αναφέρ-

θηκε στην πολυσχιδή προσωπικό-

τητα και τις πολύπλευρες

δραστηριότητες του ομιλητή,

αλλά και  στην προσπάθειά που

κάνει εδώ και δεκαετίες για  την

ιστορική τεκμηρίωση και τη  ανα-

σκευή ιστορικών ασαφειών και

ανακριβειών του μεγάλου Ελ-

ληνα της προεπαναστατικής πε-

ριόδου Ρήγα Βελεστινλή. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε  με τη χορευτική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου και την Χο-

ρωδία των μελών του ΚΑΠΗ Κορωπίου.  Η χορευτική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων παρουσίασε πα-

ραδοσιακούς χορούς, ενώ η χορωδία του ΚΑΠΗ ερμήνευσε μεταξύ άλλων, τον Θούριο,  τον

εκκλησιαστικό ύμνο (εθνικός ύμνος Βυζαντίου) «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» και τον Εθνικό Ύμνο. 

Εκδήλωση βράβευσης έργων σχεδιασμού

γραμματοσήμων των μαθητών όλων των τά-

ξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου

οργανώθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο των

Εργαζομένων των Ελληνικών Ταχυδρομείων

την Πέμπτη 17 Μαρτίου.  Η ομάδα σχεδια-

στών γραμματοσήμων των ΕΛ.ΤΑ.,  βράβευ-

σαν τα τρία πρώτα έργα των μαθητών με

ειδική συλλεκτική κασετίνα επάργυρων γραμ-

ματοσήμων που απεικονίζουν τα κλεμμένα

μάρμαρα του Παρθενώνα. 

Ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου,

Δημήτριος Κώνστας στην ομιλία του ανα-

φέρθηκε στις προσωπικές φιλοτελικές του

εμπειρίες και επαίνεσε με την σειρά του

τους μαθητές και τις μαθήτριες, το εκπαι-

δευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα την  Κατε-

ρίνα Στρατάκου εκπαιδευτικό εικαστικών

τεχνών του σχολείου. 

Βραβεύτηκαν οι μαθητές:

1ο βραβείο: Σπύρος Καλαμιώτης,  τάξη Β3

2ο βραβείο: Ευητίνα Καπερώνη  τάξη Δ1 

3ο βραβείο: Άννα Ντοκάι τάξη Ε1

Έπαινοι απονεμήθηκαν:

1ος έπαινος:  Μιχάλης Μεθενίτης   τάξη Α1

2ος έπαινος: Χριστίνα Κουκουλιτάκη τάξη Γ1

3ος έπαινος: Κατερίνα Γκίκα τάξη Στ2

2ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου

Βραβεύσεις για ...γραμματόσημα

Το 1ο βραβείο του Σπύρου Καλαμιώτη από την τάξη Β3.

Η Ευητίνα Καπερώνη παραλαμβάνει το βραβείο.

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Κορωπίου
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κρωπίας, με συναίνεση 

από τη μειοψηφία, πλην της παράταξης “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Αρ. Γκίκας  κράτησε επιφυλάξεις σε κάποια σημεία.
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Αποφασισμένοι οι Δήμοι των Μεσογείων

να απαιτήσουν το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα των 

αντσταθμιστικών από το Αεροδρόμιο

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δήμοι των Μεσογείων εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη κα-

τάργηση της ρύθμισης του ν. 2338/1995 που επέβαλε την υποχρεωτική διάθεση ποσο-

στού τουλάχιστον 10% από τα έσοδα αξιοποίησης της εκτάσεως του πρώην

αεροδρομίου του Ελληνικού για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στα Μεσόγεια και

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. 

Συγκεκριμένα, με το προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο για την «πάταξη της φοροδια-

φυγής» ιδρύεται φορέας (ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.) για την αξιοποίηση της εν λόγω ακίνητης

περιουσίας και αποσιωπάται σκόπιμα η αναφορά στην ως άνω νομοθετικά προβλεπό-

μενη υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης για τη διάθεση των ποσών αυτών στους Δή-

μους των Μεσογείων.

Πρόκειται για ευθεία προσβολή ενός δικαιώματος νόμιμης προσδοκίας που θεμελίωσε

ο ν. 2338/1995, ως μορφή αντισταθμίσματος για τη σημαντική περιβαλλοντική και κοι-

νωνική επιβάρυνση που συνεπάγεται η λειτουργία του εθνικού αερολιμένα στα Μεσό-

γεια. 

Επιδιώκεται, έτσι, η κατάργηση ενός δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος, που οι τοπι-

κές κοινωνίες συμφώνησαν με την κεντρική διοίκηση, για την αντιμετώπιση των δρα-

στικών συνεπειών από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, τη ριζική μεταβολή του

τρόπου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και τη δέσμευση δεκάδων χιλιά-

δων στρεμμάτων γύρω από αυτό.

Είναι προφανές ότι η απόπειρα ματαίωσης της νομοθετικής πρόβλεψης του ν. 2338/1995

πλήττει ευθέως τα βιοτικά συμφέροντα των κατοίκων των Μεσογείων, αφού τους αποστερεί

από την ανωτέρω νόμιμη προσδοκία για δραστική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Οι Δήμοι Σπάτων - Αρτέμιδας, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Μαρκοπούλου, Κρωπίας και

Ραφήνας - Πικερμίου δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν την απόπειρα ματαί-

ωσης των νομίμων και εύλογων αυτών προσδοκιών των κατοίκων των Μεσογείων. 

Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν, επιλέγοντας από κοινού υψηλό επίπεδο νομικής εκ-

προσώπησης, να αντιταχθούν με τα προβλεπόμενα νομικά μέσα στην αυθαίρετη αυτή

απόπειρα ματαίωσης του εν λόγω συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους και

να προασπίσουν με κάθε νόμιμο μέσο τα πληττόμενα συμφέροντα των κατοίκων των

Μεσογείων και των επόμενων γενιών τους.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ:

Kρωπίας: ΚΙΟΥΣΗΣ Δημήτρης. 

Μαρκοπούλου: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Σωτήρης. 

Παιανίας – Γλυκών Νερών: ΔΑΒΑΡΗΣ Δημήτρης. 

Ραφήνας – Πικερμίου: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

Σπάτων – Αρτέμιδας: ΜΑΡΚΟΥ Χρήστος.

Ο Συνεταιρισμός ΜΑΡΚΟ, εδώ και χρόνια είναι
καταχρεωμένος, αδυνατώντας να πληρώσει
το χρέος του και με δέσμευση όλων των περι-
ουσιακών του στοιχείων.

Γίνεται προσπάθεια για την ρύθμιση πολεοδο-
μικών θεμάτων της ιδιοκτησίας του Συνεταιρι-
σμού στην Πούντα, με “λελογισμένη οικιστική
ανάπτυξη”, που θα επιτρέψει την αξιοποίησή
της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι οφει-
λές του  προς την Αγροτική Τράπεζα.

Ο Συνεταιρισμός  ΜΑΡΚΟ, σημειώνει σε επι-
στολή του ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης,
παράλληλα επιδιώκει την ουσιαστική ανά-
πτυξη των υποδομών της πόλης, με σειρά κοι-
νωφελών έργων, όπως και ιστορικά έχει γίνει
για πάνω από 100 χρόνια.

Κρίσιμη γι’ αυτή τη στρατηγική, αποτελεί η
στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του
Οργανισμού Αθήνας, που πρέπει να εξασφα-
λίσουν την δυνατότητα οικονομικής αξιοποί-
ησης της Πούντας, η οποία είναι εφικτή, μόνο
αν επιτραπεί η χαμηλής κλίμακας δόμηση.

Σημειώνει ακόμη ο δήμαρχος: «Προς αυτή τη
κατεύθυνση, η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων του
Δήμου μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δίνει την

κοινή μάχη, παραμερίζοντας μικροπολιτικές
διαφορές και σκοπιμότητες.

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, οι εκπρόσωποι της «Δύναμης Ελπίδας»,
αναγκάστηκαν και μόνο μετά από σχετική
ερώτηση, να επιβεβαιώσουν πληροφορίες, ότι
στελέχη της, επιχείρησαν να ακυρώσουν την
προσπάθεια αυτή, με δόλιες μεθόδους, δη-
λαδή την εν κρυπτώ παράδοση Υπομνήματος
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωρίς να ενη-
μερώσουν, ως όφειλαν, την κοινή γνώμη, στο
οποίο ζητούν να μην δοθεί η δυνατότητα αξιο-
ποίησης της περιοχής της Πούντας.

Η αποδοχή των προτάσεων της «Δύναμης Ελπί-
δας», θα έχει ως αποτέλεσμα:
• την πλήρη οικονομική καταστροφή του Συνεταιρι-
σμού ΜΑΡΚΟ και την διάλυση ενός κοινωφελούς
οργανισμού με ιστορία 100 χρόνων και τεράστιες
δυνατότητες κοινωνικής προσφοράς στον τόπο μας
και τα παιδιά μας
• την εκποίηση σε εξευτελιστικές τιμές, του συνό-
λου της δεσμευμένης περιουσίας του σε Μαρκό-
πουλο, Πόρτο Ράφτη, Χαμολιά κλπ. και την
αξιοποίησή της από επιτήδειους και μη, που περιμέ-
νουν σαν τα κοράκια τις εξελίξεις
• την εκποίηση της ιδιοκτησίας της Πούντας σε
εξευτελιστική τιμή, σε αγοραστές που θα φροντί-
σουν αργότερα (ξέρουν αυτοί) για όλες τις ρυθμί-
σεις που θα επιτρέψουν τελικά την οικιστική
αξιοποίηση της,  πιθανότατα με δυσμενέστατους
όρους.Συνάντηση Ανασυγκρότηση

Εθελοντικής Ομάδας 

Μαρκοπούλου
Η νέα Δημοτική Αρχή βάζει σε βάσεις  ουσιαστικής λει-

τουργίας το θεσμό της Εθελοντικής Ομάδας, με την

ενεργή συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι ανταποκρί-

θηκαν θερμά στην πρώτη ανοιχτή πρόσκληση της Πο-

λιτικής Προστασίας και στη συνάντηση της 30/3, για

την Ανασυγκρότηση της Εθελοντικής Ομάδας του

Δήμου.

Ετσι εν όψει και της έλευσης του καλοκαιριού, συμ-

φωνήθηκε η ανάγκη συνέχειας της εποικοδομητικής

συζήτησης και εργασιών, με καθιέρωση των συναντή-

σεων της Ομάδας, την πρώτη και τρίτη Δευτέρα το

μήνα Απρίλιο, και από το Μαϊο και μετά, κάθε πρώτη

Δευτέρα του μήνα. Η επόμενη συνάντηση θα πραγ-

ματοποιηθεί στο αμφιθέατρο στο 2ο όροφο του Δη-

μοτικού Μεγάρου, τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 19:00.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας είναι ο Άγγελος

Ρούσσης

“Τρικλοποδιές” στην απεμπλοκή του χρέους της ΜΑΡΚΟ

Ο Δήμαρχος καταγγέλει την “Δύναμη Ελπίδας”
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Μετά την Γενική του Συνέλευση και τις εκλογές, ο Σύλλο-

γος “Κάτω Βούλα” εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το

οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Γωγώ Βικελή

Αντιπρόεδρος Δημήτρης Ζησιμόπουλος

Γραμματέας Εφη Γαβριλάκη

Ταμίας Θανάσης Αυγέρης

Μέλη: Αννα Μπουζιάνη,  Κώστας Τσιριγώτης  

& Στέλιος Σαλούστρος

Αν. μέλη: Θοδ. Χρυσανθίδης & 

Γιάννης Κωστόπουλος

Στο Δήμαρχο για τα προβλήματα
Συνάντηση με το Δήμαρχο πραγματοποίησε η νέα δι-
οίκηση του Συλλόγου, όπου του εξέθεσαν τα προ-
βλήματα της συνοικίας της Κάτω Βούλας.

Μίλησαν για το κυκλοφοριακό και τις άστοχες μο-
νοδρομήσεις, για τις εισόδους της πόλης που υπο-
λείπονται, για την έξοδο από Σωκράτους
Βουλιαγμένης αριστερά, για τη δημιουργία παρα-
δρόμου στη Λεωφ.Βουλιαγμένης, τη ρύθμιση της
διασταύρωσης Καραϊσκάκη - Ματρώζου - Παπάγου.

Ακόμη ζήτησαν να παρακολουθεί το θέμα του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου ο Δήμαρχος και να ζητή-

σει να συμμετέχει ο Δήμος στο Διοικητικό του Συμ-

βούλιο. Για την παραλία στο κάμπινγκ που έκλεισε,

υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει, αφού ρυθμιστεί το θέμα

της καθαριότητας και της φύλαξης.

Την ηχορύπανση και τα βεγγαλικά, την απελευθέ-

ρωση των πεζοδρομίων στο “Σμαράγδι” και “Βο”.

Τέλος να σταματήσει η κατασκευή ποδηλατόδρο-

μου μέσα στις συνοικίες της πόλης, γιατί εκεί που

έχει δρομολογηθεί επιφέρει τεράστια ζημιά και κυ-

κλοφοριακό πρόβλημα τεράστιο!

Την Κυριακή 27 Μάρτη με πρωτοβουλία

της Επιτροπής Αγώνα Βαρνάβα Ενάντια

στον ΧΥΤΑ Μαραθώνα (Γραμματικού) και

την συμμετοχή μελών της Σ.Ε. Αγώνα

Γραμματικού Κατά των ΧΥΤΑ συγκεντρώ-

θηκαν κάτοικοι του Βαρνάβα και του

Γραμματικού στον χώρο του εργοταξίου

του ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού

με στόχο το συμβολικό σφράγισμα των

εγκαταστάσεων, μετά τις διαπιστώσεις

των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Αγώνα Βαρνάβα,  θα προ-

έβαινε στο  συμβολικό ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ του

εργοταξίου του ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό

Γραμματικού, σε μια συμβολική διαμαρτυ-

ρία για την προκλητική αδιαφορία του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο

όφειλε να διακόψει άμεσα τις εργασίες

και να διερευνήσει τις διαπιστώσεις των

Επιθεωρητών, απαιτώντας την άμεση δια-

κοπή των εργασιών και τον έλεγχο του

έργου από ανεξάρτητη αρχή ελέγχου.

Στο σημείο ήταν συγκεντρωμένη αστυνο-

μική δύναμη και μια διμοιρία των ΜΑΤ, οι

οποίοι είχαν αποκλείσει την είσοδο του

εργοταξίου, ενώ η κατασκευάστρια εται-

ρία είχε κλείσει με λουκέτο την είσοδο.

Θυροκολλήθηκε το Εγγραφο -

Διαμαρτυρία της Επιτροπής

Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν μέχρι την

είσοδο του εργοταξίου και απαίτησαν να

ανοιχτεί η είσοδος και να μπουν στον

χώρο. Αρχικά υπήρξε άρνηση του επικε-

φαλής της αστυνομικής δύναμης, αλλά

στην συνέχεια και όταν έφτασε στον

χώρο ιδιοκτήτης με τα συμβόλαιά του,

ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία και

η είσοδος άνοιξε. Παρά την εντολή να

μπει μόνο ο ιδιοκτήτης συνοδευόμενος

από  10 άτομα, τελικά μπήκαν όλοι οι

συγκεντρωμένοι.

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΡΤΑ

Μετά από μισή ώρα οι συγκεντρωμένοι

κάτοικοι βγήκαν από το εργοτάξιο, θυρο-

κόλλησαν έγγραφο - διαμαρτυρία προς

την κατασκευάστρια εταιρία και με αλυσί-

δες και λουκέτα που είχαν φέρει σφράγι-

σαν το εργοτάξιο και πήραν μαζί τους τα

κλειδιά.

Το σημαντικό από αυτήν την κινητοποί-

ηση - την πρώτη, μετά από κάποιους

μήνες, στον χώρο του εργοταξίου - ήταν

ότι δόθηκε το μήνυμα ότι οι πολίτες είναι

παρόντες και θα συνεχίσουν να είναι. 

Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο - δια-

μαρτυρία, είναι αποφασισμένοι να συνεχί-

σουν την δράση τους "προς την κατεύθυνση

της ανάδειξης των  σκοπιμοτήτων  που κρύ-

βονται πίσω από την χωροθέτηση του

έργου, την ανάθεσή του και την εκτέλεσή

του, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο

τον αντιεπιστημονικό και περιβαλλοντο-

κτόνο χαρακτήρα του υποτιθέμενου  «Περι-

φερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των

Απορριμμάτων της Αττικής» και την δια-

μόρφωσή του στην κατεύθυνση που τα ορ-

γανωμένα συμφέροντα επιθυμούσαν και

επιθυμούν".

Επιτροπής Αγώνα Βαρνάβα 

Ενάντια στον ΧΥΤΑ Μαραθώνα

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ 
Η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ

H Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” ανα-
διοργανώνεται σε όλη την Ελλάδα με ανανεώσεις των δι-
οικητικών τους συμβουλίων, μετά την απώλεια της
προέδρου Αγγέλας Νταϊφά - Φρατζεσκάκη και την
εκλογή της νέας προέδρου Μαρίας Γιαννίρη.
Οσον αφορά το παράρτημα της Παναθηναϊκής Γλυφάδας
- Βούλας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως
εξής:
Πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου
Α’ Αντιπρόεδρος Φίλια Θεοδωροπούλου
Β’ Αντιπρόεδρος Σάσα Σερεμίδου
Γεν. Γραμματέας Αγγελική Στάμου
Ειδική Γραμματέας Ζίνα Αδάση
Ταμίας Εφη Τριανταφύλλου
Βοηθ. Ταμία Ρένια Παπαγεωργίου
Μέλη: Ελένη Κομνηνού και 

Μπέτυ Ποθητάκη
Αναπλ.: Μπέτυ Παπαθωμά και 

Τούλα Παπακωνσταντίνου

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

H Ενωση Κρητών στις αρχαιρεσίες της 13ης Μαρτίου
ανέδειξε   νέο Διοικητικό Συμβουλιο το οποίο συγκροτή-
θηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος Γεώργιος Λεμονάκης
Αντιρόεδρος Εφη Γαβριλάκη
Γεν.Γραμμ. Μιχάλης Μπίμπας
Ειδ. Γραμμ. Γιάννης Δανδουλάκης
Ταμίας Δημ. Νικηφοράκη
Μέλη Ανδρονίκη Χατζηδημούλα-Δημητρακάκη

Θεονύμφη Σταυρουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-

τεία Δια Βίου Μάθησης πρόκειται να υλοποιήσει τον 3ο

κύκλο του Προγράμματος Εθελοντικής Δράσης για τη Δια-

χείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων

Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους».

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Απριλίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμμα-

τος θα δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Πληροφο-

ρίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο διαδίκτυο στο

www.ethelontismos.gr, καθώς και την φόρμα συμμετοχής,

την οποία θα πρέπει να υποβάλλεται στο Δήμο Σαρωνικού

(με fax: 2299 048653 ή e-mail: dkalivia@otenet.gr ) μέχρι και

την Τρίτη 5 Απριλίου.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι: 

• Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος

/ Λήψη απόφασης – Διαχείριση πληροφορίας – Διαχείριση

πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)

• Πυρκαγιές – Πλημμύρες 

• Σεισμοί – Διασώσεις

• Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλ-

λοντος

• Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Καταυλισμών

Πληροφορίες:  Ράπτη Ελένη, τηλ. 2299 3 20308.  

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ”

Μέλη του Δ.Σ. μιλάνε με το Δήμαρχο

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΧΥΤΑ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)
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Μία πολύ ευχάριστη βραδιά έζησαν όσοι παρακολούθήσαμε

τις επιλογές της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής,  του 37ου

Διεθνούς Διαγωνισμού Grand Prix Μαρία Κάλλας 2011, για

Όπερα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ολοκληρώθηκε

στις 20 Μαρτίου.

Φέτος, παρατηρήθηκε  εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαγωνι-

ζομένων στις γυναίκες και πολύ μεγάλη συμμετοχή γενι-

κότερα. Στο 37ο Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας και για δεύτερη

φορά από το 1ο Γκραν Πρι, το 1975, οι διαγωνιζόμενοι στον

τελικό κύκλο διαγωνίσθηκαν με συνοδεία πιάνου και όχι ορ-

χήστρας, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.

Τους φιναλίστ συνόδεψαν στο πιάνο οι καταξιωμένοι πια-

νίστες - κορεπετίτορες Διονύσης Βούλγαρης, Μανώλης Πα-

πασηφάκης και Αναΐτ Τερ - Τατσατιάν.

Το «Grand Prix Μαρία Κάλλας», αποτελεί μοναδικό, ως

προς τη δυσκολία του διαγωνισμό σε όλο τον κόσμο, είναι

ετήσιος, καταξιωμένος θεσμός των Αθηνών, στη μνήμη της

Μαρίας Κάλλας,  διεξάγεται στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας

Διεθνών Μουσικών Διαγωνισμών της Ουνέσκο,   και διορ-

γανώνεται από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ

και τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, υπό

την Αιγίδα και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου

Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Χρυσό η Sun Young SEO

Το Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας 2011, (γυναίκες) δόθηκε στην

σοπράνο Sun Young SEO (Σουν Γιουνγκ Σέο), από την

Κορέα (1984). Χρυσό μετάλλιο, 9.000€, Δίπλωμα και διορ-

γάνωση κοντσέρτων από το Athenaeum, στο εξωτερικό

(Νέα Υόρκη, Κάρνεγκι Χωλ, Γαλλία) και την Ελλάδα

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μη

δοθεί Γκραν Πρι στους άνδρες.

Τα υπόλοιπα βραβεία μετά την μυστική ψηφοφορία της Κρι-

τικής Επιτροπής έλαβαν:

Γυναίκες: 

2ο Βραβείο Ασημένιο μετάλλιο, 6.000€, Δίπλωμα

Hyekyung CHOI (Χιεκγιούνγκ Τσόι)– soprano, Kορέα – 1983 

3ο Βραβείο Ασημένιο μετάλλιο, 3.000€, Δίπλωμα

Hye Jung LEE (Χιε Τζουνγκ Λη)– soprano, Κορέα – 1983 

Τιμητικοί Έπαινοι: 
Hariklia LAMBRAKI (Χαρίκλεια Λαμπράκη) – soprano, Ελλάδα – 1985

Vera CHEKANOVA (Βέρα Τσεκάνοβα) – soprano, Ρωσία – 1981 

Anna KASYAN (Άννα Κασιάν) – soprano Γεωργία-Γαλλία – 1981 

Άνδρες:  

2ο Βραβείο Ασημένιο μετάλλιο, 6.000€, Δίπλωμα, Yoontaek

RIHM (Γιούνταεκ Ριμ) – baritone, Korean – 1983 

3ο Βραβείο Ασημένιο μετάλλιο, 3.000€, Δίπλωμα, Eung

Kwang LEE (Έουνγκ Κoυάνγκ Λη)– baritone, Korean – 1981 

3ο Βραβείο Ασημένιο μετάλλιο, 3.000€, Δίπλωμα, Hyun-

bong CHOI (Χιουνμπoνγκ Τσόι)– baritone, Korean – 1981 

Στον  τελικό Κύκλο του Διαγωνισμού παρευρέθησαν  ο Δή-

μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης,  η Πρόεδρος του

ΠΟΔΑ και Αντιδήμαρχος Άννα Φιλίνη, ο Αντιπρόεδρος του

ΠΟΔΑ Τέλης Σαμαντάς,  άνθρωποι των Γραμμάτων και Τε-

χνών, σπουδαστές και φιλόμουσοι.

Την Απονομή των Βραβείων έκαναν η Πρόεδρος της Επι-

τροπής Τσέριλ Στιούντερ, ο Αντιπρόεδρος του Πολιτισμι-

κού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων Τέλης Σαμαντάς, με

τη συνδρομή τόσο των υπολοίπων μελών της Κριτικής Επι-

τροπής, όσο και της Προέδρου και της Γ. Γραμματέως του

Ατενέουμ  Λούλη Ψυχούλη και Άννας Κουκουράκη αντί-

στοιχα, συνοδεία των επευφημιών του κοινού, φίλων και

συγγενών των διαγωνιζομένων, που ταξίδεψαν από τις

χώρες τους για την υποστήριξή τους. 

Την Διεθνή Κριτική Επιτροπή αποτελούσαν οι: Cheryl Studer, ΗΠΑ

-Γερμανία (Τσέριλ Στιούντερ) Πρόεδρος, Luigi Alva, Ιταλία  (Λουί-

τζι Άλβα), Philip Kang, Κορέα, Σεούλ   (ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ) (Φίλιπ

Κανγκ), Peter Katona, Αγγλία, Λονδίνο (Πήτερ Κάτονα), Λουκάς

Καρυτινός, Ελλάδα, Κική Μορφωνιού, Ελλάδα, Kang-Liang Peng,

Πεκίνο, Κίνα (ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ) (Κανγκ-Λιάνγ Πενγκ), Ζανέτ Πηλού,

Ελλάδα, Peter Tiboris, ΗΠΑ-Ελλάδα (Πήτερ Τιμπόρις)

Γραμματέας επιτροπής: Έφη Αγραφιώτη

37ος Διεθνής Διαγωνισμός Grand Prix Μαρία Κάλλας, Όπερα
ATHENAEUM International Cultural Center

Απονομές βραβείων

Μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής με τη νικήτρια του 37ου
Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας 2011, Όπερα.Από δεξιά: Τσ. Στιούντερ, Κ.
Μπρφωνιού, Ζ. Πηλού, Λ. Καρυτινός, Σουν Γιουνγκ Σέο,  Λ. Άλβα.

Οι βραβευμένοι με μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής (από δεξιά,
Χιε Τζουνγκ Λη,  Π. Κάτονα, με το κρεμ Χαρίκλεια Λαμπράκη, Χιεκγι-
ούνγκ Τσόι,  Λ. Άλβα,  Άννα Κουκουράκη, Γιούνταεκ Ριμ, δεύτερη
σειρά Έφη Αγραφιώτη,  Σουν Γιουνγκ Σέο, Κανγκ-Λιάνγ Πενγκ, Φίλιπ
Κανγκ Έουνγκ Κoυάνγκ Λη, Χιουνμπoνγκ Τσόι ).

Μια διαδήλωση που δεν πέρασε ούτε στα

“ψιλά” των εφημερίδων, πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Κυριακή (27.3) και αφορούσε το

ηλεκτρονικό φακέλωμα του πολίτη με την

“κάρτα του πολίτη” που προωθεί η κυβέρνηση.

Με πορεία που κατέληξε στη Βουλή από το

Πεδίο του Αρεως και ψήφισμα ολοκληρώθηκε η

συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την οποία οργά-

νωσαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας.

Το ψήφισμα, παρέδωσαν  μέλη της Πανελλή-

νιας Κληρολαϊκής Επιτροπής Αγώνα, της

οποίας προεδρεύων είναι ο αρχιμανδρίτης Νε-

κτάριος Μουλατσιώτης. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερι-

κών, η «Κάρτα» θα έχει σχήμα πιστωτικής, θα

περιέχει ένα «έξυπνο» τσιπ στο οποίο θα εν-

σωματωθούν ο αριθμός δημοτολογίου κάθε πο-

λίτη, το ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, καθώς και ο αριθμός της

αστυνομικής ταυτότητας. Στη μία όψη της κάρ-

τας θα υπάρχει φωτογραφία του κατόχου,

καθώς και δακτυλικό αποτύπωμα, Θα αποτελέ-

σει δε, κατά τη γνώμη των στελεχών που ασχο-

λούνται με την δομή της,  «διαβατήριο» στον

ψηφιακό κόσμο. Με την εισαγωγή του σειρια-

κού αριθμού και του κωδικού πρόσβασης που θα

τη συνοδεύει, θα επιτρέπεται στον πολίτη,

μέσω Διαδικτύου, η πρόσβαση στον ιατρικό του

φάκελο, στα στοιχεία που αφορούν την περι-

ουσία του κλπ. 

Ενστάσεις και αμφιβολίες για το “ηλεκτρονικό

φακέλωμα” και την “κοινή θέα” των ευαίσθητων

προσωπικών δεδομένων μας, έχουν εκφραστεί

και από επιστήμονες και από πολιτικούς.

Οπως διαφαίνεται και το αποδεικνύει καθημε-

ρινά η παρέμβαση των επικυρίαρχων Ευρω-

παίων, το σύστημα απαιτεί έναν πολίτη

σφραγισμένο αριθμοποιημένο. Εναν πολίτη

που ήδη θεσμικά έχει παραδοθεί στα διασυν-

δεδεμένα συστήματα επεξεργασίας ακόμα και

των πιο προσωπικών του δεδομένων. 

Η "κάρτα του πολίτη", για τους “ψυλιασμένους”

θα γίνει σε μια νύχτα η νέα ψηφιακή υπερταυ-

τότητα χωρίς την οποία δεν θα μπορείς να

πραγματοποιήσεις απολύτως καμία συναλλαγή

ή να ωφεληθείς από καμία παρεχόμενη δημό-

σια ή ιδιωτική υπηρεσία. 

Το θέμα ανέδειξε η Εκκλησία με τη διαδήλωση,

αν και όπως γράφουμε παραπάνω, δεν δόθηκε

η ανάλογη προβολή στα ΜΜΕ· βλέπεις είναι

παπαγαλάκια. Το ότι πρωτοστάτησε η Εκκλησία

δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, ακόμη και για τους

άθεους. Το θέμα είναι το ίδιο για όλους και μας

καίει!ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χιλιάδες στους δρόμους για την “Κάρτα του Πολίτη”
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Σε 49 ανήλθε τελικά ο συνολικός αριθμός

των μελών (συμπεριλαμβανoμένου και του

προέδρου) της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, που συγκροτήθηκε με την υπ΄

αρ.  29  /2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Από το σύνολο των 49 μελών της επιτρο-

πής, οι 36 εκπροσωπούν 31 φορείς της κοι-

νωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής,

επιστημονικής και μαθητικής κοινότητας

των 2 πόλεων, οι 12 είναι δημότες που επε-

λέγησαν μετά από κλήρωση, αφού είχαν εκ-

φράσει ενδιαφέρον, και ο ορισμός τους

επικυρώθηκε από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση

της 28ης Φεβρουαρίου. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίσθηκε με από-

φαση του Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ. 

Ο πλήρης κατάλογος των 49 μελών της ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

είναι: 
Μέλη εκπρόσωποι φορέων: 

― ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.ΟΜ.Α.Κ.)

― ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΦΡΑΓΚΟΥ ΖΑΪΡΑ

(Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μα-

θητών Δ. Αρτέμιδος).

― ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μα-

θητών Δ. Σπάτων).

― ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Σωματείο Δημο-

τικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος).

― ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΠΙΤΣΙΓΑΥ-

ΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ και ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ομο-

σπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών

Συλλόγων Αρτέμιδος) 

― ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Εξωραϊστικός και Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Χριστούπολης).

―  ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ  (Μορφωτικός Εκπολιτιστι-

κός Σπάτων «Ο  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»)

― ΒΑΣΑΡΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ (Σύλλογος  Γυναικών Αρ-

τέμιδος «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»).

―  ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Φιλοζωϊκό Περιβαλλον-

τικό Πολιτιστικό Σωματείο Σπάτων).

―  ΤΣΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  (Σύλλογος Επαγγελμα-

τιών Βιοτεχνών Αρτέμιδος Σ.Ε.Β.Ε.Α.)

― ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ  (Σύλλογος Διπλωμα-

τούχων & Πτυχιούχων Μηχανικών Αρτέμιδος).

―  ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ (Φιλοζωϊκό Σωματείο Αρτέ-

μιδος Αττικής (ΦΙ.Σ.Α.Α.).

― ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σύλλογος Πράσι-

νου Λόφου Αρτέμιδος.

― ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Ένωση Ιδιοκτητών

Ακινήτων Σπάτων – Αρτέμιδος ΜΕΛΟΣ ΠΟΜΙΔΑ).

―  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ  (Π.Α.Ο. Αήττητος

Σπάτων).

― ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  (Αγροτικός Συν/μός

Σπάτων).

― ΣΕΡΔΑΡΗ ΑΝΝΑ  (Πανελλήνιο Σωματείο «Πε-

ριβαλλοντική Αρμονία» 

― ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Σύλλογ. Εργατοτε-

χνιτών & Υπαλλήλων Δήμου Σπάτων).

― ΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ  (Επαγγελματικός Αλιευτι-

κός Σύλλογος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”).

― ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Όμιλος Προβλημα-

τισμού Αρτέμιδος – Σπάτων Ο.Π.Α.Σ. ).

―  ΠΑΡΑΧΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ(Α.Ο. ΑΡΤΕΜΙΣ).

― ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (Αγροτ. Αμπελουργι-

κός Συν/σμός Σπάτων).

― ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ( Σύλλογος

Κρητών Αρτέμιδος Αττικής).

―  ΜΠΑΤΑ ΣΟΦΙΑ (Σύλλ. Γυναικών Σπάτων).

― ΤΣΑΜΟΥΣΙΑΝ ΣΕΡΟΠ (15μελές Λυκείου Σπάτων).

― ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (15μελές Λυκείου Αρτέ-

μιδος).

― ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Πολιτιστικός &

Εξωραϊστικός Σύλλογος Σπάτων “Η ΕΝΟΤΗΣ –

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”).

― ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (Πολιτιστικός & Εξωρ.

Σύλλογος  “ΗΜΕΡΟ ΠΕΥΚΟ”).

―  ΤΡΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  (Πολιτιστικός - Εξωρ. Σύλ-

λογος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΕΝΙΑ)

― ΓΚΕΛΙΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (Σύλλ. Ηπειρωτών Αρτέ-

μιδος).

― ΧΛΕΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (Ένωση Πελο-

ποννησίων Αρτέμιδος “Ο ΜΩΡΙΑΣ”).

Ακόμη αποτελείται από δώδεκα δημότες εγγε-

γραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς

εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Σπάτων – Αρ-

τέμιδος οι οποίοι προέκυψαν, μετά από κλήρωση

που διενεργήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με-

ταξύ των δημοτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον,

έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου και

είναι οι εξής: 

Κατσαρού Θεοδοσία, Παπαναστασίου Σταμάτιος,

Γκινοσάτης Πέτρος, Στάϊκου Μελπομένη, Γλαβάς

Ανδρέας, Κονταξάκης Μανώλης, Λύτρα Αθηνά,

Παπαοικονόμου Χριστίνα, Παπακωνσταντίνου

Παναγιώτης, Τούντας Σπυρίδωνας, Σιδέρη Γεωρ-

γία, Αδάμ Αικατερίνη

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΔΕΔ)  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη

εκδήλωση, με πρωτοβουλία της Συντονιστι-

κής Επιτροπής αγώνα κατά του ΚΕΛ Βο-

ρείων Μεσογείων, την Κυριακή 27-3 στο

πνευματικό κέντρο Σπάτων ημερίδα με

θέμα  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-Κ.Ε.Λ.

Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ»

Στην ημερίδα παρευρέθησαν ο δήμαρχος

Σπάτων-Αρτέμιδος Χρήστος Μάρκου, οι αν-

τιδήμαρχοι  Γκινοσάτης Γεωρ., Μαργέτης

Αθαν. και Σερέτης Χρ., ο αρχηγός της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης Κασίμης  Γεωρ. και

οι αρχηγοί της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Μάρκου  Δημ. και Δανέζης  Ευαγ. 

Από την Ραφήνα παρευρέθη ο αρχηγός της

δημ. παράταξης  “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ”  Μερτίρης

Γεωρ. και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι από

όλες τις παρατάξεις.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των

συλλόγων και γέμισε την αίθουσα δείχνον-

τας ότι θα συμμετέχει ενεργά προκειμένου

να δοθούν λύσεις που δεν θα επιβαρύνουν

το περιβάλλον και θα σέβονται τον άν-

θρωπο.

Η ημερίδα είχε  μεγάλο επιστημονικό εν-

διαφέρον και οι εισηγητές κράτησαν αμεί-

ωτη την προσοχή του κοινού το οποίο στη

συνέχεια με ερωτήσεις ζήτησε να του λυ-

θούν οι απορίες.

Στο τέλος της ημερίδας εκδόθηκε ψήφισμα

ομόφωνα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι εκπρόσωποι φορέων-συλλόγων και

οι ενεργοί πολίτες που

είμαστε σήμερα εδώ 27-03-2011 στην ενη-

μερωτική συζήτηση στο Πνευματικό

Κέντρο Σπάτων αποφασίσαμε να ζητή-

σουμε από την Πολιτεία και τους αρμόδιους

φορείς τα παρακάτω:

1. Να ακυρώσει την υπάρχουσα αλλά και

την υπό επικαιροποίηση μελέτη, που αφορά

την χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. στην θέση "Πλατύ

Χωράφι".

2.  Να χαρακτηριστεί η θάλασσα του Ευβοϊ-

κού  "Ευαίσθητος αποδέκτης" για να απο-

φύγουμε την οριστική καταστροφή της.

3. Να γίνει σεβαστή η κληρονομιά που μας

άφησαν οι προηγούμενοι αιώνες βοηθών-

τας στην ανάδειξη  των ευρημάτων της Πι-

κερμικής πανίδας.

4.  Ζητάμε από τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

να πάρει ομόφωνη απόφαση όπως έκαναν

τα τοπικά συμβούλια και όπως έκανε και ο

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, για την μη χω-

ροθέτηση Κ.Ε.Λ. στο "Πλατύ Χωράφι" και

την μη εκβολή αγωγού στην θάλασσά μας

και γενικά στον Ευβοϊκό  Κόλπο.

Δηλώνουμε ότι τα παραπάνω θα τα διεκδι-

κήσουμε με νόμιμους τρόπους αλλά και με

αγωνιστική ετοιμότητα.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Λιτό και υλοποιήσιμο το Τεχνικό

Πρόγραμμα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας

Στα 10,5 εκ. ευρώ ανήλθε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου Σπάτων – Αρτέ-

μιδος, που ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου την Δευτέρα 14/3/2011.

Όπως ανέφερε ο εισηγητής Αντιδήμαρχος  Γ. Γκινοσάτης το ψηφισθέν ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι εφικτό να υλοποιηθεί με βάση τις οικονομικές δυνατότητες
του Δήμου, δρομολογεί την αναπτυξιακή λογική της νέας Δημοτικής Αρχής, τα-
κτοποιεί τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και βάζει επί της ουσίας τις βάσεις
για ένα νέο ξεκίνημα την χρονιά που έρχεται. 
Αξίζει να σημειωθεί, πως το εν λόγω τεχνικό πρόγραμμα έχει συγκεκριμένους

διασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους που σε ποσοστό 40% περίπου προ-

έρχονται από πηγές εξωγενείς. Το υπόλοιπο 60% θα χρηματοδοτηθεί από πηγές

του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η συνολική διάρθρωση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για το 2011 έχει ως ακο-

λούθως:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 215.000,00

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.008.058,73

3.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 240.873,00

4.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.722.484,08

5.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.903.108,06

6.  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.050.016,73

7.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10.000,00

8.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 352.000,00

9.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1.000,00

10.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  10.504.540,60

Το Νέο νομικό πρόσωπο «Αθλητικός Οργανι-

σμός» του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας όπως

προέκυψε με την υπ’ αρ. 32/2011 απόφαση

του Δ.Σ. και την συγχώνευση των υφιστάμε-

νων μέχρι πρότινος νομικών πρόσωπων (Αθλ.

Οργανισμός, Κέντρο Νεότητας, Δημοτικό

Στάδιο Δ.Δημητρίου,  Δημοτ. Ναυταθλητικό

Κέντρο) αποτελείται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνης Γεωργάκης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κων/νος Λιανός  

ΜΕΛΗ: Παναγ. Μπαλόπητος,  Γκίκα Μαρία,

Δημήτριος Μποζιολής, Γεώργιος Σιαρά-

βας, Βασίλειος Ζήσης, Κων/νος Βογιατζής

δημότης, Παππά Παρασκευή εκπρόσ. των

εργαζομένων, Μωραϊτοπούλου Χαρά εκπρόσ.

αθλητικών φορέων, Παπαχρήστου Νικόλαος.

ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-Κ.Ε.Λ. Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Να μη χωροθετηθεί Κ.Ε.Λ. στο "Πλατύ Χωράφι" 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "ΝΕΑ ΠΟΛΗ"

Την Κυριακή 3 Απριλίου, στο Πνευματικό κέντρο της Αρτέμιδος, θα διεξαχθούν  εκλο-

γές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡ-

ΤΕΜΙΔΟΣ "ΝΕΑ ΠΟΛΗ". Η διαδικασία θα αρχίσει στις 10 πμ. και θα λήξει στις 2μμ.
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Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου,

με ερώτησή του στους αρμόδιους

Υπουργούς επισημαίνει το μεγάλο

πρόβλημα που έχει προκαλέσει η

συγχώνευση των σχολείων.

Γράφει δε μεταξύ άλλων:
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους

γονείς και τους μαθητές η απόφασή

σας να συγχωνεύσετε δημοτικά

σχολεία στον Δήμο Λαυρίου και τον

Δήμο Ωρωπού στην Ανατολική Ατ-

τική. Δυστυχώς σε μια προσπάθεια

να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των

δανειστών της χώρας και της τρόικα

υιοθετείτε την λογιστική μέθοδο της

κατάργησης των σχολικών μονάδων

αντί να αναζητάτε τρόπους να ενι-

σχύσετε τις υποδομές των σχο-

λείων, να εντάξετε περισσότερους

δασκάλους για τα παιδιά μας στα

σχολεία και να ανοίξετε καινούρια

σχολεία σε κάθε γειτονιά και κάθε

χωριό της Ανατολικής Αττικής. Είναι

γνωστό σε όλους όσους δεν αντιμε-

τωπίζουν την εκπαίδευση με τα λο-

γιστικά πρότυπα του ΟΟΣΑ ότι κάθε

σχολείο που ανοίγει αναβαθμίζει τις

περιοχές όπου εγκαθίσταται, δημι-

ουργεί συνθήκες ευρύτερης κοινω-

νικοποίησης και βοηθά στην

εγκατάσταση νέων οικογενειών σε

περιοχές που χωρίς τα σχολεία

απειλούνται από ερήμωση.  

Είναι ξεκάθαρο ότι στον τρόπο που

αντιμετωπίζετε τη δημόσια εκπαί-

δευση δεν λαμβάνετε υπόψη σας

την δημογραφική εξέλιξη των

Δήμων της Αν.Αττικής.

Εκτός αν στηρίζετε τις πολιτικές

σας αποφάσεις για την εκπαί-

δευση στο γεγονός ότι η συνο-

λική κυβερνητική πολιτική που

ακολουθείτε θα οδηγήσει σε νέα

μεταναστευτικά ρεύματα.

Με ερώτηση που κατέ-

θεσε στη Βουλή, ο Βου-

λευτής  Γεώργιος

Βλάχος, ζητά να ενημε-

ρωθεί εάν ευσταθούν τα

δημοσιεύματα που φέ-

ρουν την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής, να προ-

ωθεί ειδική νομοθετική

ρύθμιση στη Βουλή, στην

οποία να αναφέρεται ότι

σε περίπτωση που χαθεί η

κοινοτική χρηματοδότηση

ύψους 12εκ. ευρώ για το

έργο του ΧΥΤΑ Κερατέας,

τις δημοσιονομικές διορ-

θώσεις να τις επωμιστεί ο

Δήμος Λαυρεωτικής. 

Επιπρόσθετα ο Γ. Βλάχος

στην ερώτησή του επιση-

μαίνει ότι μια τέτοια από-

φαση θα οξύνει

περισσότερο την ήδη τε-

ταμένη κατάσταση και

ζητά να πληροφορηθεί,

εάν προτίθεται η Κυβέρ-

νηση να αναλάβει πλήρως

την ευθύνη για τα καθη-

μερινά επεισόδια που

συμβαίνουν στην πε-

ριοχή, απόρροια της άρ-

νησής της για αλλαγή

στάσης και εφαρμογή

νέας πολιτικής.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις

προγραμματικές της δηλώσεις

στη Βουλή ανακοίνωσε πως «οι

τιμές θα πέσουν, γιατί το επίπεδο

τιμών στη χώρα είναι τουλάχιστον

10% παραπάνω από αυτό που

πρέπει» (10-10-2009).

Ένα χρόνο αργότερα, στις 13-10-

2010 η Κυβέρνηση, διά του ιδίου

αρμοδίου Υπουργού, σε συνέν-

τευξή του δήλωνε πως «στην Ελλάδα έχει δια-

μορφωθεί ένα υψηλό επίπεδο τιμών στο καλάθι

της νοικοκυράς που είναι 20-25% περίπου του

οικογενειακού εισοδήματος.  Αυτό οφείλεται

στο γεγονός πως πολυεθνικές επιχειρήσεις

πωλούν τα προϊόντα τους υπερτιμολογημένα

κατά τουλάχιστον 20-30%...  Οι τιμές θα πέ-

σουν μέχρι τα Χριστούγεννα».

Σήμερα όλα αυτά διαψεύδονται.  Αντίθετα από

τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις διαπιστώνεται

πως επήλθαν σημαντικές αυξήσεις τιμών σε

βασικά προϊόντα οι οποίες και συ-

νέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρ-

φωση του πληθωρισμού στα

επίπεδα του 5%.

Την ίδια στιγμή η ύφεση που

έχουν προκαλέσει τα μέτρα της

Κυβέρνησης οδηγεί σε δραματι-

κές εξελίξεις τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της

ΓΣΕΒΕ μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2012,

πάνε για λουκέτο μία στις τέσσερις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις, δηλαδή 225.000, με κίν-

δυνο επιπλέον απώλειας 320.000 θέσεων

απασχόλησης με δραματικές επιπτώσεις στα

έσοδα του Δημοσίου.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

- Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση

τόσο την ακρίβεια όπως έχει ξεφύγει όσο  και

το διογκούμενο κύμα λουκέτων στην αγορά;

Ο βουλευτής   και τ. Υφυ-

πουργός Θανάσης Μπούρας

κατέθεσε ερώτηση στη

Βουλή προς τον Υπουργό

Πολιτισμού και Τουρισμού

επισημαίνοντας το κίνδυνο

που διατρέχει ο τουρισμός

στη χώρα μας, τονίζοντας

μεταξύ άλλων: «Το 2011

αναμένεται να είναι καθορι-

στική χρονιά, τόσο για το

μέλλον του Τουρισμού μας

όσο και για το ίδιο το μέλ-

λον της χώρας μας, η οικο-

νομία της οποίας βασίζεται

σημαντικά στον κλάδο

αυτό.

Τα κονδύλια διαφήμισης του

ΕΟΤ για την προβολή της

χώρας στο εξωτερικό θα

είναι μειωμένα δραστικά το

2011, ενώ παράλληλα αρ-

κετά γραφεία του ΕΟΤ στο

εξωτερικό θα κλείσουν, με

δυσμενέστατες συνέπειες

για την παρουσία της χώρας

μας στη διεθνή τουριστική

αγορά και χωρίς να γνωρί-

ζουμε αν οι υπάλληλοι των

Γραφείων αυτών και οι δρα-

στηριότητές τους θα ενσω-

ματωθούν στις κατά τόπους

Πρεσβείες ή όχι.

Η συμμετοχή της χώρας σε

τουριστικές εκθέσεις στο

εξωτερικό, που σε ένα πο-

σοστό προέβαλαν τον ελλη-

νικό τουρισμό, θα μειωθεί

από 102 εκθέσεις σε 68,

όταν οι ανταγωνιστές μας

καλπάζουν σε αυτό τον

τομέα. 

Και τέλος ρωτάει:

• Ποιά μέτρα προτίθεστε να

λάβετε προκειμένου να

αναπληρωθεί μέρος του

κενού που έχει δημιουργη-

θεί από τη μείωση της προ-

βολής της χώρας;

• Σκοπεύετε να προγραμμα-

τίσετε κοινές δράσεις φο-

ρέων (Γραφεία Οικονομικών

και Εμπορικών Υποθέσεων,

Πρεσβείες κ.α.) προκειμέ-

νου να υπάρξουν πολλα-

πλασιαστικά οφέλη αλλά

και μείωση του κόστους

προβολής της Ελλάδας;»

Μειώνονται τα κονδύλια 
προβολής του τουρισμού

ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα

Αναστάτωση στις οικογένειες από το 
κλείσιμο σχολείων στην Ανατ. Αττική

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Προτίθεται η Κυβέρνηση να

αναλάβει πλήρως την ευθύνη

για τα καθημερινά επεισόδια

στην Λαυρεωτική;

Ρωτάει ο βουλευτής Γεώργιος Βλάχος

Με ποιά μέτρα θα αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση 

την ακρίβεια και τα λουκέτα στην αγορά;

Επίκαιρη Ερώτηση του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά

προς τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου

Η απόφαση της κυβέρνησης, για την κατάργηση, συγχώ-

νευση και υποβάθμιση 1.933 σχολικών μονάδων στον εκ-

παιδευτικό χάρτη της χώρας που γίνεται ατεκμηρίωτα,

χωρίς στοιχεία και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε

διάλογος και διαβούλευση με την εκπαιδευτική και μαθη-

τική κοινότητα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλό-

γους γονέων και κηδεμόνων,  πλήττει ανεπανόρθωτα την

ποιότητα της ζωής  στην περιφέρεια και την ελληνική

ύπαιθρο,  αλλά και των μελών της εκπαιδευτικής κοινό-

τητας.  Η κυβέρνηση, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, χωρίς

κανένα πρόσχημα, ξαφνικά, μέσα σ’ ένα Σαββατοκύριακο,

διέγραψε 1.056 σχολεία σε όλη την Επικράτεια. 

Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύεται ότι το δήθεν όραμα

που είχε η κυβέρνηση για νέο ποιοτικό σχολείο, όχι μόνο

δεν υφίσταται, αλλά υποβαθμίζεται και μετατρέπεται σ’

ένα «Φτηνό Σχολείο». 

Χιλιάδες παιδιά φεύγουν ξαφνικά από τον εκπαιδευτικό

χάρτη. Αναγκάζονται να μετακινούνται σε πολύ μεγάλες

αποστάσεις, ενώ μέχρι σήμερα είναι απλήρωτες οι μετα-

φορές των μαθητών. Φαίνεται ότι μοναδικός στόχος είναι

η μετακύληση του κόστους μεταφοράς στους δήμους και

τους γονείς. 

Είκοσι βουλευτές της ΝΔ, με επερώτησή τους, 

καταγγέλλουν τις συγχωνεύσεις σχολείων
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Η Δημοτική Βιβλιοθήκη,   και το «το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων Ανατολικής Αττικής», διοργανώνουν στις αρχές Απρι-

λίου επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα

«Βιβλίο και Βιβλιοθήκες» (25 ωρών). Οι αιτήσεις συμπληρώ-

νονται και  κατατίθενται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μαζί με

απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του

ενδιαφερόμενου.  

Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος «Βιβλίο

και Βιβλιοθήκες»

Βασικοί Στόχοι: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Βιβλιο-

θηκονομίας και στην ιστορία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών.

Εξοικείωση με την παραδοσιακή και ηλεκτρονική οργάνωση

των βιβλιοθηκών. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευ-

τικού επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θεματικές Ενότητες: 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  - 

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της Γενικής Γραμματείας

Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων. Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστι-

τούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου

Μάθησης. Τα Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και το Ελληνικό Δημόσιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση – ΕΣΠΑ).,

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ Θέμα: “βιβλίο και Βιβλιοθήκες”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ. 9415

29.3.11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού

Κυλικείου)

Η 7η Σχολική Επιτροπή του 3ου

Γυμνασίου Παλλήνης διακηρύσ-

σει ότι προκηρύσσεται δημόσιος

πλειοδοτικός διαγωνισμός με εν-

σφράγιστες προσφορές για τη μί-

σθωση του Σχολικού Κυλικείου

του, για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-

φείο του 3ου Γυμνασίου Παλλή-

νης στις 3.5.2011 ημέρα Τρίτη και

ώρα 12.30π.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στο γραφείου του

Σχολείου (τηλ. 210 6666.530)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Η Πρόεδρος 

της Σχολικής Επιτροπής

Η Διευθύντρια

Πλειώνεη Αλεξάνδρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. Λάντα Μαριάννα 

τηλ. 22943 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση επανένταξης -

τροποποίησης εγκεκριμένου ρυ-

μοτομικού σχεδίου και νέας Πρά-

ξης εφαρμογής για τις

ιδιοκτησίες με ΚΑ 0227005 και

0227006, στο Ο.Τ. 314 της 2ης

Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

προσέλθουν στην Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης

τις εργάσιμες ημέρες από τις

09.00 έως τις 12.00 προκειμένου

να λάβουν γνώση της υπ.. αρ.

293/2010 απόφασης Δημοτικού

Συμβουλίου που αφορά την επα-

νένταξη στο σχέδιο πόλης με

τροποποίηση του ρυμοτομικού

σχεδίου για τις ιδιοκτησίες με

Κ.Α. 0227006 και 0227005, τμή-

ματος του Ο.Τ. 314 της 2ης Π.Ε.,

οι οποίες τέθηκαν εκτός σχεδίου

με τις 2529/1992 και 2531/1992

αποφάσεις του ΣτΕ και να υπο-

βάλλουν τις τυχόν ενστάσεις

τους, εντός δεκαπέντε (15) ημε-

ρών από την τελευταία δημοσί-

ευση της παρούσης πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λουϊζος
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ΜΙΚΡΕΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ 
βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό

σταθμό (με συστάσεις) ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

διών (και τα

Σαββατοκύριακα) καθώς και

τη μελέτη τους.

Τηλ. 6989065004

μετά τις 14.00 

ΧΑΘΗΚΑΝ ΔΥΟ

ΣΚΥΛΑΚΙΑ

Χάθηκαν δύο σκυλά-

κια, στις 28/3, περιοχή

Αγ. Μαρίνας-Κορω-

πίου, οδός Άνδρου.

Είναι ημίαιμα, ασπρό-

μαυρα, περίπου 4

μηνών και δεν φορού-

σαν λουρί. Δίνεται

αμοιβή. 

Τηλ. 6945 62 88 58

Ζητά εργασία ως τη-

λεφωνήτρια (με προϋπη-

ρεσία) σε ψητοπωλείο ή

πιτσαρία ή γραφείο ή συ-

νοδός σε σχολικό λεω-

φορείο (υπάρχει

προϋπηρεσία). Ενδιαφέ-

ρεται για περιοχές, Γλυ-

φάδα, Αργυρούπολη,

Ελληνικό.  

Τηλ. 6976131520 

Ζητήστε 

την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπτερα 

ή διαβάστε 

τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 4, ΠΕΜΠΤΗ 7 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η
πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο του Πει-
ραιά 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

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

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

Codex Alimentarius (Διατροφικός Κώδικας): απειλή... 

Πολύ λίγοι είναι  εκείνοι που έχουν ακούσει για την ύπαρξη

του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius), ενώ οι πε-

ρισσότεροι απο αυτούς δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν

την εφιαλτική πραγματικότητα που κρύβεται πίσω απο την

πανίσχυρη αυτή εμπορική επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του

Διατροφικού Κώδικα

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp, απο-

στολή του είναι να αναπτύξει κανονισμούς τροφίμων, οδη-

γίες και σχετικά κείμενα όπως κώδικες πρακτικής κάτω απο

το κοινό πρόγραμμα των FAO /WHO. Δηλ. η λειτουργία του

Διατροφικού Κώδικα στηρίζεται σε μία σύμπραξη ανάμεσα

στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agricul-

ture Organization - FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας (World Health Organization - WHO). Προωθώντας πα-

ράλληλα τον συντονισμό όλων των κανονισμών που αφο-

ρούν στην παραγωγή τροφής και λαμβάνονται απο διεθνείς

κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Συντονισμένη απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ο Κώδικας δρα υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου, έχοντας τη λογική των Ναπολεόντειων νόμων -

αντί δηλαδή για την συνηθή πρακτική, κατά την οποία ανα-

γράφονται τα διατροφικά στοιχεία και οι ουσίες που απα-

γορεύονται, ο Κώδικας αναγράφει μόνο τα διατροφικά

είδη  που επιτρέπονται, καθιστώντας αυτομάτως παράνομη

την κατοχή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε διατρο-

φικού είδους και στοιχείου που δεν περιλαμβάνεται σε

αυτόν.

Όπως εξηγεί η Δρ.Ριμα Λέυμποου, από την 1η Ιανουαρίου

2010, που η εφαρμογή του Κώδικα γίνεται υποχρεωτική για

τα κράτη - μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

αν ένα κράτος -  μέλος αρνηθεί να επικυρώσει ή να τηρή-

σει τους όρους του, χάνει αυτομάτως οποιαδήποτε προ-

σφυγή γίνει εναντίον του από άλλο κράτος - μέλος.

Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον

Διατροφικό Κώδικα, οι οποίες προτείνεται να τεθούν σε

ισχύ, και θα είναι αμετάκλητες, περιλαμβάνουν τα εξής:

Ο Κώδικας θα απαγορεύει τη χρήση Θρεπτικών Ουσιών

(π.χ. βιταμινών και μετάλλων για την "πρόληψη, αντιμετώ-

πιση ή θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης ή ασθένειας", χα-

ρακτηρίζοντας τις "τοξίνες/δηλητήρια"

Τα επιτρεπόμενα θρεπτικά στοιχεία θα είναι περιορισμένα

σε αυτά που αναγράφονται στη λίστα του Κώδικα, η οποία

θα περιλαμβάνει "ευεργετικές" ουσίες, όπως το Φθόριο

(3,8mg ημερησίως), το οποίο θα συλλέγεται απο βιομηχα-

νικά απόβλητα. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία (π.χ. οι βιταμίνες

A,B,C,D, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο) ανακηρύσσον-

ται παράνομα σε θεραπευτικές δοσολογίες και θα μειωθούν

σε ποσότητες αμελητέες, με μέγιστο όριο το 15% της ση-

μερινής συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Ακόμα και με συν-

ταγή γιατρού θα είναι αδύνατο για κάποιον να βρίσκει τα

παραπάνω στοιχεία σε μεγαλύτερες θεραπευτικές δόσεις,

σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται.

Ο Κώδικας θα επιτρέπει τη συσσώρευση σε επικίνδυνα και

τοξικά επίπεδα της αφλατοξίνης (0,5ppm) στο γάλα, πρό-

κειται για την δεύτερη χειρότερη καρκινογόνο ουσία (απο

τις σχετιζόμενες με ραδιενεργό ακτινοβολία), η οποία πα-

ράγεται σε ζωικές τροφές που έχουν αναπτύξει μύκητες

(μούχλα) κατά την αποθήκευση τους.

Η χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιοτικών θα καταστεί

υποχρεωτική σε όλα τα είδη  ζώων, πτηνών, πουλερικών

και ψαριών που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Δρ. Ρίμα, βιταμίνες, μέ-

ταλλα, ακόμα και βότανα (όπως η εξαιρετικά ευεργετική για

το ανοσοποιητικό σύστημα Εχινάτσια) πρόκειται να απα-

γορευτούν κατά αντίστοιχο τρόπο με τις ναρκωτικές ου-

σίες, αν οι πολίτες δεν αντισταθούν στην εφαρμογή των

διατάξεων του νέου Διατροφικού Κώδικα.

Μαζική εξόντωση του πληθυσμού 

Το γεγονός ότι, στα περισσότερα κράτη (π.χ. στις ΗΠΑ, από

το 1995), ισχύουν διατάξεις που καθορίζουν ότι οι διεθνείς

κανονισμοί υπερισχύουν των εγχωρίων νόμων, καθιστά ου-

σιαστικά αδύνατη την αναίρεση του Διατροφικού Κώδικα

μετά την εφαρμογή της "εναρμονισμένης" λειτουργίας του

από τα κράτη - μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-

ρίου το 2010.

Ο Κώδικας ίσως θα μπορούσε να περιγραφεί ακριβέστερα

ως ένας οικονομικά επωφελής μηχανισμός ελέγχου του

πληθυσμού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Αμερικά-

νικου Οργανισμού Τροφίμων και Προϊόντων Γεωργικής Πα-

ραγωγής (PAO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

(WHO), απο μόνη της η οδηγία για ελαχιστοποίηση της χρή-

σης βιταμινών και μετάλλων εκτιμάται ότι θα επιφέρει μέσα

σε μια δεκαετία τον θάνατο τουλάχιστον 3 δισεκατομμυ-

ρίων ανθρώπων. 

Η χορήγηση τροφής απροστραγγισμένης από κάθε είδους

θρεπτικές ουσίες, βομβαρδισμένης με ακτινοβολία και γε-

μάτης με τοξίνες, ορμόνες και φυτοφάρμακα - εντομο-

κτόνα, είναι πραγματικά ο ταχύτερος και πλέον επωφελής

οικονομικά τρόπος για τη δημιουργία ενός κύματος κρου-

σμάτων απο ασθένειες, για τις οποίες η πλέον ενδεδειγ-

μένη δράση είναι επίσης τοξική φαρμακευτική αγωγή.  

Αντίσταση στον Κώδικα 

Ηδη έχουν αρχίσει και κινητοποιούνται πολίτες και θεσμικοί

εκπρόσωποι για τον Κώδικα Διατροφής με ερωτήσεις και

εξώδικα.

Εξώδικο στη Βουλή

Ετσι μία μεγάλη λίστα κατοίκων έχει αποστείλει εξώδικο

προς τον Πρωθυπουργό και τους Βουλευτές, όπου σημει-

ώνουν ότι «Διαδίδεται έντονα τις τελευταίες μέρες ότι πρό-
κειται να φέρετε προς ψήφιση νομοσχέδιο όπου θα κάνετε
νόμο του κράτους, διατάξεις που περιλαμβάνει ό λεγόμε-
νος διατροφικός κώδικας.
Ο κώδικας αυτός, όπως έχει ψηφιστεί στην Αμερική με την
ονομασία νόμος S-510, αναφέρει ότι οι βιταμίνες A , B , C
, D και ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο
καθίστανται παράνομα, όταν οι ποσότητες λήψης αυτών
των ουσιών θα είναι θεραπευτικές!».

Και ερώτηση στη Βουλή

Επίσης ο βουλευτής Αχαϊας Νίκος Ι. Νικολόπουλος με

αφορμή τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότη-

τας ρωτάει αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέ-

θεσε προς ψήφιση, σχέδιο νόμου, για καταχώρηση όλων

των εμπόρων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, σε ηλε-

κτρονική βάση δεδομένων, με την ονομασία «Ενιαίο Μη-

τρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων».  Σύμφωνα με τα

όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι  σήμερα, "με το Νόμο αυτό

θα εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα, ο «Διατροφικός Κώδι-

κας» ο οποίος απαγορεύει τις μικροκαλλιέργειες με παρα-

δοσιακούς τρόπους, όπως δηλαδή οι βιολογικές

καλλιέργειες, αλλά και τη διακίνηση των προϊόντων τους"

αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αχαιού βουλευτή.

Ο Ν. Νικολόπουλος, ερωτά «αν έχει ζητηθεί γνωμοδότηση
επιστημόνων στην Ελλάδα επί της εφαρμογής του Νόμου
για το Μητρώο και τον Κώδικα και αν ναι, ποιοι επιστημονι-
κοί φορείς έχουν γνωμοδοτήσει και τι λένε ή αν θα ζητηθεί
τέτοια γνωμοδότηση.
Και αν είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία, η εμπορία και
κατανάλωση προϊόντων που προβλέπει ο Κώδικας. Τεκ-
μηριώνεται άραγε από επιστήμονες; Κι αν όχι θα εφαρμο-
στεί αυτός ο Κώδικας; 
Αλλά και ένα ακόμα: Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα και πώς
θα προστατευθεί αν άλλο Κράτος-μέλος του Π.Ο.Ε προ-
σφύγει στον Π.Ο.Ε σε ενδεχόμενη μη επικύρωση ή εφαρ-
μογή του Κώδικα;»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε 

επισήμανση στα κλωνοποιημένα τρόφιμα!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε 30/3/11, τη νομοθε-

τική πρόταση της Επιτροπής για τα κλωνοποιημένα τρό-

φιμα και την επισήμανσή τους. 

Εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΚ ήταν η Ολλανδέζα Καρτίκα

Λίοταρντ.

Ο ευρωβουλευτής, Νίκος Χουντής, μετά το πέρας των δια-

πραγματεύσεων δήλωσε ότι "είναι θλιβερό που Συμβούλιο
και Επιτροπή κλείνουν τα αυτιά τους στις εκκλήσεις του
77% των Ευρωπαίων πολιτών να απαγορευθούν τα κλωνο-
ποιημένα τρόφιμα και στο 83% που ζητούν ειδική επισή-
μανση για κλωνοποιημένα τρόφιμα. 

Στοιχεία από το διαδίκτυο

Η ιστορία...

Η ιστορία του Κώδικα αρχίζει απο το 1893, όταν οι επικεφαλής

τις Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας αποφάσισαν ότι ήταν απα-

ραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύνολο συγκεκριμένων οδηγιών,

βάσει των οποίων τα δικαστήρια θα έκριναν τις υποθέσεις που

σχετίζονταν με ζητήματα διατροφής και τροφίμων. Το όνομα που

δόθηκε στις οδηγίες αυτές ήταν "Codex Alimentarius" και εφαρ-

μόστηκε με επιτυχία εώς την πτώση της αυτοκρατορίας το 1918.

Ωστόσο, εμπνευστής του διατροφικού κώδικα στην σύγχρονη -

Οργουελική - εκδοχή του (σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Nat-

ural Solutions Foundation, Sp. Rima E. Laibow M.D., από ομιλία

της στον αμερικάνικο Εθνικό Οργανισμό Διατροφής - Codex

and Nutricide, 2005 είναι ο καταδικασμένος απο το δικαστήριο

της Νυρεμβέργης πρόεδρος της κολοσσιαίας Γερμανικής εται-

ρίας I.G. Farben, Fritz derMeer. Ήταν ο άνθρωπος που,  "εμπνεύ-

στηκε" το  «Arbeit Macht Frei» ("Η εργασία απελευθερώνει"), το

οποίο "κοσμούσε" την είσοδο του στρατόπεδου συγκέντρωσης

στο Άουσβιτς!

Η εταιρία του  derMeer παρασκεύαζε το θανατηφόρο μείγμα αε-

ρίων που χρησιμοποιούσαν στους θαλάμους αερίων, μέχρι τον

χάλυβα και τα πυρομαχικά τον Ναζί. Μετά τη λήξη του Πολέμου

και την καταδίκη 24 από τα μέλη της, από το δικαστήριο της Νυ-

ρεμβέργης, η εταιρία "διασπάστηκε" σε τρείς μεγάλες φαρμα-

κευτικές εταιρίες, τις γνωστές BASF, Hoechst και Bayer.
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Το περασμένο Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε

το Περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών και

Νήσων Αιγαίου Optimist 2011, στον όρμο

της Βούλας από τον Ναυτικό Αθλητικό

Όμιλο Βούλας και την Ελληνική Ιστιο-

πλοϊκή Ομοσπονδία, με μεγάλη συμμετοχή.

Οι αθλητές έφτασαν του 242 από 35 ομί-

λους της Αθήνας και των νήσων του Αι-

γαίου.  

Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ έντονος ανά-

μεσα στούς μικρούς οπτιμίστες, οι οποίοι

πάλεψαν για μιά θέση στην προεθνική

ομάδα και έφεραν πολύ καλά αποτελέ-

σματα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μικροί ιστιο-

πλόοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: 

1. Αγόρια και Κορίτσια της Περιφέρειας

Νήσων Αιγαίου,

2. Κορίτσια της Περιφέρειας Αθηνών & 

3. Αγόρια της Περιφέρειας  Αθηνών

Κάθε ομάδα έτρεξε 3 ιστιοδρομίες ανά

ημέρα αγώνων.

Έτσι, το Σάββατο δόθηκαν  9 εκκινήσεις με

νοτιά, που γύρισε σε νοτιοδυτικό και ανέ-

μους έντασης 2-3 beaufort, ενώ την Κυριακή

άλλες 9 εκκινήσεις με δυτικό άνεμο λίγο

δυνατότερο, 3-4 beaufort, ιδανικό για την

διεξαγωγή αγώνων στην κατηγορία των

optimist, των μικρότερων ιστιοπλοϊκών σκα-

φών για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών.

Από τις Κυκλάδες ξεχώρισε η ομάδα της

Πάρου, της οποίας τα παιδιά πέτυχαν τις

τέσσερις πρώτες θέσεις στη γενική κατά-

ταξη ενώ με 7 αθλητές της στην εικοσάδα,

είχε την πιο δυνατή ομάδα στα νησιά.

Επίσης, καλές εμφανίσεις από τα κυκλαδο-

νήσια, έκαναν ο Ν.Ο.Άνδρου και ο Ν.Ο.Αν-

τιπάρου με 3 αθλητές ο καθένας τους στην

εικοσάδα της γενικής.

Μέσα στην πρώτη δωδεκάδα τερμάτισαν

και αθλητές του Ν.Ο. Χίου, του Ν.Ο. Ηρα-

κλείου.

Στην κατηγορία των κοριτσιών διακρίθηκε ο

Ι.Ο.Πειραιώς κατακτώντας την 1η θέση στη

γενική και είχε  άλλα 3 κορίτσια  στην εικο-

σάδα, ενώ ο Ν.Ο.Αίγινας, αναδείχθηκε πο-

λυνίκης όμιλος με τις αθλήτριές του να

παίρνουν την 2η και την 3η θέση της γενι-

κής και έχοντας συνολικά 7 κορίτσια στην

εικοσάδα.

Ο Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης με την 6η, 8η

και 11η θέση στη γενική κατάταξη έδειξε τη

δύναμή του.

Ο Ν.Ο.Καλαμακίου είχε επίσης 3 ιστιοπλό-

ους στην εικοσάδα ενώ ο Ν.Ο.Τζιτζιφιών

Καλλιθέας πήρε  την 4η θέση μετά την τε-

λευταία ιστιοδρομία. Η ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π.

με 2 αθλήτριες στην 5η και 14η θέση έκανε

πολύ καλή εμφάνιση.

Στ’ αγόρια επικράτησε ο Ν.Ο. Κατοίκων

Βουλιαγμένης με τον Κων/νο Οικονομίδη,

που πήρε το χρυσό, ενώ είχε ακόμα 3 αθλη-

τές μέσα στην 20άδα. Ο Ν.Ο.Τζιτζιφιών

Καλλιθέας πήρε την 2η θέση στη γενική ο

Ι.Ο.Πειραιώς κατέλαβε την 3η αλλά και την

8η θέση στα τελικά αποτελέσματα μετά από

τις 6 ιστιοδρομίες.

Ο οικοδεσπότης όμιλος Ν.Α.Ο.Βούλας, με

3 παιδιά του στα είκοσι της γενικής, με τον

Κώστα Χουσιάδα στην 9η θέση, τον Τέλη

Αθανασόπουλο στην 11η και τον Στέλιο

Τσάγκαλο στην 16η θέση δίνει το στίγμα της

νέας αγωνιστικής ομάδας  του.

Αποτελέσματα αγώνων:

Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου Αγόρια – Κορίτσια

ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟ ΠΑΡΟΥ

ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ

Περιφέρεια Αθηνών – Αγόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΚΒ

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περιφέρεια Αθηνών – Κορίτσια

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αναλυτικά αποτελέσματα θα βρείτε στο site της

ΕΙΟ στην αρχική σελίδα. http://eio.gr/

Πρωτέα  Βούλας

Σάββατο  2/4

Στο  Α`  Κλειστό  Γήπεδο

Ηλιουπόλεως  (Λ. Βουλιαγ-

μένης & Εθν. Μακαρίου  -

3ο  φανάρι  δεξιά  μετά

την  Αλίμου στην άνοδο για

Αθήνα -). 

1ος Ημιτελικός: Πρωτέας

Βούλας - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

ώρα έναρξης 17.00,  

2ος Ημιτελικός: Αθηναϊκός

Α.Σ  -  Δ.Α.Σ. Ανω Λιοσίων

ώρα έναρξης  19.00,  την

Δευτέρα  4/4/2011 ώρα

18.00 θα διεξαχθεί ο μι-

κρός τελικός, &  στις 20.00

ο μεγάλος τελικός με

απευθείας ζωντανή μετά-

δοση  απο το ΣΠΟΡ +  του

μεγάλου τελικού. (Με την

λήξη του μεγάλου τελικού

θα ακολουθήσουν οι  απο-

νομές). Ο Πρωτέας  Βού-

λας με την πρώτη του

χρονιά στην Α1 κατηγορία

μπάσκετ γυναικών, συγκα-

ταλέγεται  στις  τέσσερις

καλύτερες  ομάδες  στο

γυναικείο  μπάσκετ,  διεκ-

δικώντας  να  γίνει  κυπελ-

λούχος  Ελλάδος ...!!!   

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στη φωτογραφία προσπάθεια της ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ του ΑΡΗ
(Νο 8) για καλάθι και της ΤΣΕΡΑΝ του ΠΡΩΤΕΑ (Νο 10)
να την εμποδίσει.

Περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών και Νήσων Αιγαίου Optimist 2011
στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

12ο  Final - four  Κυπέλλου  Μπάσκετ  

Γυναικών  Ελλάδος
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Πρωτιές του ΝΟΚΒ 
σε πανελλήνια

πρωταθλήματα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άλλος ένας αγώνας έμεινε με αντί-

παλο τον Κτησιφώντα την Δευτέρα

4/4 και ώρα 21:15 για να ολοκληρωθεί

το πρωτάθλημα. Στην ουσία οι γυναί-

κες της Θέτιδας έχουν κατακτήσει το

πρωτάθλημα και μια θέση ανάμεσα

στις ομάδες της Α'2 κατηγορίας. 

Το Χαλάνδρι ηττήθηκε από τη Θέτιδα

με 3-1 σετ και παρά τις απώλειες της

Θέτιδας η εικόνα της ομάδας ήταν

αξιοπρεπής και αντέδρασε στην πίεση

του Χαλανδρίου, του οποιου η εμφά-

νιση ήταν αρκετά καλή, αφού φάνηκε

προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει

ως ένα σημείο τη γυναικεία ομάδα της

Θέτιδας.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Νίκη για τις κορασίδες, οι οποίες έκα-

ναν μια πολύ καλή εμφάνιση και κέρ-

δισαν την ομάδα του Κορωπίου με 3-1

σετ. Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε

στο γήπεδο ήταν ιδανική και ο κόσμος

εμψύχωνε τις παίκτριες συνεχώς. Θα

ακολουθήσει ένας αγώνας με την

ομάδα της ΑΕΚ που βρίσκεται στον

άλλο όμιλο,  έτσι ώστε να διαμορφω-

θεί η τελική βαθμολογική κατάταξη.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Τρομερή ανατροπή για τις πανκορασί-

δες, οι οποιες έχαναν με  2-0 σετ από

τον πρώτο της βαθμολογίας τον Κτη-

σιφώντα, και τελικώς κατάφεραν να

κατακτήσουν τα 2ο επόμενα, αλλά δυ-

στυχώς ηττήθηκαν με 3-2 και συγκε-

κριμένα στο 5ο σετ με σκορ 15-10. Σε

κάθε εμφάνισή τους οι πανκορασίδες

αντιδρούν αγωνιστικά καλύτερα και

βελτιώνονται. Αγώνας που ακολουθεί

είναι με το Λαύριο την Κυριακή 3/4

και ώρα 15:00.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Η “Θέτις”  πρωταθλήτρια· μένει ένας αγώνας

Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοί-

κων Βουλιαγμένης (ΝΟΚΒ)

συμμετείχε με τους αθλη-

τές του, στα Πανελλήνια

Πρωταθλήματα 2011 των

Ολυμπιακών κατηγοριών,

που διεξήχθησαν από 21

έως 25 Μαρτίου στον Φαλη-

ρικό Ορμο εξασφαλίζοντας

πρωτιές με χρυσά, αργυρά

και χάλκινα μετάλλια.  

Ολοκληρώθηκαν τα πρωτα-

θλήματα στις κλάσεις 470

ανδρών-γυναικών, RSX Αν-

δρών - Γυναικών, Finn Αν-

δρών, Laser std Ανδρων,

Laser rdl Γυναικών.

Τα αποτελέσματα:

Χρυσά μετάλλια

Διονύσιος Δήμου κατηγο-

ρίας 49er

Παύλος Καγιαλής κατηγο-

ρίας 470

Αγγελική Σκαρλάτου κατη-

γορίας Laser Rdl Νεανίδων

Αργυρά μετάλλια

Δημήτριος Θεοδωράκης

κατηγορίας Finn Ανδρών

Σοφία Παπαδοπούλου κα-

τηγορίας 470

Σοφία Σίνα κατηγορίας

Laser Rdl νέων Γυναικών

Χάλκινα μετάλλια

Στέφανος Λεονέτης κατη-

γορίας Rsx Ανδρών

Λάζαρος Θεοδοσιάδης κα-

τηγορίας Laser std Νέων

Ανδρών

Βασιλεία Καραχάλιου κατη-

γορίας Laser Rdl νεανίδων

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα κορίτσια της Θέτιδας σε σκληρή απόκρουση.

Η Γυναικεία ομάδα ΒόλεΪ

του Αθλητικού Ομίλου

Βάρης “Αναγυρούς” κατέ-

κτησε την άνοδό της στη Β’

κατηγορία  Γυναικών ΕΠ-

ΣΑΑΑ, μετά τον αγώνα της

Τετάρτης 30 Μαρτίου στσο

Κλειστό Γυμναστήριο του

Δημοτικού Σχολείου Βάρης

με 3-1 σετ επί της Α.Ε. Αμ-

πελοκήπων.

Στις 3 Απριλίου θα διεξαχ-

θεί αγώνας ανωμάλου δρό-

μου μεταξύ ιερού Ναού

Ποσειδώνος Σουνίου και

Αρχαίου Θεάτρου Θορικού

με σκοπό να ενώσει δύο

από τα ιστορικότερα μνη-

μεία της Ελλάδας. 

Ο αγώνας θα ξεκινήσει 10 π.μ

από το ιερό Ναό του Σουνίου

και υπολογίζεται να τελειώσει

στις 12:30 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο

τηλ. 22923 20125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ― ΤΜΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών έργων Περι-

φέρειας Αττικής (Δ9) – Τμήμα Α εκθέτει σύμφωνα με

τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,

δηλαδή του Ν.3669/08, την Απόφαση έγκρισης διάθε-

σης πίστωσης Δ9/οι/12489/19-11-2010/ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./

Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.

3669/08) την εκτέλεση  του έργου Κ02/10: «Βελτίωση

του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Κα-

λύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», προϋπολογισμού:

29.000.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις

10/5/2011 ημέτα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που

λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της

Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210-

9094145 και teletex 210.92.19.945).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας: Με-

μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πέμπτη και Έκτη

τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας ανεξάρτητα από

την έδρα τους, είτε

β. Προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονβομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμ-

φωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-

ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και

σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες

του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία

δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ-

σει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποι-

οτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα-

πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν-

δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16

παρ. 7 του ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο-

ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση

θα συμεμτέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό

όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί-

ζεται σε 461.320,00€ και έχει χρόνο ισχύος τουλάχι-

στον δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη

Διακήρυξη του έργου και τις υπόλοιπες ισχύουσες δια-

τάξεις. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε

στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως

οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1.2

και 1.3 της Διακήρυξης του έργου) και σε περίπτωση

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει  να είναι κοινές

υπέρ όλων των μελών της. 

Η σύμβαση που θα ανατεθεί, θα χρηματοδοτηθεί από

το ενάριθμο έργο 2009ΣΕ 06830000 της Σ.Α.Ε. 068/3

του Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ-

πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της

κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.

2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της

δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων

Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα

προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχον-

ται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα Α, οδός Π.

Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα

9.30π.μ. έως 14.00μ.μ., αφού καταβληθούν 40€ στην

Δ/νση Δ9, είτε με αναπαραγωγή αυτών με μέριμνα των

ενδιαφερομένων, μέχρι και την 05/05/2011, ημέρα

Πέμπτη. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη

η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υπο-

ψηφίων με e-mail και FAX. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης

της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική

διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε. www.ggde.gr στην ενότητα:

Πολίτης – Προκηρύξεις.

Καλλιθέα 21/3/2011

Ο Διευθυντής Δ9

Κων/νος Βαλαβάνης

Στην Β’ κατηγορία οι γυναίκες 

του Α.Ο. Αναγυρούς Βάρης

Αγώνας ανώμαλου δρόμου
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μετά τα γεγονότα της Κερατέας, συγκά-

λεσε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να συμπαραστα-

θούν στον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας και εξέδωσαν

ψήφισμα.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εκφράζει για μια ακόμη φορά την αλλη-

λεγγύη και την συμπαράστασή του, στους αγωνιζόμενους δημό-

τες και κατοίκους της Κερατέας, που μάχονται για την αποτροπή

κατασκευής του ΧΥΤΑ στην περιοχή ¨Οβριόκαστρο¨ Κερατέας,

του νέου Δήμου Λαυρεωτικής και μάλιστα αφού  προτείνονται εύ-

λογα, άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Θεωρούμε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος, βασίζεται σε ισχυρά ιστο-

ρικά, πολιτιστικά, νομικά και πολιτικά επιχειρήματα και ταυτόχρονα

υποστηρίζεται από μια θεμελιωμένη αντιπρόταση, για την ορθολογική

διαχείριση των απορριμμάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής.

....Ο τεκμηριωμένος πολιτικός και επιστημονικός διάλογος, πι-

στεύουμε ότι μπορεί να δώσει την επιζητούμενη ορθή λύση, έστω

και την ύστατη στιγμή!

Από τον Δήμο Λαυρεωτικής πήραμε το παρακάτω
δελτίο τύπου, που δείχνει πόσο η κατάσταση βρί-
σκεται στην “κόψη του ξυραφιού”, με άγνωστες προ-
εκτασεις.

«Ο σύγχρονος δικτάτορας με την πολιτική περιβολή επιτέ-

λους έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο και τι εννοούσε

με τη φράση «πάση θυσία»!
Στις 3.45 το πρωί (31/3) 25 άνδρες(;) των ΜΑΤ κατευθύν-

θηκαν στο ΜΠΛΟΚΟ του Λαυρίου, όπου βρίσκονταν μέσα

στα πρόχειρα παραπήγματα περίπου 8 άτομα, κάτοικοι του

Λαυρίου.

Αυτό που διαδραματίστηκε είναι αδύνατον να περιγραφεί,

αφού είναι ασύλληπτο ακόμα και για αστυνομική ταινία!

Ανά 2 άτομα οι άνδρες των ΜΑΤ έμπαιναν στο πρόχειρο

κατάλυμα, ξυλοκοπούσαν άγρια τους παρευρισκόμενους

και αποχωρούσαν. Επί αρκετή ώρα τα ζεύγη των αστυνο-

μικών διαδέχονταν το ένα το άλλο ξυλοκοπώντας και κραυ-

γάζοντας «μέχρι το πρωί θα έχετε πεθάνει όλοι!»
Ένα άτομο νοσηλεύεται σε κεντρικό νοσοκομείο των Αθη-

νών σε σοβαρότατη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και άλλοι

ελαφρότερα τραυματισμένοι.

Ανηλεώς ξυλοκοπήθηκε ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής ΚΑ-

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που είναι κατάμαυρος σε όλο το

σώμα! Παρά τη δήλωση της ιδιότητάς του έγινε αντικείμενο

άγριας κακοποίησης, ενώ έγιναν και σημαντικές φθορές

στο αυτοκίνητό του.

Η βία με ευθύνη της Κυβέρνησης και του κ. Ραγκούση εγ-

καταστάθηκε στη Λαυρεωτική! Το ερώτημα όμως είναι για

ποιο λόγο παραμένουν στον τόπο μας οι βιαστές της αξιο-

πρέπειας, της τιμής και της ζωής μας! 

Ποιους εξυπηρετούν; 

Τι συμφέροντα κρύβονται

πίσω από αυτή την επιμονή; 

Τι φυλάνε οι δυνάμεις των ΜΑΤ 111 ημέρες στην Κερατέα

αφού τα μηχανήματα είναι καμένα και οι αποφάσεις του Ει-

ρηνοδικείου Λαυρίου απαγορεύουν κάθε εργασία στον αρ-

χαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου;

Τα κτήματα μας τα προσέχουμε και μόνοι μας! Η αστυνομία

πρέπει να προστατεύει τους πολίτες και όχι να μετατρέ-

πεται σε αγροφύλακα! Εξάλλου η κυβέρνηση κατήργησε

τους αγροφύλακες!

Για μια ακόμα φορά ζητάμε από την Κυβέρνηση να μας

προστατεύσει από την Αστυνομία! Να απομακρύνει από

τον τόπο μας τους δήθεν προστάτες μας, εκτός κι αν ισχύει

η φράση «ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγ-

κλήματος!»

Ζητάμε επίσης να γίνει δεκτή η πρότασή μας για διαχείριση

των απορριμμάτων της Λαυρεωτικής από εμάς τους ίδιους,

σε τόπο που ήδη έχουμε υποδείξει και με σύγχρονη και επι-

στημονικά διασφαλισμένη μέθοδο.

Προτείνουμε λύση όταν κα-

νείς άλλος δεν τολμά! Ας

τολμήσει η Κυβέρνηση! Το

κέρδος για όλους θα είναι

σημαντικό!

Κύριε Υπουργέ,

Η λύση είναι στο χέρι σας και

είναι πολύ απλή, αρκεί ο ρε-

βανσισμός και ο αυταρχισμός

να βγουν από τη σκέψη σας!

Εξάλλου σε ανθρώπους

απευθύνεστε…όχι σε σκου-

πίδια!» 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Στην  τακτική συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου του Δ.Σ Κρωπίας απο-

φασίστηκε ομόφωνα  και εκδόθηκε ψήφισμα συμπαράστασης και

αλληλεγγύης στους κατοίκους της Κερατέας. Γράφουν μεταξύ

άλλων: 

«Θεωρούμε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος, βασίζεται σε ισχυρά
ιστορικά, πολιτιστικά, νομικά και πολιτικά επιχειρήματα για την ορ-
θολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Κατόπιν αυτών, καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει τα ΜΑΤ απ’
την επίμαχη περιοχή και ταυτόχρονα να ανοίξουν οι δρόμοι και να
μην εκτελούνται εργασίες, ώστε να ανοίξει ένας ειλικρινής διάλο-
γος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και να εξευρεθεί μια κοινά  απο-
δεκτή λύση, χωρίς βία, καταναγκασμούς και τη δημιουργία
παράλογων συνθηκών με απρόβλεπτη τελική κατάληξη.

Ο τεκμηριωμένος πολιτικός και επιστημονικός διάλογος, πι-
στεύουμε ότι μπορεί να δώσει την επιζητούμενη ορθή λύση, έστω
και την ύστατη στιγμή!»

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ

ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΧΥΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ

ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΠΛΕΥΡΑ

«Αν θέλει να δείξει ένα

«σκληρό» πρόσωπο, ας το

κάνει  προς τους τοκογλύ-

φους που λεηλατούν την

κοινωνία μας, κι όχι προς τις

οικογένειες που υπερασπί-

ζονται την πόλη τους, τα μο-

ναδικά τοπία της, την αττική

γη, το περιβάλλον. Η κυβέρ-

νηση έχει την πλήρη ευθύνη

αν χυθεί έστω και μια στα-

γόνα αίμα, από οποιαδήποτε

πλευρά. Μια λύση μόνο

υπάρχει. Η ματαίωση κάθε

εκσκαπτικού έργου, ο διάλο-

γος, η αναθεώρηση του Πε-

ριφερειακού Προγράμματος

για την διαχείριση απορριμ-

μάτων με πυρήνα την ανακύ-

κλωση.»

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ – 

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

& ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Κυριακή 3 Απριλίου

11:00 π.μ.
διασταύρωση παραλια-

κής λεωφόρου Αθηνών -

Σουνίου με τη λεωφόρο

Καλυβίων (φανάρια -

Λαγονήσι)
Οι Δήμοι Σαρωνικού, Λαυρεω-

τικής, Μαρκοπούλου, Κορω-

πίου και Παιανίας- Γλυκών

Νερών καλούν τους κατοίκους

της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων να βρεθούν στη

συγκέντρωση για να εκφρά-

σουν έμπρακτα την αμέριστη

συμπαράσταση και αλληλεγ-

γύη τους στο δίκαιο αγώνα

των κατοίκων της Λαυρεωτι-

κής, οι οποίοι ζητούν να μην

κατασκευαστεί ΧΥΤΑ στον αρ-

χαιολογικό χώρο του Οβριόκα-

στρου.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

«Η βία με ευθύνη της Κυβέρνησης και του κ. Ραγκούση εγκαταστάθηκε στη Λαυρεωτική!»

Με συνέλαβαν 
τρεις κουκουλοφόροι!

Τρεις κουκουλοφόροι με μάσκες και σακίδια στην πλάτη,

σταμάτησαν ένα νεαρό στην Κερατέα για έλεγχο. Τους

ρώτησε ποιοι είναι και του επέδειξε ο ένας αστυνομική

ταυτότητα! Φορούσαν πολιτικά και είχαν Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Διακόσια μέτρα από τα επεισόδια της περασμένης Τρίτης.

Τον προσήγαγαν(!) για ...διαπιστευτήρια. Αφού τον γύρι-

ζαν γύρω στις δύο ώρες στην Κερατέα, τον μετέφεραν

στην Ασφάλεια του Ελληνικού, όπου γύρω στις 0,45 τον

άφησαν ελεύθερο.

Και αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτοί οι τρεις κύριοι ήταν

νόμιμοι και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης με την ίδια πε-

ριβολή παράνομος;  Και γιατί να μην πάει το μυαλό μου

ότι αυτοί οι τρεις κύριοι μπορεί να ήταν οι άλλοι τρεις που

πετούσαν τις μολότοφ.

Μάλιστα ο ένας εκ των τριών προσφωνείτο Διευθυντής.

Αυτά είναι σοβαρότατα, που πρέπει να απασχολήσουν ιδι-

αίτερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη(!). Από τίτ-

λους, σκίζουμε.

Ποιον και γιατί να εμπιστευθώ... Α.Μ.

Ο
Δήμος Σαρωνικού,

με πρωτοβουλία της

Δημοτικής πλειοψη-

φίας, έστειλε επιστολή

στον Υπουργό Εσωτερι-

κών, Υπ. Προστασίας του

Πολίτη και Γ.Γραμμ. Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης,

επισημαίνοντας την

«έκρυθμη και επικίνδυνη
κατάσταση που επικρατεί
στην Κερατέα» και τους

καλεί «για μια ακόμη φορά
να συγκαλέσετε ευρεία
σύσκεψη των εμπλεκομέ-
νων φορέων για την εξεύ-
ρεση λύσης κοινής
αποδοχής για το πρό-
βλημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων».


