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Να «φάνε» 
και τα σπίτια μας 

επιδιώκουν 
Στημένοι καυγάδες Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ 

«σικέ» αντιπαραθέσεις όπως π.χ. Παναγιωτόπουλος –

Ανδρουλάκης στο MEGA κανάλι του συστήματος, στο

δελτίο των 8μ.μ. (6/4) Δήθεν debate για το (βέβαιο) εν-

δεχόμενο μη αυτοδυναμίας  της Ν.Δ. - γιατί για το

ΠΑΣΟΚ είναι αμφίβολη και η δεύτερη θέση. 

- Ο Ανδρουλάκης κάνει «κήρυγμα» για τις 10 Μωρές

Παρθένες, παρ’ όλο που τα 10 κόμματα που είναι πιθανόν

να μπούνε στη Βουλή, δεν είναι ούτε

«μωρές», ούτε «παρθένες», ιδιαίτερα οι

δύο (ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.).

Είναι ανάλγητοι, ασυναίσθητοι, εν πολ-

λαίς αμαρτίες ασύδοτοι και ανεύθυνοι. 

Ιδιαίτερα το τελεταίο και κατά το Σύν-

ταγμα που έχουν φτιάξει και το οποίο

το τηρούν όταν τους συμφέρει ενώ συ-

χνότατα, το παραβιάζουν. 

- Δημοσιογράφος: Με δεδομένη τη
θέση του κ. Σαμαρά, αν είναι πρώτο

κόμμα η Ν.Δ., θ’ αποδεχθείτε τον κ. Σαμαρά για Πρωθυ-
πουργό; 
- Μίμης Ανδ.: «Μα είναι δυνατόν τώρα...». 
Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε, να μην ομολογήσουμε τώρα

στο λαό – σε κείνο το κομμάτι του λαού που ακόμα «πα-
ραμυθιάζεται» - τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές.

Έτσι, μετά το «κήρυγμα» το πάει στο... ποδόσφαιρο! Με-

ταπηδάει στον Όμηρο, «ο τρώσας και ιάσεται “ποιός, τι”;

Τα “τηλέφεια τραύματα”, δηλαδή τα αθεράπευτα μέσω

του μνημονίου. 

Η φράση εδώ, δεν έχει την έννοια ότι «όποιος προξέ-
νησε τη ζημιά, πρέπει να την αποκαταστήσει», γιατί

απλούστατα συμβαίνει το αντίθετο: Εμ, δεν πληρώνει τη

ζημιά, εμ, θέλει να την κρύψει «κάτω απ’ το χαλί» και να

τη συνεχίσει. Πάντως ο Ανδρουλάκης την είπε την «εξυ-

πνάδα» του, έδειξε και την ευφυία του!... 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 22

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
οι ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σελίδα 23

Μήνυμα αγάπης από το

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Η Κ Α Μ Ε

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ:
«Μια “πραγματικότητα”

αναθεωρήσιμη» το Μνημόνιο
Σελίδα 24

Τη λύση έδωσε το ΥΠΕΚΑ 
για την πλατεία Πηγαδακίων

Σελίδα 7

Σελ. 3

Προκηρύχθηκαν τελικά, με καθυστέρηση πέντε μηνών,

οι “πρόωρες” εκλογές, για την ανάδειξη νέου κοινοβου-

λίου και κυβέρνησης. Ο παράνομος Πρωθυπουργός με

τα κόμματα που τον υποστηρίζουν - ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. -

αναγκάστηκε πλέον, αφού ολοκλήρωσε τη βρωμοδου-

λειά, να ζητήσει  από τον Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας

τη διάλυση της παρούσας Βουλής και την προκήρυξη,     

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  6 ΜΑΪΟΥ 2012

Νεκρός σε παγκάκι έξω από την πλατεία της δημοτικής αγοράς
των Χανίων, βρέθηκε ο άστεγος της φωτογραφίας! Μπορούμε να
κοιμόμαστε ήσυχοι;

Η ευθύνη τώρα 

είναι ΔΙΚΗ μας

συνέχεια στη σελ. 19

Καλή

Ανάσταση
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Είπε, είπε· δεν είπε όμως, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, τι θα

κάνουν μετά από τις εκλογές, αν οι «τρωθέντες», οι βαρύ-

τατα ζημιωθέντες και εξαπατηθέντες – άνεργοι, άστεγοι,

νεόπτωχοι και πτωχεύσαντες – εν υπνώσει, τους ξαναβγά-

λουν για να μας «σώσουν», τι θα κάνουν. «Να μας σώσουν»
αυτοί, που ενώ μας πέταξαν στο πέλαγος με 9 μποφόρ,

τώρα θα παραστήσουν τους ναυαγοσώστες, ενώ οι ίδιοι

δεν ξέρουν να κολυμπήσουν ούτε σε ...πισίνα.

Δεν είπαν και δεν λένε για τα νέα μέτρα, ύψους 13δις

ευρώ, που έχουν υπογράψει να πάρουν αμέσως μετά τις

εκλογές. 

Δεν είπαν για τα νέα χαράτσια που θα βάλουν στα ακίνητα.

Στο κεραμίδι μας. Για την ακρίβεια ο Σαμαράς είπε  πως θα

καταργήσει το χαράτσι του Βενιζέλου, αφού το ΣτΕ προει-

δοποίησε πως θα επανεξετάσει την νομιμότητά του, αν μο-

νιμοποιηθεί. Το δέχθηκε μόνο ως έκτακτο! Είπε λοιπόν ο

Σαμαράς ότι θα καταργήσει τους δέκα φόρους που υπάρ-

χουν για τ’ ακίνητα, και θα τους αντικαταστήσει με δύο,

μόνο. Αλλά δεν είπε ότι οι δύο φόροι θα ισούνται προς

δέκα. Δεν είπε για παράδειγμα ότι το 10Χ3 €, που μας

κάνει 30, θα γίνει μόνο 2, αλλά Χ15. Δηλαδή πάλι 30. Απλή

αριθμητική, για όποιον βαριέται να τα υπολογίσει σήμερα,

αλλά θα τα πληρώσει αύριο. 

«Αύριο», - τον Ιούλιο – που θα έρθουν, τα ΤΑΠ, ΦΑΠ, ΕΤΑΚ,

από το 2009 αναδρομικά, ειδικό τέλος 2011 και 2012, φόροι

ιδιοκατοίκησης, που ενώ είχε καταργηθεί, μελετάται να

επανέλθει. Και θα επανέλθει, αν επανέλθουν αυτοί!

Ασχέτως αν όλα αυτά είναι άδικα, αδικαιολόγητα, αντιοι-

κονομικά, πώς θα τα πληρώσουμε; Θα οδηγηθούμε σε ομα-

δικές αυτοκτονίες ή θα μετακομίσουμε ομαδικώς στα

...παγκάκια!

«Τελικός στόχος η δήμευση της περιουσίας των Ελλή-
νων»². 

Στόχος, η δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων.

«...με τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην ιδιωτική πε-
ριουσία, είναι πολύ δύσκολο πλέον για τους Έλληνες, να
κρατήσουν ακόμα και την πρώτη κατοικία τους»³. 

Με τη φοροεπιδρομή πάνω στην ακίνητη περιουσία, με τη

μείωση των απολαυών, του εισοδήματος γενικά, των μι-

σθών και των συντάξεων, την ανεργία, η πλειονότητα των

πολιτών θα αδυνατεί πλέον ν’ ανταπεξέλθει στις βασικές

της ανάγκες και στην καταβολή των φόρων και των τοκο-

χρεολυσίων, των τραπεζικών δανείων. Η κατάληξη θα είναι

ο εκπληστειριασμός του ακινήτου από την τράπεζα και την

εφορία. 

Γιατί; Μα οι Γερμανοί το είπαν: Πώς είναι δυνατόν, μόνο το

17,5% των Γερμανών να έχει ιδιόκτητη κατοικία, ενώ το αν-

τίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 75%!

Η Ελλάδα έχει ωραίο κλίμα, έχει ήλιο, θάλασσα... γιατί να

μην έρθουν αυτοί εδώ και να πάμε εμείς στη Γερμανία, που

έχει και καλύτερες αμοιβές!

Εξ’ άλλου ο Σόιμπλε είπε και το άλλο, για να καθησυχάσει

τους Γερμανούς που “παραπονούνται” πως πληρώνουν για

να σώσουν τους τεμπέληδες Έλληνες. Η Γερμανία, από την

κρίση τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, κέρδισε 50

δις ευρώ ή 2% του γερμανικού ΑΕΠ5.

Ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. Στρ. Παραδιάς τόνισε χωρίς

περιστροφές σε συνέντευξή του στα “Επίκαιρα”: «Όταν γε-

νικευθεί το φαινόμενο των ανθρώπων που δεν θα μπορούν
να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία, ασφαλώς θα
έχουμε πολλούς πλειστηριασμούς και τότε θα δούμε ακί-
νητα τεράστιας αξίας να πωλούνται για ελάχιστα χρή-
ματα»4. 

Το φαινόμενο εξ’ άλλου το έχουμε ζήσει στην στρατιωτική

γερμανική κατοχή. Μονοκατοικίες να πωλούνται για 5 τε-

νεκέδες λάδι! Κοράκια πάντα υπάρχουν. 

Εξ’ άλλου, γιατί είχαν απογράψει και αποτιμήσει προ διε-

τίας περίπου, εκτός από τη δημόσια περιουσία, ύψους 750

δις(;) και την ιδιωτική περιουσία, υπολογίζοντάς την περί-

που στο 1 τρισεκατομμύριο τριακόσια δισεκατομμύρια

ευρώ. Μήπως γι’ αυτό είχαν χρηματοδοτήσει και το κτημα-

τολόγιο; 

Ο στόχος είναι σαφής και ορατός πλέον δια γυμνού οφθαλ-

μού: Να “φάνε” τα σπίτια μας, τις πλουτοπαραγωγικές μας

πηγές, τις παραλίες μας, τα νησιά μας. 

Αυτό πλέον δεν το βλέπουν μόνο οι τυφλοί «..τον τε νουν
τα τ’όμματα».

――――――
1. «Τηλέφεια τραύματα» στα τραύματα που προξένησε ο Αχιλλέας στο βα-

σιλειά της Μυσίας, τήλεφο

2. ΕΠΙΚΑΙΡΑ τευχ. 129, 5/4/12 σελ.17

3. Αυτόθι ως άνω

4. η σελ. 25.

5. Ινστιτούτο Μακροοικονομίας και Αναπτυξιακών Ερευνών της Γερμανίας,

καθηγητης Γκούσταβ Χορν, σε ρεπορτάζ του ARD1, που αναμεταδόθηκε από

τη ΝΕΤ στις 24/3/2012. Κοίτα video στην ιστοσελίδα μας: press@ebdomi.com

Να «φάνε» τα σπίτια μας η επιδίωξή τους

Επανήλθε στην 24ωρη λειτουργία
το Κέντρο Υγείας Σπάτων Σελ. 6

Εγκρίθηκε το σχέδιο πόλης της
Αγίας Μαρίνας Σελ. 6

Συμβούλια Ενταξης Μεταναστών
στους Δήμους Σελ. 7

Η διαχείριση απορριμμάτων σε
ιδιώτες!!! Σελ. 7

Ο Ομηρος, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο
Κώστας Βάρναλης θρηνούν τον
πόνο της μάνας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Απαιτούμε να μάθουμε τώρα τα
μέτρα του Ιουνίου Σελ. 8

Γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ;
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οι εκλογές ως έλλειψη Δημο-
κρατίας Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Η ΜΑΤωμένη “Δημοκρατία”
Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

“Συμβόλαιο τιμής” από “Ανεξάρτη-

τους Ελληνες” Σελ. 12

Η ομογένεια της Αυστραλίας

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας Σελ. 13

Γεωτρήσεις στο λιμάνι της Παλαιάς
Φώκαιας Σελ. 13

Οδηγίες για καλό ταξίδι... Σελ. 14

ΚΥΠΡΟΣ: Δεν ξεχνώ Σελ. 16,17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

«Το πιο ηλίθιο οικονομικό πείραμα
στη σύγχρονη ιστορία»

Η Ελλάδα πληρώνει το τίμημα για «το πιο ηλίθιο οικονο-
μικό πείραμα στη σύγχρονη ιστορία» και η Ευρώπη χρω-

στάει μια “συγγνώμη” στην Ελλάδα, γράφει σε άρθρο της

η βρετανική εφημερίδα The Independent.

«Το μαρτύριο είναι ορατό παντού. Δεν μπορείς να φας το
μεσημεριανό σου σε ένα καφέ, χωρίς οι ζητιάνοι να συρ-
ρέουν γύρω σου, οι άστεγοι να μαζεύονται σχεδόν σε
κάθε γωνία του δρόμου...» παρατηρεί ο αρθογράφος, μην

ξεχνώντας να κάνει αναφορά και στην αυτοκτονία του

συνταξιούχου Δημήτρη Χριστούλα.

Νεκρός σε παγκάκι έξω από την πλατεία της δημοτικής αγοράς
των Χανίων, ο άνθρωπος της φωτογραφίας!
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Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας

βρίσκεται στην πιο κρίσιμη

καμπή της ιστορίας της. Ταπει-

νωμένη διεθνώς και χλευαζό-

μενη αγωνίζεται να σταθεί στα

πόδια της.

Διανύουμε μια δύσκολη πε-

ρίοδο με τα εισοδήματα να

μειώνονται. Οι μισθοί και οι

συντάξεις περιορίζονται. Οι

νέες και νέοι μας πλήττονται

από την πρωτοφανή ανεργία,

βλέπουν το μέλλον αβέβαιο

και δύσκολη την επαγγελμα-

τική τους αποκατάσταση. 

Όμως σε αυτόν τον κατήφορο

πρέπει να ενώσουμε όλες και

όλοι τις δυνάμεις μας για να κρα-

τήσουμε όρθια την Ελλάδα μας.

Προέχει για όλους και για

μένα η σωτηρία της πατρίδας

για να αποφύγουμε τα χειρό-

τερα.

Με τους περισσότερους από

σας γνωριζόμαστε και έχουμε

δώσει κοινούς και νικηφόρους

αγώνες.

Πάντοτε πορεύθηκα με σεμνό-

τητα, εντιμότητα και πολιτικό

ήθος.

Πρωτοστάτησα για την επί-

λυση προβλημάτων της εκλο-

γικής μας περιφέρειας με

συνεχείς αγορεύσεις μου

στην Βουλή των Ελλήνων, την

διοργάνωση ημερίδων για τα

τοπικά θέματα σε όλη την Ατ-

τική.

Μαζί με τους Δημάρχους

έχουμε υψώσει τοίχο προστα-

σίας για τα συμφέροντα των

συμπολιτών μας.

Γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο

, που γεννηθήκαμε και ζούμε ή

επιλέξαμε να κατοικούμε.

Επιτρέψτε μου να σας ζητήσω

την στήριξή σας στις επερχό-

μενες εκλογές, ώστε να έχω

την ύψιστη τιμή να εκπροσω-

πήσω την Περιφέρεια Αττικής

στη Βουλή των Ελλήνων.

Επιτρέψτε επίσης να σας ζη-

τήσω να στηρίξετε τη Νέα Δη-

μοκρατία, που ίδρυσε ο

Εθνάρχης Κωνσταντίνος Κα-

ραμανλής και όλοι μαζί με τον

Αντώνη Σαμαρά να την οδηγή-

σουμε στη Νίκη και την Αυτο-

δυναμία. Γιατί ο τόπος

χρειάζεται ισχυρή αυτοδύναμη

κυβέρνηση για να μην οδηγη-

θούμε σε ακυβερνησία και πε-

ριπέτειες αβέβαιης έκβασης.

Ας κλείσουμε τ’ αυτιά μας στις

σειρήνες του διχασμού, της

εύκολης κριτικής και του κα-

ταγγελτικού πολιτικού λόγου.

Ας παραμερίσουμε τις όποιες

δικαιολογημένες πικρίες μας

και ας πράξουμε με υπευθυνό-

τητα το καθήκον μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ  ΜΟΥ
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Τη λύση στην πλατεία Πηγαδακίων,

έδωσε επιτέλους, καταλυτικά το

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής

(ΥΠΕΚΑ), με νομοθετική ρύθμιση.

Ενας νέος νόμος βελτιωμένος με

υποχρεωτική ενεργοποίηση του άρ-

θρου 16 του Ν. 2508/93 έδωσε

τέλος σε μια πολυετή ταλαιπωρία

των παρόδιων κατοίκων που βγήκαν

τα σπίτια τους σε πλειστηριασμό για

να αποζημιώσουν την πλατεία!

Εχουμε γράψει πολλές φορές και

έχουμε αγανακτήσει άλλες τόσες

και για τις προηγούμενες δημοτικές

αρχές που φέρουν εγκληματικές ευ-

θύνες για το θέμα, αλλά και για την

δικολαβίστικη συμπεριφορά του

πρώην δημαρχεύοντος και νυν δη-

μάρχου Σπύρου Πανά, που προσπά-

θησε να μην περάσει η πρόταση της

Αντιδημάρχου Ηλέκτρας Τσιριγώτη

που δικαιώθηκε πανηγυρικά, όταν

ζητούσε την εφαρμογή του Νόμου

2508/93.

Μάλιστα θα πρέπει να συγχαρούμε

και την ίδια για την επιμονή της και

την τεχνική υπηρεσία, του Δήμου

3Β που δούλεψε μήνες ολόκληρους

για να αποδείξει ότι μπορεί να

εφαρμοστεί ο νόμος και με ποιο πε-

ρίπου τίμημα για κάθε ζώνη της συ-

νοικίας, αφού θα επιμεριζόταν η

αποζημίωση της πλατείας σε ολό-

κληρη τη Συνοικία, χωρισμένη σε

ζώνες.

Και αφού αναβλήθηκε κάποιες

φορές το θέμα έφτασε σε εκείνη τη

συνεδρίαση της 22/2/12 που απογυ-

μνώθηκαν αυτοί που κόπτονται για

το πράσινο. Γιατί απ’ τη μια ο Δήμος

αδυνατεί να αποζημιώσει τους ιδιο-

κτήτες της πλατείας κι απ’ την άλλη

ο Σπ. Πανάς υποσχόταν ότι θα απο-

ζημιώσει την πλατεία.

Η Επιτροπή ποιότητας ζωής είχε

ψηφίσει να αποζημιωθεί η πλατεία,

όπως πρότεινε η Αντιδήμαρχος Ηλ.

Τσιριγώτη και η Υπηρεσία, το τοπικό

συμβούλιο της Κοινότητας Βούλας,

επίσης είχε αποφασίσει θετικά και

ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά

από 8 ώρες συζήτηση να κανιβαλί-

σει, εις βάρος δύο οικογενειών που

περίμεναν με δέος την απόφασή

τους και με το χαρτί του εκπλειστη-

ριασμού στο χέρι.

Εκεί λοιπόν έπαιξαν την “κολοκυ-

θιά”, ψήφισαν πέντε προτάσεις, και

τελικά δεν κατέληξαν πουθενά!

Γράφαμε τότε αρ. φ. 722 σ.12 «Η απο-

σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου

3Β», “μωροί και άβουλοι αντάμα”.

Αννα Μπουζιάνη

Τη λύση έδωσε το ΥΠΕΚΑ για την πλατεία Πηγαδακίων

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
Σώθηκαν από τις κατασχέσεις οι ιδιοκτήτες γύρω από την πλατεία Πηγαδακίων της Βούλας

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, 

με ιδιαιτερη ικανοποίηση σε πληροφορώ πως έπειτα από

Νομοθετική ρύθμιση και παρέμβαση του αν. Υπουργού

ΥΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη, ένας Νέος Νόμος, η ψήφιση του

οποίου ολοκληρώθηκε, ως βελτιωμενη αλλά υποχρεω-

τική ενεργοποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2508/97, δίνει

τέλος στις εφιαλτικές στιγμές που περάσαμε οι παρό-

διοι στο “υπόλοιπο” της ρημαγμένης πλατειας στα Πη-

γαδακια.

Η δική σου συμβολή σ’ αυτήν τη σωτήρια ρύθμιση

υπήρξε καταλυτική, γι’ αυτο οι ευχαριστιες χιλιάδων πα-

ροδίων ανά την Επικράτεια που ειχαν περιέλθει στην

ίδια με μας κατάσταση του ξεσπιτώματός τους, θα σε

ακολουθούν για πάντα.

Δυστυχώς, η όλη μακροχρόνια πολεοδομική και οικονο-

μική διαχειριση της τύχης αυτής της ΠΛΑΤΕΙΑΣ από το

1987 μέχρι και χθες, κακοτύχησε μεταξυ αβουλίας και

κακοδιοίκησης ανευθυνοϋπευθύνων της Δημοτικής Ηγε-

σίας και των τοπικών Πολεοδομιών.

Η σημερινή και μόνο φρικιαστική εικόνα του γύρω μας

φυσικού περιβαλλοντος με το ανασκαμμένο σεληνιακο

τοπίο, με την τεραστια ανοιγμένη χαβούζα, που ποιος

μπορεί να μαντέψει πόσους και ποιους θα καταπιεί, προ-

βληματίζει κάθε εχέφρονα πολίτη που διερωτάται γιατί

μια τόσα και τόσα οφέλη υποσχόμενη ΠΛΑΤΕΙΑ την κα-

τάντησαν έτσι. Την απάντηση ασφαλώς θα δώσει η

έρευνα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

την οποία έχει ζητήσει το Υπ. Εσωτερικών με το

2234/2011 έγγραφό του. Ας περιμένουμε το πόρισμά

της. Υπομονή... έχεις ξαναασχοληθεί με το θέμα.

Εύχομαι σε σένα και τους άξιους συνεργάτες σου, Χα-

ρούμενο ΠΑΣΧΑ.

Βασ. Παναγάκης

ομότ. μέλος Τ.Ε.|Ε. Α.Μ. 4715

Καβάφη 13 Πηγαδάκια, Βούλας
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΓΑΜΟ- ΦΩΚΑΙΑ- ΣΜΥΡΝΗ-ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ-ΕΦΕΣΟ

11 – 16 Μαϊου 2012

Η πολιτιστική οργάνωση "ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ", με έδρα

στην Παλαιά Φώκαια και σκοπό τη διατήρηση της πολιτι-

στικής κληρονομιάς και της μνήμης των χαμένων πατρί-

δων, διοργανώνει πολιτιστική και ψυχαγωγική εκδρομή

στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1η ημέρα - Παρασκευή 11.5 Παλαιά Φώκαια - Μυτιλήνη

Συγκέντρωση στην Πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας 18.00, επιβίβαση

στο πούλμαν και αναχώρηση για το Λιμάνι του Πειραιά. Για τους τα-

ξιδιώτες από Αθήνα η συνάντηση   θα είναι στο Λιμάνι του Πειραιά.

Αναχώρηση πλοίου στις 21.00. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα - Σάββατο 12.5 – Μυτιλήνη – Αϊβαλί – Πέργαμος – Φώ-

καια (145 χιλ.περίπου)

Ξενάγηση στο όμορφο Αϊβαλί και προορισμός μας η Πέργαμος.

3η ημέρα - Κυριακή 13.5 – Φώκαια – Σμύρνη (70 χιλ.περίπου)

Ξενάγηση στο Ιερό της Κυβέλης, χώρος λατρείας κατά την αρ-

χαία περίοδο όπου ήταν ο χώρος αποχαιρετισμού των Φωκαέων...

4η μέρα – Δευτέρα 14.05 Σμύρνη – Έφεσος – Κιρκιντζέ (συν.170 χιλ.)

Από τα κυριότερα αξιοθέατα  στην αρχαία Έφεσο είναι η Βιβλιο-

θήκη του Κέλσου, η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη, ερείπια του Ναού

της Αρτέμιδος, το Σπίτι της Παναγίας, το Ωδείο και ο Ναός του

Αδριανού.

5η ημέρα – Τρίτη 15.05.2012 Σμύρνη – Αϊβαλί – Μυτιλήνη – Πει-

ραιάς (150 χιλ.)

6η ημέρα – Τετάρτη 16.5 – Πειραιάς – Παλαιά Φώκαια

ΤΙΜΗ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ: από 390 ευρώ, σε οικονομική θέση πλοίου.

Πληροφορίες: Γραφείο Γενικού Τουρισμού: Αγ. Ειρήνης 3

Π. Φώκαια, Αττική, Τηλ: +30 2291078489 - Φαξ: +30 2291078539

Email: flextravel2 @myflextravel.com, Web: www.myflextravel.com

«Φωνές της Πόλης»

Η Μάνια Παπαδημητρίου (αφήγηση, τραγούδι) και ο Κώστας

Βόμβολος (πλήκτρα, ηλεκτρονικά, φωνή) παρουσιάζουν μια

μουσική παράσταση βασισμένη σε τραγούδια και κείμενα

γραμμένα για πόλεις υπαρκτές ή φανταστικές.

Αποσπάσματα από τις «Αόρατες πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο, τις

«Φωνές του Μαρακές» του Ελίας Κανέτι, τις «Μεταμορφώσεις

πόλεων» του Μιχάλη Πιερή, «Στην ίδια πόλη υπό βροχή» του

Πάκο Ιγκνάσιο Τάιμπο ll, «Γυναικών» του Μιχάλη Γκανά συνδια-

λέγονται με τραγούδια των Ζακ Μπρελ, Τομ Γουέιτς, Λέοναρντ

Κοέν, Λου Ρηντ, Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θεοδωράκη κ.α, ηχη-

τικά τοπία και αυτοσχεδιασμούς του Κώστα Βόμβολου.  

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΡΑ
Το Ίδρυμα Εικαστικών Τε-

χνών και Μουσικής Β. &

Μ. Θεοχαράκη παρουσιά-

ζει την αναδρομική έκ-

θεση Χρίστος Καράς:

Σύνοψη 1959-2012, αφιε-

ρωμένη σε έναν από τους

σημαντικότερους εκπρο-

σώπους της αποκαλούμε-

νης Γενιάς του ’60, που με

το συνολικό του έργο κα-

τατάσσεται σ’ εκείνους

τους δημιουργούς που

φέρνουν την ουσιαστική

τομή στην ελληνική τέχνη

του 20ού αιώνα.

Η έκθεση θα διαρκέσει

έως τις 10 Ιουνίου, στο

Ιδρυμα Εικαστικών Τε-

χνών και Μουσικής Β & Μ

Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας

9 & Μέρλιν 1 Αθήνα, τηλ.

210 3611206.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,

Σάββατο, Κυριακή: 10:00-

18:00

Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-

20:00

Εισιτηρία: 6€, 3€ 

Μια μοναδική συναυλία – αφιέρωμα  στο συμφωνικό έργο του μεγάλου

ποιητή της μουσικής Μίκη Θεοδωράκη: «Οιδίπους Τύραννος» 

- Ραψωδία για βιολοντσέλο και ορχήστρα

- 1η  Συμφωνία 

Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής  και της Ελληνικής Ραδιοφω-

νίας και Τηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Απριλίου, ώρα

20:30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Η παρουσίαση των λόγιων μουσικών καταθέσεων του Μίκη Θεοδωράκη

κατέχει ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις της φετινής καλλιτεχνικής περιό-

δου του Μεγάρου Μουσικής. 

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. θα ερμηνεύσει στο πρώτο μέρος

τον «Οιδίποδα Τύραννο» και θα πλαισιώσει τον διακεκριμένο Γερμανό τσε-

λίστα Σεμπάστιαν Χες στην παρουσίαση της Ραψωδίας για βιολοντσέλο. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς η

Συμφωνική της Ε.Ρ.Τ. θα παίξει την Πρώτη Συμφωνία για Μεγάλη Ορχήστρα. Διευθύνει ο Άγγλος μαέστρος

Τζον Καρού. 

Μίκη Θεοδωράκη: «Οιδίπους Τύραννος» 
- Ραψωδία για βιολοντσέλο και ορχήστρα

στο Μέγαρο Μουσικής

Πληροφορίες 210 66 19 937, politistiko@hol.gr
www.pallini.gr - www.kedp.gr

Παραστάσεις: Παρασκευή 20 Απριλίου & Σάββατο 21

Απριλίου. Ώρα έναρξης  22.00

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά Τιμή εισιτηρίου: 10,00€

Επί Κολωνώ, 210 5138067

www.epikolono.gr e-mail: xkolono@otenet.gr

Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός - Αθήνα Στάση

Μεταξουργείο.



με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη«Προσόν ή μειονέκτημα να

είσαι Έλληνας σήμερα;»
Ομιλητής ο Χρήστος Γιανναράς

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών "Απολλωνία"

έχει προγραμματίσει εκδήλωση με ομιλία του κα-

θηγητού φιλοσοφίας  Χρήστου Γιανναρά, με θέμα:

«Προσόν ή μειονέκτημα να είσαι Έλληνας σή-
μερα;», ατην Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 20:00

στην αίθουσα "ΙΩΝΙΑ" (δίπλα στο Δημαρχείο, στη

Βούλα)
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μία ιδιαίτερη θεατρική εμπειρία, που πραγματικά εντυπω-

σιάζει κι έχει μείνει  αξέχαστη σε  όσους την παρακολού-

θησαν και συμμετείχαν.

Η πρωτοποριακή παράσταση του ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ που εν-

θουσίασε τόσο τα παιδιά, τους έφηβους, θα παρουσιαστεί

και πάλι,  για όγδοη συνεχή χρονιά  στο Θέατρο Ακαδή-

μεια, Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος ΑΘΗΝΑ -

Τηλ. κρατήσεων: 210 51 25 600

Οι ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ, είναι ένα θέαμα, ιδιαίτερα υψη-

λής αισθητικής, που χρησιμοποιεί το ΘΕΑΤΡΟ, την ΜΟΥ-

ΣΙΚΗ, το ΧΟΡΟ, το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ και τις ΝΕΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, για να αφηγηθεί μια  ιστορία, να προσφέ-

ρει, στούς θεατές της, τη χαρά και την εμπειρία μιας συ-

ναρπαστικής, διασκεδαστικής και ταυτόχρονα,

δημιουργικής συμμετοχής, αλλά και να τους ευαισθητο-

ποιήσει σε σχέση με το περιβάλλον.

Δείτε μέρος στο: 

http://www.youtube.com/watch?v=2qNjisvz_lM

Γενική είσοδος 10 €

Διασκευή: Γ. ΡΟΪΛΟΥ - Δ. Β. ΣΕΪΤΑΝΗΣ 

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΕΪΤΑΝΗΣ - Κίνηση: ΕΦΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  

Μουσικός-μηχανικός ήχου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

Χειριστής προγράμματος:ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΓΚΟΥΣΗΣ 

Ιnteractive system: MARTIN VON GUNTEN

Σκηνογρ. επιμέλεια- κοστούμια : ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΟΥΛΙΑ

Graphics: ELSA MERSI, DAVIDE VENTURINI  

Music /sound design: SPARTACO CORTESI 

Διαχείριση και προβολή

προϊόντων και εννοιών

Η Ενωση Γονέων του Δήμου 3Β οργανώνει εκδήλωση

στην προσπάθεια αφύπνισης και τόνωσης του “είναι” και

του ηθικού μας, για το πώς όλα “γίνονται”, πώς πρέπει να

αφήσουμε στην άκρη το “δεν γίνεται” και πώς να ξανα-

θυμηθούμε τη βαρύτητα της ελληνικής ταυτότητάς μας. 

Ομιλητής θα είναι  ο Πέτρος Οικονομίδης ιδιοκτήτης της

εταιρείας Felix BNI.

Η ομιλία θα γίνει την Τετάρτη 18 Απριλίου στις 6 μ.μ.

στο θέατρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

Η ομιλία απευθύνεται σε όλους τους γονείς, δασκάλους,

καθηγητές και νέα παιδιά και θα διαρκέσει περίπου μία

ώρα. Λόγω αυξημένης προσέλευσης, καλό θα είναι να

επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο 6974 991016

«Ειρήνη Είναι»
Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας

Η διεθνής ΜΚΟ «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία» διορ-

γανώνει για 4η συνεχή χρονιά το διεθνή διαγωνισμό φω-

τογραφίας «Ειρήνη Είναι» από την 6η Απριλίου μέχρι

τις 31 Ιουλίου. Οι συμμετοχές γίνονται αποκλειστικά από

την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.eirineinai.gr . Εκεί

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν τους όρους συμ-

μετοχής και ακριβείς οδηγίες. Η ιστοσελίδα του διαγω-

νισμού θα δέχεται συμμετοχές από 6 Απριλίου. 

Θα υπάρχουν 2 κατηγορίες συμμετοχών: 

1.  Γενική

2.  Μαθητικές

Η Τέχνη, και συγκεκριμένα αυτή της Φωτογραφίας, δεν είναι

ανεπηρέαστη από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Επίσης πι-

στεύουν πως είναι ενεργός παράγοντας προς μια υπέρβαση

των δεδομένων κοινωνικών συνθηκών. Αυτή την περίοδο η

ανθρωπότητα βιώνει μια περίοδο κρίσης και πρωτοφανών αλ-

λαγών, με ταυτόχρονη αύξηση της βίας σε όλες τις μορφές

της, σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, κάτι που σίγουρα

δεν καθιστά «Ειρήνη»... Παράλληλα όμως, ακριβώς λόγω

των παραπάνω, έχουν αρχίσει να προτείνονται και να προ-

βάλλονται ή να υλοποιούνται  παραδείγματα λύσεων που

μέχρι χτες εθεωρείτο εξαιρετικά δύσκολα ή δεν τα είχαμε

φανταστεί ποτέ. Λύσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, τον

αλληλοσεβασμό, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικό-

τητα, την ισορροπία με το περιβάλλον, αναγκαίες δηλαδή

προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας πραγματικής «Ειρήνης»

στον Κόσμο.  

Αυτή ακριβώς την αντίθεση, καλούνται να αποτυπώσουν οι

συμμετέχοντες φωτογράφοι. Να προβάλλουν μια εικόνα που

αντικατοπτρίζει αυτό που δεν είναι Ειρήνη, δίπλα σε μια άλλη

που θα αντικατοπτρίζει αυτό που είναι Ειρήνη στο ίδιο θέμα.

Παραδείγματα μπορεί να είναι από όλα τα ανθρώπινα περι-

βάλλοντα: υγεία, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνικές συνθήκες,

περιβάλλον, ανθρώπινη πολυμορφία, ανθρώπινες σχέσεις κλπ.

Δεν ζητείται η ανάδειξη των αντιφάσεων του σημερινού κό-

σμου, αλλά η ανάδειξη θετικών παραδειγμάτων σε αντίθεση

με την υπάρχουσα μη «ειρηνική» συνθήκη που υπάρχει. 

Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες, ασπρόμαυρες

ή προϊόντα επεξεργασίας. Το ζητούμενο είναι ένα «δίπτυχο»

με οποιαδήποτε τεχνική και φορμά θέλει ο φωτογράφος. Οι

συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 4 «δί-

πτυχα».

Η διαδικασία θα είναι η εξής: 

- επιλέγω τις φωτογραφίες που θέλω να υποβάλλω (αρνητική ει-

κόνα – θετική εικόνα)

- συμπληρώνω την φόρμα συμμετοχής on line και «ανεβάζω» τις

δύο φωτογραφίες που απαρτίζουν το δίπτυχό μου. 

- επαναλαμβάνω τη διαδικασία μέχρι 4 φορές. 

Οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, μπορούν να υπο-

βάλλουν μόνο στην κατηγορία που δημιουργήθηκε αποκλειστικά

για αυτούς. 

Με τη λήξη του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τα μέλη της διε-

θνούς κριτικής επιτροπής, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν

στην 21η Σεπτεμβρίου 2012, παγκόσμια ημέρα της Ειρήνης. 

Στα 20 καλύτερα «δίπτυχα» θα απονεμηθεί έπαινος από την Ελ-

ληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO. 

Στα 10 καλύτερα «δίπτυχα» της κατηγορίας «Μαθητικές» εκτός

του έπαινου, θα απονεμηθεί και από μία ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή SONY DSC-S5000 προσφορά της SONY HELLAS S.A.. 

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επι-

τροπής της UNESCO, του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού και της

Γ.Γ. Νέας Γενιάς, ενώ  υποστηρίζεται επίσημα μέχρι στιγμής

από 10 φωτογραφικές λέσχες και ομάδες στην Ελλάδα.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ "ΛΑΙΚΟΥΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΙΣ".
Ταξίδι στο παλαιό ποιοτικό λαϊκό τραγούδι 

Μπουζούκι: Μανώλης, Κιθάρα- Τραγούδι: Μαρίνος, Τρα-

γούδι: Νατάσα, Τραγούδι: Μιχάλης
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 
Παρουσιάζει το πρόγραμμα της με την συνοδεία ενός πιάνου.

Ξεκινώντας από τα ωραιότερα τραγούδια της πρoπροσωπικής

της δισκογραφίας συνεχίζει με τραγούδια αγαπημένων Ελλή-

νων συνθετών όπως Χατζιδάκις, Πλέσσας κ.α. Καθως και τρα-

γούδια σε λαϊκό και παραδοσιακό κλίμα.

Μαζί της στο πιάνο ο Αντώνης Λογοθέτης
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ «ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»
Η   Μαριάννα Ρηγάκη μαζί με τον Σπύρο Σουλαδάκη στο

πιάνο, σας  προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι …”Στην
παλιά γειτονιά”…των Αττίκ, Κώστα Γιαννίδη, Μιχάλη Σου-

γιούλ, Νίκου Γούναρη, Γιώργου Μουζάκη και άλλων δημι-

ουργών της Ελλάδας του  περασμένου αιώνα,

ερμηνεύοντας  τα πιο όμορφα, ρομαντικά αλλά και «σύγ-

χρονα» τραγούδια της εποχής εκείνης. 

Μαριάννα Ρηγάκη Τραγούδι, Σπύρος Σουλαδάκης Πιάνο
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡ-
ΧΑΚΟ, με τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  MARIA THE SINGER 
Ένα μουσικό  live show με τραγούδια εμπνευσμένα από

δύο αξίες, την αγάπη και τη ζωή. Jazz, soul, swing, rock

διασκευές που σε ταξιδεύουν από τα piano bars του Man-

hattan  στα underground στέκια του Βερολίνου, από τα mu-

sical του Broadway στον ελληνικό κινηματογράφο του

Χατζηδάκη, από τον Leonard Cohen στον Πασχάλη.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ
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ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ:  μια ιστορία πάνω σ΄ ένα μαγικό χαλί
Από Κυριακή 22 Απριλίου  έως 27 Μαΐου 

και κάθε Κυριακή με δύο παραστάσεις 11,30 π.μ. & 3,00 μ.μ.
Μόνο για δώδεκα παραστάσεις!!!
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Στο σχέδιο πόλης
η Αγία Μαρίνα Κορωπίου

1 & 2 ενότητες (ΠΕ 1,2)

Χρόνων προσπάθειες και δυσλειτουργίες κρατικών

μηχανισμών, αλλά και “πλάτη” από το νυν δήμαρχο

Δημήτρη Κιούση,  η ένταξη στο σχέδιο πόλης την

πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (ΠΕ 1,2) της περιο-

χής «ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» του Δήμου Κρωπίας είναι

πραγματικότητα (ΦΕΚ 111/5-4-2012).

Πλέον ο κάθε πολίτης, μετά από προσμονή χρόνων,

μπορεί να εκδόσει οικοδομική άδεια. Βέβαια οι και-

ροί είναι χαλεποί... και η ιδιοκτησία πολεμιέται ανε-

λέητα...

Εγκρίθηκε το σχέδιο
πόλης της Ανθούσας

Μετά από πολυετή αναμονή, οι κάτοικοι της Ανθούσας

βλέπουν ότι πλησιάζει η ώρα που θα μπορούν να χτίσουν

στις ιδιοκτησίες τους. Με απόφασή του  το ΣΧΟΠ (5 Απρι-

λίου 2012) ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη για το σχέ-

διο της Ανθούσας. 

Βέβαια έχει ακόμη μία διαδρομή, γιατί η εγκεκριμένη με-

λέτη θα γυρίσει το Δήμο Παλλήνης, ο οποίος θα την αναρ-

τήσει για  το προβλεπόμενο από το Νόμο διάστημα, ώστε

να γίνουν και να εκδικαστούν οι όποιες ενστάσεις εάν

υπάρχουν. 

Ακολούθως η πολεοδομική μελέτη θα επιστραφεί στο

ΣΧΟΠ και θα πάρει το δρόμο για να γίνει διάταγμα. 

Εχουμε γράψει πολλές φορές για τη γάγγραινα της γρα-

φειοκρατίας και στις εντάξεις στο σχέδιο πόλης το βλέ-

πουμε ιδιαίτερα έντονο, αφού για να ενταχθεί μια περιοχή

στο σχέδιο φτάνει και δεκαπέντε χρόνια!

Ας ελπίσουμε ότι το σχέδιο της Ανθούσας θα τρέξει τώρα

με ...χίλια.
Πηγή: http://www.dimitriskarras.com/2012/04/blog-post_05.html

«Αραβική Άνοιξη 
Νοτιανατολική Μεσόγειος
και η θέση της Ελλάδας»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη

Μαρκοπούλου, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

«Αραβική Άνοιξη – Νοτιανατολική Μεσόγειος και η
θέση της Ελλάδας», που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 21 Απριλίου και ώρα 20.00, στο Αμφιθέα-

τρο του Δήμου Μαρκοπούλου (2ος όροφος Δημαρ-

χείου).

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο  Θάνος Πετούρης,

Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής της Μέσης Ανα-

τολής, στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ολοκληρώθηκε το Πασχαλινό

Παζάρι Αλληλεγγύης που

πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου, το διάστημα 1-5

Απριλίου, για την ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Τα εκθέματα του Παζαριού κα-

τασκευάστηκαν από τη Ομάδα

Χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ. Την

ευθύνη του συντονισμού και

την οργάνωση του Παζαριού

είχε η Κοινωνική Λειτουργός

Αλέκα Αλλαγιάννη, με τη συ-

νεργασία της Αιμιλίας Αλλα-

γιάννη και της Αγγελίνας Πίνη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρι-

στησε θερμά, τους συμπολίτες

του, που ανταποκρίθηκαν σε

αυτό το κάλεσμα Αγάπης και

Αλληλεγγύης, καθώς και τις κυ-

ρίες της Ομάδας Χειροτεχνίας,

που δούλεψαν γι’ αυτό το

σκοπό και όσους πρόσφεραν

αντικείμενα προς πώληση και

αφιέρωσαν το χρόνο τους, για

την πραγματοποίησή του.

Το χρηματικό ποσό των 1000

ευρώ που συγκεντρώθηκε, θα

διατεθεί για τις ανάγκες του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Συνάντηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-

δος με τη Διοίκηση του Σισμανόγλειου

Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε την πε-

ρασμένη Δευτέρα 9/4. Στη συνάντηση

συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χρήστος Α.

Μάρκου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθα-

νάσιος Μαργέτης, η Διοικήτρια του Νο-

σοκομείου Ολγα Οικονόμου και ο

Αντιπρόεδρος   του Νοσοκομείου  Γιώρ-

γος Σμέρος.

Όπως είναι γνωστό από τις 5 Απριλίου

ανεστάλη η εικοσιτετράωρη λειτουρ-

γία του Κέντρου Υγείας, με απόφαση

της διοίκησης του Σισμανογλείου Νο-

σοκομείου.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου  με την

αναστολή αυτή περιόρισε  την προ-

σφορά των ιατρικών υπηρεσιών του,

βάζοντας ωράριο μόνο πρωινό (από

08.00 έως 15.00) δημιουργώντας τε-

ράστιο πρόβλημα στους κατοίκους, γι’

αυτό και ήταν άμεση η αντίδραση  της

δημοτικής αρχής.

Αντίδραση που έφερε αποτέλεσμα,

μετά την προκληθείσα συνάντηση με

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, το

οποίο πήρε πίσω την απόφαση και

επανήλθε το ωράριο της 24ωρης λει-

τουργίας του Κέντρου Υγείας.

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Χρή-

στος Α. Μάρκου δήλωσε μετά τη συ-

νάντηση με τη διοίκηση του

Σισμανογλείου Νοσοκομείου: 

“To Κέντρο Υγείας Σπάτων – Πρότυπο

λειτουργίας – στο παρελθόν, έχει
σώσει παρά τις λειτουργικές του αδυ-
ναμίες, ζωές συμπολιτών μας. Ήταν
απαράδεκτη η απόφαση της αναστο-
λής της εικοσιτετράωρης λειτουργίας
του. Αντιδράσαμε άμεσα και προκαλέ-
σαμε  όχι μόνο την ανάκληση της από-
φασης αλλά και την υπόσχεση της
διοίκησης του Σισμανογλείου να ανα-
βαθμίσει την λειτουργία του. 

Σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα
συζητήσουμε εκτεταμένα το μείζον
θέμα της πρωτοβάθμιας ιατρικής περί-
θαλψης στον Δήμο μας και ιδιαίτερα
το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας Σπάτων. Το ζήτημα της Υγείας
των πολιτών είναι ζήτημα πρώτιστης
σημασίας για την Δημοτική Αρχή και
δεν μπαίνει επ’  ουδενί σε πλαίσια δια-
πραγματευτικά.  Είναι κατάκτηση της
κοινωνίας η πρωτοβάθμια ιατρική πε-
ρίθαλψη και καμία πολιτική σκοπιμό-
τητα δεν μπορεί να την ακυρώσει».

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο

“Δίκτυο Σαρωνικού”
Ομάδα Αλληλεγγύης

Η Ομάδα Αλληλεγγύης του Δικτύου Σαρωνικού διευκρι-

νίζει ότι η συλλογή τροφίμων για το Κατ' Οίκον Κοινω-

νικό Παντοπωλείο τους, διεξάγεται μόνο κατόπιν

τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλέφωνο 6946-268384.

Τα καλάθια συγκέντρωσης τροφίμων που βρίσκονται στα

τοπικά σούπερ-μάρκετ δεν ανήκουν στο Δίκτυο Σαρωνι-

κού, αλλά σε άλλους φορείς. 

Ενημερώνουν ότι το Δίκτυο Σαρωνικού, στηρίζεται αποκλει-

στικά στις δυνάμεις των εθελοντών του, αλλά και στη συ-

νεισφορά των συμπολιτών, διανέμει τρόφιμα ανά τακτά

χρονικά διαστήματα σε περίπου 75 άτομα της περιοχής, τα

οποία όχι μόνον διαπιστωμένα έχουν ανάγκη, αλλά επίσης

δεν διαθέτουν μέσα μεταφοράς των προμηθειών αυτών.

Η συνεισφορά στο έργο της Ομάδας Αλληλεγγύης του

Δικτύου Σαρωνικού,  είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Τώρα αναζητούν έναν καταψύκτη για τις ανάγκες του

"Κατ' οίκον Κοινωνικού Παντοπωλείου" μας.

Εθελοντές της Ομάδας Αλληλεγγύης του Δικτύου Σαρω-

νικού http://wp.me/pUIee-G8.

Απαγόρευση καύσης 
αγροτικών εκτάσεων

Η  Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου, ενη-

μερώνει του Δημότες, ότι από 1-05-2012 μέχρι 31-10-

2012, δεν επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων,

καθώς και οποιαδήποτε καύση στα δάση τις δασικές εκτά-

σεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις βραχώδης και

πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε

ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, παρά μόνο με άδεια, ατο-

μική ή ομαδική, που εκδίδεται από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο

άρθρο 5, παράγραφος 1, της 9/2000 Πυροσβεστικής Διά-

ταξης.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας είναι ο δημοτικός Σύμ-

Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης από το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
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Σε κάθε Δήμο, με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,

(άρθρ. 78 του Ν. 3852/2010) συγκροτείται, συμβούλιο έν-

ταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου

για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική

κοινωνία.  Το Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) απο-

τελείται από δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους φο-

ρέων και μετανάστες.

Η απόφαση ορισμού των μελών του ΣΕΜ λαμβάνεται με

φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων

μελών του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση όπου η

σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου

δεν λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία, το θέμα επανέρ-

χεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε κάθε συνεδρίαση ορίζεται ένας από τους δημοτικούς

συμβούλους που είναι μέλη του ΣΕΜ, ως πρόεδρός του,

καθώς και ο αναπληρωτής του. Στο συμβούλιο ορίζονται

υποχρεωτικά, ως μέλη, οι αλλοδαποί που έχουν τυχόν

εκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. Εάν ορίζονται και άλλοι

δημοτικοί σύμβουλοι, τότε ο ορισμός τους γίνεται από το

δημοτικό συμβούλιο με την ίδια απόφαση. Η συμμετοχή στο

συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.

Σε περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών, η

έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός των

διοικητικών ορίων του δήμου, ο πρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου απευθύνει δημόσια πρόσκληση στην κοινότητα

των μεταναστών που κατοικούν στο δήμο, όπως προσέλ-

θουν σε  συγκεκριμένη ημερομηνία στο δήμο για την

εκλογή εκπροσώπων τους στο ΣΕΜ.

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της

εκλογής υποβάλλονται υποψηφιότητες από τους αλλοδα-

πούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την

εκλογή. Ο δήμος εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονό-

ματα όλων των υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς

χαρακτήρες. Η εκλογή πραγματοποιείται ημέρα Κυριακή

στο δημοτικό κατάστημα ή κατά περίπτωση και σε άλλους

χώρους που ορίζονται με την πρόσκληση. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγ-

κεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Ελληνες εκλο-

γείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας),

κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο. Σε περίπτωση μη

υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας

των μεταναστών επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο

κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου

ένταξης.

Αρμοδιότητες – Έργο Συμβουλίου 

Ένταξης Μεταναστών

Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κα-

τοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για θέματα που

αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην

επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές,

στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για

την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής

κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην

επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως

μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις

δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συ-

νεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυ-

σμού. Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία

ιδίως με το ΥΠΕΣΑΗ, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου

Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απα-

σχολούν τους μετανάστες όπως είναι η εκπαίδευση τους, η

ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κατά τις δια-

τάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχολές Γονέων

Προβληματισμοί στην Τρίτη Ηλικία 

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Στο ΚΑΠΗ του Πόρτο Ράφτη, ξεκίνησε ομάδα Σχολής Γο-

νέων, με θεματική ενότητα την «Ανάπτυξη στην Τρίτη
Ηλικία και την Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή», με 20

μέλη και συντονίστρια τη ψυχολόγο Μαρία Πατριαρχέα,

από τις Σχολές Γονέων του Υπουργείου Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων.

Οι συναντήσεις της Ομάδας, θα γίνονται κάθε Πέμπτη

11.30 το πρωί, με 13.30 το μεσημέρι, στο χώρο του ΚΑΠΗ

Πόρτο Ράφτη και θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν σχετική

αίτηση στα ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη ή για περισσότερες πλη-

ροφορίες, να απευθύνονται στην κοινωνική λειτουργό

του ΚΑΠΗ Αθανασία Μακρή, στα τηλ. 22990-75311.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

στο Δήμο Παλλήνης

Με την με αριθμ.384/2011  του Δημοτικού Συμβουλίου

Παλλήνης, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του

Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού, “όπου δεν
υπάρχει φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου βρίσκε-
ται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ο Δήμαρχος
απευθύνει  δημόσια πρόσκληση στην κοινότητα μετανα-
στών όπως προσέλθουν για την εκλογή εκπροσώπων
τους” .
Ετσι καλούνται οι μετανάστες που κατοικούν στο Δήμο

Παλλήνης να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παλλήνης,

Ιθάκης 12, Γέρακας την Κυριακή 29 Απριλίου 2012  για

την εκλογή εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης

Μεταναστών του Δήμου.

Καλούνται όλοι οι μετανάστες που πληρούν τις νόμιμες

προϋποθέσεις στο Δήμο Παλλήνης, όπως υποβάλλουν

την υποψηφιότητά τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου

2012, στο Δήμο Παλλήνης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κα-

τοικούν νόμιμα και μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου

Παλλήνης.

Συμβούλια Ενταξης Μεταναστών στους Δήμους
Καλούνται οι Δήμοι να συστήσουν Συμβούλια

Το μπαλάκι στοους Δήμους

πέταξε το υπουργείο Εσωτε-

ρικών, λίγο πριν κλείσει η

Βουλή για τις επερχόμενες

εκλογές, όσον αφορά τους

Φορείς Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ Α.Ε.),

και για να το κάνουμε πιο κα-

τανοητό, τη διαχείριση των

απορριμμάτων σε ιδιωτικές

εταιρείες.

Συγκεκριμένα την περασμένη

Πέμπτη 5/4, στο κείμενο που

κατατέθηκε στην Ολομέλεια

της Βουλής ορίζεται ότι «ο

περιφερειακός σύνδεσμος

ΦΟΔΣΑ δύναται να μετατρα-

πεί σε ανώνυμη εταιρεία εφό-

σον αυτό αποφασισθεί από

ΟΛΑ  τα δημοτικά συμβούλια

των δήμων μελών του συνδέ-

σμου, που παράγουν τουλά-

χιστον άνω του 50% των

απορριμμάτων της οικείας

περιφέρειας, βάσει των στοι-

χείων του ΠΕΣΔΑ».

Αντιδράσεις ξεκίνησαν από

την ΠΟΕ - ΟΤΑ γιατί όπως το-

νίζουν, έτσι ανοίγει η πόρτα

της ιδιωτικοποίησης των

ΦΟΔΣΑ, αφού  αυτό επαφίε-

ται στους Δήμους και συνε-

πακόλουθο χιλιάδες

απολύσεις εργαζομένων

στους ΟΤΑ.

Θυμίζουμε ότι πριν από 6

μήνες γράφαμε ότι ετοιμά-

ζονται 1000 απορριμματο-

φόρα από ανώνυμη μεγάλη

εταιρεία. Να τα κάνει τί;;;

Ηδη οι πρώτες αντιδράσεις

ξεκίνησαν το περασμένο

ΣαββατοΚύριακο και την Με-

γάλη Δευτέρα, με «Λουκέτο»

στους Χώρους Υγειονομικής

Ταφής Απορριμμάτων, οι ερ-

γαζόμενοι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Και αναρωτιέται κανείς. Οταν

το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης έχει καταγράψει

ότι η μεγαλύτερη διαφθορά

γίνεται μέσα στους Δήμους,

με ποιο σκεπτικό τους δίνουν

το δικαίωμα να αποφασίζουν

ποιος θα διαχειριστεί τα

σκουπίδια; Και μη μου πείτε

ότι εδώ δεν θα γίνουν μερο-

ληπτικές συμπράξεις!!!

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ΦΟΔΣΑ Α.Ε.

Η διαχείριση απορριμμάτων σε ιδιώτες 

με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων!

Σταθερός στη θέση του

ο Θανάσης Αυγερινός

παρά τις πιέσεις...

Ισχυρές πιέσεις δέχεται από την ηγεσία της Νέας Δημο-

κρατίας το τελευταίο διάστημα ο πρώτος Περιφερεικός

Σύμβουλος Αττικής Θανάσης Αυγερινός για να επιστρέ-

ψει στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Αττικής.

Από έγκυρες πηγές μαθαίνουμε ότι η απόφαση του Θα-

νάση Αυγερινού να είναι υποψήφιος Βουλευτής με τους

"Ανεξάρτητους Έλληνες" και τον Πάνο Καμμένο είναι ορι-

στική και αμετάκλητη.

Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει η απόφαση αυτή προήλθε μετά

από πολύ σκέψη, και αφορά πρωτίστως την συνολική αντιμε-

τώπιση της οικονομικής κρίσης, αλλά και την υποχωρητικότητα

της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στούς δανειστές μας.
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Κούρεμα στα χρέη των 

νοικοκυριών δεν γίνεται!
Δεν υπάρχουν περιθώρια για «κούρεμα» των δανείων που

έχουν λάβει επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τις τράπεζες

μέσω γενικής ρύθμισης, ξεκαθάρισε χθες ο υπ. Οικονομι-

κών, καταδικάζοντας έτσι ολόκληρες οικογένειες, που θα

χάσουν τα σπίτια τους, όχι γιατί έφαγαν τα λεφτά στην

...πρέφα, ούτε στα μπουζούκια, αλλά γιατί τους τσάκισε η

αποστέρηση των δεδουλευμένων μιας ολόκληρης ζωής,

από την ίδια την κυβέρνηση, που αρνείται να τους γίνει μία

ρύθμιση. Κι ενώ αρνείται στον πολίτη, στις Τράπεζες δί-

δονται αφειδώς τα εκατομμύρια ευρώ.

«Θα προκαλέσουμε πρόσθετες ζημιές στο τραπεζικό σύ-
στημα», μας είπε ο Υπουργός! Για τον πολίτη, ας χάσει το

σπίτι του!

Αντίθετα, με τον πολίτη, στα φθαρμένα, αναξιόπιστα και 

σε αποσύνθεση κόμματα έδωσαν 46 εκατομμύρια ευρώ,

μπροστάτζα, από επιχορηγήσεις που έχουν προεισπράξει

μέχρι το 2016 με μια τροπολογία, που ψήφισαν τα μέλη

τους, στη Βουλή, την περασμένη Δευτέρα, με 155 ψήφους.

Απαίτηση να ανακοινώσουν 

τα μέτρα του Ιουνίου
Οι εκλογές έρχονται, δρομολογήθηκαν πλέον. Ολοι μιλάνε

για τα μέτρα του Ιουνίου, αλλά κανείς δεν μας λέει τί μέτρα

θα λάβουν τα μνημονιακά κόμματα για να ξέρουν και οι ψη-

φοφόροι τί και πώς θα ψηφίσουν.

Μα θα μου πείτε για χαζούς τους περνάς! Αμα σου πούν τι

μέτρα θα πάρουν, δεν θα βρουν ούτε την ψήφο τους στις

κάλπες. Γι’ αυτό τις επισπεύδουν κιόλας. 

Φανταστείτε να πήγαιναν οι εκλογές προς το τέλος Ιου-

νίου, όπου θα είχαν ξανά μειώσει τους μισθούς (που θα

γίνει), που θα εξαφανίσουν τον 13ο μισθό, που τόσο εμ-

φαντικά μας έλεγε ο Σαμαράς ότι τον έσωσε και άλλα και

άλλα... και θα έρθει και η τρόικα στην Αθήνα!

Γι’ αυτό απαίτησή μας από τα μνημονιακά κόμματα θα πρέ-

πει να είναι, να μάθουμε τα μέτρα που φέρνουν τον Ιούνιο.

Στους δύο Πακιστανούς
Ολοι υποκληθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στον αγω-

νιστή Δημήτρη Χριστούλα, που με τη “σταύρωσή του”

έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία, για αγώνα, αντί-

σταση απέναντι στην κατοχική κυβέρνηση.

Δεν μπορούμε όμως να μην υποκλιθούμε στους δύο Πακι-

στανούς,  που έχασαν τη ζωή τους, την ώρα που προσέ-

τρεξαν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, πάνω στις

γραμμές του τρένου, με τον αυθόρμητο τρόπο, που οι κοι-

νωνίες κάποτε θεωρούσαν δεδομένο, ενώ κάποιοι “δικοί

μας” σφύριζαν αδιάφορα...

- Ίτσιος Δημήτριος του Ευσταθίου...

- Παρών!
Οχι θυσίες με αυτοκονίες αγαπητοί συνάνθρωποι· αγώνα

για Ανάσταση, για Μεσολόγγια και στις κορυφογραμμές

του Μπέλες, και, και, και...

Διαβάστε στη σελ.17 και στο www.ebdomi.com για τον

Δημήτρη Ίτσιο και την ηρωική αντίστασή του...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Πού να σε κρύψω γυιόκα μου, να μη σε φτά-
νουν οι κακοί;»
Από το ποίημα  “Πόνοι της Παναγιάς” του Κ. Βάρναλη 

Προ ετών, σκαλίζοντας σε ένα σωρό εντύπων,

μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο παλιό, που έσερνε τα

αχνάρια κάποιας περασμένης αίγλης, ανακά-

λυψα παραπεταμένο το πόνημα του Ανδρέα

Λεντάκη “Ρωμανός ο Μελωδός, Κώστας Βάρ-

ναλης και Στρατευμένη τέχνη”.

Φυσικό λοιπόν ήταν,  στην ανακάλυψη του βι-

βλίου του Λεντάκη να εντυπωσιασθώ και μόνο

από τον τίτλο του. Εκεί μέσα, τρείς διαφορετι-

κές μορφές θρηνούν για τη μάνα.

Η Νηρηϊδα Θέτις δια της γραφής του Ομήρου

(8ος αι. π.Χ.) θρηνεί για τον γιό της Αχιλλέα.

Ακόμα  ο συριακής καταγωγής βυζαντινός

υμνογράφος, Ρωμανός ο Μελωδός, ( 5ος αι.

μ.Χ.)  και   ο εν πολλοίς δεδηλωμένος άθεος και

πολιτικά αριστερός,  δάσκαλος και  ποιητής Κώ-

στας Βάρναλης (20ος}  αι., συγκλίνουν ποιητικά

στον μητρικό  πόνο της Παναγίας. 

Ο χώρος είναι περιορισμένος και προχωρώ

στην σταχυολόγηση από τη σχετική ποίηση

ενός εκάστου. 

Η Θέτις  φοβάται  και δεν θέλει ο γιός της ο

Αχιλλέας να εκστρατεύσει μαζί με τους άλλους

Έλληνες στην Τροία, γιατί έχει προβλέψει τον

εκεί θάνατό του. Ντύνει λοιπόν  το γιό της με

γυναικεία ρούχα, αλλά ο πονηρός Οδυσσέας

τον ξεσκεπάζει.  Ο Αχιλλέας τελικά πηγαίνει

στην Τροία   όπου τραυματίζεται  θανατηφόρα,

όπως το περίμενε η μάνα του. Και η Θέτιδα η

μάνα σπεύδει πονεμένη και του συμπαραστέ-

κεται.  «Τώ δε βαρύ στενάχοντι παρίστατο πότ-

νια  μήτερ.» Σε μετάφραση Πάλλη: «κι αυτός

ενώ βογγούσε, να έξαφνα ομπρός του πρόβαλε

η σεβαστή του μάνα.» Του αγκαλιάζει το κεφάλι

και  με αναφιλητά του λέει : «Τι κλαίς παιδί μου,

τι κακό σου πίκρανε τα σπλάχνα; /Πές το μην

τόχεις  μυστικό. Να σούγινε από τον Δία τέτοια

χάρη» ….« Τότες βαθιά στενάζοντας της είπε

ο Αχιλλέας.. «Ναι μάνα, αφτή ναι  τη χάρη μού-

κανε ο Δίας, ο γιός του Κρόνου».  Ή άλλως

«Μήτερ εμοί, τα μεν  άρ μοι Ολύμπιος εξετέλε-

σεν».       

Προφανώς ο Ρωμανός είχε  μελετήσει  και δεχ-

θεί επιδράσεις από τον Όμηρο. 

«Τον δ΄ημάς σταυρωθέντα/ δεύτε πάντες

υμνήσωμεν / αυτόν κατείδε Μαρία/ επί ξύλου

και έλεγεν./ Ει και σταυρόν υπομένεις, συ υπάρ-

χεις / ο υιός και θεός μου». Στο ποίημα  αυτό

του Μελωδού, ο Ιησούς πορεύεται στον μαρτυ-

ρικό Γολγοθά του. Η Παρθένος  Μαρία, η μη-

τέρα του, έκπληκτη εκφράζει το παράπονο της:

Οι Ιουδαίοι  οι ίδιοι εκείνοι που με θαυμασμό

κλάδους βαϊων τον καλοσώριζαν, τώρα τον

οδηγούν στο σταυρικό του θάνατο. Ακόμα και

οι μαθητές του λιποψύχησαν. «Κανένας από

όλους, αλλά  ένας για όλους, πεθαίνεις παιδί

μου».

Και ξεσπά σε λυγμούς «Ούκ ήλπιζον τέκνον, εν

τούτοις ιδείν σε / ουδέ επίστευον ποτέ …Και

νύν τίνος επράχθη το χείρον γνώναι θέλω.

/οίμοι πως το φως μου σβένυται / σταυρός προ-

σπήγνυται / ο υιός και θεός μου!...  Υπάγεις, ώ

τέκνον προς άδικον φόνον και ουδείς σε συ-

ναλγεί./ Ου συνέρχεται σοι ο Πέτρος, ο ειπών

σοι: “Ουκ αρνούμαι σε ποτέ, καν αποθνήσκω”.

/Έλιπέ  σε και Θωμάς / ο βοήσας: “Μετ΄αυτού

θανούμεν πάντες»... Ουδείς εκ των πάντων

αλλά είς υπέρ πάντων / θνήσκεις τέκνον, μόνος,

/ ανθ΄ών έσωσας ανθ΄ων πάσιν ήρεσας, /ο υιός

και θεός μου».

Τώρα ο Ιησούς επιπλήττει την μάνα.: «Τι δακρύεις

μήτηρ;/ συν ταις άλλαις γυναιξί συναποφέρη; / μη

πάθω; Μη θάνω; Πώς ούν σώσω τον Αδάμ; / και

μην, καθώς οίδας, αδίκως σταυρούμαι./ τι ούν

κλαίεις μήτηρ, μάλλον ούτω κραύγασον ./ “ότι

θέλω  έπαθον/, ο υιός και θεός μου’’... Απόθου, ώ

μήτερ, απόθου την λύπην./ ού γάρ πρέπει σοι θρη-

νείν,/ ότι κεχαριτωμένη ωνομάσθης./  …. Πικράν

την ημέραν  του πάθους μη δείξεις».

Και η μάνα: «Θέλων πάθος, δέχεται/ ο υιός και

θεός μου».

…Ο Ιησούς στα προηγούμενα, δηλώνει το ανα-

γκαίο της θυσίας της δικής του, για να σωθεί ο

άνθρωπος ο Αδάμ, αλλά  και τονίζει “το εθε-

λοντικό” της προσφοράς του. 

Πάλι όμως ο λόγος στη Μάνα:  «Νεκρούς ανα-

στήσας, νεκρός ουκ εγένου / καν εν τάφω τα-

φείς. Πέθανες αλλά στην πραγματικότητα  ποτέ

δεν πέθανες παρόλο που ετάφης». Εδώ ο ποι-

ητής υπονοεί το διαχρονικό παράδειγμα και δί-

δαγμα της θυσίας. 

Ο Ρωμανός έγραψε στρατευμένη στη θρησκεία

ποίηση. Ο Βάρναλης έγραψε επάνω στην πολι-

τική του ιδεολογία. Η μάνα όμως που θρηνεί,

κάνει κοινή την οδύνη.                                                                        

«Στους Πόνους της Παναγιάς», του Βάρναλη

διαβάζομε: «Πού να σε κρύψω γυιόκά μου να μη

σε φτάνουν οι κακοί./». Και πιο κάτω στο ίδιο

ποίημα: «Κι αν κάποτε τα φρένα σου  το Δίκιο,

φως της αστραπής, /κι η Αλήθεια σου χτυπή-

σουνε, παιδάκι μου, να μην τα πείς. /Θεριά οι

άνθρωποι, δε  μπορούν το φως να το σηκώ-

σουν./ Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την

αλήθεια της σιωπής. / Χιλιες φορές να γεννη-

θείς, τόσες θα σε σταβρώσουν.»

Κορυφαίοι νοηματικοί στίχοι, που αναδεικνύουν

και καταδεικνύουν το ανάστημα ενός ποιητή

που η ψυχή του πάσχει μπροστά στην αλληγο-

ρική εικόνα της θυσίας. 

Στη “Μάνα του Χριστού” ο Βάρναλης μιλά με το

στόμα της Παναγίας. «Α! πως είχα και εγώ λα-

χταρήσει /….σαν τ’ άλλα σου αδέλφια να σε

είχα γεννήσει». Η μάνα ζηλεύει το απραγματο-

ποίητο όνειρο για τον γιό της: Ένα σπίτι με

“αβλή” και πηγάδι. «Με πριόνια στα χέρια.. …

και τα ρούχα  γεμάτα  λεπτό  πριονίδι. /  ...Φεύ-

γεις πάνω στην άνοιξη/ γιέ μου, καλέ μου/

.΄Ανοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν

έχεις……./ Α! πως είχα και εγώ λαχταρήσει...

Πως αδύναμη στάθηκε τόσο η καρδιά σου / στα

λαμπρά Γεροσόλυμα Καίσαρας να μπείς!/ Αν τα

πλήθη αλαλάζανε ξώφρενα, (αλιά σου !) /, δεν

ήξεραν ακόμα ούτε ποιό το όνομά σου!/ Κει στο

πλάγι δαγκάναν οι οχτροί σου  τα χείλη. / Δο-

λερά ξεσηκώσανε τα άγνωμα πλήθη./ κι όσο ο

γήλιος να πέσει και νάρθει το δείλι / το σταβρό

σου καρφώσαν κι οχτροί σου και φίλοι./ Μα

γιατί να σταθείς να σε πιάσουν! Κι ακόμα, /  σα

ρωτήσανε : “Ποιός ο Χριστός;” Τι είπες «Νά με!»

/ Αχ! Δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα!/

Τριάντα χρόνια παιδί μου, δε σε έμαθα ακόμα !»   

Και  κλείνω  με τον αποφθεγματικό και αλληγο-

ρικό στίχο, από το ποίημα του  “η Μαγδαληνή”:

«Πράματα νέα δεν έλεγες,  κι ούτε με λόγια

νέα, παλιά ./ Από πολλούς κι από καιρούς όλα

ήταν ειπωμένα /…  Μα συ είχες τη δύναμη ν’

ακούς  των ουρανών τη σιγαλιά».  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Υστερόγραφο: Στα αναφερόμενα ποιήματα διατηρείται η

γλώσσα και η ορθογραφία των συγγραφέων.

Βοηθήματα

1)  Ομήρου: “Ιλιάς”, Εκδ. Γεωργιάδη 

2)  Ανδρ. Λεντάκη: “Ρωμανός ο Μελωδός, Κώστας Βάρναλης,

και Στρατευμένη Ποίηση”, Εκδ  “Δωρικός”. 

3) “Αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη”, Νέα Εστία 1927..    

Ο Όμηρος, ο Ρωμανός ο Μελωδός,

ο Κώστας Βάρναλης

θρηνούν για τον πόνο της μάνας
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Μείναν οι παπαρούνες, όπου ακόμα βρίσκει τόπο η Άνοιξη, για να θυμίζουν το

άγιο αίμα Σου ετούτες τις μέρες.

Βυζαντινός ψαλμός, αγγελοδοσμένος στην ψύχρα της νυχτιάς «Ω γλικύ μου Έαρ,
που έδυ Σου το κάλλος;». Ίσα ν’ ακούγεται, όσο του επιτρέπει η κουβεντούλα

«Θωμά τι έκανες με τ’ αυτοκίνητό σου;».
Του Θεού Αμνέ, ας ήταν να μη Σε θυ-

μόμαστε μονάχα, όταν τους άλλους

τους αμνούς ακαρτερούν τα δόντια

μας.

Που να βρούνε βελόνας τρύπα να πε-

ράσουνε τα λόγια Σου στις καρδιές

μας;

Που χάσαμε όσα μας δίδαξες; Που να

μας έχουν πέσει; Με τι τ’ αλλάξαμε, τι

βάλαμε στη θέση της Αγάπης Σου;

Πόσο ανάγκη τώρα Σ’ έχουμε κι ας μη

το ξέρουμε; Πόσο βαθιά μας μπήγουν

τα καρφιά που αγοράσαμε με την άρ-

νησή Σου, εμείς που τους σταυρωτή-

δες μας διαλέξαμε.

Πόσοι αμέτρητοι, καθημερνοί μικροί

σταυροί κι όμως δεν φτάνουν τον δικό

Σου.

Ποιά μάνα πόνεσε τον πόνο της δικής

Σου μάνας;

Ποιά μοναξιά να συγκριθεί με τη δική

Σου μοναξιά, όταν «Δεν ξέρω τον άν-

θρωπο» είπε ο πρώτος μαθητής Σου κι όταν απ’ τον Πατέρα Σου ζητούσες «Άφες
αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». Και ποιά συγνώμη να μετρηθεί με τη συγνώμη

Σου, που τα παιδιά Σου εμείς δεν συγχωρούμε ούτε τον άλλο παραζαλισμένο

οδηγό στο δρόμο.

Γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ; Αφού δεν το αξίζουμε. Γιατί να είσαι πάντα τόσο

έτοιμος και πρόθυμος να συγχωρέσεις

και να μας δεχτείς στην αγκαλιά Σου;

Τι παραπάνω να ξέρεις από εμάς για

μας και πάντα μας προσμένεις; Γιατί να

μη μπορούμε να Σε δούμε και να Σε

ακούσουμε, αφού δίπλα μας είσαι και

μέσα μας.

Γιατί πάντα τέτοιες μέρες να Σε χά-

νουμε κάπου ανάμεσα στο «Χριστός
Ανέστη» και στη μαγειρίτσα; Και στης

Ανάστασής Σου τη νύχτα, σαν γέρ-

νουμε να κοιμηθούμε, να μην ονει-

ρευόμαστε το γέλιο Σου το φωτεινό

που πάτησε τον θάνατο, αλλά τ’ αυ-

ριανό σφαχτό στη σούβλα. 

Τι στην ευχή του Θεού βρίσκεις σ’ εμάς

και μας αγαπάς τόσο πολύ;

Εσύ θα το ξέρεις βέβαια. Όμως εμείς,

2.000 χρόνια δεν μπορέσαμε να το

βρούμε.

Γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μας καλούν σε εκλογές να τους δώσουμε

την εξουσία να αποτελειώσουν την κατα-

στροφή που απεργάζονται τα τελευταία

τριάντα χρόνια και που αποκαλύφθηκε πριν

από λίγο, αμέσως μόλις μας είπαν ότι

λεφτά υπάρχουν. Χωρίς ντροπή παριστά-

νουν τους ευρωπαϊστές με το απατηλό

όραμα μιας ενωμένης τάχα ομοσπονδιακής

Ευρώπης, αναπτυγμένης τεχνολογικά και

οικονομικά, με κοινή δημοσιονομική πολι-

τική, με ισοτιμία  και αλληλεγγύη  των λαών

της. Νομίζουν ότι   εμείς δεν καταλάβαμε

πως το δικό τους όραμα είναι μία Ευρώπη

οικονομικού ανταγωνισμού που μας οδηγεί

στο επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρου-

μανίας και πως θα πρέπει να  σφιχτούμε

ακόμη περισσότερο για να το κατορθώ-

σουμε. 

Οι μέχρι τώρα συνταγματολόγοι, με δηλω-

μένο ότι μισούν τους αριθμούς, θέλουν να

διαχειριστούν μια  πολύπλοκη οικονομική

πολιτική όπου κυριαρχούν οι αριθμοί και να

οδηγήσουν μία χώρα, με αρνητικό εμπορικό

ισοζύγιο πληρωμών, στη δήθεν ανάπτυξη

μέσα από τον δανεισμό και την ύφεση

χωρίς καν τη δυνατότητα άσκησης νομι-

σματικής πολιτικής. Μας ζητούν την εξου-

σία για να ακολουθήσουν την πολιτική της

υποτέλειας και του ξεπουλήματος μας που

τη θεωρούν μονόδρομο. 

Δανείστηκαν χρήματα  με τόκο αλλά δεν τα

διαχειρίστηκαν για την ανάπτυξη της χώρας

παρά για σκάνδαλα και  ρουσφέτια, που

τους κράτησαν στην εξουσία, ενώ με την

κατ’ επίφαση σοσιαλιστική τους πολιτική

αποβιομηχάνισαν τη χώρα. Είναι δίκαιο

λένε να ανταποδώσουν τα δανεικά με τόκο

στους τοκογλύφους ενώ είναι άδικο να αν-

ταποδώσουν στους συνταξιούχους  τα χρή-

ματα που σαν εργαζόμενοι πλήρωναν επί

χρόνια  στα ταμεία, για τη σύνταξη τους.

Για να μας διευκολύνουν και στη διεξαγωγή

των εκλογών και να μην πέσουμε θύματα

ληστείας κατά την μετάβαση μας στα εκλο-

γικά τμήματα, ο τέως Υπουργός Ανάπτυξης

και νυν Προστασίας του Πολίτη, (όλα ξέ-

ρουν να τα κάνουν οι κομματάνθρωποι), μας

υποσχέθηκε ότι θα σκουπίσει την Αθήνα

από τους πεινασμένους του πλανήτη, που

λαθραία εισέβαλαν και προσπαθούν να επι-

βιώσουν με κάθε μέσο σε αυτή την αδέ-

σποτη χώρα. Θα τους συγκεντρώσουν σε

στρατόπεδα όπου θα τους ταΐζουν μέχρι τις

εκλογές και μετά θα τους ξαμολάνε σιγά-

σιγά, ενώ τους μάχιμους θα τους στρατο-

λογήσουν εναντίον μας όταν θα

εξεγερθούμε, όπως οφείλουμε να κάνουμε.

Μας προτείνουν τις εκλογές όταν μόνο τα

υπάρχοντα κόμματα, που μετά βίας όλα

μαζί εκφράζουν το 50% των πολιτών, δι-

καιούνται οικονομικής ενίσχυσης εκατομ-

μυρίων για να ταΐσουν  τα ΜΜΕ και να

επηρεάσουν μονόπλευρα την κοινή γνώμη.

Οι  υπόλοιποι φορείς πολιτικής σκέψης όχι

μόνο δεν χρηματοδοτούνται αλλά και υφί-

στανται διασπαστικές επιρροές που τους

οδηγούν σε ομάδες διαμαρτυρίας χωρίς τη

δυνατότητα πολιτικής έκφρασης, όπως

έγινε με τις σπίθες και τα κινήματα της αγα-

νάκτησης, της διαμαρτυρίας και της τάχα

αλληλεγγύης, που εκτονώνουν την αγωνι-

στικότητα των πολιτών με τρόπο ελεγχό-

μενο και ασφαλή για το σύστημα.   

Ένας ανεξάρτητος πολίτης, σε περιφέρεια

100.000 ψηφοφόρων με  4 εκλέξιμους βου-

λευτές και εκλογικό  μέτρο 25.000 ψήφους,

δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής ακόμη και

αν πάρει όλους τους ψήφους της περιφέ-

ρειας του, μόνο και μόνο διότι  δεν συμ-

πληρώνει 210.000 ψήφους που

αντιστοιχούν στο 3% που επιβάλλει ο αντι-

δημοκρατικός εκλογικός νόμος. Όσοι τολ-

μήσουν να συνεργασθούν κατεβαίνοντας

σε όλη την επικράτεια χρειάζονται τουλά-

χιστον 100.000  € για μία απλή συμμετοχή

όταν τα ψηφοδέλτια στοιχίζουν 50.000 €

και μία μόνο διαφήμιση, μισής μόνο σελί-

δας, σε μία μόνο κυριακάτικη εφημερία πα-

νελληνίου εμβέλειας κοστίζει 15.000 € με

ΦΠΑ. Και σαν να μη φθάνει  η μονομερής οι-

κονομική μεταχείριση συντελείται και ανι-

σομερής κατανομή πολιτικής ισχύος

καθόσον με τον υπάρχοντα  αντιδημοκρα-

τικό εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα επιδο-

τείται με 50 βουλευτικές έδρες που στην

πράξη αντιστοιχούν σε ένα εκατομμύριο

ψήφους. 

Προφανώς το σύστημα είναι σχεδιασμένο

να αναπαράγει αυτούς που ήδη είναι μέσα

στο κοινοβούλιο στερώντας το έθνος από

κάθε δυνατότητα σύνθεσης και  έκφρασης

νέων  καινοτόμων πολιτικών προτάσεων και

δημιουργίας προϋποθέσεων ανάδειξης

νέων ανθρώπων μέσα από τους οποίους θα

φανεί και ο αρχηγός που όλοι περιμένουμε.

Φτάνει πια το παιχνίδι δεξιάς και αριστεράς,

με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ από τη μία και το

ΚΚΕ και τους υπόλοιπους αριστεριστές από

την άλλη.  

Όλο και περισσότερο αποδεικνύεται ότι

είναι μάταιο να περιμένουμε, μέσα από τις

εκλογές, να βρούμε τους ανθρώπους που

πιστεύουν στην πατρίδα διότι σε αυτές προ-

βάλλονται μόνο αυτοί που υποδεικνύονται

από τα κόμματα.  Αναγκαστικά η ζητούμενη

αλλαγή προοιωνίζεται να έλθει  έξω από το

σύστημα ώστε να το συντρίψει και να το αν-

τικαταστήσει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει

η γενιά της μεταπολίτευσης αλλά οι νέοι

όταν αντιληφθούν ότι είναι ο μόνος τρόπος

για να βγουν από το αδιέξοδο και την απελ-

πισία. Τους εύχομαι καλή δύναμη διότι τους

έμαθαν να εργάζονται σε συνθήκες άνεσης

και όχι  να αγωνίζονται σε συνθήκες  με κα-

νόνες επιβίωσης. 

Ηλίας Σταμπολιάδης, 

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης  

Οι εκλογές ως έλλειψη Δημοκρατίας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Για να ευθυμήσουμε:
Έχω παχύνει πολύ τελευταία και φταiει γι' αυτό το

κωλοσαμπουάν μου...

Τώρα πρόσεξα ότι γράφει στην ετικέτα ''Προσθέτει

όγκο''...

Από σήμερα θα κάνω μπάνιο με το απορρυπαντικό

για τα πιάτα...* που γράφει ''Αφαιρεί τα λίπη'' !!!

TO NOHMA TΩN ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ:

· Ο Ανδρέας Παπανδρέου άνοιξε το λάκκο!

· Ο Κώστας Σημίτης μας πέταξε μέσα!

· Ο Κώστας Καραμανλής έψαλλε την εξόδιο ακο-

λουθία!

· O Γιώργος Παπανδρέου μας έθαψε!

· Ο Λουκάς Παπαδήμος έβαλε την ταφόπλακα!

· Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται τώρα να κάνει το

μνημόσυνο!

· O Bαγγέλης Βενιζέλος θα είναι ο κληρονόμος!

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ...

Τα απανωτά γεγονότα βίας από “αστυνομικούς” προς

φιλήσυχους πολίτες παρουσιάζουν με τον πιο γλαφυρό

και επώδυνο τρόπο τις προθέσεις της ηγεσίας της

“αστυνομίας” αλλά πολλές φορές και τον κομπλεξισμό

ορισμένων που έχουν στα χέρια τους εξουσία.  

Βάζω σε εισαγωγικά τις λέξεις “αστυνομία” και “αστυ-

νομικοί” γιατί η έννοιά τους και ο ρόλος τους έχει ξε-

φύγει κατά πολύ από την αρχική τους σημασία. Ο

αστυνόμος υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ο νόμος της

πόλης, αυτόν να πρεσβεύει και αυτόν να υπηρετεί στην

υπηρεσία του πολίτη και για την προστασία αυτού. 

Είμαι σίγουρη ότι οι μισοί απ’ εσάς που διαβάσατε την

παραπάνω παράγραφο θα γελάτε, και οι άλλοι μισοί θα

κουνάτε το κεφάλι σας ειρωνικά, γιατί πολύ απλά ου-

δεμία σχέση με την σκληρή πραγματικότητα έχουν

αυτά τα ωραία, κατά τα άλλα θεωρητικά λόγια.

Ο ξυλοδαρμός μιας δημοσιογράφου που κατέληξε στο

νοσοκομείο, το πισώπλατο χτύπημα του φωτορεπόρτερ

από ματατζήδες, που επίσης στείλανε στο νοσοκομείο

με εσωτερικό αιμάτωμα, τα χημικά που για άλλη μια

φορά ρίξανε παράνομα και χωρίς πραγματικό λόγο στο

Σύνταγμα σε απλό κόσμο που θέλησε να δώσει το

παρών στο σημείο που αυτοκτόνησε ο 77χρονος και

πολύ περισσότερο ο άγριος ξυλοδαρμός που υπέστη ο

18χρονος Κρητικός μέσα σε αστυνομικό τμήμα και που

ακόμα χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, όλα αυτά, δεν δεί-

χνουν καμία πρόθεση προστασίας του πολίτη, αλλά δεί-

χνουν ξεκάθαρα τον σκοπό των κυβερνώντων, που δεν

είναι άλλος από την τρομοκρατία και τον αφανισμό

οποιουδήποτε τολμήσει να αντιταχθεί στις εντολές του

κράτους. 

Και βέβαια, τρομοκρατία και ανεξέλεγκτη χρήση της

εξουσίας δεχόμαστε σε πολλές και διαφορετικές μορ-

φές, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Φαντα-

στείτε τους πολίτες σαν έναν μποξερ· του ρίχνουν

μπουνιές (κυριολεκτικά και μεταφορικά) με τις αστυνο-

μικές δυνάμεις, του ρίχνουν μπουνιές  με τις φοροει-

σπρακτικές δυνάμεις, κι εκεί που πάει να συνέλθει και

να ανακτήσει τις δυνάμεις του, του ρίχνουν ψυχολογι-

κές μπουνιές βάζοντας μπροστά αυτόν τον απροσπέ-

λαστο τοίχο του άγνωστου αύριο αν δεν εκλεγούν οι

ίδιες πολιτικές δυνάμεις. “Μετά από ‘σένα το χάος”, που

λέει κι ο Ρουβάς....

Καιρός είναι να δώσουμε ευκαιρία και σε κανέναν άλλον

να πάρει τα ηνία της χώρας. Οι γαλαζοπράσινοι αποδε-

δειγμένα έχουν αποτύχει εδώ και χρόνια σαν καπετάνιοι

κι από ευκαιρίες τους έχουμε δώσει πολλές, παραπάνω

απ’ όσες έπρεπε.

Δεν φοβάμαι το άγνωστο αύριο, φοβάμαι το γνωστό

παρελθόν και παρόν. 

Πώς έχουμε ανεχτεί τόσα πολλά; Μήπως πάσχουμε

από το σύνδρομο της Στοκχόλμης; Αυτό που αναπτύσ-

σονται δεσμοί μεταξύ απαγωγέα και θύματος. Δεσμοί

"συμπάθειας", που δείχνουν να νιώθουν τα θύματα σε

μερικές περιπτώσεις απέναντι στους απαγωγείς τους

υπό στρεσογόνο επί μακρόν συνθήκη ομηρίας. 

Για όσους δεν καταλάβανε, όπου απαγωγείς βάλτε τους

κυβερνώντες των τελευταίων χρόνων, όπου θύματα

βάλτε τους εαυτούς σας. 

Η ΜΑΤωμένη “δημοκρατία” μας 
και το “σύνδρομο της Στοκχόλμης”

Και επιστημονικά αποδεικνύεται πλέον ότι η γυναικεία φιλία

προστατεύει την υγεία των γυναικών ενώ αντίστοιχα το κα-

λύτερο που μπορεί να κάνει ένας άντρας για την υγεία του

είναι να βρει μια σύντροφο να παντρευτεί!

Στην ιατρική σχολή του πολύφημου πανεπιστημίου του Stan-

ford, μια ομάδα κορυφαίων ερευνητών μελετά εδώ και χρόνια

την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον, το

νου, τον εγκέφαλο και το σώμα, προκειμένου να καταλάβει με

ποιους τρόπους η μοναξιά, το άγχος ή η ανθρώπινη συνύ-

παρξη και η υποστήριξη μπορούν να επηρεάσουν την υγεία.

Όλοι ξέρουν ότι για τις γυναίκες, οι φίλες είναι οι πιο «ση-

μαντικοί άλλοι». Ξέρουν επίσης ότι οι γυναίκες συνδέονται με

τρόπο διαφορετικό από εκείνον των αντρών, ότι επικοινωνούν

διαφορετικά, αγαπούν διαφορετικά, βλέπουν τον κόσμο με

άλλο μάτι. Η επιστήμη απέδειξε (σε μια έρευνα - σταθμό από

το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες - UCLA)

ότι γυναικείος εγκέφαλος αντιδρά στο άγχος παράγοντας

οξυτοκίνη -την περιβόητη «ορμόνη της αγάπης». Χάρη σε

αυτήν, η αντίδραση «πολεμάω ή φεύγω» (fight or flight) μαλα-

κώνει κι έτσι η γυναίκα αποφεύγει τις δύο ακραίες συμπερι-

φορές και αντιδρά πιο ήπια. Η οξυτοκίνη είναι αυτή που

προσφέρει το βιολογικό κίνητρο στις γυναίκες να συνυπάρ-

χουν με άλλες γυναίκες και επίσης να φροντίζουν τα παιδιά

τους.

Επιπλέον, ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο συνδέονται και

συνυπάρχουν οι γυναίκες τις βοηθά να αντιμετωπίζουν το άγχος

και πολύ δύσκολες δοκιμασίες στη ζωή τους. Ο ποιοτικός χρό-

νος που έχει μια γυναίκα με τις φίλες της προκαλεί στον οργα-

νισμό της την παραγωγή περισσότερης σεροτονίνης, ενός

νευροδιαβιβαστή που βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλι-

ψης και δημιουργεί ένα αίσθημα ευεξίας. Οι γυναίκες μοιράζον-

ται συναισθήματα, ενώ οι άντρες δημιουργούν σχέσεις με άξονα

τις δράσεις τους. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για έναν άντρα να κα-

θίσει να μιλήσει με τους φίλους του για το πώς αισθάνεται ή για

το πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή του. Θα μιλήσει για τον αθλη-

τισμό, για τα αυτοκίνητα, για το ψάρεμα, για το στρατό. Ναι. Για

το πώς αισθάνεται; Ποτέ.

Η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι, στην πραγματικότητα,

η αδυναμία ενός ανθρώπου να δημιουργεί και να διατηρεί ποι-

οτικές διαπροσωπικές σχέσεις, όπου μοιράζεται τα συναισθή-

ματά του, είναι το ίδιο καταστροφική για την υγεία όσο το

κάπνισμα.

Ευεργετικές για την υγεία

οι διαπροσωπικές

σχέσεις 
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Κώστα, γνωριζεις πολύ καλά ότι,

πολλές φορές τόσο γραπτα όσο και

προφορικά “συγκρουομαι” με τίς θέ-

σεις σας.

Στο τελευταίο φύλλο της «7ης» το

άρθρο σου ...προς «Κολλημένους ψη-
φοφόρους», μου έδωσε μια καλή

αφορμή για μια ...νέα «σύγκρουση».

Ειμαι ένας από τους 240.000 και ειδι-

κότερα ένας από τους 430 συνδημό-

τες μας, που πήγαν, πλήρωσαν 2.00

ευρώ και έδωσαν την ψήφο τους στον

Ευαγγ. Βενιζέλο, σίγουρα με επιφύ-

λαξη, με διάθεση κριτικής, με ίχνη

αγανάκτησης, αλλά αν θέλεις και με

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο¹, αν

όχι για τους ίδιους, τουλάχιστον για

τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Θέλω

να σε διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν «κολ-

λημένοι ψηφοφόροι» ήταν απλά συμ-

πολίτες μας, ούτε «λαμόγια» ούτε

«ΠΑΣΟΚοι»², προβληματισμένοι, σκε-

πτόμενοι, αγανακτισμένοι, σίγουρα

ανήσυχοι για το «αύριο», που χωρίς

φόβο και πάθος» ήλθαν για να... ξε-

πληρώσουν ένα δημοκρατικό τους κα-

θήκον, αυτό της ελύθερης και

θαρρετής επιλογής τους, σε χαλε-

πούς καιρούς για την ελπίδα. Θέλω

επίσης να σε διαβεβαιώσω ότι, στους

430 – επειδή όπως και να το κάνεις,

γνωριζόμαστε – δεν υπήρχαν ούτε

«μεγαλοπασόκοι», ούτε εργατοπατέ-

ρες, ούτε «ευεργετηθέντες», ουτε

«χειροκροτητές». Αυτοί όλοι ...έλαμ-

ψαν δια της απουσίας τους. Όσοι

ήλθαν και ψήφισαν να είσαι σίγουρος

ότι τους «χρωστάει» η Δημοκρατική

παράταξη, δεν της «χρωστάνε» και

συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ³.

Υ.Γ. Κώστα, για το τι είναι σήμερα

«σοσιαλισμός» και «σοσιαλιστής»,

μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε

θέλεις «εν εκτάσει», πέρα από τα

...τσιτάτα των KLEIN και ΦΡΙΝΤΜΑΝ.

Όαο για τον Γ.Α.Π. σαν Πρόεδρο της

Σοσιαλιστικής Διεθνούς παμψηφεί τον

εκλέγουν, δεκάδες ηγέτες παγκο-

σμίως. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από

εμάς4.

―――――――

1. Παρ’ όλες τις «επιφυλάξεις» και τα

ίχνη «αγανάκτησης» ο Γ.Γ. και οι

άλλοι 429 προφανώς, κρατάνε τις

«ελπίδες τους» για τα ...εγγόνια τους!

...Στη μέλλουσα ζωή δηλαδή: «Μακά-
ριοι οι πεινόντες ότι χορτασθήσονται»
(Είναι από τα χωρία εκείνα που επιλέ-

γουν οι έχοντες και κατέχοντες εκ

των «Χριστιανών», για ν’ αποκοιμί-

ζουν τουν ενδεείς «μη έχοντες», πα-

ρέχοντάς τους αφειδώς τσάμπα

«ελπίδες». «Χορτασθήσονται» λοιπόν

με αέρα κοπανιστό. Ε, αυτούς ονομά-

ζουμε «κολλημένους». 

2. Στο επίμαχο και «συγκρουσιακό»

άρθρο μου δεν χρησιμοποιώ εγώ τον

χαρακτηρισμό «λαμόγια». Ευνοηθέν-

τες υπάρχουν πολλοί και προσήλθαν.

Κάποιοι ασφαλώς, δεν προσήλθαν να

καταβάλουν τον δίβολό τους, είτε

επειδή είναι αγνώμονες, είτε γιατί

αναζητούν «νέους ορίζοντες» ιδιοτε-

λούς δράσεως, αντί του καταρρέον-

τος ΠΑΣΟΚ, είτε γιατί ανένηψαν. Δεν

είναι αργά. Μετά τις εκλογές, θα είναι

πολυ αργά. 

Ο όρος ΠΑΣΟΚοι, δεν διατυπώθηκε

υβριστικά. Πώς λέμε «Νεοδημοκρά-

τες», Κουκουέδες αντί του ορθού

«Κομμουνιστές» κλπ. 

3. Σίγουρα τους χρωστάει το ΠΑΣΟΚ

και ιδιαίτερα οι ταγοί του και οι ευ-

νοηθέντες που φτιαχτήκανε απ’ αυτό

εδώ και 30 χρόνια. Το ερώτημα είναι,

αφού δεν ευνοούνται ως άτομα και

βλάπτονατι ως μέλη της κοινωνίας,

γιατί συνεχίζουν να «επενδύουν» σ’

αυτό; Επειδή «δεν ξεχνάνε τη σημαί-

νει δεξιά»; 

Μα η ηγεσία τους το ‘χει ξεχάσει και

συνεργάζεται και θα συνεργαστεί, αν

τους ψηφίσετε, με τη νεοφιλελεύ-

θερη δεξιά!

4. Όσο για τη «Σοσιαλιστική Διεθνή»

(αν δεν απατώμαι, ήταν κι ο Καντάφι

μέλος της Σ.Δ.) κι αυτούς που ψηφί-

ζουν τον ΓΑΠ, σίγουρα «κάτι ξέρουν»!

Όμοιος, ομοίω... Είναι και τ’ ανταπο-

δοτικά και οι αόρατες «γραμμές»... Ας

‘τα! 

Κώστας Βενετσάνος

Ο Δημοτικός σύμβουλος της πλει-

οψηφίας του Δήμου Ραφήνας, “κόβει”

το νήμα συνεργασίας με τον επικεφα-

λής της παράταξης που υποστήριξε

και σημερινό Δήμαρχο Γ. Χριστό-

πουλο με ανοιχτή επιστολή που κοι-

νοποίησε και στον Τύπο. Την

παραθέτουμε: 

Στην προσπάθεια του ο Δήμαρχος Γ.

Χριστόπουλος να αποκρύψει την ανυ-

παρξία έργου και την ανεπάρκεια του,

επιδίδεται σε ακατάσχετη λασπολο-

γία σε βάρος μου, κρυπτόμενος πίσω

από το «πρόβλημα Κουζή» που ο ίδιος

με την ατολμία του δημιούργησε.

Φταίω εγώ που στους 15 μήνες δημαρ-

χίας Γ. Χριστόπουλου και παρά τις

άφθονες προεκλογικές του υποσχέσεις:

• Το πρόβλημα της αποχέτευσης βρί-

σκεται εκεί που το παρέλαβε και το

κέντρο της Ραφήνας πλημμυρίζει

κάθε βράδυ λύματα;

• Που η ανάπλαση του παραλιακού με-

τώπου δεν έχει καν συζητηθεί;

• Που η πολιτιστική δραστηριότητα

του Δήμου βρίσκεται στο σημείο

μηδέν;

• Που έθαψε το νέο πολεοδομικό στα

156 στρ. στο Ντράφι;

• Που διόρισε πρόεδρο της Επιτροπής

Απογραφής Δημοτικής Περιουσίας και

Αντιδήμαρχο την γνωστή για τις από-

ψεις της υπέρ του συνεταιρισμού Ο

ΠΑΝ κ. Ηλ. Παπαδημητρίου, με τα

γνωστά δυσμενή για τα Δήμο επακό-

λουθα;

• Που παραιτήθηκε το μέλος του ΔΣ

του ΔΟΠΑΠ κ. Λία Βιτάλη, που υπάρ-

χει πόλεμος μεταξύ των μελών του

ΔΣ ΔΟΠΑΠ, που τα οικονομικά του

βρίσκονται σε κακό χάλι, που παραι-

τήθηκε ο σύμβουλος κ. Γ. Μαγκαφώ-

σης από την Κοινωνική Μέριμνα του

Δήμου;

• Για την πρόσφατη επιστολή που σας

απευθύνει ο σύμβουλος σας Γ. Μαγ-

καφώσης με την οποία σας θέτει

όρους για να σας υποστηρίξει;

Όσο για την έλλειψη διαφάνειας στο

ΔΟΠΑΠ σας θυμίζω αυτά που πρό-

σφατα σας είπα στο γραφείο σας στις

24.3.2012 παρουσία των μελών του

ΔΣ του Οργανισμού, ότι δηλαδή δεν

προσκλήθηκα στη συνεδρίαση του ΔΣ

παρότι μέλος, ότι δεν μου επέτρεψαν

να παρευρεθώ στο άνοιγμα των κλει-

στών προσφορών, ότι δεν μου χορή-

γησαν στοιχεία που επανειλημμένα

ζήτησα.  Φαίνεται ότι ο έλεγχος ενο-

χλεί κάποιους.

Για να λύσετε αυτά τα προβλήματα

σας ψήφισαν κ. Χριστόπουλε, όχι για

να επιδίδεστε σε σκιαμαχίες και να

ψάχνετε αποδιοπομπαίους τράγους

για να φορτώσετε τις αποτυχίες σας. 

Ραφήνα-Πικέρμι, 9 Απριλίου 2012

Ανοικτή επιστολή του δημοτικού συμβούλου Τ. Κουζή 

στον Δήμαρχο Ραφήνας Γ. Χριστόπουλο

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ

Αθήνα, 4-4-2012

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Στη συνέχεια της από 23-3-2012 ανοικτής  μου επιστολής προς

εσάς,  αναγκάζομαι να επανέλθω και πάλι, διότι μου προξενεί

αλγεινή εντύπωση, η σιωπή ενός υπεύθυνου υποτίθεται άνδρα,

ο οποίος εδώ και κάμποσο καιρό έχει αναλάβει την τύχη αυτής

της Χώρας και του Λαού της.

Ασφαλώς θα αντελήφθητε ότι αναφέρομαι στη σιωπή σας, σχε-

τικά με την καταστροφή που προξενήσατε σε πάνω από 15.000

Ελληνικές Οικογένειες, που  σε μια νύκτα τους πήρατε με λη-

στρικό τρόπο την περιουσία, τον κόπο και τον ιδρώτα της ζωής

τους μέσα από τα χέρια τους. Αυτό όλο έγινε, γιατί εμπιστεύ-

τηκαν την Πατρίδα τους και τοποθέτησαν τις οικονομίες τους

μέσω των Τραπεζών, σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, με την

εγγύηση και ασφάλεια του Ελληνικού Κράτους. 

Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Πρωθυπουργέ, ότι οι Έλληνες αυτοί Πο-

λίτες, δεν είναι Τράπεζες, δεν είναι Ιδρύματα, δεν είναι επεν-

δυτές, είναι καταθέτες – αποταμιευτές της καθημερινότητας,

είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. 

Τους  Έλληνες αυτούς Πολίτες,  σήμερα τους αναγκάζετε να

γίνουν ζητιάνοι και να ψάχνουν για δανεικά, ώστε να μπορέ-

σουν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις οικογενειακές υπο-

χρεώσεις τους. Αυτό γιατί δεν κάνατε κούρεμα μόνο 53.5%

όπως τεχνηέντως διατείνεστε, αλλά εξανεμίσατε όλη την πε-

ριουσία τους, για να πάρουν τάχα κάποια ψίχουλα μέχρι το έτος

2042, που τότε οι περισσότεροι θα βρίσκονται στους ουρανούς.

Αυτά τα πράγματα κ. Πρωθυπουργέ είναι ανήκουστα, είναι πρω-

τόγνωρα, δεν συμβαδίζουν με την Δημοκρατία και τον Πολιτι-

σμό μας, είναι πράγματα που προξενούν μόνο ντροπή σε όλους

εμάς που μας κλέψατε και σήμερα μας εμπαίζετε.

Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω με όλο τον σεβασμό που πρέ-

πει να έχει κανείς στον Πρωθυπουργό της Χώρας του, τα χρή-

ματα τα δικά σας και της οικογενείας σας, τα κουρέψατε; 

Κύριε Πρωθυπουργέ, αν έχετε υπηρετήσει στο Στρατό θα εν-

θυμείσθε, ότι οι προϊστάμενοί μας Αξιωματικοί, μας  έλεγαν ότι

«ένας είναι ο υπεύθυνος για ότι συμβαίνει στη Μονάδα μας, ο

Διοικητής». Αυτή τη στιγμή εσείς είστε ο Διοικητής, εσείς είστε

ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός της Χώρας. Επομένως, θα πρέπει

να διορθώσετε τις ανήθικες αυτές πράξεις και να φροντίσετε

άμεσα, να επιστραφούν  τα χρήματα που πληρώσαμε στις Τρά-

πεζες για την αγορά των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Με τιμή

Ένας Έλληνας Πολίτης 

που η Πατρίδα του έκλεψε την περιουσία

Διαμαρτυρία πολίτη 

για απραξία... στα 3Β

Κύριοι της δημοτικής Αρχής των 3Β. Πότε επιτέλους θα κι-

νηθείτε να φτιάξετε κάτι στην πόλη μας; Κέντρο και πάροδοι,

ένα απέραντο αλλαλούμ. Στάθμευση κατά βούληση του κα-

θενός. Καθαριότης; χωριού Μέσης Ανατολής.

Ασφάλεια; ούτε ένα stop δεν τοποθετήθηκε στις επικίνδυ-

νες και πολυσύχναστες διασταυρώσεις πότε;

Οι δρόμοι γεμάτοι λακκούβες υποφέρουν τα αυτοκίνητα και

χτυπιούνται.

Αστυνομία υπάρχει; Πού είναι; για μας πάντως άφαντη. Γι’

αυτό και η κυκλοφορία και σταθμεύσεις στα πεζοδρόμια

στην πλατεία, καθέτως και οριζοντίως.

Για μονοδρομήσεις βέβαια δεν μιλάμε. Αυτές γίνονται χωρίς

μελέτη, έξω από το συνωστισμένο κέντρο. Πινακίδες; Οπου

πέσουν δεν ξαναστήνονται με τίποτα! Ποιος να ενδιαφερθεί

για τέτοια πράγματα. Τα γραφεία νά ‘ναι ζεστά ή δροσερά

και οι καρέκλες της εξουσίας δικές σας. Ομως να ξέρετε ότι

κρίνεσθε και οι δημότες αξιολογούν...

Γ.Α. Κάτοικος οδού Διγενή, Βούλα

Απάντηση στο άρθρο  “προς κολλημένους”
Δημοσιεύουμε, παρακάτω επιστολή του αναγνώστη μας Γιώργου Γερίμογλου, που είναι ένας από τους 430

των 3Β «που έδωσαν 2€ και ψήφισαν Βενιζέλο», όπως ομολογεί και με τον οποίο μας συνδέουν παλιές

ιστορίες. Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Σύντομες απαντήσεις μας, δίνουμε, με αριθμημένες

παραπομπές, στα επίμαχα σημεία τα οποία υπογραμμίζουμε:

ε π ι σ τ ο λ έ ς
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Συμβόλαιο τιμής για την σωτηρία της πατρίδας

από την κατάσταση που θέλει να επιβάλει η

Νέα Τάξη Πραγμάτων υπέγραψαν την Τρίτη 10

Απριλίου ο πρόεδρος του κινήματος ΑΝΕΞΑΡ-

ΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Πάνος Καμμένος και εκπρό-

σωποι έντεκα πολιτικών φορέων,

συλλογικοτήτων και κινημάτων που συμμετεί-

χαν ενεργά στον αγώνα του ελληνικού λαού

στην πλατεία Συντάγματος και σε όλη την Ελ-

λάδα κατά του Μνημονίου, οπως μας ενημέρω-

σαν οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες” μέσω δελτίο

Τύπου.

Πρωταρχική δέσμευση όλων των πλευρών

είναι ότι δεν θα υπάρξει καμιά συνεργασία

με κανένα κόμμα,φορέα ή πρόσωπο που

έχει ταχθεί υπέρ του μνημονίου.

Ο Πάνος Καμμένος και οι εκπρόσωποι των

φορέων συζήτησαν με βάση τις  πολιτικοοι-

κονομικές συνθήκες και τους κινδύνους

στους οποίους έχει περιέλθει η Πατρίδα

από την μνημονιακή πολιτική.

Μετά από απόφαση της Διοικούσας Επι-

τροπής,ο Πάνος Καμμένος δεσμεύτηκε

προσωπικά για την τήρηση των όρων του

συμβολαίου τιμής.Και καλεί όλα τα αντι-

μνημονιακά δημοκρατικά κόμματα,φορείς

και ενώσεις για ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗ.

Στο συμβόλαιο τιμής τονίζεται ότι "ο κοινός
σκοπός είναι να ενωθούν όλες οι Πατριωτι-
κές Αντιμνημονιακές Αντιστασιακές δυνά-
μεις που αγωνίζονται για την Σωτηρία της
Πατρίδας μας, με αίσθημα ευθύνης και αγά-
πης γι' αυτήν, προτάσσοντας όλα όσα μας
ενώνουν, ώστε με την συμπαράταξη, μέσω
των επερχόμενων εθνικών εκλογών, να
έχουν τη δύναμη να επιβάλουν τις καλύτε-
ρες εθνικές λύσεις.

Προς τούτο γίνεται αποδεκτή εκατέρωθεν

η Ιδρυτική Διακήρυξη των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ καθώς επίσης ότι ο πολιτικός
φορέας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν θα
συνεργαστεί ούτε προεκλογικά, ούτε μετε-
κλογικά είτε εντός Βουλής είτε εκτός Βου-
λής, με κανένα μνημονιακό πολιτικό κόμμα

ή σχηματισμό ή μεμονωμένο βουλευτή που
ψήφισε τα μνημόνια ή τους εφαρμοστικούς
τους νόμους ή έχει θέσεις υπέρ αυτών".

Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ υπογράφουν:
Σπίθα Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Μελισσίων (εκ-

πρόσωπος Γιώργος Αλαϊάδης)

Σπίθα Αγώνα Ελληνικού (εκπρόσωπος Κώστας

Δούκας)

Λακωνική Αγωγή (εκπρόσωπος Σωκράτης Χρι-

στοδουλάρης)

Ομάδα Θεσσαλονίκης (εκπρόσωπος  Κώστας Σα-

μαράκος)

Ένωση των Ελλήνων (εκπρόσωπος Κίμωνας Μα-

κρής)

Δίκτυο Άμεσης Δημοκρατίας Ανδριών-Δ.Α.Δ.Α

(εκπρόσωπος Σταύρος Βιδάλης)

Αγανακτισμένοι-Αποφασισμένοι (υπέγραψε ως

μέλος ο Μηνάς Μαλάκος)

Άμεση Δημοκρατία (Κίνημα, εκπρόσωπος Αλέ-

ξανδρος Κοντος)

Σπίθα Αποκορώνου-Χανίων (εκπρόσωπος Παν-

τελής Καπαρουδάκης)

Σπίθα 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης (εκπρόσω-

πος Δημήτρης Μικρόπουλος)

Λαϊκή Συνέλευση Παλαιού Φαλήρου (Εκπρόσω-

ποι Γιώργος Σεμερτζιάν,Ιωάννα Κοκκίνου) 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμβόλαιο τιμής για την σωτηρία της πατρίδας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΕΝΩΣΕΙΣ και ΦΟΡΕΙΣ

Δύο Πολιτικοί Αρχηγοί

επέλεξαν το Δήμο Παλ-

λήνης για την διεξαγωγή

ομιλιών, εν’ όψει των

επερχόμενων εκλογών.

Ο Αλέξης Τσίπρας που

μίλησε την Παρασκευή

6/4, στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο της Δημοτικής Ενό-

τητας Γέρακα και η

Αλέκα Παπαρήγα, που

μίλησε την Κυριακή 8.4

στον ίδιο χώρο.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθ. Ζούτσος, ως οικοδε-

σπότης, υποδέχτηκε και

καλωσόρισε και τους δύο

ομιλητές στην Παλλήνη.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμαρ-

χος Παλλήνης έχει υπο-

δεχθεί και τιμήσει με την

παρουσία του όλους

τους Πολιτικούς Αρχη-

γούς που έχουν επισκε-

φθεί το Δήμο Παλλήνης.

Ομιλίες πολιτικών αρχηγών στην Παλλήνη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ευχόμαστε στα μέλη  και τους συνδημότες μας

Καλή Ανάσταση
με υγεία και ευμάρεια

Πλήρης δυσαρμονία μεταξύ της κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας και εκλογικού σώματος, επε-
σήμανε ο Π. Καμμένος στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κ. Παπούλια

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΗΜΑ ΔΙΕΞΟΔΟΥ
Ισχυρή πράσινη παρουσία στη νέα Βουλή, ζητούν οι “Οικολόγοι Πράσινοι”

Απορρίπτουν κατηγορηματικά το δίλημμα «αυτοδυναμία ή ακυβερνησία» οι Οικολόγοι Πράσινοι. Θεω-

ρούν ότι το κύριο διακύβευμα των εκλογών είναι η ανάδειξη προτάσεων για εναλλακτική λύση, με Πρά-

σινη Στροφή στην οικονομία και ταυτόχρονες απαντήσεις για την οικονομική, κοινωνική και

περιβαλλοντική όψη της κρίσης.  Με σύνθημα «Να επενδύσουμε επιτέλους στη διέξοδο από την κρίση»

παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε συνέντευξη Τύπου στον «ΙΑΝΟ», ενώ ακολούθησε συζήτηση με

τους Δημήτρη Χριστόπουλο, πανεπιστημιακό/αντιπρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα

του Ανθρώπου, τον Ηλία Τσαουσάκη, πολιτικό επιστήμονα και το Νίκο Ξυδάκη, δημοσιογράφο.

Στην ίδια συνέντευξη έγινε και η παρουσίαση των δύο επικεφαλής των ψηφοδελτίων τους: την

Ιωάννα Κοντούλη, τοπογράφο μηχανικό και το  Γιάννη Παρασκευόπουλο, νομικό, που θα είναι επι-

κεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. 

Οι προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?op-

tion=com_content&view=article&id=3169:2012-04-02-07-48-12&catid=20:councildec&Itemid=37.  
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Ο ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Την Τετάρτη 11 Απριλίου μετά την ορκωμοσία του Δημάρ-

χου Σπύρου Πανά, ακολούθησε η ορκωμοσία του Δημοτι-

κού Συμβούλου, Κων/νου Καραγεώργου που προέρχεται

από τη Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης, καταλαμβάνον-

τας τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, στην κενωθείσα

θέση του  Σπύρου Πανά, που εξελέγη Δήμαρχος. 

Ο Καραγεώργος Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος επιλαχών

στη Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης με  710  ψήφους και

έχει θητεύσει Δημοτικός Συμβουλος στον τέως Δήμο Βου-

λιαγμένης επί σειρά ετών στην πτέρυγα της αντιπολίτευ-

σης.

Από την Παρασκευή

6/4/2012 άρχισαν να διενερ-

γούνται γεωτρήσεις στον

χώρο του λιμανιού της Πα-

λαιάς Φώκαιας, στο πλαίσιο

της εκπόνησης της πρώτης

από τις οριστικές μελέτες

για την υλοποίηση του

έργου: «Βελτίωση και Εκ-

συγχρονισμός Αλιευτικού

Καταφυγίου Παλαιάς Φώ-

καιας». 

Από τις πέντε συνολικά προ-

βλεπόμενες γεωτρήσεις οι

δύο πραγματοποιήθηκαν

στον χερσαίο χώρο του λιμα-

νιού, ενώ οι υπόλοιπες τρεις

θα διενεργηθούν μετά το

Πάσχα στον θαλάσσιο χώρο

και συγκεκριμένα η πρώτη

έξω από τον Φάρο, η δεύ-

τερη στο κέντρο του υπάρ-

χοντος λιμανιού και η τρίτη

μπροστά από το Λιμεναρ-

χείο.

Οι γεωτρήσεις αυτές πραγ-

ματοποιούνται για τη συγ-

κέντρωση στοιχείων αναφο-

ρικά με την ποιότητα και τη

σύσταση του εδάφους, τα

οποία είναι απαραίτητα για

τη θεμελίωση του έργου.

Τα αποτελέσματα της έρευ-

νας θα αξιολογηθούν και θα

αξιοποιηθούν για την εκπό-

νηση της  δεύτερης σχετικής

μελέτης που αφορά τα λιμε-

νικά έργα και τις ηλεκτρομη-

χανολογικές εγκαταστάσεις. 

Ο Δήμος Σαρωνικού βρίσκε-

ται σε συνεχή επαφή με τους

μελετητές, την Περιφέρεια

και τη Διαχειριστική Αρχή

του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος Αλιεία «ΕΠΑΛ»,

προκειμένου όλες οι διαδικα-

σίες να ολοκληρωθούν ταχύ-

τατα και χωρίς πρόβλημα.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Μανώλης Τσαλικίδης, ανα-

φερόμενος στις γεωτρήσεις

δήλωσε: «Μετά από τόσα
χρόνια προσπαθειών, για
πρώτη φορά διεξάγονται ερ-
γασίες που αφορούν το έργο
του αλιευτικού καταφυγίου.
Βρισκόμαστε στην τελική
φάση των δύο μελετών και
περιμένουμε ότι μέχρι το
τέλος του έτους θα είμαστε
σε θέση, σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής, να
δημοπρατήσουμε το έργο,
που ως γνωστό έχει εξασφα-
λίσει χρηματοδότηση από το
ΕΠΑΛ ύψους 2.377.510
ευρώ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον Περιφερειάρχη, κ. Ι.
Σγουρό, την Αντιπεριφερει-
άρχη, κυρία Χ. Κισκήρα και
τις υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Αττικής για τη μέχρι
τώρα συνεργασία τους». 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΞ  “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Ευχόμαστε στα μέλη  και 

τους κατοίκους της περιοχής 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

και νέα ΑΝΑΤΑΣΗ του Γένους

Για το Δ.Σ. 
Ο πρόεδρος                                Η γραμματεύς

Γιάννης Μανιάτης                     Δήμητρα Μυκονιάτη

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στην κρίση που περνά το έθνος μας 

εύχομαι ολόψυχα 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ

Οχι στις κοινωνικές συγκρούσεις
ναι στην αλήθεια της Ανάστασης

Σύνδεσμος Οικιστικών Περιοχών

“Ο Αμπελώνας”
Με επιτυχία  συνεχίζεται η προσφορά αλληλεγγύης σε

άπορες οικογενειες, σε τρόφιμα καί είδη ρουχισμού απο

το Σύνδεσμο Οικιστικών Περιοχών “Ο Αμπελώνας” Αλυ-

κού Κορωπίου. 

Ο Σύνδεσμος  ευχαριστεί  θερμά τις οικογένειες που στη-

ρίζουν την προσπάθειά του καί προσφέρουν ότι μπορούν

για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη καθώς επίσης  καί

το super market Σκλαβενίτης Κορωπίου για την ευγενική

του προσφορά σε είδη τροφίμων.

Ο Πρόεδρος Νίκος Σπίνος καί τα μέλη του ΔΣ  
σας εύχονται  καλό Πάσχα με υγεία.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Π. ΦΩΚΑΙΑΣ για το ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
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Το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουρ-

γείου Οικονομικών  θα λειτουργεί,

παρά τις αργίες, έτσι ώστε να παρα-

λάβουν οι πρώτοι 100.000 περίπου φο-

ρολογούμενοι τα σημειώματα για τον

φόρο του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

(ΕΤΑΚ) του 2009! 

Ξαφνικά, το υπουργείο Οικονομικών

αποφάσισε να αποστείλει μαζικά τα

πρώτα εκκαθαριστικά, που δεν είχαν

αποσταλεί εδώ και τρία χρόνια.

Πιθανόν όλη η συζήτηση του κόσμου

και των Μέσων Ενημέρωσης ότι τα

κρατάνε να τα στείλουν μετά τις εκλο-

γές, επέσπευσε τις διαδικασίες.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, άρ-

χισε η σταδιακή αποστολή του ΕΤΑΚ,

για το… 2009.

Πρόκειται, για φόρο που είχε φέρει η

κυβέρνηση Καραμανλή, τον κατήρ-

γησε στη συνέχεια η κυβέρνηση Πα-

πανδρέου και τώρα υπόσχεται να τον

επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία, σε πε-

ρίπτωση που κυβερνήσει μετά τις

εκλογές!

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται

ακόμα ανοιχτή η εφαρμογή του Ε9 για

όσους ιδιοκτήτες ακινήτων θέλουν να

κάνουν διορθώσεις επί των όποιων

λαθών προέκυψαν από το σύστημα.

Θυμίζουμε ότι δεν ήταν λίγοι οι φορο-

λογούμενοι, που βρέθηκαν ξαφνικά

χωρίς ακίνητα καταγεγραμμένα στο

TAXISNET ή με λάθος στοιχεία, ενώ

τα είχαν δηλώσει κανονικά!  

Τα ποσά θα πληρωθούν εφάπαξ μέχρι

τον Μάιο. 

Και βέβαια θα ακολουθήσει το ΕΤΑΚ

του 2010, του 2011, το χαράτσι μέσω

της ΔΕΗ του 2012 και πάει λέγοντας.

Πολύ ορθά σχολίασε κάποιος πολίτης:

τα ντουβάρια δεν τρώγονται και πλέον

δεν πουλιούνται. Από πού θα τα πά-

ρουν τα λεφτά;

Υπενθυμίζεται πως ΕΤΑΚ για το 2009

πρέπει να πληρώσουν όσοι, την 1η Ια-

νουαρίου της συγκεκριμένης χρονιάς,

είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενι-

κής αξίας άνω των 100.000 ευρώ για

άγαμο και άνω των 200.000 ευρώ για

έγγαμο. Ο συντελεστής είναι 0,1%.

Εν’ όψει του εορτασμού του Πάσχα, η

Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει αυξη-

μένα μέτρα, για την ασφαλή κυκλοφο-

ρία των οχημάτων και των πολιτών και

την πρόληψη ατυχημάτων, σε όλο το

οδικό δίκτυο της Χώρας. 

Τα μέτρα έχουν αρχίσει να ισχύουν

σταδιακά και θα διαρκέσουν όλο το

διάστημα της εορταστικής περιόδου.

Ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης

φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου

φορτίου άνω του 1,5 τόνου

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:
- Αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση

του οδικού δικτύου σε τομείς ανά 20-30

χιλιόμετρα, με βάση τις ιδιαίτερες κυ-

κλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής.

- Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και

αστυνόμευση των σημείων του οδικού

δικτύου, όπου σημειώνονται συχνά τρο-

χαία ατυχήματα.

- Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς

τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώ-

σεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακών

προβλημάτων.

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισό-

δους - εξόδους των μεγάλων αστικών

κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κί-

νηση οχημάτων.

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους

όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επι-

βατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί,

κ.λ.π.)

- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα

μέτρα Τροχαίας, σε περιοχές που θα

πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδη-

λώσεις.

- Παρουσία τροχονόμων στους σταθ-

μούς διοδίων της Χώρας για τη διευκό-

λυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση

και την παροχή συμβουλών στους οδη-

γούς και τους συνεπιβάτες.

- Ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώ-

σεις κυκλοφοριακών ή άλλων προβλη-

μάτων.

- Συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν

ειδικούς και γενικούς ελέγχους (ιδιαί-

τερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παρα-

βάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα,

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντι-

κανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και

παραβάσεων που ευθύνονται για την

πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημά-

των, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων

κατά την οδήγηση).

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια εφαρμο-

γής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυ-

ξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα,

τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα

της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως

των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκρι-

μένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτο-

σικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το

ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για

την αποτελεσματική αστυνόμευση του

οδικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακα-

λούνται να ενημερώνονται για τον

καιρό και την κατάσταση του οδικού

δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

κατά την οδήγηση, να ακολουθούν

πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας και να οδηγούν με χα-

μηλές ταχύτητες για να ελέγχουν κα-

λύτερα το όχημά τους.

Σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνον-

ται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πρακτικές συμβουλές προς οδηγούς

Πρακτικές συμβουλές προς τους οδηγούς

για μια ασφαλή έξοδο, λόγω του Πάσχα,

παρέχει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

Πάνος Μυλωνάς, καθώς σύμφωνα με στοι-

χεία που παραθέτει, την περίοδο του

Πάσχα περίπου 30.000 άτομα τραυματίζον-

ται σε τροχαία, τα περισσότερα από τα

οποία σημειώνονται στο επαρχιακό δίκτυο,

που «φορτώνεται» με εξαιρετικά μεγάλο

αριθμό οχημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τροχαία που συμ-

βαίνουν κατά την περίοδο του Πάσχα, απο-

τελούν το 5% του συνόλου των τροχαίων

που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα.

Το 60% των θυμάτων είναι οδηγοί, το 22%

επιβάτες και το 18% πεζοί, ενώ το 33% των

θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στην

υπερβολική και ακατάλληλη ταχύτητα.

Μικρά και χρήσιμα

1.  Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα, τόσο

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμπλοκής σε

τροχαίο.

2.  Η απόσπαση της προσοχής αποτελεί σο-

βαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου (χρήση

κινητού τηλεφώνου, κούραση του οδηγού,

δυνατή μουσική, έντονες συζητήσεις κ.ά.).

3. Τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε ειδικό

παιδικό κάθισμα στις πίσω θέσεις.

4. Απαραίτητη η ζώνη ασφαλείας.

5. Σεβόμαστε την προτεραιότητα, διατη-

ρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας.

6. Εάν πρόκειται να πιούμε, τότε επιλέ-

γουμε οδηγό της παρέας που δεν πίνει, ή

άλλο μεταφορικό μέσο. Ακόμη και μικρή

ποσότητα αλκοόλ μειώνει τα αντανακλα-

στικά του οδηγού.

7. Η λήψη φαρμάκων πρέπει να αποφεύγε-

ται γενικότερα πριν την οδήγηση.

Οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν:

8. Πριν από το ταξίδι ελέγχουμε το όχημα

(πίεση και την κατάσταση των ελαστικών,

τα λάδια, τα υγρά του ψυγείου, των φρέ-

νων και της μπαταρίας, λειτουργία των

φώτων).

9. Να έχουμε μαζί μας τρίγωνο, πυροσβε-

στήρα, φαρμακείο, φακό.

10. Δεν υπερφορτώνουμε το αυτοκίνητο

γιατί αλλάζει το κέντρο βάρους του, δυ-

σκολεύεται η κίνησή του και η διαδικασία

φρεναρίσματος, ενώ αυξάνεται και η κατα-

νάλωση καυσίμου.

11. Προσέχουμε να μην υπάρχουν ελεύ-

θερα αντικείμενα μέσα στην καμπίνα του

αυτοκινήτου.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ έρχεται!

Είναι στο ΧΕΡΙ ΜΑΣ

Γράφει ο Γιώργος Πάντζας*

ΑΝΑΣΤΑΣΗ, εκρηκτική λέξη, όπως ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Η πρώτη είναι το ξεκίνημα μιας Νέας ζωής και η δεύτερη

όταν κάποιοι θέλουν να σου στερήσουν τη ζωή και αντι-

δράς.

Και οι δύο λέξεις ταιριάζουν πολύ στην εποχή μας· ποια

να πρωτοδιαλέξεις, την πρώτη ή τη δεύτερη, μήπως και

τις δύο ΜΑΖΙ;

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε 1.500.000 άνεργοι για να βρουν δου-

λειά. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε τα παιδιά και τα εγγόνια μας, να

γίνει κάποιοι θαύμα να μη φύγουν μετανάστες· να μεί-

νουν σπίτι τους, εδώ στην πατρίδα και να δουλέψουν.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε τα περήφανα γειρατιά μας και ελπίδα

ζωής. Είναι όμως δυνατόν να γίνει αυτό με συντάξεις θα-

νάτου; ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε οι απολυμένοι, οι απλήρωτοι

στις δουλειές τους, όλοι αυτοί που έκλεισαν τα μαγαζιά

τους. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε οι έμποροι· οι επιχειρήσεις, να

δουν ζωή στις δουλειές τους.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάνε αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια και

κοιμούνται στους δρόμους.  ΑΝΑΣΤΑΣΗ ζητάει η πατρίδα

μας και λευτεριά από το Γερμανικό ζυγό του Δ’ Ράιχ και

της Μέρκελ.

Σε πλατείες, πόλεις και χωριά, σ’ όλη την χώρα ακούς ένα

βουητό. ΑΝΑΣΤΑΣΗ! ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! Στις λαϊκές αγορές,

στη Βαρβάκειο, παντού βλέπεις ανθρώπους να στέκονται

κοιτάζοντας μπρος στα κρεμασμένα αρνιά και κατσίκια,

άφραγκοι, με τα χέρια να ζεσταίνουν τις άδειες τους τσέ-

πες. Μέσα στα μάτια τους βλέπεις ένα μεγάλο παράπονο.

ΓΙΑΤΙ! Εγώ δεν είμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ; Σε τι διαφέρω από

ΕΣΑΣ. Δεν δούλεψα, δεν μόχθησα, γιατί με καταδικάσατε

σε ΘΑΝΑΤΟ; Ο Λαός και ο Χριστός είναι το ίδιο πρόσωπο,

στην τραγωδία που ζούμε σήμερα, και οι δύο ζουν το

δράμα τους, και οι δυο σταυρώθηκαν. Κάποιοι ΙΟΥΔΕΣ μάς

πρόδωσαν, όχι βέβαια για τριάκοντα αργύρια μόνο, αλλά

για πολλά δισεκατομμύρια. Τύψεις, δεν έχουν όπως ο Ιού-

δας που κρεμάστηκε· το ΑΝΤΙΘΕΤΟ, μάς ζητάνε να συ-

νεχίσουν την προδοσία τους και να μας πεθάνουν στα

ΣΙΓΟΥΡΑ. Το ρόλο του Αννα και το Καϊάφα τον παίζουν οι

σημερινοί Υπατοι - Γκαουλάιτερ, Ραϊχενμπαχ και Τόμσεν

και οι δοσίλογοι Ελληνες συνεργάτες τους.

Ενας συνάνθρωπός μας στο Σύνταγμα δεν περίμενε την

ΑΝΑΣΤΑΣΗ· αναστήθηκε από μόνος του, θέλοντας να ξυ-

πνήσει την συνείδηση του Λαού για πραγματική ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΗ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ. Εχει όνομα, δεν είναι

ο 77χρονος ανώνυμος, όπως τον παρουσιάζουν ΠΑΣΟΚ-

Ν.Δ. και τα τηλεοπτικά κανάλια ΤΟΥΣ. Είπαν: ας γρά-

ψουμε στο χέρι του το νούμερο 77, όπως στα στρατόπεδα

θανάτου του Χίτλερ. Ετσι χωρίς όνομα, κανεις δεν θα τον

θυμάται. Συμφώνησε σ’ αυτό και ο Γερμανός κατοχικός

Διοικητής στην Ελλάδα Ράιχενμπαχ λέγοντας χαρακτη-

ριστικά: JA, JA! DEUTSHLAND UBER ALLES.

Σύντροφε Χριστούλα, Ολοι εμείς που αγωνιζόμαστε με

το αντιμνημονιακό κοινωνικό, πατριωτικό, ενωτικό Μέ-

τωπο του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με ΕΜΑΣ, Νεολαίοι, Συνταξι-

ούχοι, Απολυμένοι, Ανεργοι, Πεινασμένοι, Αστεγοι, η

πατρίδα μας στο σύνολό της, σου υποσχόμαστε: Η ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΗ θα έρθει είτε το θέλουν είτε όχι. Θα αγωνιστούμε

γι’ αυτό μέχρι να τους ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ. Η θυσία σου δεν

θα πάει χαμένη. Ο εργαζόμενος ελληνικός λαός προ-

ετοιμάζει την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. Το ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΣΧΑ θα

το γιορτάσουμε την Κυριακή των ΕΚΛΟΓΩΝ!

Χρόνια Πολλά
Ή εμείς ή αυτοί

* Ο Γιώργος Πάντζας είναι μέλος τριμελούς Διοικούσας ΔΗΚΚΙ

και Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Περιφέρειας Αττικής 

Αποστολή των πρώτων Εκκαθαριστικών 

του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων  

Θα ταξιδέψετε για το Πάσχα; 
Ενημερωθείτε και συνεργαστείτε με την Τροχαία 

για να επιστρέψετε ακέραιοι και ...καλό ταξίδι
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Μετά από ενέργειες της

δημοτικής αρχής του

Δήμου Κρωπίας και ιδιαί-

τερα του Δημάρχου Δημή-

τρη Κιούση σε συνεργασία

με την Αντιπεριφερειάρχη

Χρυσάνθη Κισκήρα και

την αμέριστη συμπαρά-

σταση του Περιφερειάρχη

Γιάννη Σγουρού, σχεδόν

μετά την ανάληψη των κα-

θηκόντων τους, κατάφε-

ραν και ενετάχθη το

παραδοσιακό κτίσμα του

Δήμου (καμαρόσπιτο)

(πρώην Λιάπη) στον προ-

ϋπολογισμό της Περιφέ-

ρειας και έγινε

επικαιροποίηση της μελέ-

της, 16/6/2011). Ετσι θα

ξεκινήσει η αναπαλαίωσή

του.

Η Περιφέρεια Αττικής,

μετά από απόφαση του

Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής (10η Τακτική

Συνεδρίαση, 27 Μαρτίου

2012) αναλαμβάνει, εξ

ολοκλήρου την χρηματο-

δότηση του έργου, με το

ποσό των 1.473.966,95

ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-

νου Φ.Π.Α.). Ετσι, το Π.Σ.

εγκρίνει τους όρους της

Τροποποιητικής Προγραμ-

ματικής Σύμβασης μεταξύ

της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Κρωπίας

για το έργο: «Αναπαλαί-

ωση κτιρίου πολιτιστικής

κληρονομιάς Δήμου Κρω-

πίας», προϋπολογισμού

1.473.966,95 ευρώ (με

Φ.Π.Α.) και   εξουσιοδοτεί

τον   Περιφερειάρχη για

την υπογραφή της.

Το κτίριο πολιτιστικής

κληρονομιάς θα στεγάσει

δομές του νομικού προσώ-

που του Δήμου (Σφηττός).

Αναπαλαίωση παραδοσιακού κτιρίου  του Δήμου Κρωπίας

με χρηματοδότηση της  Περιφέρειας Αττικής

Το κτίσμα που θα αναπαλαιωθεί (πρώην οικία Λιάπη).

Σερενάτες, βαρκαρόλες, άριες,
καντάδες & αρέκιες 

στο Μέγαρο Μουσικής
υπό την αιγίδα της Ενωσης Επτανησίων Ελλάδας

Με ήχους επτανησιακής μουσικής πλημμύρισε το θέατρο

Badminton (2 Απριλίου), που μετέδιδε η χορωδία & μαντολι-

νάτα του διακεκριμένου μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη, στα

πλαίσια της συναυλίας - αφιέρωμα στην επτανησιακή μου-

σική, του κύκλου συναυλιών «Θέματα της ελληνικής μουσι-

κής και του ελληνικού τραγουδιού» που διήυθυνε ο συνθέτης

Μιχάλης Κουμπιός.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗ-

ΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και τη σύμπραξη των πολιτιστικών σωμα-

τείων: «Σύλλογος Κεφαλονιτών Αργυρούπολης & Νοτίων

Προαστίων», «Αδελφότητα Κεφαλήνων και Ιθακησίων Πει-

ραιά» και  «Φίλοι της Φιλαρμονικής Ληξουρίου».

Η έναρξη της συναυλίας έγινε από την Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.,

κα Ελένη Κονοφάου, η οποία αναφέρθηκε στην ιστορία, στα

ήθη και τα έθιμα των νησιών, τους αξιόλογους ανθρώπους

που σφράγισαν και μεταλαμπάδευσαν τον επτανησιακό πο-

λιτισμό τονίζοντας την ανάγκη της διάσωσης και διάδοσής

του τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«...Σήμερα,  αλλά και γενικά τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε ως κρά-

τος μια πρωτοφανή κρίση πολυεπίπεδη, κρίση θεσμών, αξιών, κρίση

πολιτική, οικονομική, πνευματική, κοινωνική. Μοιάζει σαν να έχουμε

ξεστρατίσει από  τις ηθικές και πνευματικές αξίες του παρελθόντος,

σαν να έχουμε πέσει σε ένα πεζό καταναλωτισμό, σ' έναν λήθαργο

κοινωνικό, όπου όλα φαίνονται να είναι ισοπεδωμένα, κυριολεκτικά

μια πολιτιστική μαύρη τρύπα που καταπίνει και συνθλίβει τους πάν-

τες και τα πάντα. Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς που ζούμε, χρει-

αζόμαστε μια αφύπνιση πολύπλευρη,  πολυεπίπεδη και κυρίως

υψηλής ποιότητας. Είναι καιρός να κοιτάξουμε στο παρελθόν, να με-

λετήσουμε όλους αυτούς τους ωραίους ανθρώπους που με όραμα,

φιλοδοξία, μόρφωση και κυρίως θάρρος, απελευθέρωσαν, δημιούρ-

γησαν και θεμελίωσαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος...».

Σερενάτες, βαρκαρόλες, λεμβωδίες, άριες, καντάδες & αρέ-

κιες μάγεψαν το κατάμεστο από κόσμο θέατρο  σε μια μου-

σική πανδαισία, ερμηνευόμενες από τους εξαιρετικούς

σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  Αντώνη Κορωναίο και

Διονύσιο Σούρμπη οι οποίοι ξεσήκωσαν τους θεατές  που

συμμετείχαν τραγουδώντας και χειροκροτώντας ενθουσια-

σμένοι.

Η πολύχρονη πορεία του μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη, ο

σεβασμός και η πλούσια υποδομή του στις ρίζες της μουσι-

κής παιδείας των νησιών του Ιονίου, δημιούργησαν τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις μιας εξαιρετικά επιτυχημένης

συναυλίας, υποθήκης και για το μέλλον.

Ημερίδα με θέμα «Το  διαδίκτυο και τα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» πραγ-

ματοποιήθηκε τη  Δευτέρα 3 Απριλίου

από τον Δήμο Παλλήνης στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνα-

σίου Παλλήνης.

Σε πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου μικροί

και μεγάλοι πήραν μέρος ανταλλά-

σοντας  απόψεις και σκέψεις, χωρίς

φοβικά σύνδρομα σχετικά με τον μα-

γικό κόσμο του διαδικτύου και  συγκε-

κριμένα για τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης αλλά και τους κινδύνους

που ελλοχεύουν από την υπερβολική

χρήση.

Την συζήτηση άνοιξε ο Δήμαρχος

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος ο

οποίος αναφερόμενος στις ιστοσελί-

δες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,

Τwitter, Myspace) επισήμανε ότι «Σε
αυτές τις σελίδες τα παιδιά αλλά και
εμείς οι μεγαλύτεροι χρήστες μέσα
από τα εικονικά μας προφίλ λειτουρ-
γούμε με κανόνες αμφίδρομης επικοι-
νωνίας, λειτουργούμε  διαδραστικά με
άλλους χρήστες, δημοσιεύουμε  φω-
τογραφίες και τα βίντεό μας, γινόμα-

στε  μέλη σε ομάδες κοινών ενδιαφε-
ρόντων, δημοσιεύουμε και  ανταλλά-
σουμε πληροφορίες, καλλιτεχνικές
δημιουργίες (μουσική, εικαστικά έργα
κ.λπ.), επισκεπτόμαστε σελίδες
άλλων χρηστών και χρησιμοποιούμε

πλήθος εφαρμογών όπως κουίζ και
παιχνίδια. 
[...] Ως δημοτική αρχή, στηριζόμενοι
στα ερεθίσματα που παίρνουμε από

την κοινωνία,  από τις ανάγκες των
μαθητών μας αλλά και των γονιών
συμμετέχουμε σε όλα αυτά που γί-
νονται».

Τοποθετήσεις έκαναν ο Γραμματέας

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κη-

δεμόνων Οδυσσέας Ρομπάκης και η

ψυχολόγος – κοινωνική θεραπεύτρια

Σπυριδούλα Ραπάνου. 

«Το  διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης» στην Παλλήνη
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Η
απόδοση τιμής σε ήρωες των

αγώνων του λαού μας όπως ο Θε-

όφιλος Γεωργιάδης δεν είναι μια

τυπική εκπλήρωση χρέους. Ούτε μια

πράξη υπόμνησης της μαρτυρικής -

αγωνιστικής πορείας ενός λαού, που

διερχόμενος από λάκκους λεόντων και

συμπληγάδες πέτρες συνεχίζει ακόμα

τον αγώνα για τη φυσική και εθνική

του επιβίωση.

Μνημόσυνα σαν το σημερινό πρέπει

να στοχεύουν κυρίως στην άντληση δι-

δαγμάτων για τη συνέχιση ενός αγώνα

που δεν έχει ακόμα δικαιωθεί.

Σε μια πατρίδα υπό ημικατοχή, αυτό

αποτελεί στοιχειώδες καθήκον. Με τον

σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο να μας

ατενίζει απαιτητικά, με το διαχωρι-

στικό συρματόπλεγμα να τραυματίζει

την πατρίδα μας, με τους πρόσφυγες

να πεθαίνουν με το ανεκπλήρωτο

όραμα της επιστροφής, με τους εγ-

κλωβισμένους να φθίνουν, με τους

αγνούμενους να αγνοούνται από την

υποκρισία της ανθρωπότητας, με τον

αδίστακτο κατακτητή να εγείρει συνε-

χώς νέες αξιώσεις και με τον κίνδυνο

εθνικού αφαντισμού συνεχή και

άμεσο, καλούμαστε να αποτίσουμε

φόρο τιμής στον κορυφαίο αγωνιστή

της κυπριακής ελευθερίας, αλλά και

των αγώνων κάθε λαού εναντίον της

καταπίεσης και της παραβίασης των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου, Θεόφιλο

Γεωργιάδη.

Μια ξεχωριστή ηρωική μορφή των

αγώνων του λαού μας και του κάθε

λαού που εν πλήρει συνειδήσει των

κινδύνων πρόσφερε αφιεδώλευτα τη

ζωή του για το όραμα της ελευθερίας.

Ενας διανοούμενος αγωνιστής, ένας

εθνικός και παγκόσμιος επαναστάτης,

ένας μαχητής των ελληνικών παραδό-

σεων και του πατριωτισμού που συμ-

πληρώνεται αμφίδρομα με

αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόμε-

νους λαούς.

Πρωτοπόρος αγωνιστής για τον τερ-

ματισμό της τουρκικής κατοχής της

Κύπρου, για την αντιμετώπιση του

τουρκικού επεκτατισμού σε βάρος

ολόκληρου του ελληνισμού. Με το

αγωνιστικό του πάθος, με το βαθιά νη-

φάλιο στοχασμό του, με τη συνείδηση

της φύσης του τουρκικού τρομοκρατι-

κού κράτους, ο Θεόφιλος δεν αγωνί-

στηκε μόνο για την Κύπρο, για την

Ελλάδα, για τη διακρίβωση της τύχης

των αγνοουμένων μας, για την προ-

στασία τωνεγκλωβισμένων μας. Συμ-

παραστάθηκε ενεργά και έμπρακτα

στον αγώνα του Κουρδικού λαού για

ελευθερία κατανοώντας ότι μια τέτοια

αλληεγγύη φωτίζει και το δικό μας

αγώνα για τερματισμό της τουρκικής

κατοχής.

Αυτή η σμπαράσταση και αγωνιστική

αλληλεγγύη του Θεόφιλου αφορούσε

και τον ίδιο τον τουρκικό λαό του

οποίου τα δικαιώματα παραβιάζονται

συστηματικά από το τουρκικό κράτος.

Η βάρβαρη δολοφονία του Θεόφιλου

αποκάλυψε το ειδεχθές πρόσωπο της

βίας ενός αδίστακτου κράτους που

ανήγαγε την κοινή μέθοδο των γκάγκ-

στερς σε επίσημη κρατική πολιτική.

Η μεγάλη θυσία του Θεόφιλου Γεωρ-

γιάδη εξέθεσε για μια ακόμα φορά τον

πραγματικό χαρακτήρα και τη φυσιο-

γνωμία του τουρκικού κράτους και των

συμπεριφορών του.

Θέλουμε να το τονίσουμε. Δεν θέ-

λουμε να μας χωρίζει τίποτα από τον

τουρκικό λαό. Δεν επιδιώκουμε την

αντιπαλότητα μαζί του. Αντίθετα θα

θέλαμε σχέσεις καλής γειτονίας μέσα

σε πλαίσια αλληλοσεβασμού. Η πικρή

όμως ιστορική αλήθεια διδάσκει ότι οι

εκάστοτε κυρίαρχες ηγετινές του ομά-

δες συμπεριφέρθηκαν με διαθέσεις

αρπακτικές, τυραννικές, επεκτατικές

και σκοταδιστικές. Θύμα αυτής της

πρακτικής ακόμα και ο ίδιος ο τουρκι-

κός λαός. Αν  θέλουμε λοιπόν να μην

είμαστε αθεράπευτα αφελείς, θα πρέ-

πει να διαγνώσουμε την αλήθεια με

ιστορική τεκμηρίωση.

Από το 1911 στη διάρκεια του Α’ Παγ-

κοσμίου Πολέμου και του Κεμαλικού

Κινήματος μέχρι τις μέρες μας, ακο-

λουθήθηκε μια πολιτική αφομοίωσης

και απορρόφησης κάθε διαφορετικού

εθνικού στοιχείου. Υποχρεωτική διδα-

σκαλία της τουρκικής γλώσσας, αφαί-

ρεση κάθε δικαιώματος από τις

μειονότητες και κήρυξη του Οσναμι-

σμού που στην πραγματικότητα σή-

μαινε την πολιτική εξαφάνιση των

εθνικών μειονοτήτων.

Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε συστη-

ματικά με μια απίστευτη βαρβαρότητα

σε βάρος των Αρμενίων και των Ελλή-

νων του Πόντου. Η εθνική αφύπνιση

των δύο λαών, Αρμενίων και Ελλήνων,

ήρθε σε σύγκρουση με τον τουρκικό

εθνικισμό που στην ανάπτυξη του ζη-

τούσε έναν ομοιογενή χώρο για την

εθνική του πατρίδα. Και οι Νεότουρκοι

με τις δύο σφαγές επιζήτησαν μέσω

της πολιτικής του εθνικού ξεκαθαρί-

σματος τη δημιουργία χώρου για τη

δική τους πατρίδα. Γιατί δεν μπορού-

σαν να ανεχθούν το γεγονός της

ύπαρξης άλλων λαών με δική στους

εθνική συνείδηση. Μια ανεξάρτητη Αρ-

μενία στην Ανατολική Μικρά Ασία δεν

άφηνε πουθενά χώρο για την τουρκική

πατρίδα, όπως οι ίδιοι την αντιλαμβά-

νονταν.

Μετά την γενοκτονία, ενάμιση εκα-

τομμυρίου το 1915, ο Υπουργός Εσω-

τερικών Ταλαάτ, υπεύθυνος της

επιχείρησης, θα δηλώσει κυνικά στο

Γερμανό πρεσβευτή στην Τουρκία, ότι

το αρμενικό ζήτημα δεν υπάρχει πια

και πως ό,τι δεν έκαναν οι Σουλτάνοι

μέσα σε τριάντα χρόνια το κατόρθωσε

ο ίδιος μέσα σε λίγους μήνες.

Οπως την ίδια τύχη με τους Αρμένιους

επιφυλάσσουν οι Νεότουρκοι και στα

δυόμιση εκατομμύρια Ελλήνων που

ύστερα από αιώνων καταπίεση, διώ-

ξεις, σφαγές και συστηματικό εξισλα-

μισμό διατηρούσαν την ελληνική

εθνική συνείδηση. Μετά την κατα-

στροφή του 1922 οι Τούρκοι προχω-

ρούν στην υλοποίηση της απόφασης

για εξόντωση του ελληνικού πληθυ-

σμού με τη μέθοδο των σφαγών και

του βίαιου εκτοπισμού.

Η κατ’ εξακολούθηση εγκληματική

συμπεριφορά του τουρκικού κράτους

θα συνεχιστεί με τον στρατιωτικό απο-

κλεισμό του τουρκικού Κουρδιστάν με

την κατάπνιξη δεκαδων εξεγέρσεων

του Κουρδικού λαού και με τις συνεχι-

ζόμενες μέχρι σήμερα στρατιωτικές

επιχειρήσεις με σκοπό την εξαφάνιση

του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος

του Κουρδισταν.

Και βέβαια με τη συνεχιζόμενη κατοχή

κυπριακών εδαφών και τη σωρεία πα-

ραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των των Ελλήνων Κυπρίων.

Πέρα όμως από αυτές τις εξόφθαλμες

επιχειρήσεις γενοκτονίας σε βάρος

των Αρμενίων, των Κούρδων, των Ελ-

λήνων του Πόντου και των Ελλήνων

της Κύπρου, το τουρκικό κράτος βαρύ-

νεται και με μια σειρα άλλες εγκλημα-

τικές ενέργειες κατά παραβίαση κάθε

αρχής διεθνούς δικαίου, της Οικουμε-

νικής Διακήρυξης για τα δικαιώματα

του ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

1. Με συστηματική αφομοίωση του

αραβικού πληθυσμού το τουρκικό κρά-

τος προχώρησε στη βίαιη προσάρτηση

της Αλεξανδρέττας που μετονομά-

στηκε σε Βιλλαέτι του Χατάι.

2. Με νόμο που ψηφίστηκε το 1934

προωθήθηκε συστηματικά η αποεθνι-

κοποίηση και εξαφάνιση της εθνικής

ιδιαιτερότητας των ομάδων μη τουρκι-

κής προέλευσης. Ο νόμος προβλέπει

την υποχρεωτική αλλαγή των επωνύ-

μων και ονομάτων και τον εκτουρκι-

σμό όλων των πολιτών της Τουρκίας

που ισχύει και σήμερα με την αυξημέ-

νης μάλιστα ισχύος ρητή πρόνοια άρ-

θρων του τουρκικού συντάγματος.

3. Με την άσκηση τρομοκρατίας σε

βάρος των Ιμβρίων και Τενεδιωτών

που υποχρεώθηκαν σε αυτοεξορία.

4. Με τις συστηματικές διώξεις χιλιά-

δων και φυλακίσεις Τούρκων πολιτών

για ιδεολογικές πεποιθήσεις.

5. Με την εφαρμογή μεσαιωνικής και

σύγχρονης μορφής μεθόδων βασανι-

σμού στις τουρκικές φυλακές.

6. Με τη στέρηση συνδικαλιστικων δι-

καιωμάτων των εργαζομένων και με

τις φυλακίσεις ηγετών και στελεχών

του συνδικαλιστικού κινήματος.

7. Με συνεχείς διώξεις Τούρκων διανοου-

μένων, καλλιτεχνών, συγγραφέων και δι-

κηγόρων που υπερασπίζονται τα

ανθρώπινα δικαιώματα.

Ολα αυτά δεν είναι επινοήσεις μιας νο-

σηρής αντιτουρκικής προκατάληψης,

αλλά αδιαμφισβήτητα γεγονότα και

στοιχεία που θεμελιώνονται στο ίδιο

το Σύνταγμα και τους νόμους της

Τουρκίας σε δημοσιεύματα τουρκικών

εντύπων και σε αποφάσεις διεθνών και

περιφερειακών οργανισμών.

Στην Κύπρο οι παραβιάσεις των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώθηκαν

και στιγματίστηκαν με τον πιο επισημο

τρόπο από την Ευρωπαίκή Επιτροπή

Ανθρωπίνων  δικαιωμάτων του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης. Μέσα από τη

διαδικασία τριων διαδοχικών προσφυ-

γών της Κύπρου η Τουρκία βρέθηκε

ένοχη μαζικών παραβιάσεων της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα

δικαιώματα.

Αν τα αναφέρουμε αυτά, δεν είναι για

να καταδειχθεί η πασίδηλη αυταπόδει-

κτη και κραυγάζουσα βαρβαρότητα

του τουρκικού κράτους σε βάρος εθνι-

κών ομάδων μέσα και έξω από την

Τουρκία και ακόμα σε βάρος των ίδιων

των Τούρκων πολιτών. Ούτε για να θε-

μελιωθεί η επανειλημμένα αποδειχ-

θείσα ενοχή της για τα βαρυτατα

ανομήματά της σε βάρος των οικουμε-

νικής ισχύος συνθηκών για την προ-

στασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αλλά κυρίως για να υπογραμμίσουμε

την ανάγκη μιας συλλογικής προσπά-

θειας που με μεθοδικότητα θα πρέπει

να αναληφθεί για να τοποθετήσει το

τουρκικό κράτος στη θέση που του αρ-

μόζει. Στο εδώλιο του κατηγορουμέ-

νου για τα φρικαλέα του εγκλήματα.

Σε αυτο το εδώλιο έχουμε χρέος να

κρατησουμε το τουρκικό κράτος υπό

τα έντονα φώτα της διεθνούς δημο-

σιότητας μέχρι που να υποχρεωθεί να

συμμορφωθεί προς το διεθνές δίκαιο

και να σεβαστεί τα ανθρωπινα δικαιώ-

ματα.

“Μνημόσυνα σαν το σημερινό πρέπει να στοχεύουν κυρίως 
στην άντληση διδαγμάτων για τη συνέχιση ενός αγώνα 

που δεν έχει ακόμα δικαιωθεί”.

18ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Δεκαοχτώ χρόνια μετά - Κυριακής 18 Μαρτίου, τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Αντρέα

στην Αγλαντζιά, μερίμνη του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, το 18ο ετήσιο μνη-

μόσυνο του αγωνιστή της ελευθερίας Θεόφιλου Γεωργιάδη. 

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων  Γιαννάκης Ομή-

ρου.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο χώρο θυσίας του ήρωα, όπου δρομείς του Παγ-

κύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από τα Φυλακισμένα Μνήματα*. 

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής 

των Αντιπροσώπων Γιαννάκη Λ. Ομήρου
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αλληλεγγύη του Κυπριακού και του

ευρυτερου  Ελληνισμού προς άλλες εθνικές ομάδες που έπληξε

και πλήττει ο τουρκικός σωβινισμός αποτελεί απαραιτητη προ-

ϋπόθεση και για την επιτυχή αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτα-

τισμού στην Κύπρο, στο Αιγαίο, τη Θράκη. Η συνειδητή στράτευση

σε αυτό τον αγώνα με κοινή και συλλογική δράση για αποτελε-

σματική αποκάλυψη του τουρκικού κινδύνου αποτελεί σήμερα μια

μεγάλη πρόκληση και απαιτεί την υιοθέτηση και τη σταθερη εφαρ-

μογή μιας μεγαλόπνοης πολιτικής.

Οσο αποτυγχάνουμε να αναδείξουμε μια τέτοια πολιτική, οι κυνι-

κοί και αδίστακτοι υπολογισμού συμφερόντων θα οδηγούν σε ελε-

εινά και αδιάντροπα φαινόμενα διεθνούς αναλγησίας, υποκρισίας

και απίστευτης προκλητικότητας, όπως αυτό που ζούμε στις μέρες

μας με τη θωπεία ή την ανοχή των ΗΠΑ αλλά και της Ε.Ε. προς το

αμαρτωλό τουρκικό κράτος.

Εχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι όσοι επιθυμούν να επικρατήσει

ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, πρέπει να στραφούν προς

την πηγή της ανωμαλίας, που ειναι η τουρκική επιθετικότητα και οι

νεοθωμανικής νοοτροπίας συμπεριφορές της. Με την ανοχή που επι-

δεικνύουν προς την Τουρκία ενισχύουν την εγκληματική της συμπε-

ριφορά, την αδιαλλαξία και την άκρατη ανηθικοτητά της. Το

χειρότερο στην περίπτωση της Κύπρου είναι ότι ασκώντας πιέσεις

προς την πλευρά μας, δεν είναι ότι απλώς μεροληπτούν, αλλά παρέ-

χουν εκ προοιμίου άλλοθι στην Τουρκία, εξωθώντας της σε περαι-

τέρω εξτρεμισμούς και τυχοδιωκτισμούς. 

Σε τυχον αποσταθεροποίηση στην περιοχη, η ευθύνη τους θα είναι

τεραστια, ενώ είναι βέβαιο ότι θα πληγούν και τα δικά της  στρατηγικά

συμφέροντα. Η συνταγή της ειρήνης είναι απλή. Να την πεισουν να

συμφωνήσει σε μια λύση όπως την περιγράφει η πολιτισμένη ανθρω-

πότητα. Να την πεισουν να αποσύρει τα στρατεύματά της από την

Κύπρο και να δεχθεί το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Με την ευκαιρία του σημερινού μνημοσύνου ξαναμετρούμε τις δυ-

νάμεις μας και συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας. Συνειδητοποι-

ούμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο συνεχής αγώνας για

διεκδικηση των δικαίων μας απέναντι στην τουρκική επιθετικό-

τητα.

Αυτής της μεγάλης πολιτικής που βλέπει με καθαροτητα τη

ανάγκη ξεγυμνώματος της τουρκικής επεκτατικής πολιτικης και

των καταπιεστικών της μεθόδων υπήρξε πρόδρομος και σεμνός

μάρτυρας ο Θεόφιλος Γεωργιάδης.

Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης υπήρξε ακριβώς γέννημα μιας πατριωτι-

κής αντιληψης που ξέφευγε από τη νοοτροπία της περιχαράκω-

σης και της απομονωμένης προσέγγισης στο εθνικό θέμα της

Κύπρου. Ηταν ένας διανοούμενος αγωνιστης που ήξερε καλά πως

το πατριωτικό καθήκον σήμερα στην Κύπρο είναι η με κάθε τρόπο

προσπάθεια να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο του βάρβα-

ρου τουρκικού κράτους. Ηταν ακόμα ο Θεόφιλος Γεωργιάδης γνή-

σιος εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς Κυπρίων που ξεφεύγουν

οριστικά από το σύνδρομο της προδοσίας και της ήττας του 1974

και που επανακαθρίζουν τα μεγάλα οράματα και επανασυνδέουν

σταθερα και μεθοδικά τα κομμένα νήματα των προσπαθειων και

τωναγώνων του νεώτερου ελληνισμού.

Η θυσία του μαζί με τις μεταγενέστερες των ηρωομαρτύρων Ισαάκ

και Σολωμού, αποτελούν ένα ισχυρό ράπισμα σε κάθε υπνώτ-

τουσα συνείδηση και μια συνεχή υπόμνηση του πατριωτικού χρέ-

ους για όλους σήμερα. Που δεν είναι τίποτε άλλο από τη

διατύπωση των μεγαλων οραμάτων και τη στράτευση στα μέτωπα

των αγώνων για τις άφθορες και οικουμενικές αξίες της ελευθε-

ρίας και της εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Γι’ αυτά αγωνίστηκε ο Θεόφιλος. Γι’ αυτά έδωσε τη ζωή του. «Σαν
έτοιμος απο καιρό σαν θαρραλέος». Αλλά προ πάντων χωρίς τυμ-

πανοκρουσίες, χωρίς αυτάρεσκες επάρσεις, αθόρυβα, σεμνά. Οπως

το περιγράφει ο μεγάλος Ελληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης:

Ενα παρθένο δάσος σκοτωμένο στο μυαλό μας./ Κι α σου μιλώ με
παραμύθια και παραβολές / είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, κι η
φρίκη / δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή / γιατι είναι αμί-
λητη και προχωράει / στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο / μνησι-
πήμων πόνος.

Πανηγυρική Δοξολογία για

την επέτειο της 1ης Απρι-

λίου 1955 στον Καθεδρικό

Ναό Αγίου Ιωάννη Λευκω-

σίας, την Κυριακή, 1η Απρι-

λίου 2012,  

Την Κυριακή, πρωινό της

1ης Απριλίου, ένστολο

τμήμα εφέδρων καταδρο-

μέων παρέλασε στην Αθιέ-

νου και δρομείς μετέφεραν

φλόγα από τα Φυλακισμένα

Μνήματα στο στάδιο ‘‘Ελευ-

θερία’’ όπου και έλαβε χώρα

ο επετειακός εορτασμός

των Συνδέσμων Αγωνιστών

ΕΟΚΑ.

Η 1η Απριλίου 1955 είναι

μία ζώσα πραγματικότητα

που δημιούργησε ιστορία

και εξακολουθεί να λειτουρ-

γεί μέσα στο ιστορικό γί-

γνεσθαι και να διαμορφώνει

το μέλλον.   

Την 1η Απριλίου 1955, ξεκί-

νησε στην Κύπρο, ο παλλαϊ-

κός ξεσηκωμός του Κυπρια-

κού λαού και ο ένοπλος

εθνικο-απελευθερωτικός

αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον

των 'Αγγλων κατακτητών·

μία εξέγερση πού δίκαια χα-

ρακτηρίστηκε σαν ένα από

τα πιο επιτυχημένα αντάρ-

τικα όλων των εποχών.

Μετά το δημοψήφισμα του

1950 κατά το οποίο το 96%

των Κυπρίων ψήφισαν ΕΝΥ-

ΠΟΓΡΑΦΑ μεσούσης της

Αγγλοκρατίας, την Ένωση

με την Ελλάδα, ο αγγλικός

ζυγός, η καταπίεση και τρο-

μοκρατία είχαν ενταθεί σε

αφάνταστο βαθμό και το

μαρτυρικό νησί βαθύτατα

ελληνικό από την αυγή της

προϊστορίας, ζούσε στιγμές

αγωνίας και τρόμου. Πιστοί

στις πανάρχαιες παραδό-

σεις μας, μία δράκα νέων

αγωνιστών, με τον αρχηγό

τους τον στρατηγό Γεώργιο

Γρίβα, τον θρυλικό "Διγενή"

και την παλλαϊκή συμμε-

τοχή όλων των κατοίκων

του νησιού, ξεκίνησαν τον

τετραετή αγώνα (1955 -

1959) πού χαρακτηρίστηκε

από απαράμιλλες πράξεις

ηρωισμού και αυτοθυσίας

και εξανάγκασε τους 'Αγ-

γλους να εγκαταλείψουν τις

θέσεις τους στην Κύπρο. 

Το πολιτικό κατεστημένο

της εποχής (Καραμανλής,

Αβέρωφ, Μακάριος), με την

υπογραφή της συμφωνίας

της Ζυρίχης, μετουσίωσε

την νίκη αυτή σε μία ερμα-

φρόδιτη ανεξαρτησία πού

μόνο τα αγγλο-αμερικανικά

σχέδια εξυπηρετούσε, δί-

νοντας ταυτόχρονα και

στην Τουρκία (με μόνο το

18% του πληθυσμού) το δι-

καίωμα αρνησικυρίας

(βέτο), αλλά και το δικαίωμα

επεμβάσεως, πράγμα πού

δημιούργησε τις προϋποθέ-

σεις και τα εχέγγυα της

Τουρκικής επεμβάσεως και

της καταστροφής του 1974.

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Η ιστορία του λοχία Δημήτρη

Ίτσιου είναι ίσως το καλύτερο

μήνυμα αυτή την ημέρα μνή-

μης. Και είναι ένα μήνυμα ότι

κανείς δεν μπορεί να σε αναγ-

κάσει να σκύψεις, αν δεν το

επιτρέψεις εσύ ο ίδιος.

Ο Δημήτρης  Ίτσιος κατά την

εισβολή των Γερμανών στο

Μπέλες, στις 6 Απριλίου 1941,

βρέθηκε να είναι επικεφαλής

του Πολυβολείου Π8. Η ώρα

είναι 5.15´ όταν ψηλά στην

«Ομορφοπλαγιά» του Μπέλες

η πιο τέλεια πολεμική μηχανή

της εποχής αρχίζει το κατα-

στροφικό της έργο. Το πρώιμο

γλυκοχάραμα έρχεται συντρο-

φευμένο από ομοβροντίες Γερ-

μανικών πυροβόλων, όλμων και

πολυβόλων. Αρχίζει η επίθεση.

Ανταπαντούν οι υπερασπιστές

της προκάλυψης. Τα μάτια του

Ίτσιου και των συντρόφων του

κατακόκκινα απ' την ολονύχτια

αγρυπνία ερευνούν πόντο -

πόντο το έδαφος μπροστά

τους. Με το δάχτυλο στην

σκανδάλη είναι έτοιμοι να αντι-

τάξουν σκληρή αντίσταση στην

ιταμή επίθεση. Η προκάλυψη

αντιστέκεται ηρωικά.

Ο ήλιος, στις πλαγιές του Μπέ-

λες, αρχίζει σιγά - σιγά το κα-

θημερινό του ανηφόρισμα.

Κάποια στιγμή ακούγεται βόμ-

βος αεροπλάνων. Τρία ή τέσ-

σερα «στούκας» πλησιάζουν

την περιοχή και ξερνούν σίδηρο

και φωτιά. Στη σφοδρότητα των

επίγειων και ουράνιων επιθέ-

σεων δεν αντέχει άλλο η προ-

κάλυψη. Αναδιπλώνονται οι

υπερασπιστές της πρώτης

γραμμής. 

Έρχεται η σειρά των πολυβο-

λείων. Θερίζουν τα πολυβόλα

τους. Ατσάλινοι οι υπερασπι-

στές τους καθηλώνουν τους

Γερμανούς. Τα αεροπλάνα βου-

τούν και ξαναβουτούν με

λύσσα σκορπώντας φωτιά και

όλεθρο. Τα οχυρά αντιστέκον-

ται. Οι υπερασπιστές των πολυ-

βολείων ποτίζουν με το αίμα

τους τα ιερά χώματα της γενέ-

θλιας γης.

Σταδιακά τα ελληνικά πυροβο-

λεία Π3, Π4, Π5 και Π9, σιγούν.

...Τα πυροβολεία Π7 και Π8,

όμως, συνεχίζουν να μάχονται.

Μέσα, βρίσκονται Έλληνες με

ψυχή, θρεμμένοι με τα ιδεώδη

της ελευθερίας, με τα ιδανικά

της αυτοθυσίας. 

Κάποια στιγμή ο λοχίας Ίτσιος

βλέποντας το μάταιο της θυ-

σίας, διατάζει τους στρατιώτες

της μονάδας του να εγκαταλεί-

ψουν το Π8. Ο ίδιος θα μείνει

και θα προσπαθήσει να καλύψει

μόνος του την σωτηρία τους.

Μερικοί υπακούουν. Οι Ανωπο-

ρογιώτες όμως μένουν. Φίλοι

και σύντροφοι στις δουλειές και

στα γλέντια στο χωριό. Πιστοί

συμμαχητές του τώρα στο Π8

στην απόφασή του για αντί-

σταση μέχρις εσχάτων. Στη

θυσία. 

Μεθυσμένος ο Ίτσιος από τους

καπνούς και τη βαριά μυρωδιά

της μπαρούτης, αλλά και σε κα-

τάσταση έκστασης, αποκρούει

με το πολυβόλο του τις λυσσα-

σμένες απόπειρες των Γερμα-

νών για κατάληψη του οχυρού

του. Γυαλίζουν τα κράνη των

σκοτωμένων Γερμανών στρα-

τιωτών της Βέρμαχτ στον απρι-

λιάτικο ήλιο. 

... Κάποια στιγμή τελειώνουν τα

πυρομαχικά. Αμέσως μετά ακο-

λουθεί μια αλλόκοτη σιωπή. Οι

Γερμανοί λουφάρουν. Αυτό φαί-

νεται, περίμεναν. Το τελείωμα

των φυσιγγιών. 

...Με δυσκολία ανοίγουν τη

βαριά σιδερόπορτα του φρου-

ρίου τους. Τα άδεια φυσίγγια

την έχουν φρακάρει. Σε λίγο

βρίσκονται έξω.  

...

μισοζαλισμένοι και ιδρωμένοι

από την περίεργη σιωπή - ούτε

που κατάλαβαν την περικύ-

κλωσή τους, άοπλοι αυτοί, από

ομάδα Γερμανών. 

...Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, με

μια σφαίρα στον κρόταφο από

το Γερμανό αξιωματικό. 

«..ο γενναίος Ίτσιος Δημήτριος

εισήλθε στο πάνθεον των

ηρώων....»

περισσότερα στο www.ebdomi.com

ΚΥΠΡΟΣ: Δεν ξεχνώ... 1 Απριλίου 1955

Δημήτριος Ίτσιος: παρών!
38.000 ΟΧΙ στη Γερμανία από τον λοχία Δημήτρη Ιτσιο!

Τέτοιες μνήμες είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες, για να γνωρίζουμε, να

μαθαίνουμε, να μην ξεχνάμε και να παραδειγματιζομαστε... 
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Ισολογισμοί Προσκλήσεις
Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655

www.ebdomi.com

Για τη δρομολόγηση έργων και δρά-

σεων αντιπυρικής προστασίας και επι-

μέρους θεμάτων που συνδέονται με

την πρόληψη και ετοιμότητα για την

αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχον-

ται από την εκδήλωση δασικών πυρκα-

γιών, συγκλήθηκε στις 15 Μαρτίου

2012 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου

Σπ. Πανά, του Προέδρου του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δ. Αναστασίου, των

Αντιδημάρχων  Ελ. Αργυρουδάκη και

Ηλ. Τσιριγώτη, του Δημοτικού Συμβού-

λου Δημ. Βαμβασάκη, υπηρεσιακών

παραγόντων του Δήμου, της Αεροπο-

ρικής Βάσης, της Σχολής Ευελπίδων,

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λι-

μενικού Σώματος, του Δασαρχείου και

εκπροσώπων Εθελοντικών Οργανώ-

σεων Βάρης και Βούλας. 

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε,

δόθηκε έμφαση στο συντονισμό για

τα μέτρα πρόληψης, προετοιμασίας

και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρι-

κής περιόδου. Συζητήθηκαν μεταξύ

άλλων, η υλοποίηση έργων και εργα-

σιών προληπτικού καθαρισμού των

ξερών χόρτων σε συνεργασία με τις

αρμόδιες κατά τόπους δασικές υπη-

ρεσίες και τον Σύνδεσμο Προστασίας

και Ανάπτυξης Υμηττού [ΣΠΑΥ] και ζη-

τήματα σχετικά με την ετοιμότητα

του δυναμικού και των μέσων της Δη-

μοτικής ομάδας Πυρασφάλειας και

των εθελοντικών ομάδων για άμεση

καταστολή των δασικών πυρκαγιών

και την υποβοήθηση στο έργο του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος. 

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η

επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού

Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός

για την πρόληψη και την άμεση κινη-

τοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών

φαινομένων και καταστροφών. 

Αναμένεται ενημέρωση με

συγκεκριμένα μέτρα

Στις επόμενες μέρες, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης θα ενημερώ-

σει με δελτία τύπου και έγγραφα

τους φορείς, ιδιοκτήτες οικοπέδων

και συλλόγους για τα απαραίτητα

έργα και δράσεις που πρέπει να υλο-

ποιηθούν ενόψει της επερχόμενης

καλοκαιρινής περιόδου και την εφαρ-

μογή μέτρων πρόληψης κατά των

πυρκαγιών, ώστε για ακόμη μια χρο-

νιά να λήξει η αντιπυρική περίοδος

χωρίς να παρουσιαστούν προβλή-

ματα στο Δήμο μας. 

Σημειώνεται ότι δεδομένης της αρ-

νητικής οικονομικής συγκυρίας, δεν

έχουν εγκριθεί φέτος κονδύλια για

την πολιτική προστασία από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης

δεν έχει εγκριθεί  και η πρόσληψη

εκτάκτων εποχιακών υπαλλήλων για

τον καθαρισμό και τη φύλαξη των

πευκόφυτων εκτάσεων. Για το λόγο

αυτό, ο εθελοντισμός και η ενεργή

συμμετοχή των δημοτών τόσο σε

επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επί-

πεδο φύλαξης θα είναι ιδιαίτερα ση-

μαντική. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Λ. Συγγρού 15 - 17,  117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 20 63 776 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές

με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του

άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση

οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπές

εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής έτους 2012», με προϋπολογισμό  3.500.000,00 € (ΕΥΡΩ) με ανα-

θεώρηση και Φ.Π.Α.

1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη

2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγ-

ματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμε-

νοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται

στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην 3η, 4η και 5η (υπό τις

προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

3. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-

γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού

Μητρώου ΜΕΕΠ.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 55.166,00€ αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην

Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε

στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-

πει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-

σφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο

ποσό των 1.900.000,00€, χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 342.000,00€, απρόβλε-

πτα 15% 336.300,00€, άσφαλτος απολογιστικά 180.000,00€, αναθεώρηση

87.228,46€ και Φ.Π.Α. 23% 654.471,54€. 

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-

τρέπονται. 

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπο-

γραφή της σύμβασης. 

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-

γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για

διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

11. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των

διαγωνιζόμενων. 

12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-

σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας .Α.Α.,

17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τη-

λέφωνα 213 2005325, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδια υπάλλη-

λος για επικοινωνία κ. Ε. Νιργιανάκη (ή κ. Ο. Κοτσίνα) όπου οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της

δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προ-

σφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 17/05/2012 . 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17ο  χλμ Λ. Μαραθώνα, 153.51 Παλλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι η δη-

μοπρασία του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκατα-

στάσεων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2012», με προϋπο-

λογισμό  3.500.000,00 € (ΕΥΡΩ) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που έχει ορι-

στεί να διενεργηθεί στις 22-05-2012 με σύστημα προσφοράς ¨ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης¨ θα διενεργηθεί την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ήτοι στις

22-05-2012 με αλλαγή του συστήματος δημοπράτησης, δηλαδή με το σύ-

στημα “επί μέρους ποσοστά έκπτωσης”. 

Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

ενόψει της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο 3Β

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Πρακτικό Σύστασης σε σώμα 

Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα μετο αρθρο 4§Α του καταστατικού μας σήμερα

4/4/2012 και ώρα 19:00 συνεδρίασαντα εκλεγέντα μέλη

του Δ.Σ., υπό την προεδρία του πλειονοψηφήσαντα Αγ-

γελιδάκη Ανδρέα, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της

1/4/2012 για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Ακολούθησαν νόμιμες διαδικασίες και η σύνθεση που

προέκυψε είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος Αγγελιδάκης Ανδρέας

2. Αντιπρ. Νικηφοράκη Δήμητρα

3. Γεν.Γραμ.: Ιωάννου - Βατικιώτη Μαριάννα

4. Ταμίας: Λεμονάκης Δημήτριος

5. Μέλη: Μάρκου Ιωάννης, Βασιλόπουλος Νικό-

λαος και Κουρκουλής Δημήτριος

Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

280 κάδοι κομποστοποίησης 

διανεμήθηκαν από το Δήμο Παλλήνης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενη-

μέρωσης και διανομής κάδων οικιακής κομποστοποίησης

από το Δήμο Παλλήνης σε 280 πολίτες, που ανταποκρί-

θηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής.

Οι πολίτες μετά τον χαιρετισμό του Δημάρχου Παλλήνης

Αθ. Ζούτσου, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του κάδου

οικιακής κομποστοποίησης από τον υπεύθυνο Δημ. Σύμ-

βουλο κ. Δρούγκα και από τον κ. Βασιλόπουλο κάτοικο

Γέρακα, συμμετέχοντα στην πρώτη φάση λειτουργίας του

προγράμματος στον πρώην Δήμο Γέρακα.

Καλούν τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την παρα-

λαβή κάδου οικιακής κομποστοποίησης όπως απευθυν-

θούν στο τηλ. 210-6604638 ή με e-mail στο

perivallon@palini.gr ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

παραλαμβάνοντας τον δικό τους κάδο.
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

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

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υπεύθυνα 
εχέμυθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 11.04.2012

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25 ΒΑΡΗ

Πληροφορίες: Μ. Σταματελάτου, τηλ. 213 2030 423

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής

της περιοχής “ΚΟΡΜΠΙ” του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κατά την

πρώτη ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

1. Τηναρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρωθη-

καν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/3.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης

(Λεωφ. Βασ. Κων/νου 25) από Δευτέρα 23.04.2012 έως Παρασκευή

11.05.2012 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 13.00 με σκοπό:

― Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για

πρώτη φορά. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρ-

τησης.

― Να υποβαλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρα-

τηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά

το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των παραπάνω

διαγραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας

και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβολαίου με την μεταγραφή του σημε-

ρινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομη-

νία 10.3.1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών την 10.3.1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 ή δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5

του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Ο Δήμαρχος

Σπυράγγελος Πανάς

Συνέχεια από τη σελ. 1

εθνικών εκλογών, “προκειμένου να

αντιμετωπιστούν εθνικά θέματα εξαι-

ρετικής σημασίας”.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 6η

Μαϊου. Τώρα πλέον “η μπάλα πάει
στην εξέδρα”. Ηρθε η ώρα να μιλήσει

και ν’ αποφασίσει ο Λαός. Η ευθύνη

πλέον μετατίθεται στον καθένα από

εμάς. 

Εμείς θ’ αποφασίσουμε, αν θα παρα-

μείνουμε ελεύθερη και ανεξάρτητη

χώρα.

Εμείς θ’ αποφασίσουμε χωρίς φόβο,

αν θα λάβουμε τη θέση που μας αξίζει

στη διεθνή κοινότητα.

Εμείς θα επιλέξουμε αν θα ζήσουμε

με αξιοπρέπεια στηριγμένοι στις

δικές μας δυνάμεις ή αν θα πληρώ-

νουμε “κερατιάτικα”.

Εμείς θ’ αποφασίσουμε αν θα κρατή-

σουμε τους κόπους μας, αν θα κρατή-

σουμε ή θ’ ανακτήσουμε την εργασία

μας, την αξιοπρεπή διαβίωση όλων

μας, την υγεία μας, τον πολιτισμό

μας.

Εμείς θα επιλέξουμε μεταξύ της εθνι-

κής ανεξαρτησίας και της υποτέ-

λειας.

Εμείς θ’ αποφασίσουμε για το μέλλον

των παιδιών μας και το παρών το δικό

μας.

Χωρίς φόβο, χωρίς να υποκύψουμε σε

εκβιασμούς και ψευδοδιλλήματα, με

ενεργητική πάθος, εν μέτρω. Για μια

ακόμη φορά οφείλουμε να στείλουμε

ελπιδοφόρο μήνυμα στους λαούς της

Ευρώπης και της οικουμένης.

Στέλνοντας στη Βουλή κόμματα και

εκπροσώπους μας αντάξιους των πε-

ριστάσεων και τιμωρώντας με την πε-

ριφρόνησή μας τους ριψάσπιδες, τους

δοσίλογους, τους εξουσιομανείς δια-

πλεκόμενους και τους ραγιάδες.

|Δεν είναι καιρός για κοσμοθεωρητικά

ιδεολογήματα και εμπεδομένες δια-

φορές.

Εκείνο που προέχει είναι η Ελλάδα

και οι Ελληνες. Αυτοί που θα επιλε-

γούν από Εμάς πρέπει να είναι έντι-

μοι, ικανοί και κυρίως πατριώτες.

Εκείνοι που αισθάνονται “πρώτα Ευ-

ρωπαίοι” και μετά Ελληνες απορρί-

πτονται. Εκείνοι που προτάσουν το

ιδεοτελές συμφέρον τους και την αύ-

ξηση της ήδη μεγάλης περιουσίας

τους είναι ακατάλληλοι και επιβλαβείς

για το σύνολο.

Οσοι χάσουν αύριο την εργασία τους,

το δίκαιο επίπεδο ζωής της, την αξιο-

πρέπειά τους, το βιός τους, μη τα βά-

λουν πρωτίστως με τους υπεύθυνους

και υπαίτους. Να τα βάλουν μ’ αυτούς

από εμάς που θα τους επιλέξουν.

Υπεύθυνοι τώρα είμαστε εμείς.

Το “λάθος”, το φόβο, το πείσμα ορι-

σμένων θα το πληρώσουμε ΟΛΟΙ μας.

Μετά την απομάκρυση εκ της κάλπης

ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Κώστας Βενετσάνος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2012

Η ευθύνη τώρα είναι ΔΙΚΗ μας
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc
τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΑΝΟΙΚΤΗ και ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(Στενώσεις καρωτίδων, αρτηριοπάθειες, κάτω άκρων,  
διαβητικές αγγειοπάθειες, ανευρυσματική νόσος, φλεβική 

ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβικές θρομβώσεις)   

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

(έναντι  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”) 

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, Κ. 6974971498

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΗΡΘΕ.  ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ! Δεν είναι αθώο... 

Πριν από 40 χρόνια η κατανάλωση κρέατος ήταν περί-

που 35 γραμμάρια ημερησίως και σήμερα έχουμε φθάσει

να καταναλώνουμε περισσότερα από 150 γραμμάρια

ημερησίως. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες, τα παιδιά

τρώνε ημερησίως περισσότερα από 50 γραμμάρια επε-

ξεργασμένου κρέατος (αλλαντικά κ.ά.). Η ιδανική ποσό-

τητα κρέατος που πρέπει να καταναλώνουμε είναι 100

γραμμάρια κόκκινου κρέατος την εβδομάδα! 

Η πρόσληψη κρέατος, και ιδιαίτερα κόκκινου κρέατος,

σχετίζεται σταθερά με τον καρκίνο στο παχύ έντερο και

ενδεχομένως με άλλες μορφές καρκίνου και με τη στε-

φανιαία νόσο. Ενδέχεται ακόμα να κινδυνεύουν περισ-

σότερο να εμφανίσουν κάποιες μορφές καρκίνου του

νεφρού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη Αμερικανών επι-

στημόνων σε δείγμα χιλιάδων ανθρώπων. 

Τόσο το κρέας όσο και τα αβγά περιέχουν σχετικά υψη-

λές ποσότητες χοληστερόλης. Το κόκκινο κρέας έχει

περισσότερα κεκορεσμένα λίπη, γι' αυτό αυξάνει τον

κίνδυνο για έμφραγμα (αρτηριοσκλήρωση) και για καρ-

κίνο. Προτιμάται καλύτερα το άσπρο κρέας (κοτόπουλο,

η γαλοπούλα, το κουνέλι) - εφόσον τα πουλερικά δεν

διατρέφονται με ακατάλληλες τροφές που αλλοιώνουν

τη σύνθεση του κρέατός τους. Η μελέτη δημοσιεύτηκε

στην Αμερικάνικη Επιθεώρηση Κλινικής Διατροφής και

οι διαπιστώσεις των επιστημόνων είναι τρομερές: οι με-

σήλικες που κατανάλωναν τις  μεγαλύτερες ποσότητες

κόκκινου κρέατος είχαν 19% περισσότερες πιθανότητες

να διαγνωστούν με καρκίνο του νεφρού, σε σχέση με

εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη κι άλλοι παράγοντες που

μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου, όπως η

ηλικία, η φυλή, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,

το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και άλλα προβλή-

ματα υγείας όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ελ Φαραμάουι, επιδημιο-

λόγο στο Κέντρο Επιστήμης της Υγείας του πανεπιστη-

μίου του Βόρειου Τέξας στο Φορτ Ουόρθ, ορισμένοι

άνθρωποι που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες κόκ-

κινου κρέατος δεν θα εμφανίσουν ποτέ καρκίνο του νε-

φρού, ενώ άλλοι οι οποίοι δεν τρώνε σχεδόν ποτέ

κόκκινο κρέας μπορεί και να εμφανίσουν.

Συμβουλέs για την επιλογή

Μην αγοράζετε ασφράγιστα ζώα διότι μπορεί να είναι επι-

κίνδυνα (ασθενή)!

Ακόμη και αν είναι υγιή, κατά τη μεταφορά μπορεί να δη-

μιουργηθούν προβλήματα. Συχνά, στοιβαγμένα στις πλατ-

φόρμες των φορτηγών κάποια σκάνε κι όλα τα μικρόβια

(σαπρόφυτα εντέρου κ.ά.) περνούν στο αίμα και καθώς δεν

γίνεται καλή αφαίμαξη καθίστανται ακατάλληλα. Όσον

αφορά τα αμνοερίφια, οι σφραγίδες που πρέπει να υπάρ-

χουν είναι μία στρογγυλή του κτηνιατρικού ελέγχου, μία

παραλληλόγραμμη που γράφει το είδος (π.χ. αμνός γάλα-

κτος ή ερίφιο) και μία σε σχήμα ρόμβου με τη λέξη «εγχώ-

ριο». Και οι τρεις είναι χρώματος μπλε και αφορούν

εγχώριο κατσίκι ή αρνί. Για τα εισαγόμενα από χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί της ρομβοειδούς σφραγίδας

υπάρχει μία παραλληλόγραμμη που γράφει τη χώρα προ-

έλευσης. Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες πρέπει να

υπάρχει σφραγίδα παραλληλόγραμμη που έχει ένδειξη

εξωτερικού και είναι πράσινου χρώματος.

Το χοιρινό έχει μια επιπλέον σφραγίδα (εκτός των τριών)

παραλληλόγραμμη που γράφει «ετριχινοοχοπήθη», δηλαδή

ελέγχθηκε για trichίnella spiralis.

Τα κοτόπουλα επιβάλλεται να φέρουν ταμπέλα με ημερο-

μηνία σφαγής (από τη στιγμή της σφαγής ως την ημέρα

πώλησης μπορεί να παρέλθει πενθήμερο - διατηρησιμότητα

πέντε ημερών). Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει όταν

τα αγοράζει να είναι κανονικά ανεπτυγμένα (όχι καχεκτικά,

γιατί μπορεί να σημαίνει ότι είχαν αρρωστήσει πρόσφατα),

να μην έχουν μώλωπες, εκδορές, αιματώματα, μελανές κη-

λίδες.

Στο μοσχάρι, προσοχή στη σφράγιση που δείχνει ότι έγινε

κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος και στην ετικέτα (που

δείχνει τον αριθμό του ζώου, τη χώρα προέλευσης, τη

χώρα σφαγής κ.ά.). Το χρώμα του σφαγίου πρέπει να είναι

ροδαλό και όχι έντονα κόκκινο, κάτι που αποτελεί ένδειξη

ότι δεν έγινε σωστά η αφαίμαξη.

Το κρέας για τον έτοιμο κιμά πρέπει να κόβεται μπροστά

μας. Ο κιμάς είναι τόσο ευπαθής ώστε θα πρέπει να τον

αγοράζουμε λίγο προτού επιστρέψουμε στο σπίτι και να

τον βάζουμε αμέσως στο ψυγείο. Στα κρέατα εντός συ-

σκευασίας πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία του εργα-

στηρίου τεμαχισμού (οβάλ σφραγίδα κτηνιατρικής

έγκρισης), η ημερομηνία παρασκευής και ανάλωσης.

Το νωπό κρέας πρέπει να συντηρείται σε προθήκες ψυ-

γείων, ενώ το κατεψυγμένο σε θάλαμο κατάψυξης (-18 °C).

Γενικά η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι σφικτή, χωρίς

γλίτσα, να έχει ευχάριστη μυρωδιά και να μην έχει οσμή

αμμωνίας (ένδειξη αποσύνθεσης). Η τρυφερότητα του κρέ-

ατος είναι μεγαλύτερη όταν αυτό προέρχεται από το πίσω

μέρος του ζώου και όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του ζώου.

Ειρήνη Καραμπά

Διαιτολογος

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Σαλάτα μαρούλι -4 μερίδες:

1 Μαρούλι, 120 γραμμάρια φέτα, 12

καρύδια και 3 ντομάτες, ‘vinaigrette’ με

μουστάρδα ‘ντιζόν’

Σαλάτα μαρούλι -8 μερίδες:

4 μαρούλια

1-1 1/2 ματσάκι μαιντανό φρέσκο

1-1 1/2 ματσάκι γλιστιρίδα

2 ματσάκια φρέσκο κρεμμύδι

2 ξερά κρεμμύδια

4 ντομάτες

4 αγγουράκια

4 πιπεριές

3 λεμόνια

Λίγο ελαιόλαδο, Αλάτι

4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

3-4 κομμάτια αράβικη πίτα

Πώς γίνεται:

1. Κόβετε όλα τα λαχανικά μαζί και τα

βάζετε μέα σε ένα μπολ.

2. Κόβετε την πίτα σε μέτρια κομμά-

τια, την βάζετε μέσα σε ένα ταψί και

την βάζετε μέσα στο φούρνο μέχρι να

ροδοκοκκινίσουν.

3. Όταν είναι έτοιμη την βάζετε μέσα

στο μπολ με τα υπόλοιπα λαχανικά.

4. Στίβετε τα λεμόνια και προσθέτετε

σε αυτά το λιωμένο σκόρδο, και το πε-

ριχύνετε πάνω από τη σαλάτα. Μετά

βάζετε το ελαιόλαδο από πάνω και το

αλάτι. Την ανακατεύετε και έτοιμη.

Σαλάτα ρόκα -4 μερίδες:

Ρόκα, ½ κόκκινο λάχανο, 3 καρότα, 2

ντομάτες, 60 γραμμάρια παρμεζάνα,

‘vinaigrette’ με μουστάρδα ‘ντιζόν’

Σαλάτα σπανάκι -4 μερίδες:

2 κιλά φρέσκο Σπανάκι, 1 μήλο, 12 κα-

ρύδια και 200 γραμμάρια κοτόπουλο

ψητό, ‘vinaigrette’ με λεμόνι  

Σαλάτα λάχανο -4 μερίδες:

1 Λάχανο, 2 μήλα, 12 καρύδια, 120

γραμμάρια φέτα ή γκούντα, 1 χούφτα

σταφίδες και 1 μικρή χούφτα φρέσκα

σταφύλια, ‘vinaigrette’ με μαϊντανό 

Τα κρεατικά συνοδεύονται πάντα και με μια καλή σαλάτα. Αυτή την εποχή έχουμε τα μαρούλια, τα φρέσκα κρεμυδά-

κια και άλλες πρασινάδες που μπορούν να μας δώσουν ωραίες σαλάτες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΕΣ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο, Συλ-

λόγων & Ατομικού Ά-΄Β΄-Γ κατηγοριών στο

Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου 7 & 8 Απρι-

λίου με ελλανόδικο επιτροπή, Μανώλη Μπί-

στα Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»

Ανάργυρο Σόφρα Πρόεδρο Α.Ε.Σ.Γ.Α.& Ει-

δικό Γραμματέα της Ε.Γ.Ο., Κων/νο Παν-

ταζή Προϊστάμενο τμήματος Φυσικής

Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ», Ιωάννη

Κατζόλη Αντιπρόεδρο Γ.Α.Σ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ και Ειρήνη Χατζηνικολάου Γε-

νικό Γραμματέα ΣΗΓΑ ΓΥΜΝΑΘΛΟΣ. Στα

αθλήματα του τραμπολίνο, ακροβατικού

διαδρόμου, συγχρονισμένου τραμπολίνο

και του διπλού μινιτράμπ., συμμετείχαν 204

αθλητές από τα παρακάτω σωματεία:

Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας

Π.Α.Σ. Δίας Μελισσίων

Γ.Α.Σ. Γυμναστράδα Ηλιούπολης

Δ.Α.Σ. Αργυρούπολης

Δ.Α.Σ. Καλλιθέας

Γ.Α.Σ. Αχιλλέας Γλυφάδας

Σ.Η.Γ.Α. Γύμναθλος

Γ.Α.Σ. Εύβοιας

Α.Ο. Πεύκης

Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς

Γ.Ε. Περιστερίου

Α.Γ.Σ. Επτανήσων Κεφαλονιάς

Α.Σ. Αριάδνη Περιστερίου

Γ.Ν.Ο.Ν. Άρης

Γ.Α.Σ. Δόξα Χαλκίδας

Π.Α.Ο Φιλία Πατρών

Γ.Σ. Πατρών

Γ.Ο. Άθλος Καλαμάτας

Α.Σ. Κόροιβος Αμαλιάδας

Το υψηλό επίπεδο των προκριματικών αγώ-

νων βεβαιώνεται και στις υψηλές βαθμολο-

γίες που δόθηκαν από τους κριτές και οι

αθλητές που διακρίθηκαν.

Τις πρωτιές “σάρωσε” κυριολεκτικά ο ΓΑΣ

Αχιλλέας Γλυφάδας, αφού σε όλες τις ηλι-

κίες ανέδειξε αθλητές στην πρώτη τριάδα,

όπως σημειώνουμε παρακάτω:

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/εφηβοι, τη δεύ-

τερη θέση κατέλαβε ο ΚΑΡΛΣΟΝ ΤΙΜΟ-

ΘΕΟΣ.

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/παμπαίδες Α,

την τρίτη θέση κατέλαβε ο ΚΑΡΛΣΟΝ ΤΖΟ-

ΝΑΘΑΝ

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/παμπαίδες Β, την

τρίτη θέση κατέλαβε  ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑ-

ΝΙΑΤΣΟΣ.

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/Γυναίκες, τις δύο

πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ & η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑ-

ΧΑΝΑΚΗ.

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/Νεάνιδες, την 3η

θέση κατέλαβε η ΤΣΑΓΓΑIΟΥ ΝΙΚΟΛ

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/Κορασίδες, την

3η θέση κατέλαβε η ΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/Παγκορασίδες Α,

την 2η θέση κατέλαβε η ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΑ

Αγώνας Διπλό/μινι/τραμπ/Παγκορασίδες Β,

την 3η θέση κατέλαβε η ΛΑΙΜΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ

από τον ΔΑΣ Αργυρούπολης.

Τέτοιου είδους, όμορφες δραστηριότητες,

πέραν του θεάματος, ενισχύουν την τοπική

αγορά και παράλληλα προβάλλεται η πόλη.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στο Λαύριο

Ενα πολύ ευχάριστο θέαμα!

Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε

το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

αγοριών και κοριτσιών στο Λαύριο που

διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το

τμήμα αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ. της πόλης.

Η συμμετοχή των παιδιών των δημοτι-

κών σχολείων ήταν μεγάλη και η διε-

ξαγωγή των αγώνων έγινε μέσα σε

γιορτινή ατμόσφαιρα. Όλα τα παιδιά

έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους,

τόσο αγωνιστικά όσο και σε θέματα

συμπεριφοράς και εισέπραξαν το

θερμό χειροκρότημα των παρευρισκο-

μένων στις εξέδρες.

Τις υπηρεσίες τους  εθελοντικά πρό-

σφεραν κατά τη διάρκεια των αγώνων

ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Θοδω-

ρής Δρίκος και ο γιατρός  Δημήτρης

Πιντερέκης. 

Η τελική κατάταξη σε αγόρια και κορίτσια

είναι η εξής:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ                

1η ΘΕΣΗ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2η ΘΕΣΗ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3η ΘΕΣΗ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ

1η ΘΕΣΗ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2η ΘΕΣΗ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3η ΘΕΣΗ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στην πραγματοποίηση των αγώνων βοήθη-

σαν και οι χορηγοί που πρόσφεραν εδέ-

σματα και νερά.

Με την ενοποίηση λόγω “Καλλικράτη”

το Λαύριο και η Κερατέα είναι ένας

Δήμος, οπότε το σχολικό πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου αγοριών & κοριτσιών θα

διεξαχθεί και στην Κερατέα στις

30/05/2012 με τη συμμετοχή των δημο-

τικών σχολείων της πόλης.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2012
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Πρωταθλήτρια Ελλάδας στους Νέους άνδρες είναι απο το

απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης η Βουλιαγμένη. Η ομάδα

το ΝΟΒ κέρδισε στον μεγάλο τελικό στο κολυμβητήριο της

Γλυφάδας 7-5 τον Πανιώνιο και πανηγύρισε το πρώτο τρό-

παιο στο ελληνικό πόλο για το 2012.

Ο τελικός στο κατάμεστο κολυμβητήριο του ΑΝΟΓ ήταν πα-

ράσταση για ένα ρόλο αφού ο ΝΟΒ πήρε απο το ξεκίνημα

τα ηνία του αγώνα κι έφτασε να προηγείται ακόμη και με 6-

1. Σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης μόνο, ο Πανιώνιος

προσπάθησε να κάνει το come back και με ένα σερί 3-0 πλη-

σίασε στα δυο τέρματα. Όμως μόνο προσωρινά, αφού και

πάλι οι παίκτες του ΝΟΒ με την καθοδήγηση του Τεο Λο-

ράντου διατήρησαν τη διαφορά και στο τέλος πανηγύρισαν

έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου.

“Είναι ευχής έργον η επιστροφή της Βουλιαγμένης στην κο-

ρυφή αυτής της κατηγορίας, που είναι ο προθάλαμος για τις

ανδρικές ομάδες και την Εθνική ανδρών. Αξίζουν πολλά συγ-

χαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές για την επι-

τυχία αυτή που εύχομαι και πιστεύω να έχει συνέχεια”, τόνισε

ο Τεο Λοράντος μετά το τέλος του μεγάλου τελικού.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 0-2, 1-1,3-1

ΝΟΒ: Χάρε Ντόμινικ, Λουϊζίδης Χρήστος 3, Περατινός Γιώργος 1,

Κοντογιώργος Γιάννης 2, Ποταμιάνος Ευάγγελος 1, Μαυρωτάς Λε-

ωνίδας, Μασμανίδης Οδυσσέας, Καπετανάκης Γρηγόρης

Γιούρλας Γιάννης, Χελιουδάκης Λευτέρης, Φούρλας Θάνος, Φανός

Στάθης, Ματσούκης Σπύρος, Τούλης Αδάμ, Τόκας Βασίλης, Πρω-

τοπαπάς Άρης, Κόλλιας Κωνσταντίνος 

Πανιώνιος: Καρακάσης 3, Δρακόπουλος 1, Κουράκης 1

Πρωταθλητές Ελλάδας οι Νέοι του Ν.Ο.Βουλιαγμένης

ΑΔΑ:  Β4ΩΗΩΛΝ-Β6Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρκόπουλο   4-4-2012

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 5010

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 172.200,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και  με

κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά  για την:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογισμού δαπάνης 172.200,00 € με ΦΠΑ 23%, σύμ-

φωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκο-

πούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το

Π.Δ 28/1980, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς

αυτές εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας την 2η ΜΑΪΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ

(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης

τιμής της υπ αριθμ 4/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου συμπεριλαμβανο-

μένου του Φ.Π.Α, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που

θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας.

Όταν η προσφορά αφορά συγκεκριμένες ομάδες εργασιών, γίνεται δεκτή

και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσο-

στό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέ-

της, αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των ομάδων

εργασιών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση

περιορίζεται για το μέρος των ομάδων εργασιών που καλύπτεται από την

εγγύηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των

όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητή-

σουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ

– 13:00μμ στο τηλ 2299020167. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου  Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

3o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας 

To 3o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας επανιδρύθηκε

το 2010 όταν διαμόρφωσε έναν εξαιρετικά περιποιημένο

χώρο μέσα στο πάρκο Ηρώων (Νηρέως & Διός).

Τα εγκαίνια έγιναν 25 Απριλίου με αρχηγό συστήματος

τον Δημοσθένη Δόγκα.

Από το 1910 μέχρι σήμερα το ΣΕΠ παρέχει εξωσχολική

αγωγή στα Ελληνόπουλα με την ευθύνη και την επίβλεψη

εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών που τα βοηθούν να

ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τα ενδιαφέ-

ροντά τους και να αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας,

συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς.

Ο ΣΕΠ δέχεται κάθε νέο αγόρι ή κορίτσι από 7 έως 19 ετών.

Ο χωρισμός των μελών γίνεται ανάλογα με την ηλικία:

Λυκόπουλα 7-10 ετών,  Πρόσκοποι 11-14 ετών

Ανιχνευτές 15 – 18 ετών

Γράφαμε στο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ  υπ’ αρ. 631/1.5.10

«...οι Ναυτοπρόσκοποι της Βούλας, με τις στολές τους
βρίσκονται μπροστά στο χώρο που δημιούργησαν δου-
λεύοντας σκληρά μήνες ολόκληρους για να στεγαστούν
και να επαναδραστηριοποιηθούν μετά από μία μεγάλη
απουσία, αφού δεν υπήρχε στέκι.
Είναι η ώρα των εγκαινίων! Ο χώρος βρίσκεται κάτω από
τις κερκίδες του μπάκσετ στο πάρκο της οδού Νηρέως.
Εντυπωσιαστήκαμε, όταν βρεθήκαμε μέσα στο χώρο, από
την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει σε επένδυση· με
φαντασία και γούστο και πάρα μα πάρα πολύ προσωπική
δουλειά.
...Ολοι οι βαθμοφόροι εκπρόσωποι αλλά και οι θεσμικοί
χαιρέτισαν την επαναλειτουργία των ναυτοπροσκόπων».

Από το αρχείο του Αλέξη Ασλάνη, 3ο Σ.Ν/Π Βούλας

Τ.Ε. Γλυφάδας - Βούλας, ΑΓΜ 14275, 28.11.2001, που με πολύ

αγάπη συγκεντρώνει όλα αυτά τα χρόνια.

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΛΝ-ΙΦΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρκόπουλο   4-4-2012

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ. Πρωτ. : 5033

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για

τη μίσθωση ακινήτου στο Πόρτο-Ράφτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.

270/1981, του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ 51541/19.12.2011 έγ-

γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα

σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης δηλαδή έως

και τις 30 Απριλίου 2012 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αί-

τηση στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο

που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται

στην αναλυτική διακήρυξη. 

Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου ενδιαφέρεται να μισθώσει ισόγειο κτή-

ριο εμβαδού από 100 τ.μ έως 150 τ.μ με  δυνατότητα στάθμευσης τουλά-

χιστον πέντε (5) οχημάτων. Το κτήριο θεωρείται προτιμητέο, όταν είναι

εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες και πρέπει να βρίσκε-

ται σε κεντρικό σημείο του οικισμού του Πόρτο-Ράφτη και κατά προτίμηση

επί της λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη και μέχρι το ύψος της διασταύρωσης του

λιμανιού. 

Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλό-

τητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της

διακήρυξης. 

Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-

ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και

η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο Μαρκοπούλου, τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ. 22990

20000, 22990 20167. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου  Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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“Οι πολιτικές των μνημονίων που εφαρμό-

ζονται, προωθούν την ακραία λιτότητα”,

επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ.

Φώτης Κουβελης, κατά την παρουσίαση ης

πολιτικής πρότασης του κόμματος του ενώ-

πιον δημοσιογράφων, τη Δευτερα 9 Απρι-

λιου.

Επέρριψε σοβαρή ευθύνη για το μνημόνιο

στους “διαχειριστες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ.

αλλά θεωρεί ότι η δανειακή σύμβαση δια-

μορφώνει δεσμευτικό πλαίσιο, μια “πραγ-

ματικότητα” για η χώρα και την  επερχόμενη

κυβέρνηση. Θεωρεί όμως ότι “υπάρχει ηδυ-

νατότητα ν’ αναθεωρηθούν ορισμένες βα-

σικές ρυθμίσεις”.

Αφού αποτύπωσε τις δυο υπάρχουσες αν-

τίθετες τασεις επ’ αυτού - “απαρέγκλιτη

εφαρμογή του μνημονίου, απ’ τη μια, τάση

που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Ε., και απ’

την άλλη ανατροπή του μνημονίου - ανέ-

λυσε τη δικη του πρόταση, για “τροποποι-

ήσεις του συμφωνημένου πλαισίου” εντός

ευρωζώνης.

Ηττα της πολιτικής 

η κυβέρνηση Παπαδήμου

Σ’ ερώτησή μας, γιατί δεν εξετάζεται το εν-

δεχόμενο καταγγελίας του μνημονίου ως

ανυπόστατο, δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη

μας, η κυβέρνηση Παπαδήμου που τη συ-

νήψε είναι συνταγματικώς παράνομη, απάν-

τησε με τον ήπιο τροπο που τον

χαρκατηρίζει: «Οταν καταψήφισα την κυ-
βέρνηση Παπαδήμου στη Βουλή είχα πει ότι
“η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι ήττα της πο-
λιτικής” και είχα επισημάνει τον κίνδυνο να
μετατρέψει “την οικονομική κρίση σε κρίση
της Δημοκρατίας”».
Στον πυρήνα της προγραμματικής πρότα-

σης της ΔΗΜ.ΑΡ. βρίσκονται οι εξής βασι-

κές πτυχές, είπε:
• Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότη-

τας, διαφορετικά μέτρα ισοδύναμου δημοσιονο-

μικού αποτελέσματος που στοχεύουν στο δίκαιο

επιμερισμό των βαρών με αυξημένη συμμετοχή

των κατεχόντων και  καταπολέμηση της φορο-

διαφυγής. 

• Αντιμετώπιση του κινδύνου παράλυσης της οι-

κονομίας, αναπτυξιακή ώθηση απαλλαγμένη από

τις στρεβλώσεις του παρελθόντος,  προώθηση

μιας νέου τύπου ανάπτυξης με απασχόληση, οι-

κονομική δημοκρατία και περιβαλλοντική προ-

στασία.

• Άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης του πληθυ-

σμού, δημιουργία άμεσου δικτύου κοινωνικής

προστασίας και ανασυγκρότηση του κοινωνικού

κράτους. 

• Λήψη μέτρων για την αναδιοργάνωση των το-

μέων υγείας, παιδείας, πολιτισμού, ασφάλειας

αφενός ως δικαιωμάτων και αφετέρου ως διαδι-

κασία ανάταξης της ελληνικής κοινωνίας 

• Ανατροπή του πολιτικού συστήματος και των

κατεστημένων, ριζική αναδιοργάνωση του κρά-

τους και της δημόσιας διοίκησης. 

Και συμπλήρωσε λέγοντας μεταξύ άλλων:

Ο χαρακτήρας των πολιτικών και των μέτρων

μέσα από τα οποία θα καταστεί δυνατή η παρα-

μονή  της χώρας στην ευρωζώνη αποτελεί το

κύριο  ζήτημα. Η αταλάντευτη προσήλωση σε

αυτήν την παραμονή δεν ισοδυναμεί με απο-

δοχή των συντηρητικών πολιτικών που ασκούν-

ται στην Ευρώπη, ούτε με τα αναποτελεσματικά

και άδικα.  μνημόνια προσαρμογής.

― Το μνημόνιο υπάρχει αντικειμενικά πέρα από

τις προθέσεις μας, ενώ η αλλαγή του θα προκύ-

ψει μέσα από ένα συνδυασμό αναγκαίων μεταρ-

ρυθμίσεων και κοινωνικών – πολιτικών αγώνων

με προτάσεις που μπορούν να διεκδικηθούν,

ώστε η  αντιμετώπιση της κρίσης χρέους να

γίνει μέσα από πολιτικές ανάπτυξης και απα-

σχόλησης, η κοινωνία να μη διαλυθεί και να μη

ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας. 

Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί σε 6 τρο-

ποποιήσεις, τις οποίες συγκεκριμενοποιούμε:

• Διαφορετικά μέτρα για την εξοικονόμηση 11,5

δις κυρίως  μέσω της περιστολής της σπατάλης,

της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αντι-

μετώπισης της φοροδιαφυγής

• Ευνοϊκότεροι διακανονισμοί σε σχέση με το

χρόνο κάλυψης του στόχου  μηδενικού  ελλείμ-

ματος και βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης του

χρέους,

• Άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου

που μείωσε τους κατώτατους μισθούς σε συν-

δυασμό με ένα διαφορετικό  πρόγραμμα ενίσχυ-

σης της ανταγωνιστικότητας

• Αλλαγή της πρόβλεψης  για δέσμευση όλων

των εσόδων στην εξυπηρέτηση του χρέους,

ώστε να υπάρξουν δυνατότητες ανάπτυξης δι-

κτύου κοινωνικής προστασίας

• Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποι-

ήσεων, με στόχο την αξιοποίηση και όχι την εκ-

ποίηση του δημόσιου πλούτου. 

• Ενίσχυση της ανάπτυξης με ωφέλεια για τους

πολλούς, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε

να αντιμετωπιστεί η ύφεση και να δοθεί ώθηση

στην οικονομική δραστηριότητα,  προς όφελος

των θέσεων εργασίας αλλά και των δημόσιων οι-

κονομικών.

Τόνισε ότι αποδέχεται την πρόκληση για μια κυ-

βερνώσα αριστερά, αλλά οι προϋποθέσεις που

θέτει για μια βιώσιμη κυβερνητική σύμπραξη

είναι:

― Σύμπτωση σε προοδευτικό πρόγραμμα

― Φερέγγυες πολιτικές και αξιόπιστα πρό-

σωπα. 

― Συμμετοχή στην ευρωζώνη και το ευρώ,

― παράλληλη δέσμευση για σταδιακή

απαγκίστρωση από τις επαχθείς ρυθμίσεις

του μνημονίου.

Κώστας Βενετσάνος

«Μια “πραγματικότητα” αναθεωρήσιμη»
για τον Φώτη Κουβέλη το Μνημόνιο

Το λένε οι κούκοι στα βουνά / κι οι πέρδικες στα πλάγια...

Στο δικό μας χέρι είναι, τούτη την Ανοιξη,  

να έρθει μια πραγματική 

Ανάσταση για την Ελλάδα
Ευχές από τους συνεργάτες της “Εβδόμης”


