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Ανατολικά της Αττικής...
Μια εφηµερίδα...
36.000 Φύλλα...
100.000 Αναγνώστες...
6 Καλλικρατικοί ∆ήµοι
(Κορωπί, Λαυρεωτική, Μαρκόπουλο, Παιανία,

Σαρωνικός, Σπάτα-Αρτέµιδα)

∆ιανοµή πόρτα-πόρτα...

Η ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
κάνει τη ∆ιαφορά!
Εµπιστευτείτε την για τη σωστή και
αντικειµενική ενηµέρωσή σας...
∆ιαφηµιστείτε σε µια εφηµερίδα
που διαβάζεται και µοιράζεται...

Η 24ωρη ενηµέρωσή σας!

www.exanatolis.gr
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×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá
Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é á-
ðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò.
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ
Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, ç-
ëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìå-
íç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéå-
èíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

από το Στέργιο-∆ηµήτρη Κοπτερίδη

Ößëåò êáé ößëïé,

H ðñïóðÜèåéÜ ìáò ôñßôùóå ëïéðüí. Ìßá ðñïóðÜèåéá äý-
óêïëç êáé ðïëëÝò öïñÝò åðßðïíç áöïý óå üëïõò óáò

åßíáé ðëÝïí ãíùóôü üôé ðïôÝ äåí ôáõôéóôÞêáìå ìå êïììáôé-
êïýò ìç÷áíéóìïýò, ìå õðïõñãïýò, âïõëåõôÝò, äçìÜñ÷ïõò
êáé ãåíéêüôåñá ìå ôï «óýóôçìá» êáé áõôÞ âÝâáéá ôçí «ðïëõ-
ôÝëåéá» ìáò ôçí äþóáôå åóåßò, ðïõ áðü ôï ðñþôï ìáò öýë-
ëï ìáò óôçñßîáôå êáé ìáò åìðéóôåõèÞêáôå äßíïíôάò ìáò ôçí
äõíáôüôçôá ôçò åëåýèåñçò êáé áíôéêåéìåíéêÞò ìáò Üðïøçò.
Ôñßá ÷ñüíéá äßíïõìå êáèçìåñéíÜ åîåôÜóåéò áöïý åêôüò ôçò
Ýíôõðçò ìçíéáßáò åöçìåñßäáò ìáò, ç ìåãÜëç áíôáðüêñéóÞ
óáò åßíáé êáé óôçí çìåñÞóéá çëåêôñïíéêÞ ìáò åöçìåñßäá
www.exanatolis.gr ðïõ åéëéêñéíÜ ç åðéóêåøéìüôçôá, Ý÷åé
îåðåñÜóåé êáé ôéò ðéï áéóéüäïîåò ðñïσδοκίες ìáò!
Όλοι οι συνεργάτες µου και εγώ ðïõ αποτελούµε
ôçí ïéêïãÝíåéá ôçò Åî ÁíáôïëÞò, óáς ïöåßëïõìå ìÝ-
óá áðü ôçí êáñäéÜ ìáò Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ. Êáé
óõíå÷ßæïõìå üëïé ìáæß áðôüçôïé ìå ôçí ßäéá ðïëéôéêÞ
êáé öéëïóïößá ðïõ ìáò Ý÷åé áíáäåßîåé ùò Ýíá áðü ôá
ðéï Ýãêõñá ôïðéêÜ ÌÌÅ.
Ëüãù ôïõ åðåôåéáêïý ìáò ôåý÷ïõò ðïõ
êñáôÜôå Þäç óôá ÷Ýñéá óáò, áðïöáóßóá-
ìå íá óáò êÜíïõìå äþñï êÜôé ôï áðïêá-
ëõðôéêü êáé ðáñÜëëçëá óõãêëïíéóôéêü ðïõ
èá óáò «áíáãêÜóåé» íá öõëÜîåôå áõôü ôï ôåý-
÷ïò óôï áñ÷åßï óáò.
Êáé áíáöÝñïìáé âÝâáéá óôçí áðïêáëõðôéêÞ óõíÝ-
íôåõîç ôïõ êáèçãçôÞ ê. Ãéþñãïõ ÊáóéìÜôç ðïõ ìáò
Ýêáíå ôçí éäéáßôåñç ôéìÞ íá ìáò åìðéóôåõèåß, ðñïêåé-

ìÝíïõ íá åíçìåñùèïýí ïé áíáãíþóôåò ìáò ãéá ôï ôé ðñáã-
ìáôéêÜ Ý÷åé óõìâåß ìå ôéò óõìâÜóåéò ìåôáîý ôïõ Åëëçíéêïý
ÊñÜôïõò ôçò Ôñüéêáò êáé ôïõ ÄÍÔ.
Åßíáé íá áíáôñé÷éÜæåé êáíåßò ìå áõôÝò ôéò áðïêáëýøåéò ôïõ
êáèçãçôÞ. ÏõóéáóôéêÜ äçëáäÞ ìÝóá áðü ôçí óõíÝíôåõîç
âãáßíåé ôï óõìðÝñáóìá üôé ôïõò ôá äþóáìå üëá! Äåí öñï-
íôßóáìå íá êñáôÞóïõìå ïýôå ôï äéêáßùìá ôçò ÅèíéêÞò ìáò
Êõñéáñ÷ßáò!
ÌáêÜñé íá åõïäùèïýí ïé ðñïóðÜèåéåò ôïõ êáèçãçôÞ êáé
ôùí óõíåñãáôþí ôïõ óôçí ðñùôïâïõëßá ðïõ Ý÷ïõí Þäç îå-
êéíÞóåé ìÝóù ôçò äéêáóôéêÞò ïäïý, êáôáããÝëëïíôáò üëç
ôçí äéáäéêáóßá ôçò óõìöùíßáò ùò áíôéóõíôáãìáôéêÞ.
Ïé ðáôñéþôåò áõôïß Ý÷ïõí óêïðü óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí äé-
êáéùèïýí áðü ôï ÓôÅ ðïõ Ý÷ïõí êáôáöýãåé, íá áðåõèõí-
èïýí áêüìç êáé óôá ÅõñùðáúêÜ äéêáóôÞñéá.
Åìåßò óå áõôü ôïí áãþíá èá τους óôáèïýìå óõìðáñá-
óôÜôåò äéüôé ôåëéêÜ êÜðïéïé ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí, üôé ç
ðáôñßäá ìáò äåí åßíáé îÝöñáãï áìðÝëé. ¼ðùò åßðå êáé ï

Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò óå ðñüóöáôç óõíÝíôåõîÞ ôïõ
“äåí ìðïñåß áíåîÝëåãêôá ôï 20% íá áðïöáóßæåé êáé
íá äåóìåýåé ôá åðüìåíá ôïõëÜ÷éóôïí 20 ÷ñüíéá ôï

õðüëïéðï 80% ôïõ åëëçíéêïý ðëçèõóìïý. Åßíáé ðá-
ñÜëïãï…”.
¼ëïé áõôïß ïé Üíèñùðïé ëïéðüí ìå ôéò åíÝñãåéÝò
ôïõò áõôÝò ìáò åìðíÝïõí êáé ìáò áðïäåéêíýïõí
Ýìðñáêôá, üôé ìðïñåß íá õðÜñîåé êÜðïéï öùò
óôï ôïýíåë áñêåß, íá ìçí στεκόµαστε áðáèåßò
óôá ãåãïíüôá ðïõ óõìâáßíïõí ãýñù ìáò.

Óõíå÷ßæïõìå ëïéðüí áêÜèåêôïé äéüôé ï áãþíáò åßíáé
êïéíüò, åßíáé áãþíáò üëùí ìáò.

Êáëü ÐÜó÷á!
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Ô
ñéÜíôá ìáèçôÝò ôçò Á´ ÔÜîçò ôïõ Äçìïôéêïý êáé áñêåôïß

ãïíåßò, áøçöþíôáò ôéò ðñáãìáôéêÜ áíôßîïåò êáéñéêÝò

óõíèÞêåò, êáèÜñéóáí ôçí ðáñáëßá áðü ðëáóôéêÜ êáé öý-

ôåøáí ðéêñïäÜöíåò, ðëçóßïí ôçò ðáéäéêÞò ÷áñÜò.

Ï ÄÞìïò Ìáñêïðïýëïõ, óå óõíåííüçóç ìå ôç Â´ Åöïñßá Ðñïú-

óôïñéêþí êáé Êëáóóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí êáé ôï Ãåùñãéêü Óõíåôáé-

ñéóìü «Ìáñêü», åß÷å ðñï÷ùñÞóåé óôç ÷ùñïèÝôçóç êáé ôç äéÜíïé-

îç ôùí ëÜêêùí.

Åê ìÝñïõò ôïõ ÄÞìïõ, ôçí åðßâëåøç åß÷áí ç ãåùðüíïò ê. ¢ííá

ÐáëçïãéÜííç êáé ç ìç÷áíéêüò ðåñéâÜëëïíôïò ê. ÅõáããåëÞ Áíá-

ãíùóôïðïýëïõ. «Èá èÝëáìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïõò åêðáéäåõ-

ôéêïýò ôïõ Êïëëåãßïõ Áèçíþí ê. ËÜððá êáé ê. ÖéíÝ, ðïõ åðÝëå-

îáí ôï ÄÞìï Μαρκοπούλου ãéá áõôÞ ôïõò ôç äñÜóç, êÜíïíôáò

ðñÜîç ôç äéáôýðùóç üôé «ôï ðåñéâÜëëïí äåí ôï Ý÷ïõìå êëçñï-

íïìÞóåé, áëëÜ ôï Ý÷ïõìå äáíåéóôåß áðü ôá ðáéäéÜ ìáò», δήλωσε

ο ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου κ. Σωτήρης Μεθενίτης.

Με επιτυχία στέφθηκε η περιβαλλοντική δράση του Κολλεγίου ΑθηνώνΜε επιτυχία στέφθηκε η περιβαλλοντική δράση του Κολλεγίου Αθηνών

στην περιοχή Χαµολιά του ∆ήµου Μαρκοπούλουστην περιοχή Χαµολιά του ∆ήµου Μαρκοπούλου
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«Η οικογένεια
εντός µου»
Μ

ε διαδροµή 20 χρόνων στην καλλιτεχνική φωτογραφία, ο Επιµορφωτικός Σύλλο-
γος Παιανίας διοργανώνει µία ακόµα έκθεση µε τίτλο «Η οικογένεια εντός µου».
Οι µαθητευόµενοι των τµηµάτων φωτογραφίας του Επιµορφωτικού επέλεξαν

φέτος να ασχοληθούν µε ένα θέµα ιδιαίτερο, τον τρόπο που ο καθένας κουβαλάει την
«οικογένεια» µέσα του.
Εικόνες ατµοσφαιρικές, γεµάτες συναίσθηµα, φως, µυρωδιές απαρτίζουν την έκθεση αυτή,
που εκφράζει τους µυστικούς κόσµους 12 φωτογράφων.
Στην εικαστική αυτή διαδροµή αποτυπώνονται αγαπηµένα πρόσωπα σε στιγµές καθηµερι-
νές, ήρωες της απλής ζωής του καθενός µας, που ζουν, κινούνται και «γεµίζουν» µε κάθε
τρόπο τις στιγµές µας.
Στόχος της έκθεσης είναι ο θεατής να ταυτιστεί µε το φωτογραφικό «µάτι» και να επανε-
κτιµήσει το µικρό θησαυρό της ζωής του. Όποιος και να είναι.
Η έκθεση πραγµατοποιείται στο κτήριο του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Παιανίας.
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 13 Μα�ου 2011
∆ιάρκεια: 13 Μαίου έως 27 Μα�ου 2011.
Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά 6:00 - 9:00 µ.µ.

Στην εικαστική αυτή
διαδροµή αποτυπώνονται
αγαπηµένα πρόσωπα σε

στιγµές καθηµερινές, ήρωες
της απλής ζωής του

καθενός µας, που ζουν,
κινούνται και «γεµίζουν» µε
κάθε τρόπο τις στιγµές µας!

Έκθεση φωτογραφίας από τον Επιµορφωτικό Σύλλογο Παιανίας
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Ì
éá óðïõäáßá åêäÞ-
ëùóç âñÜâåõóçò
Ýñãùí ó÷åäéá-

óìïý ãñáììáôïóÞìùí ôùí
ìáèçôþí üëùí ôùí ôÜîåùí
ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ
Êïñùðßïõ ïñãáíþèçêå áðü
ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôùí
ÅñãáæïìÝíùí ôùí ÅëëçíéêÞ
Ôá÷õäñïìåßùí.
Ç ïìÜäá ó÷åäéáóôþí ãñáì-
ìáôïóÞìùí ôùí ÅË.ÔÁ.,
âñÜâåõóáí ôá ôñßá ðñþôá
Ýñãá ôùí ìáèçôþí ìå åéäéêÞ
óõëëåêôéêÞ êáóåôßíá åðÜñ-
ãõñùí ãñáììáôïóÞìùí ðïõ
áðåéêïíßæïõí ôá êëåììÝíá
ìÜñìáñá ôïõ Ðáñèåíþíá, á-
ðÝíåéìáí ôñåéò åðáßíïõò óå

Ýñãá ìáèçôþí. Åðßóçò, ðñï-
óöÝñèçêáí óå üëá ôá ðáéäéÜ
ôïõ ó÷ïëåßïõ öÜêåëïé ìå
ãñáììáôüóçìá éóôïñéêïý
ðåñéå÷ïìÝíïõ. Óå åðéóôïëÞ
ôïõ, ï Ðñüåäñïò ôïõ Ðïëéôé-
óôéêïý ÊÝíôñïõ ÅñãáæïìÝ-
íùí & Óõíôáîéïý÷ùí ÅËÔÁ,

ê. ×ñÞóôïò ÁíäñåïõëÜêçò å-
ðéóçìáßíåé, ìåôáîý Üëëùí, ü-
ôé Ýíáò áðü ôïõò óôü÷ïõò
ôçò åêäÞëùóçò âñÜâåõóçò
åßíáé «íá åðáéíÝóïõìå êáé íá
åíéó÷ýóïõìå ôçí ðñïóðÜ-
èåéá ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôïõ ó÷ï-
ëåßïõ êáé ôùí ÄáóêÜëùí ôïõ
ó÷ïëåßïõ íá áíáäåßîïõí ôçí
éäÝá êáé ôçí áîßá ôïõ öéëïôå-
ëéóìïý óôá ðáéäéÜ». Óôçí åê-
äÞëùóç óõììåôåß÷å ôï Ôá-
÷õäñïìéêü & Öéëïôåëéêü
Ìïõóåßï ôùí ÅËÔÁ üðïõ ç
êá ×Üúäïõ, áñ÷áéïëüãïò ôïõ
Ìïõóåßïõ, ðñïÝâç óå ìéá
óýíôïìç ðáñïõóßáóç ôçò é-
óôïñßáò ôùí ãñáììáôïóÞ-
ìùí êáé áíÝäåéîå ôçí éóôïñé-

êÞ áîßá ôçò óõëëåêôéêÞò
ðñáêôéêÞò.
Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ 2ïõ Äçìï-
ôéêïý Ó÷ïëåßïõ, ê. ÄçìÞ-
ôñéïò Êþíóôáò óôçí ïìéëßá
ôïõ áíáöÝñèçêå óôéò ðñï-
óùðéêÝò öéëïôåëéêÝò ôïõ å-
ìðåéñßåò êáé åðáßíåóå ìå ôçí

óåéñÜ ôïõ ôïõò ìáèçôÝò êáé
ôéò ìáèÞôñéåò, ôï åêðáéäåõôé-
êü ðñïóùðéêü êáé éäéáßôåñá
ôçí êá Êáôåñßíá ÓôñáôÜêïõ
åêðáéäåõôéêü åéêáóôéêþí ôå-
÷íþí ôïõ ó÷ïëåßïõ. Óôç óõ-
íÝ÷åéá ôïí ëüãï Ýëáâå ç êá
ÓôñáôÜêïõ, ç ïðïßá áíá-

öÝñèçêå óôï ðùò óõíÝëáâå
ôçí éäÝá áõôÞò ôçò Ýêèåóçò
ìÝóá áðü ôï ìÜèçìá ôçò æù-
ãñáöéêÞò êáèþò êáé óôçí
äéáäéêáóßá ìå ôçí ïðïßá áõ-
ôÞ ç éäÝá ïäÞãçóå ó’ Ýíá
«ôáîßäé» åìðíåýóåùí ó÷åäéá-
óìïý ãñáììáôïóÞìùí áðü

ôïõò ìáèçôÝò ôçò. Ìßëçóáí
åðßóçò, ï ê. Êùíóôáíôßíçò
óýìâïõëïò Öéëïôåëéóìïý
ôùí ÅËÔÁ ï ïðïßïò Ýêáíå ëü-
ãï ãéá ôçí áîßá ôùí Ýñãùí
ôùí ìáèçôþí ðïõ åíôõðùóß-
áóáí ôïõò êñéôÝò åíþ ï Ðñü-
åäñïò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝ-
íôñïõ ôùí ÅñãáæïìÝíùí ÅË-
ÔÁ ê. ×ñ. ÁíäñåïõëÜêçò
ðñïÝâç óå éóôïñéêÝò áíáöï-
ñÝò ãéá ôçí óõíÝ÷åéá ôïõò
åëëçíéóìïý êáé ðùò áõôÞ
óõíäõÜæåôáé ìå ôçí äñáóôç-
ñéüôçôá ôïõ Öéëïôåëéóìïý
êáé ôçí éóôïñéêÞ ðïñåßá ôïõ
åëëçíéêïý ãñáììáôïóÞìïõ.
ÐáñÝóôçóáí åðßóçò ç êá
Êïõêïëßíïõ áðü ôçí Äéåý-
èõíóç Öéëïôåëéóìïý ôùí ÅË-
ÔÁ, ç êá ÅëÝíç ÑéóâÜ áðü
ôéò Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò ôùí
ÅËÔÁ êáé ï ê. ÉùÜííçò Êáôé-
ìåñôæüãëïõ, óõíåñãÜôçò
ÄÞìïõ Êñùðßáò.
Ôïí ÄÞìáñ÷ï Êñùðßáò ê.Äç-
ìÞôñéï Êéïýóç êáé ôïí Áíôé-
äÞìáñ÷ï Ðáéäåßáò ê.ÁíäñÝá
Íôïýíç åêðñïóþðçóå ç äç-
ìïôéêÞ óýìâïõëïò êá Ãåùñ-
ãßá Èåï÷Üñç-Ìðïýôóç. Óôïí
÷áéñåôéóìü ôçò ìåôÝöåñå ôéò
åõ÷áñéóôßåò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ
êáé ôüíéóå üôé ï ÄÞìïò Êñù-

ðßáò óôçñßæåé êÜèå äçìéïõñ-
ãéêÞ ðñùôïâïõëßá ôùí ðáé-
äéþí ôïõ Êïñùðßïõ. Ôïí Óýë-
ëïãï ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí
ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ
åêðñïóþðçóáí ç Ðñüåäñïò
êá ÄÞìçôñá ËÜìðñïõ êáé ôá
ìÝëç ôïõ Ä.Ó ÉùÜííá Ëáãïý,
ÄÝóðïéíá Êáæáêßäïõ êáé Êá-
ôåñßíá Äñßôóá-Ðáðáìé÷Üëç.

Βραβεύτηκαν τα έργα των
µαθητών:
1ο βραβείο :
Σπύρος Καλαµιώτης
από την τάξη Β3, το Νο3
2ο βραβείο :
Ευητίνα Καπερώνη
από την τάξη ∆1, το Νο11
3ο βραβείο :
Άννα Ντοκάι
από την τάξη Ε1, το Νο8

Έπαινοι απονεµήθηκαν
στα έργα των µαθητών :
1ος έπαινος:
Μιχάλης Μεθενίτης
από την τάξη Α1 το Νο8
2ος έπαινος:
Χριστίνα Κουκουλιτάκη
από την τάξη Γ1, Νο11
3ος έπαινος :
Κατερίνα Γκίκα
από την τάξη ΣΤ2 , Νο 5.

Βραβεύσεις και έπαινοι
Εντυπωσιακή συµµετοχή του 2ου ∆ηµοτικού σχολείου Κορωπίου

Το δεύτερο βραβείο παρέλαβε
η Ευητίνα Καπερώνη

από τον κ. Κωνσταντίνη,
σύµβουλο Φιλοτελισµού των ΕΛΤΑ



Ç
ðñùôïâïõëßá ôçò ïñãÜíù-
óçò áíÞêåé óôï ÊÝíôñï
ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáß-

äåõóçò (ÊÐÅ) Ëáõñßïõ óå óõíåñ-
ãáóßá ìå ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí êáé
Êçäåìüíùí ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý
Ëáõñßïõ. Óôü÷ïò ôçò óõãêåêñéìÝ-
íçò çìåñßäáò Þôáí ç ïñèÞ åíçìÝ-
ñùóç ôùí ðïëéôþí – ãïíÝùí ó÷åôé-
êÜ ìå ôï ðñüâëçìá ôçò ñýðáí-
óçò ôùí åäáöþí ôùí ó÷ïëåßùí ìå
âáñÝá ìÝôáëëá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá
èÝìá ðïõ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü Ý÷åé
óõæçôçèåß ðïëý, ðñïêáëþíôáò ðïé-
êßëá ó÷üëéá. Äå èá ìðïñïýóå íá ãß-
íåé äéáöïñåôéêÜ, áöïý ç õãåßá ôùí
ðïëéôþí êáé êõñßùò ôùí ðáéäéþí á-
ðïôåëåß, Þ ôïõëÜ÷éóôïí ðñÝðåé íá á-
ðïôåëåß, ôç íïýìåñï Ýíá ðñïôå-
ñáéüôçôá êÜèå äÞìïõ.
Óôçí çìåñßäá äåí åßäáìå ôïõò å-
ðéóÞìïõò, ïé ïðïßïé åß÷áí ðñï-
óêåêëçèåß, êáé óõãêåêñéìÝíá ôïí
ÐåñéöåñåéÜñ÷ç, ê. Óãïõñü, åê-
ðñüóùðï ôïõ ÏÓÊ, åêðñüóùðï
áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé åéäé-
êüôåñá áðü ôç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç
ÕãåéïíïìéêÞò Ìç÷áíéêÞò êáé Õãéåé-
íÞò ÐåñéâÜëëïíôïò, êáé áðü ôï Õ-
ðïõñãåßï Ðáéäåßáò. ÌïíÜ÷á áðü ôï
Õðïõñãåßï Õãåßáò åíçìÝñùóáí
ðùò äåí èá ìðïñÝóïõí íá ðáñåõ-
ñåèïýí.
Ôïí ðñüëïãï ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíá-
ãêáéüôçôá ôçò åíçìÝñùóçò ôùí ãï-
íÝùí ôùí ìáèçôþí, áëëÜ êáé ãåíéêü-
ôåñá ôùí ðïëéôþí ôïõ Ëáõñßïõ, Ý-
êáíáí ï ê. Ðáðáäüðïõëïò ÄçìÞ-
ôñçò, Õðåýèõíïò ÊÐÅ Ëáõñßïõ, êáé
ç ê. Ìé÷áçëßäïõ ÅéñÞíç, Åêðáéäåõ-
ôéêüò ÊÐÅ Ëáõñßïõ.

Ï ê. Ðáðáäüðïõëïò, åõ÷áñßóôçóå
ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò êáé éäéáßôå-
ñá ôïõò ðñþçí äçìÜñ÷ïõò, ê. Ëïõ-
êÜ êáé ê. Éáôñïý, ôïõò áíôéäçìÜñ-
÷ïõò, ê. Âëá÷ïãéÜííç êáé ê. Êáôóïõ-
íÜêç, ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÌÅË, ê.
ÂëÜíôï, üðùò åðßóçò êáé üëïõò

ôïõò åéóçãçôÝò. ×Ü-
ñçêå ìÜëéóôá ãéá ôç ìå-
ãÜëç óõììåôï÷Þ ôïõ
êüóìïõ óôçí åíçìåñù-

ôéêÞ áõôÞ çìåñßäá. ÁíÝ-
öåñå ðùò ç ðñþçí ñõðïãüíïò Ãáë-
ëéêÞ Åôáéñåßá óôï ôÝëïò Ý÷åé ìåôá-
ðïéçèåß óýìöùíá ìå ôçí áåéöüñï á-
íÜðôõîç, óå Ýíá Ôå÷íïëïãéêü ÐÜñ-
êï. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá óðïõäáßá åîÝ-
ëéîç, óýìöùíá ìå ôïí ê. Ðáðáäü-
ðïõëï. ÄÞëùóå ùóôüóï åõáéóèçôï-
ðïéçìÝíïò, áëëÜ êáé öïâéóìÝíïò ü-
óïí áöïñÜ ôçí áóöÜëåéá ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò óôï ïðïßï æïõí åêèÝôï-
íôáò êáèçìåñéíÜ ôïõò åáõôïýò
ôïõò. ¼ôáí ëïéðüí äçìéïõñãÞèçêå
óôï Ôå÷íïëïãéêü ÐÜñêï ôï åñãá-
óôÞñé ôçò ìÝôñçóçò ôùí âáñÝùí
ìåôÜëëùí, Ýãéíáí êÜðïéåò ìåôñÞ-
óåéò ôïõ åäÜöïõò áðü ôçí ê. Ìé÷á-
çëßäïõ óôï ÷þñï óôïí ïðïßï Ýðáéæå
ôï ðáéäß ôçò ìå ôá ÷þìáôá êáé óõ-
ãêåêñéìÝíá óôï íçðéáãùãåßï. Ïé ìå-
ôñÞóåéò áõôÝò, óýìöùíá ìå ôïí ê.
Ðáðáäüðïõëï Þôáí ðïëý áíçóõ÷ç-
ôéêÝò, ãé’ áõôü êáé ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå ç óõãêåêñéìÝíç çìåñßäá.

Ç ê. Ìé÷áçëßäïõ áíÝöåñå óõãêå-
êñéìÝíá ðùò ìå ðñïóùðéêÞ ôçò
ðñùôïâïõëßá, ðÞñáí ïêôþ äåßãìá-
ôá áðü ôï ðñïáýëéï ôïõ 1ïõ êáé
3ïõ íçðéáãùãåßïõ ðÝñõóé ôïí Öå-
âñïõÜñéï ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé áíÜ-
ëõóç. Ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá âãÞ-
êáí ôïí Éïýíéï êáé áíáñôÞèçêáí ôïí
Ïêôþâñéï óôá ó÷ïëåßá, êáèþò óýì-
öùíá ìå ôçí ê. Ìé÷áçëßäïõ ôïõò êá-
ëïêáéñéíïýò ìÞíåò ðïõ äéáìåóïëÜ-
âçóáí äåí Ýãéíå êÜðïéá åíÝñãåéá á-
ðü ôïí ôüôå ÄÞìáñ÷ï ãéá ôçí åðßëõ-
óç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. ÁëëÜ êáé ïé
ôþñá óõãêõñßåò Ý÷ïõí öÝñåé óå á-
äñÜíåéá ôçí åðßëõóç ôïõ. Äéåõêñßíé-
óå ðùò óôü÷ïò ôçò çìåñßäáò äåí á-
ðïôåëåß ç äõóöÞìéóç ôçò ðüëçò,
áëëÜ ç ðñïóðÜèåéá åðïýëùóçò ôçò
óõãêåêñéìÝíçò ðëçãÞò, ìÝóù ôçò
óùóôÞò åíçìÝñùóçò ôùí ðïëéôþí
áëëÜ êáé ôçò äÝóìåõóçò ôùí áñìü-
äéùí öïñÝùí ãéá ôá Ýñãá ðïõ åßíáé
áíáãêáßï íá ðñáãìáôïðïéçèïýí.

Ðñþôïò åéóçãçôÞò Þôáí ï ê. Äçìç-
ôñéÜäçò ÁëÝîáíäñïò, ÄéåõèõíôÞò

ôçò Äéåýèõíóçò Ãåù÷çìåßáò
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÉÃÌÅ,
áíáöÝñïíôáò ðùò åßíáé ç äåý-
ôåñç Þ ôñßôç öïñÜ ðïõ ðáñïõ-
óéÜæïíôáé ôá óõãêåêñéìÝíá äå-
äïìÝíá êáé êáèçóõ÷Üæïíôáò
ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò íá ìç
èïñõâçèïýí. Ôüíéóå ðùò ç ðá-
ñÝìâáóç Ýðñåðå íá Ý÷åé ãßíåé á-
ðü ôï 1940, êáèþò áðü ôüôå Þôáí
ãíùóôü ôï ðñüâëçìá. Äåß÷íïíôáò
ìÜëéóôá ôá óõãêåêñéìÝíá äåäïìÝ-
íá óôï åîùôåñéêü, ïé Üíèñùðïé
äéåñùôïýíôáé ãéá ðïéï ëüãï äåí Ý-
÷åé ðáñÝìâåé ç Ðïëéôåßá. ÁíÝöåñå
ðùò ôï ðñüâëçìá äçìéïõñãÞèçêå
óôï Ëáýñéï, áëëÜ êáé óôç Ëáõñåù-
ôéêÞ ÷åñóüíçóï ãåíéêüôåñá, êáèþò
ç ðåñéï÷Þ åß÷å ôçí ôý÷ç êáé ôçí áôõ-
÷ßá íá åßíáé ðëïýóéá óå ìåôáëëåý-
ìáôá. ×áñáêôÞñéóå ìÜëéóôá ôç Ëáõ-
ñåùôéêÞ Ýíá áðÝñáíôï ìïõóåßï,
ðïõ èá ìðïñïýóå íá áíáðôýîåé
ðïéïôéêü ôïõñéóìü êáè’ üëç ôç äéÜñ-
êåéá ôïõ ÷ñüíïõ. Ùóôüóï, ôï êïì-
ìÜôé áõôü ìÝíåé áíåêìåôÜëëåõôï, õ-
ðïóôÞñéîå. Íá óçìåéùèåß üôé ç ñý-
ðáíóç ôçò ËáõñåùôéêÞò Ý÷åé îåêé-
íÞóåé 3.500 ÷ñüíéá ð.×., üôáí êáé îå-
êßíçóå ç åêìåôÜëëåõóç ôùí ìåôáë-
ëåõìÜôùí. Ãéá ôçí ìüëõíóç ôçò ðå-
ñéï÷Þò Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÝò ìåëÝôåò
êáé Ý÷ïõí ãñáöôåß ôüìïé âéâëßùí. Ç
ËáõñåùôéêÞ ÷åñóüíçóïò êáëýöèç-
êå ìå 698 äåßãìáôá óå ðåñßðïõ 170
ôåôñáãùíéêÜ ÷ëì. Óýìöùíá ìå ôá á-
ðïôåëÝóìáôá, Ýíá ðïëý ìåãÜëï ìÝ-
ñïò ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé ñõðáóìÝíï
ìå áñóåíéêü, êÜäìéï, ìüëõâäï êáé
áíôéìüíéï. Óýìöùíá ìå ôïí äåßêôç
åðéêéíäõíüôçôáò ãéá ïéêéóôéêÝò ðå-
ñéï÷Ýò, ôïõëÜ÷éóôïí ôï 80% ôçò ðå-
ñéï÷Þò åßíáé ñõðáóìÝíç ìå áñóåíé-
êü, êÜäìéï, ÷ñþìéï, ÷áëêü, íéêÝëéï,
ìüëõâäï, áíôéìüíéï êáé øåõäÜñãõ-
ñï. Ï áíôßóôïé÷ïò ìÜëéóôá äåßêôçò
ãéá ôéò êáëëéÝñãåéåò, ÷áñáêôçñßæåé
ó÷åäüí ïëüêëçñç ôçí ðåñéï÷Þ áðá-
ãïñåõôéêÞ ãéá êáëëéÝñãåéåò.
Ç ìåëÝôç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå
áðü ôï ÉÃÌÅ êáé ôï ÅÌÐ Ýäùóå ôå-
ëéêÝò ðñïôÜóåéò ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôïõ ÷þñïõ êáèþò ôçí ïéêï-
íïìéêÞ äéÜóôáóç. Ç äåéãìáôïëçøßá
Ýãéíå áðü ôï åäáöéêü êÜëõììá, ôç
óêüíç ôùí óðéôéþí, ôá ìåôáëëïõñãé-
êÜ áðïññßììáôá, ôï ìçôñéêü ðÝôñù-
ìá, ôï õðüãåéï íåñü êáé ôá öõôÜ. Å-
ðßóçò Ýãéíå êïêêïìåôñéêÞ áíÜëõóç
ôùí ìåôáëëïõñãéêþí áðïññéììÜ-
ôùí êáé ôïõ åäáöéêïý êáëýììáôïò
êáé ÷çìéêÞ áíÜëõóç êÜèå êëÜóìá-
ôïò. Åðßóçò ùò äåßãìá ÷ñçóéìïðïé-
Þèçêå áßìá ðáéäéþí áðü ôçí ôåëåõ-
ôáßá åðéäçìéïëïãéêÞ ìåëÝôç(1988).
Ïé ÷áñôïãñáöÞóåéò Ýãéíáí óå êëß-
ìáêá 1:5000. Ôåëéêüò óôü÷ïò ôïõ
Ýñãïõ áðïêáôÜóôáóçò åäÜöïõò
óôï äÞìï Ëáõñßïõ Þôáí ç äçìéïõñ-
ãßá ïëïêëçñùìÝíïõ óõóôÞìáôïò
ðåñéâáëëïíôéêïý ó÷åäéáóìïý ãéá
ôçí áðïêáôÜóôáóç åäÜöïõò óôçí
áóôéêÞ êáé ðåñéáóôéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ

Ëáõñßïõ êáé ôç äçìéïõñãßá êáëýôå-
ñùí óõíèçêþí äéáâßùóçò ãéá ôïí
ôïðéêü ðëçèõóìü. Ùóôüóï, óýìöù-
íá ìå ôïí ê. ÄçìçôñéÜäç, ïé ôïðéêïß
Üñ÷ïíôåò äåí õéïèÝôçóáí ôßðïôá á-
ðü áõôÜ.
ÂëÝðïíôáò êáíåßò ôï ÷Üñôç ðïõ õ-
ðïäåéêíýåé ôá ìåôáëëïõñãéêÜ áðïñ-
ñßììáôá êáé ôï ñõðáóìÝíï Ýäáöïò
ôïõ Ëáõñßïõ, äéáðéóôþíåé ðùò ôï
ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ åäÜöïõò åß-
íáé ñõðáóìÝíï, ìå áðïññßììáôá å-
ðßðëåõóçò, óêïõñéÝò êáé ðõñßôç íá
êõñéáñ÷ïýí óå êÜðïéá óçìåßá.
Óýìöùíá ìå ôï ÷Üñôç ðïõ äåß÷íåé
ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ðñþôïõ
åäáöéêïý êáëýììáôïò ôçò ðåñéï-
÷Þò, ïé ôéìÝò ôïõ ìïëýâäïõ êõìáß-
íïíôáé áðü 1 ìÝ÷ñé 1850 mg/kg ðå-
ôñþìáôïò. Ðñüêåéôáé ãéá ôá öõóéï-
ëïãéêÜ üñéá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï
Ëáýñéï êáé óôá ïðïßá ï Üíèñùðïò
äåí ìðïñåß íá ðáñÝìâåé. ÌåôÜ ôçí
áíèñùðïãåíÞ ñýðáíóç, ïé ôéìÝò
ôïõ ìïëýâäïõ êõìáßíïíôáé ðëÝïí á-
ðü 810 Ýùò 151.579 ìéêñïãñáììÜ-
ñéá ìïëýâäïõ áíÜ êéëü åäÜöïõò.
Ôï ÷åéñüôåñï üìùò åßíáé ç êáôáíï-
ìÞ ìïëýâäïõ óôç óêüíç ôùí óðé-
ôéþí, êáèþò áõôÞ åéóðíÝåôáé êáé åé-
óÝñ÷åôáé óôïí ïñãáíéóìü. Óå áõôÞí
ôçí ðåñßðôùóç ïé ôéìÝò ôïõ ìïëý-
âäïõ êõìáßíïíôáé áðü 488 Ýùò
18.617 mg/kg óêüíçò. Ãé´ áõôü êáé
åßíáé áðáñáßôçôç ç ëÞøç êáôÜëëç-
ëùí ìÝôñùí áðü ôïõò êáôïßêïõò
ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò ôïõò.
¼óïí áöïñÜ ôçí êáôáíïìÞ ôïõ áñ-
óåíéêïý óôï åäáöéêü êÜëõììá ôçò
áóôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ Ëáõñßïõ, ïé
ôéìÝò ôïõ êõìáßíïíôáé áðü 50 Ýùò
24.000 mg/kg åäÜöïõò. Åíþ, óôï
ðÝôñùìá ïé ôéìÝò êõìáßíïíôáé áðü
0,5 Ýùò 1.032 mg/kg ðåôñþìáôïò
êáé ç ïñéáêÞ ôéìÞ ðïõ õðïëïãßóôçêå
ãéá ôï Ýäáöïò óôï Ëáýñéï åßíáé ìü-
ëéò 25 mg/kg åäÜöïõò!
ÅðéðëÝïí, åìöáíÞò åßíáé ç áíèñù-
ðïãåíÞò ñýðáíóç ôïõ åäáöéêïý êá-
ëýììáôïò êáé áðü ôéò ôéìÝò ôïõ áíôé-
ìïíßïõ, ïé ïðïßåò êõìáßíïíôáé áðü 3
Ýùò 567 mg/kg åäÜöïõò. Åíþ, óôï
ðÝôñùìá ïé ôéìÝò êõìáßíïíôáé áðü
0,5 Ýùò 71 mg/kg ðåôñþìáôïò êáé ç
ïñéáêÞ ôéìÞ õðïëïãßóôçêå ãéá ôï Ý-
äáöïò ôïõ Ëáõñßïõ óôá 24 mg/kg
åäÜöïõò! ¼ðùò ðñïêýðôåé, ôï 90%
ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé ñõðáóìÝíï ìå á-
íôéìüíéï.
Óôç óõíÝ÷åéá, ï ê. ÄçìçôñéÜäçò, á-
öïý ðáñïõóßáóå ôá üñéá ëÞøçò ìÝ-
ôñùí ãéá ôï Ýäáöïò ðïõ êáèïñß-
óôçêáí ãéá ôï Ëáýñéï, åíçìÝñùóå
ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò ðùò ï äåß-
êôçò ñýðáíóçò, ï ïðïßïò õðïëïãß-
óôçêå ãéá ôá óôïé÷åßá áñóåíéêü, âÜ-
ñéï, Âçñýëëéï, ÊÜäìéï, ×áëêü, ÍéêÝ-
ëéï, Ìüëõâäï êáé ØåõäÜñãõñï
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò óõãêåíôñþ-
óåéò ôùí åí ëüãù óôïé÷åßùí óå ó÷Ý-
óç ìå ôá áíôßóôïé÷á üñéá äñÜóçò
ãéá ôï Ýäáöïò ôïõ Ëáõñßïõ, äåß÷íåé
üôé ç ñýðáíóç êõìáßíåôáé áðü -1 Ý-

ùò 1.121 öïñÝò ðÜíù áðü ôá üñéá
ëÞøçò ìÝôñùí.
¼óïí áöïñÜ ôï åðßìá÷ï èÝìá ôçò
Ýêèåóçò ôùí ðáéäéþí óôïõò ðåñé-
âáëëïíôéêïýò ñýðïõò, ðñïêýðôåé
ðùò óå ìåãáëýôåñï êßíäõíï åêôßèå-
íôáé ôá ðáéäéÜ óôçí ÐñÜóéíç Áëå-
ðïý (ïõóéáóôéêÜ ôá ðáéäéÜ ðïõ æïõí
ðÜíù óôç Óáâïýñá), áëëÜ êáé óå
êÜðïéåò ðåñéï÷Ýò êïíôÜ óôï Íõ÷ôï-
÷þñé, ôï Êáâïäüêáíï êáé ôïí ¢ãéï
ÁíôñÝá. Ùóôüóï, ï ê. ÄçìçôñéÜäçò
ôüíéóå ðùò ðñüêåéôáé áðëþò ãéá ôç
äéáâÜèìéóç ôçò Ýêèåóçò êáé ðùò
äõóôõ÷þò üëá ôá ðáéäéÜ åßíáé åêôå-
èåéìÝíá.
Äõóôõ÷þò, ç åðßðôùóç ôçò Ýíôïíçò
ñýðáíóçò óôçí õãåßá ôùí ðáéäéþí
åßíáé åìöáíÞò. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá
ãéá ôçí êáôáíïìÞ ìïëýâäïõ óôï áß-
ìá ôùí ðáéäéþí, ðñïêýðôåé üôé ôï
90% ôùí ðáéäéþí Ý÷ïõí óõãêåíôñþ-
óåéò ìïëýâäïõ ìåãáëýôåñåò áðü
10 åêáôïììõñéïóôÜ ôïõ ãñáììáñß-
ïõ ìïëýâäïõ áíÜ 100 ÷éëéïóôï-
ãñáììÜñéá áßìáôïò, ôéìÞ ðïõ èåù-
ñåßôáé ç ìÝãéóôç áðïäåêôÞ ãéá ôá
ðáéäéÜ.
Ôï ðñáãìáôéêü êüóôïò ôçò ðñüôá-
óçò ðïõ ìáò ðáñïõóßáóå ï ê. Äç-
ìçôñéÜäçò ãéá ôçí ðëÞñç áðïêáôÜ-
óôáóç ôïõ ÷þñïõ åß÷å õðïëïãéóèåß
ôï 1999 óôá 40 åêáôïììýñéá åõñþ.
Íá óçìåéþóïõìå ðùò ôï êüóôïò
óýìöùíá ìå ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Þôáí ðÝ-
íôå öïñÝò ðÜíù! Ãé’ áõôü êáé ÷ñåéÜ-
æåôáé, óýìöùíá ìå ôïí ê. ÄçìçôñéÜ-
äç, ìéá ñéæéêÞ áíáèåþñçóç ôïõ ôé-
ìïëïãßïõ ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ãéá ôá äç-
ìüóéá Ýñãá, êáèþò ìáò êáôçãïñåß
êáé ç Å.Å. ãé´áõôü.
Ï ê. ÄçìçôñéÜäçò Ýêëåéóå áíáöÝ-
ñïíôáò ðùò ìå óôü÷ï ôçí ðïéüôçôá
æùÞò ôùí êáôïßêùí êáé éäéáßôåñá
ôùí ðáéäéþí, ôá áðïôåëÝóìáôá ü-
ëùí ôùí åñåõíþí ðñÝðåé íá ÷ñçóé-
ìïðïéçèïýí ãéá:
•Ôç ëÞøç ìÝôñùí,
•Ôïí ïñèïëïãéêü ó÷åäéáóìü ÷ñÞ-
óåùí ãçò, êáé
•Ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí äéáâß-
ùóçò.
ÄéáöïñåôéêÜ, ðñÝðåé íá âñåèïýí
Üëëåò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò.

Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ëüãï Ýëáâå ï ê.
ÊáëéáìðÜêïò ÄçìÞôñçò, êáèçãç-
ôÞò ôçò ó÷ïëÞò Ìåôáëëåéïëüãùí
Ìç÷áíéêþí Å.Ì.Ð., ìéëþíôáò ãéá
ôçí åîõãßáíóç ôùí åäáöþí óôï ÷þ-
ñï ôïõ Ô.Ð.Ð.Ë. (ðñþçí ÃáëëéêÞ å-
ôáéñåßá ìåôáëëåßùí Ëáõñßïõ) ùò
ðáñÜäåéãìá åðßëõóçò ôïõ ðñïâëÞ-
ìáôïò ôùí ñõðáóìÝíùí åäáöþí
óôï Ëáýñéï. Ôüíéóå áñ÷éêÜ ðùò ôï
ðñüâëçìá ìðïñåß íá áíôéìåôùðé-
óôåß êáé äåí èá õðÜñ÷åé åéò áåß.
Ôá Ýñãá åîõãßáíóçò óôï Ô.Ð.Ð.Ë. Þ-
ôáí ôá áêüëïõèá:
1. ÁðïêáôÜóôáóç ôùí ñõðáóìÝíùí
åäáöþí ìÝóù ôçò åêóêáöÞò, ôçò
ìåôáöïñÜò êáé ôçò áðüèåóçò ôùí
ñõðáóìÝíùí áðïèÝóåùí óå åéäéêÜ
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äéáìïñöùìÝíï ÷þñï åíôüò ôïõ
Ô.Ð.Ð.Ë.
2. ÊáôáóêåõÞ õðüãåéïõ ÷þñïõ ãéá ôçí
áðïèÞêåõóç åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí
3. Åîõãßáíóç êôéñßïõ ÊïíïöÜãïõ
4 .ÅãêáôÜóôáóç ðåñéâáëëïíôéêïý åñ-
ãáóôçñßïõ óå ÷þñï ôïõ Ô.Ð.Ð.Ë., ðïõ
èá äéáìïñöùèåß êáôÜëëçëá ãéá ôï
óêïðü áõôü, ìå üëï ôïí áðáéôïýìåíï,
ãéá ôçí åðáñêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ, åîïðëé-
óìü.
Óôü÷ïò Þôáí íá ìçäåíéóôåß ï êßíäõíïò ãéá
ôïí Üíèñùðï êáé íá åëá÷éóôïðïéçèåß ãéá ôï
ðåñéâÜëëïí. Ï ê. ÊáëéáìðÜêïò ðåñéÝãñáøå
ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï Ýãéíå ç áðïêáôÜóôá-
óç ôùí ñõðáóìÝíùí åäáöþí ôïíßæïíôáò ôçí
ôåñÜóôéá åðéìïíÞ ðïõ äüèçêå óôá ìÝôñá åñ-
ãáóßáò. ¼óïí áöïñÜ ôï êôßñéï ôïõ ÊïíïöÜ-
ãïõ, ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êôßñéï ðïõ ðåñéÝ÷åé óç-
ìáíôéêÝò ðïóüôçôåò ðïëý åðéêßíäõíùí õëéêþí
êáé åßíáé Ýôïéìï íá êáôáññåýóåé. Ãéá ðáñÜ-
äåéãìá ðåñéÝ÷åé ðåñßðïõ 9.000 kg áñóåíéêü!
Áðü ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 2008 åðéìÝíïõí ìå óõ-
íå÷åßò ðáñåìâÜóåéò ðùò ðñÝðåé íá âñåèåß ëý-
óç óôï ðñüâëçìá. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ, óýìöùíá
ìå ôïí ê. ÊáëéáìðÜêï, õðÜñ÷åé äÝóìåõóç üôé
ìÝóá óå 10 ìÝñåò èá õðÜñîåé ÷ñçìáôïäüôç-
óç ãéá ôçí åîõãßáíóç ôïõ êôéñßïõ. ÅîÞãçóå
óôç óõíÝ÷åéá ðùò ôá åðéêßíäõíá áõôÜ õëéêÜ Ý-
÷åé ðñïâëåöèåß íá ìåôáöåñèïýí óôï åéäéêÜ
êáôáóêåõáóìÝíï õðüãåéï óõãêñüôçìá áðï-
èÞêåõóçò åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí, ðïõ áðï-
ôåëåß ìÜëéóôá ôïí ßóùò ðéï áóöáëÞ ÷þñï
óôçí ÅëëÜäá.
ÔÝëïò, ï ê. ÊáëéáìðÜêïò áíáöÝñèçêå óôá
óõìðåñÜóìáôá ðïõ âãÜæåé ï ßäéïò. Óõãêåêñé-
ìÝíá, õðïóôÞñéîå üôé óôï Ëáýñéï õðÜñ÷åé Ýíá
ãíùóôü ðñüâëçìá ñýðáíóçò ôï ïðïßï åßíáé
äéá÷åéñßóéìï. Ç ðëÞñçò êáé óõíå÷Þò åíçìÝ-
ñùóç ôïõ êïéíïý åßíáé ôï ðñþôï âÞìá ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò, åíþ áðáéôåß-
ôáé Ýíá óõíïëéêü ó÷Ýäéï äñÜóçò ìå ðñïôå-
ñáéüôçôåò êáé éåñÜñ÷çóç. ×ñåéÜæåôáé åðßóçò
óõóôçìáôéêÞ åðéóôçìïíéêÞ ôåêìçñßùóç ôùí
ðñïâëçìÜôùí êáé ÷ñÞóç ôå÷íïëïãéþí áé÷ìÞò
êáé ðÜíù áð’ üëá åíüôçôá êáé åðéìïíÞ óôçí
äéåêäßêçóç ôùí ëýóåùí.
ÁìÝóùò ìåôÜ, ï ê. ÐñùôïíïôÜñéïò Âáóßëçò,
Äñ. ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð., ìßëçóå ãéá ôéò
ðñüóöáôåò ìåôñÞóåéò ãéá âáñÝá ìÝôáëëá
óôá ðñïáýëéá ôùí 1ï êáé 3ï íçðéáãùãåßùí
Ëáõñßïõ. Ìáò åíçìÝñùóå ðùò ïé ìåôñÞóåéò
óôá ó÷ïëåßá Ýãéíáí ýóôåñá áðü ðñùôïâïõëß-
á ôùí ãïíÝùí. ¸ãéíå ëÞøç 8 áðïêëåéóôéêÜ å-
ðéöáíåéáêþí äåéãìÜôùí áðü ôï ðñïóùðéêü
ôïõ åñãáóôçñßïõ êáé ç äéåîáãùãÞ ôùí ÷çìé-
êþí áíáëýóåùí Ýãéíå áöéëïêåñäþò. Ï ê.
ÐñùíïôÜñéïò ðáñïõóßáóå ôá áðïôåëÝóìáôá
áõôÜ, ôïíßæïíôáò ðùò õðÜñ÷åé ìéá ðïëý ìåãÜ-
ëç äéáöïñïðïßçóç óôéò óõãêåíôñþóåéò ôùí
âáñÝùí ìåôÜëëùí êáé ôùí ëïéðþí ôïîéêþí
óôïé÷åßùí óå ó÷Ýóç ìå ôç èÝóç 1 êáé ôéò õðü-
ëïéðåò èÝóåéò. Ïé óõãêåíôñþóåéò óôç èÝóç 1,
äçëáäÞ ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Öïßíéêá, ðáñáðÝ-
ìðïõí ó÷åäüí óå êáèáñÞ óêïõñéÜ. Äå âëÝ-
ðïõìå ôçí ßäéá åéêüíá êáé óôéò õðüëïéðåò èÝ-
óåéò, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá. Áõôü ü-
ìùò äå óçìáßíåé ðùò ôá õðüëïéðá íïýìåñá
äåí åßíáé áíçóõ÷çôéêÜ, äéåõêñßíéóå. Ðáñáôç-
ñåßôáé ëïéðüí õðÝñâáóç áêüìç êáé ôùí ðéï å-
ëáóôéêþí ïñßùí üóïí áöïñÜ ôç óõãêÝíôñù-
óç ôùí âáñÝùí ìåôÜëëùí.
Óõìðåñáßíïíôáò, áíÝöåñå ðùò ôï áðïôÝëå-

óìá Þôáí ó÷åôéêÜ áíáìåíüìåíï ìå âÜóç ôçí
åìðåéñßá ôïõ Åñãáóôçñßïõ óå áíáëýóåéò å-
äáöþí ËáõñåùôéêÞò êáé ôéò ìåëÝôåò ôïõ
Å.Ì.Ð. êáé ôïõ ÉÃÌÅ. Ôüíéóå åðéðëÝïí ðùò õ-
ðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá óõëëïãÞ ðåñéóóüôåñùí
óôïé÷åßùí êáèþò ç ÝñåõíÜ ôïõò äåí Þôáí ï-
ëïêëçñùìÝíç. Áöïñïýóå ìïíÜ÷á ôá äýï íç-
ðéáãùãåßá êáé áðïôåëåß Ýíäåéîç ãéá ôç ñýðáí-
óç óôá ó÷ïëåßá. ÔÝëïò, ðñüôåéíå:
•ÐïëéôéêÞ áðüöáóç ãéá ïëïêëçñùìÝíç äéá-
÷åßñéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò.
•ÓõëëïãÞ ðëçñïöïñéþí ãéá ðñïÝëåõóç ÷þ-
ìáôïò.
•ÓõóôçìáôéêÞ äåéãìáôïëçøßá áðü ó÷ïëåßá
ôïõ Ëáõñßïõ.
•ÐëÞñåéò ÷çìéêÝò êáé ïñõêôïëïãéêÝò áíáëý-
óåéò åäáöþí.
•Ôáõôïðïßçóç ñýðáíóçò.
•ÁíÜðôõîç ìïíôÝëùí åêôßìçóçò åðéêéíäõíü-
ôçôáò ãéá ðïóïôéêïðïßçóç êéíäýíïõ.
•ÌåëÝôç áðïêáôÜóôáóçò åîåéäéêåõìÝíç ãéá
êÜèå åîåôáæüìåíï ÷þñï.

Åí óõíå÷åßá, ãéá ôéò óõíÝðåéåò óôïí áíèñþ-
ðéíï ïñãáíéóìü áðü ôçí ÝêèåóÞ ôïõ óå âá-
ñÝá ìÝôáëëá êáé ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõò ìß-
ëçóáí ï ê. Ìáêñüðïõëïò Âáóßëåéïò, êáèç-
ãçôÞò åðáããåëìáôéêÞò êáé âéïìç÷áíéêÞò õ-
ãéåéíÞò ôçò ÅèíéêÞò Ó÷ïëÞò Äçìüóéáò Õãåß-
áò êáé ï ê. ÁèáíáóÝëçò ÓùôÞñçò, áíáðëç-
ñùôÞò êáèçãçôÞò ôïîéêïëïãßáò ôçò Éáôñé-
êÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.
Ï ê. Ìáêñüðïõëïò ìéëþíôáò ãéá ôï áñóåíéêü,
áíÝöåñå ðùò âñßóêåôáé óôï Ýäáöïò óå ôñé-
óèåíåßò êáé ðåíôáóèåíåßò áíüñãáíåò åíþ-
óåéò, óõíÞèùò óå ìåôáëëåýìáôá ðïõ ðåñéÝ-
÷ïõí êÜäìéï, ÷áëêü êáé ìüëõâäï. Ç ìÝóç óõ-

ãêÝíôñùóç óôï Ýäáöïò åßíáé áðü 0,1 Ýùò
20mg/kg åäÜöïõò êáé óå åðéâáñõìÝíá åäÜ-
öç Ý÷ïõí ìåôñçèåß 80mg/kg. Óôçí áôìüóöáé-
ñá ìç åðéâáñõìÝíùí ðåñéï÷þí, ïé óõãêå-
íôñþóåéò áñóåíéêïý åßíáé ðåñßðïõ 1ng/m3 .
Óôçí áôìüóöáéñá ôùí ðüëåùí êõìáßíåôáé áðü
1 Ýùò 20ng/m3 .
Óå ðüëåéò ðïõ ãåéôíéÜæïõí óå åñãïóôÜóéá
êáýóçò Üíèñáêá, ïé óõãêåíôñþóåéò áíåâáß-
íïõí Ýùò êáé 0,5ìg/m3 , åíþ ðëçóßïí ìåôáë-
ëïõñãéêþí âéïìç÷áíéþí ÷áëêïý êáé ìïëý-
âäïõ ïé óõãêåíôñþóåéò öôÜíïõí áðü 0,5 Ýùò
5ng/m3 .
Ç åðéâÜñõíóç ôïõ ãåíéêïý ðëçèõóìïý, üðùò
ìáò áíÝöåñå ï ê. Ìáêñüðïõëïò, åßíáé 92,8%
ìÝóù ôçò äéáôñïöÞò. Åéäéêüôåñá, ó÷åäüí
90% áðü ôçí êáôáíÜëùóç øáñéþí êáé ïóôñá-
êïåéäþí åðåéäÞ Ý÷ïõí ôçí ôÜóç íá óõãêå-
íôñþíïõí ïñãáíéêÝò ìïñöÝò áñóåíéêïý. Ù-
óôüóï, ïé ìïñöÝò áõôÝò åßíáé ìç ôïîéêÝò êáé
äåí ìáò åíäéáöÝñïõí.
ÅðéðëÝïí, ôï 7% áðü ôï íåñü, ôï 0,2 áðü ôçí
áôìüóöáéñá êáé 0,01 áðü ôï Ýäáöïò. Ïé óõ-
ãêåíôñþóåéò áíüñãáíùí, äçëáäÞ ôïîéêþí å-
íþóåùí, óôï ÷þìá ðïõ Ý÷ïõí ðñüóâáóç ôá
ðáéäéÜ, åßíáé ðïëý óçìáíôéêÝò, ôüíéóå.
¼óïí áöïñÜ ôéò åðéðôþóåéò óôçí õãåßá, ç
÷ñüíéá õøçëÞ Ýêèåóç áñóåíéêïý ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóåé êáñêßíï ôïõ äÝñìáôïò, ôïõ ðíåý-
ìïíá, ôïõ Þðáôïò, ôçò ïõñïäü÷ïõ êýóôçò êáé
ôùí íåöñþí, åíþ ç ÷ñüíéá Ýêèåóç óå õøçëÝò
äüóåéò ó÷åôßæåôáé ëüãù ôçò éêáíüôçôáò ôùí å-
íþóåùí ôïõ áñóåíéêïý íá äéáðåñíïýí ôïí
ðëáêïýíôá ìå ðñüùñåò áðïâïëÝò. ÕðÜñ÷ïõí

åíäåßîåéò ðïõ ó÷åôßæïõí ôçí Ýêèåóç óå áíüñ-
ãáíåò åíþóåéò áñóåíéêïý ìå ôçí åìöÜíéóç õ-
ðåêåñÜôùóçò óôï äÝñìá, äéáôáñá÷Ýò ÷ñù-
ìáôéóìïý, õðÝñôáóçò, êáñäéáããåéáêþí íïóç-
ìÜôùí, ðåñéöåñåéáêÞ áããåéïðÜèåéá êáé äéá-
âÞôç.
Êëåßíïíôáò, ï ê Ìáêñüðïõëïò õðïóôÞñéîå
ðùò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç, ðñÝðåé íá ãßíïõí
ðñïóðÜèåéåò áðïìÜêñõíóçò ôïõ áñóåíéêïý
áðü ôï Ýäáöïò, ôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé
ôá ó÷ïëåßá Þ åíáëëáêôéêÜ êÜëõøç ôïõ åäÜ-

öïõò ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç Ýêèåóçò ôùí
ðáéäéþí óå áíüñãáíåò ìïñöÝò áñóåíé-
êïý, ëüãù êáôÜðïóçò åäÜöïõò Þ åé-

óðíåüìåíçò óêüíçò. ÅðéðëÝïí, âéï-
ëïãéêÞ ðáñáêïëïýèçóç óå ôáêôÜ
äéáóôÞìáôá ôùí óõãêåíôñþóåùí

áñóåíéêïý óôá ïýñá.

Ôåëåõôáßï áêïýóáìå ôïí ê. Á-
èáíáóÝëç ÓùôÞñç, ï ïðïßïò ìß-
ëçóå ãéá ôïí ìüëõâäï êÜíïíôáò
áñ÷éêÜ Ýíáí äéá÷ùñéóìü áíÜìå-
óá óôçí âëáðôéêüôçôá(ôïîéêüôç-
ôá) êáé óôçí åðéêéíäõíüôçôá. Óôçí
ðñþôç ðåñßðôùóç ðñüêåéôáé ãéá
ôçí éêáíüôçôá åíüò öõóéêïý Þ ÷ç-
ìéêïý ðáñÜãïíôá íá ðñïêáëåß
âëÜâç ôçò õãåßáò Þ èÜíáôï, åíþ

óôç äåýôåñç ãéá ôçí ðéèáíüôç-
ôá Ýíáò öõóéêüò Þ ÷çìéêüò
ðáñÜãïíôáò íá åêäçëþóåé ôç
âëáðôéêüôçôÜ ôïõ êÜôù áðü

óõãêåêñéìÝíåò óõíèÞêåò. Óôü-
÷ïò ëïéðüí åßíáé ç äçìéïõñãßá ôÝ-

ôïéùí óõíèçêþí, ðïõ üóï ôïîéêü êáé áí åß-
íáé ôï ìÝôáëëï, ïé åðéðôþóåéò ãéá ôçí õãåßá èá
åßíáé åëÜ÷éóôåò, ôüíéóå.
¼óïí áöïñÜ ôï ðïõ áíåõñßóêåôáé ï ìüëõ-
âäïò óôï ðåñéâÜëëïí, åíçìÝñùóå ôï êïéíü
ðùò åíôïðßæåôáé óôçí áðïäüìçóç ÷ñùìÜôùí
ìïëýâäïõ, óôç âåíæßíç ìå ôåôñááéèõëéïý÷ï
ìüëõâäï, óôéò åñãáóßåò êáôåñãáóßáò ìïëý-
âäïõ, êáèþò åðßóçò êáé óôá ïñõ÷åßá Þ ÷õôÞ-
ñéá ìïëýâäïõ.
Ï ðëçèõóìüò åêôßèåôáé óôï ìüëõâäï ìÝóù
ôïõ ñõðáóìÝíïõ áÝñá, ôïõ åäÜöïõò, ôïõ íå-
ñïý, ôùí ôñïößìùí êáé ôùí ðïôþí. Áêüìç ìÝ-
óù åðáããåëìáôéêþí Þ êáé ìç åðáããåëìáôéêþí
äñáóôçñéïôÞôùí, üðùò ôï êÜðíéóìá, ç æù-
ãñáöéêÞ êáé ôï øÜñåìá.
¼óïí áöïñÜ ôçí ôý÷ç ôïõ ìüëõâäïõ, ï ðå-
ñéóóüôåñïò áðïâÜëëåôáé áðü ôïí ïñãáíéóìü.
Ôá ðáéäéÜ êáé ïé Ýãêõåò åßíáé áõôïß ðïõ áðïñ-
ñïöïýí ðåñéóóüôåñç ðïóüôçôá, åíþ ï áðïñ-
ñïöçèåßò ìüëõâäïò êáôáíÝìåôáé óôïí ïñãá-
íéóìü êáé áðïèçêåýåôáé êõñßùò óôá ïóôÜ êáé
óôá åñõèñÜ áéìïóöáßñéá. Ôï óùìáôéêü öïñ-
ôßï ôïõ ìïëýâäïõ áõîÜíåôáé ìå ôçí ðÜñïäï
ôçò çëéêßáò êáé ï ÷ñüíïò çìßóåéáò æùÞò ôïõ á-
ðïèçêåõèÝíôïò ìïëýâäïõ óôá ïóôÜ åßíáé ôá
20 ÷ñüíéá.
Ï ìüëõâäïò åõèýíåôáé ãéá ôçí ðñüêëçóç á-
íáéìßáò, íåöñéêÞò áíåðÜñêåéáò êáé ìåéùìÝíçò
ãïíéìüôçôáò, êáèþò åðßóçò ìðïñåß íá åðçñå-
Üóåé êáé ôï íåõñéêü óýóôçìá.
Íá óçìåéùèåß üôé ïé öõóéïëïãéêÝò – áðïäå-
êôÝò óõãêåíôñþóåéò áßìáôïò óôï áßìá Ýãêåé-
ôáé óôá 10ìg/dl. Óôá 15 ìg/dl Ý÷ïõìå áõîçìÝ-
íç Ýêèåóç, óôá 25 ìg/dl óçìáíôéêÞ Ýêèåóç, å-
íþ óôá 40 ìg/dl åðéêßíäõíç Ýêèåóç êáé åìöÜ-
íéóç óõìðôùìÜôùí, üðùò ìáò åíçìÝñùóå ï
ê. ÁèáíáóÝëçò.
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∆είκτης επικινδυνότητας

για οικιστικές περιοχές

∆είκτης επικινδυνότητας για καλλιέργειες

Κατανοµή του δείκτη ρύπανσης

Σύµφωνα µε τον δείκτη
επικινδυνότητας για
οικιστικές περιοχές,
τουλάχιστον το 80% του
Λαυρίου είναι ρυπασµένο
µε αρσενικό, κάδµιο,
χρώµιο, χαλκό, νικέλιο,
µόλυβδο, αντιµόνιο και
ψευδάργυρο

∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Ο αγώνας των
κατοίκων της
Λαυρεωτικής,

δείχνει

το δρόµο
για το πώς
θα πρέπει

να αγωνιστούν

όλοι οι
Έλληνες για
να διασώσουν
την πατρίδα,

την τιµή
και την

αξιοπρέπεια
τους.

Ο αγώνας είναι
τίµιος και στο

τέλος θα
κερδηθεί!

Ï
Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò
äçëþíåé ðáñþí óôá
ìðëüêá ôçò ÊåñáôÝ-

áò! Ç óåìíüôçôá êáé ïé áãíÝò
ðñïèÝóåéò ôïõ áðïäåéêíýï-
íôáé Ýìðñáêôá ìå ôçí áðüöá-
óÞ ôïõ íá áëëÜîåé ôçí çìÝñá
êáé þñá ÜöéîÞò ôïõ óôçí Êå-
ñáôÝá üôáí óõíåéäçôïðïßçóå
ðùò ç åðßóêåøÞ ôïõ óôçí ðü-
ëç åîåëéóóüôáí óå óõëëáëç-
ôÞñéï. Áíôß ëïéðüí íá ðáñåõ-
ñåèåß óôï ìåãÜëï öåóôéâÜë
ôçò ÊåñáôÝáò ôçí ÊõñéáêÞ, ü-
ðùò åß÷å åíçìåñþóåé, îÜöíéá-
óå ôïí êüóìï êÜíïíôáò ôçí
åìöÜíéóÞ ôïõ ôï ÓÜââáôï. Ï
ìåãÜëïò óõíèÝôçò åíçìÝñù-
óå ðùò óêïðüò ôïõ äåí Þôáí
óå êáìßá ðåñßðôùóç íá êÜíåé
ìéá ðïëéôéêÞ åìöÜíéóç. Áíôß-
èåôá, åðéèõìïýóå üóï ôßðïôá

íá âñåèåß óôï ðëÜé ôùí óýã-
÷ñïíùí áãùíéóôþí, íá óõíï-
ìéëÞóåé ìáæß ôïõò êáé íá ôïõò
äþóåé êïõñÜãéï.
ÔÝóóåñéò ïëüêëçñïõò ìÞíåò
áõôïß ïé Üíèñùðïé êáôáèÝ-
ôïõí ôçí øõ÷Þ ôïõò ìá÷üìå-
íïé ãéá ôçí ðïéüôçôá ôçò æùÞò
ôïõò, ôçí ïðïßá êÜðïéïé èÝëç-
óáí íá õðïâáèìßóïõí áðï-
öáóßæïíôáò åñÞìçí ôïõò.
Ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò óõã-
÷áßñåé áõôüí ôïí ìåãÜëï êáé
äßêáéï áãþíá ðïõ áðïôåëåß
ôáõôü÷ñïíá Ýìðíåõóç ãéá
ôïõò õðüëïéðïõò ¸ëëçíåò.
Ãéáôß üðùò åßðå ï Ìßêçò Èåï-
äùñÜêçò «Ï áãþíáò ôùí êá-
ôïßêùí ôçò ËáõñåùôéêÞò, äåß-
÷íåé ôï äñüìï ãéá ôï ðþò èá
ðñÝðåé íá áãùíéóôïýí üëïé ïé
¸ëëçíåò ãéá íá äéáóþóïõí

ôçí ðáôñßäá, ôçí ôéìÞ êáé ôçí
áîéïðñÝðåéá ôïõò. Ï áãþíáò
åßíáé ôßìéïò êáé óôï ôÝëïò èá
êåñäçèåß».
Ùóôüóï, ðáñÜ ôçí áéöíßäéá
áëëáãÞ ôçò çìÝñáò êáé þñáò
ÜöéîÞò ôïõ, ç óõãêÝíôñùóç
ôïõ êüóìïõ Þôáí åíôõðùóéá-
êÞ. Ïé êÜôïéêïé ôçò Ëáõñåùôé-
êÞò öáßíåôáé ðùò îÝñïõí íá
îå÷ùñßæïõí ôïõò ãíÞóéïõò
êáé áëçèéíïýò áíèñþðïõò
ðïõ äåí äñïõí âÜóåé ðïëéôé-
êþí êéíÞôñùí. Ç ðáñïõóßá
ôïõ åìðíÝåé. Ç äßøá ôïõ êü-
óìïõ ãéá äéêáéïóýíç åßíáé ìå-
ãÜëç êáé ç áãùíßá ãéá ôï áý-
ñéï ôùí æùþí ôïõò äåí ìðáß-
íåé óå êáëïýðéá. Ïé êÜôïéêïé
ôùí åõ÷áñéóôïýí ðïõ óôÜèç-
êå äßðëá ôïõò åéëéêñéíÜ êáé äß-
÷ùò öôéáóßäéá.

Ïìéëßá ÄçìÜñ÷ïõ Ëáõñåùôé-
êÞò ðñïò Ìßêç ÈåïäùñÜêç
«ÁõôÞ ç óôéãìÞ åßíáé îå÷ùñé-
óôÞ ãéá üëïõò ìáò, õðïäå÷ü-
ìáóôå ìå óõãêßíçóç ôïí Ìßêç
ÈåïäùñÜêç», ôüíéóå óôï êá-
ëùóüñéóìÜ ôïõ ï ÄÞìáñ÷ïò
ËáõñåùôéêÞò ê. Êþóôáò Ëå-
âáíôÞò.
«Ç æùíôáíÞ éóôïñßá ôçò óýã-
÷ñïíçò ÅëëÜäáò Þñèå êïíôÜ
ìáò. Ãéá íá óõíáíôÞóåé ôïõò
ðïëßôåò ðïõ áíôéóôÝêïíôáé 4
ìÞíåò óôéò äõíÜìåéò êáôáóôï-
ëÞò ìéáò åîïõóßáò ðïõ èÝëåé
íá åðéâÜëåé ìå êÜèå ôñüðï ôá
ó÷Ýäéá ôçò. Ãéá íá ãíùñßóåé
ôïõò äåêÜäåò ôñáõìáôßåò êáé
óõëëçöèÝíôåò. Ãéá íá ìéëÞóåé
ìå ôïõò íÝïõò, ôéò ãõíáßêåò
êáé ôïõò çëéêéùìÝíïõò óõ-
ìðáôñéþôåò ìáò ðïõ ôá åëåã-

÷üìåíá ìÝóá åíçìÝñùóçò á-
ðïêáëïýí áíáñ÷éêïýò êáé
ìðá÷áëÜêçäåò. Ãéá íá óõ-
ìðáñáóôáèåß óôïí áãþíá
ìáò, üðùò êÜíåé áðü ôçí áñ-
÷Þ. Ç ðáñïõóßá ôïõ ìáò äõ-
íáìþíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï.
Ôïí åõ÷áñéóôïýìå áðü ôçí
êáñäéÜ ìáò», êáôÝëçîå óôçí
ïìéëßá õðïäï÷Þò ðñïò ôïí ê.
ÈåïäùñÜêç ï ÄÞìáñ÷ïò
ËáõñåùôéêÞò, «ôïí åõ÷áñé-
óôïýìå êáé ôïõ åõ÷üìáóôå íá
åßíáé ðÜíôá êïíôÜ ìáò, äõíá-
ôüò êáé ðñùôïðüñïò óôïõò á-
ãþíåò. Åìåßò äçëþíïõìå» ôü-
íéóå êëåßíïíôáò ï ê. ËåâáíôÞò
«ãéá Üëëç ìéá öïñÜ üôé äåí Ý-
÷ïõìå êïõñáóôåß íá åðáíá-
ëáìâÜíïõìå åäþ êáé äåêáðÝ-
íôå ÷ñüíéá. Äåí èá ðåñÜ-
óïõí»!

Ξυπνήστε Έλληνες!
Ο Μίκης Θεοδωράκης στα µπλόκα της Κερατέας!

∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατο-
ποιήθηκε το Keratea Art
Resistance Festival που έλαβε

χώρα στις 8, 9 και 10 Απριλίου στο µπλό-
κο του ΒΙΟ.ΠΑ. 72 ώρες, 60 µουσικά σχή-
µατα, 150 εικαστικοί καλλιτέχνες µε 500
έργα, 10 θεατρικές παραστάσεις, 15
workshops (εργαστήρια), κατασκευές
έργων, εγκαταστάσεις και εικαστικές παρεµβάσεις επί τόπου, προβολές video art, ντοκιµα-
ντέρ, ζωντανές συνδέσεις µε περιοχές που αντιµετωπίζουν παρόµοια περιβαλλοντικά προ-
βλήµατα και µε κινήµατα από όλο τον κόσµο, παρουσία συλλογικοτήτων, κινήσεων κατοί-
κων κλπ, ελεύθερη κατασκήνωση, ποδηλατοδρο µία αλληλεγγύης Αθήνα – Κερατέα και
πολλά ακόµη. Η Κερατέα µέσω αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έσπα-
σε το τοπικά σύνορα, έγινε σύµβολο
αγώνα και αντίστασης σε ό,τι µας υποβαθ-
µίζει και τόπος παραγωγής πολιτισµού.
Παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι έµειναν
ενθουσιασµένοι αφού πέρασαν υπέροχα µε
κύριο σύµµαχο τους τον καλό καιρό.

Η καρδιά της αντίστασης κτύπη-
σε για τρεις ολόκληρες µέρες στο
µπλόκο του ΒΙΟ.ΠΑ µέσα από
ένα non stop Φεστιβάλ. Γιατί η
αντίσταση µπορεί να είναι και
γιορτή , γιατί η τέχνη µπορεί να
είναι αντίσταση…
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Μ
εγάλη επιτυχία γνώρισε
η θεατρική παράσταση
«Τα τέσσερα πόδια του

τραπεζιού» (Ιάκωβος Καµπανέλ-
λης) που ανέβασε η Οµάδα Θεά-
τρου του Κέντρου Οικογενειακής
Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ
την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 στα
Καλύβια.
Το Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου Σαρωνικού γέµισε από
κατοίκους της περιοχής που αγα-
πούν το θέατρο και θέλησαν µε
την παρουσία τους να στηρίξουν
το σηµαντικό έργο που επιτελεί το
Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ.
Οι θεατές της παράστασης επι-
βράβευσαν µε το θερµό τους χει-
ροκρότηµα τους «ηθοποιούς» της
οµάδας, που έδωσαν τον καλύτε-
ρό τους εαυτό σε όλη τη διάρκεια

της παράστασης,
καθώς και όλα τα
µέλη του Κέντρου
Οικογενειακής Υπο-
στήριξης, τα οποία
µε περίσσευµα αγά-
πης και δύναµης, στέ-
κονται στο πλευρό
των δικών τους ανθρώπων στην
προσπάθειά τους να βγουν ξανά
στη ζωή.
Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν στο
αµφιθέατρο για να παρακολουθή-
σουν την παράσταση, είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν στην
έκθεση που είχε στηθεί στο ισό-
γειο του δηµαρχείου και η οποία
περιελάµβανε πρωτότυπες κατα-
σκευές (διακοσµητικά, κοσµήµατα
κ.α.), που ετοίµασαν τα µέλη του
Προγράµµατος ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ.

Τα 4 πόδια
του τραπεζιού
Θεατρική Παράσταση από το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

Οσοι βρέθηκαν στο αµφιθέ-

ατρο για να παρακολουθή-

σουν την παράσταση, είχαν

την ευκαιρία να περιηγη-

θούν στην έκθεση που είχε

στηθεί στο ισόγειο του
δηµαρχείου
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Σ ύµφωνα µε τον συνταγµατολόγο, κ.
Γιώργο Κασιµάτη, η Ελλάδα αποτελεί
την πιλοτική εφαρµογή της συνταγής

της παράνοµης επέµβασης του ∆.Ν.Τ. στην
Ευρώπη, καθώς µέχρι τώρα το συγκεκριµένο
σύστηµα εφαρµοζόταν µόνο στον τρίτο
κόσµο.

Κ. Κασιµάτη, εσείς µαζί µε κάποιους επιφα-
νείς επιστήµονες έχετε αναλάβει µία εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία όσον
αφορά την απόδειξη της µη νοµιµότητας
του µνηµονίου και των διεθνών συµφωνιών
που υπεγράφησαν εδώ και ένα χρόνο από
την ελληνική Κυβέρνηση. Από πού ορµώµε-
νοι ξεκινήσατε αυτήν την πρωτοβουλία;
Από ποιους απαρτίζεται η οµάδα;
«Τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία έχω ξεκινή-
σει ήδη από τον Σεπτέµβριο του περασµένου
έτους, όταν επέστρεψα από τις διακοπές µου
στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τα Κύθηρα.
Ήθελα λοιπόν να δω τι ακριβώς υπεγράφη
στις Βρυξέλλες µεταξύ της Ελλάδας και των
δανειστών µας, διότι το µόνο που γνωρίζαµε
είναι το γεγονός ότι είχε συναφθεί µία Σύµβα-
ση. Από κει και πέρα δεν γνωρίζαµε τίποτα
όσον αφορά το περιεχόµενό τους. ∆εν υπήρ-
χε καµία ενηµέρωση από τις εφηµερίδες και
γενικότερα από τα Μ.Μ.Ε.. Γνωρίζαµε µόνο
για το νόµο 3845/2010, ο οποίος επέβαλε τις
πρώτες περικοπές µισθών και συντάξεων.
Υπήρχαν επιπλέον και δύο φύλλα που αναφέ-
ρονταν στις συζητήσεις που είχαν πραγµατο-
ποιηθεί µε τους δανειστές µας και που ονό-
µαζαν µνηµόνιο. Ωστόσο, δεν είχε υπογραφεί
ακόµα. Αυτός ο νόµος βγήκε δύο ηµέρες
πριν από την υπογραφή των Συµβάσεων. Το
γεγονός αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, αλλά
έγινε προκειµένου να µπερδέψουν τα πράγ-
µατα. Στηρίχθηκαν λοιπόν σε ένα ανυπόγρα-
φο πολιτικό κείµενο που είχε εκδοθεί δύο
ηµέρες πριν, και έκαναν τις περικοπές βάσει
του κανονικού µνηµονίου που ήταν Σύµβαση.
Έτσι, δεν έµαθε ποτέ και κανείς τίποτα.
Η πρώτη µου κίνηση λοιπόν ήταν να απευθυν-
θώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς απο-
τελεί το κυρίως αρµόδιο Υπουργείο όσον
αφορά τις Συµβάσεις µε ξένα κράτη και
Οργανισµούς του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Το
Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν µου απάντησε
πως δεν είχε τίποτα στα χέρια του, καθώς
είχε παρακαµφθεί και δεν είχε ασχοληθεί
καθόλου µε το θέµα. Το αµέσως επόµενο
βήµα µου ήταν να απευθυνθώ στη Βουλή.
Στην αρχή µου έδωσαν τα πρακτικά του

νόµου που σας ανέφερα προηγουµένως.
Τους εξήγησα όµως πως ήθελα τη Σύµβαση
όπου βρίσκονται οι υπογραφές της ελληνικής
κυβέρνησης, των κυβερνήσεων της Ευρωζώ-
νης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Προκειµένου να έρθει η τρόικα πρέπει να
υπάρχει µία τέτοια Σύµβαση, για να µπορεί
να στηρίζεται σε µια νόµιµη βάση. Πράγµατι,
αφού χαµογέλασε ο υπεύθυνος, µου υποσχέ-
θηκε πως θα µου φέρει ένα πλήρες αντίγρα-
φο. Πρόκειται για ένα συγκρότηµα τριών
βασικών Συµβάσεων. Η πρώτη και κύρια Σύµ-
βαση, δηλαδή η Σύµβαση δανειακής διευκό-
λυνσης, δεν αναφέρθηκε ποτέ από κανέναν.
Αυτή είναι η Σύµβαση που δένει την Ελλάδα
χειροπόδαρα.»

Θεωρείτε πως η απόκρυψη της συγκεκρι-
µένης Σύµβασης έγινε εσκεµµένα από τα
Μ.Μ.Ε.; Πήραν κάποια εντολή;
«Βεβαίως. Κατά τη γνώµη µου πήραν εντολή.
∆εν είναι δυνατόν να µην τους ενδιέφερε να
δουν αναλυτικά τι ακριβώς υπεγράφη.»

Εποµένως κατηγορείτε τα Μ.Μ.Ε. ότι είναι
ελεγχόµενα;
«Ασφαλώς και τα κατηγορώ. Λογικά οι εργα-
ζόµενοι δηµοσιογράφοι θα έπρεπε να είχαν
την περιέργεια να ψάξουν, αλλά µάλλον δεν
τους το επέτρεψαν. Μπορώ να ξεχωρίσω
µόνο το περιοδικό «Επίκαιρα» , το οποίο από
τη στιγµή που πήραν στα χέρια τους κατά
λάθος τη Σύµβαση που βρήκα και εγώ από τη
Βουλή, δηµοσίευσε αυτές τις πραγµατικότη-
τες.»

Τι εννοείτε όταν λέτε «κατά λάθος»;
«Όταν τα «Επίκαιρα» ζήτησαν κάποια έγγρα-
φα από τη Βουλή, τους έδωσαν κατά λάθος
το σύνολο των επίµαχων εγγράφων, καθώς
συνήθως έδιναν αυτό το φύλλο που βρισκό-
ταν πίσω από το νόµο 3845 και το οποίο ήταν
ακόµη ηµιτελές και ανυπόγραφο».

Όταν λοιπόν εσείς διαβάσατε αυτό το
συγκρότηµα Συµβάσεων, τι είδατε;
«Όταν το διάβασα, διαπίστωσα τους τροµε-
ρούς όρους µε τους οποίους είχε συµφωνή-
σει η Ελλάδα. Οι όροι αυτοί είναι πρωτοφα-
νείς για µένα στην ιστορία των διεθνών σχέ-
σεων. Ποτέ δεν είχαν ξανατεθεί τέτοιοι όροι
και σε κανένα κράτος από τότε που υπάρχει
το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, δηλαδή µετά την ίδρυση
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Υπάρ-
χουν κάποιες αρχές βάσει των οποίων συµ-
βάλλονται τα κράτη, οι οποίες και παραβιά-
στηκαν. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτή η
παραβίαση θεµελιωδών αρχών του Συνταγ-
µατικού ∆ικαίου, της ΕυρωπαÌκής νοµιµότη-

τας και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, αποτελεί
ουσιαστικά το δεύτερο κρούσµα. Το πρώτο
ήταν το σχέδιο Ανάν. Επρόκειτο ακριβώς για
ένα τέτοιου είδους κατασκεύασµα µε πάρα
πολλές παραβιάσεις, µε το οποίο ήθελαν να
διαλύσουν και να καταργήσουν το κυρίαρχο
κράτος της Κύπρου. Ευτυχώς όµως, το είδαν
έγκαιρα και ο κυπριακός λαός και ο αείµνη-
στος Τάσος Παπαδόπουλος, µε αποτέλεσµα
να γλιτώσει η Κύπρος. ∆ιαφορετικά, σήµερα
δε θα υπήρχε η Κύπρος ως ανεξάρτητο κρά-
τος. Το δεύτερο λοιπόν κρούσµα, το οποίο
µάλιστα έµοιαζε και στην τεχνοτροπία µε το
σχέδιο Ανάν, συνιστά η δική µας περίπτωση.
Να σας ενηµερώσω µάλιστα πως υπεύθυνο
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ΜΜεεγγάάλλεεςς  ααπποοκκααλλύύψψεειιςς......
Από τον Στέργιο ∆ηµήτριο Κοπτερίδη και τη Ζέτα Αγγελάτου
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για τη σύνταξη της Σύµβασής µας είναι το
ίδιο δικηγορικό γραφείο της Αγγλίας που είχε
αναλάβει επίσης κατ’ ανάθεση τη σύνταξη
του σχεδίου Ανάν. Αυτό δε, είναι ένα επίσης
πρωτοφανές φαινόµενο, διότι κανονικά τα
κείµενα ∆ιεθνών Συµβάσεων τα φτιάχνουν οι
διεθνολόγοι των Υπουργείων Εξωτερικών
των χωρών. Τώρα τα αναθέτουν σε δικολά-
βους, ούτως ώστε να συµπεριλάβουν µέσα
όλα εκείνα τα στοιχεία που δένουν παράνοµα
ένα κράτος και παράλληλα του δηµιουργούν
πολλά προβλήµατα. Ας επανέλθουµε όµως
στο θέµα µας. Αρχικά, µελέτησα όπως σας
είπα τις Συµβάσεις, δηλαδή τη δανειακή Σύµ-
βαση, το πλήρες µνηµόνιο στο οποίο περι-
λαµβάνονται όλα τα µέτρα που πρέπει να
πάρει η ελληνική κυβέρνηση για να εφαρµο-
στεί η δανειακή Σύµβαση, και την τρίτη σύµ-
βαση που αφορά το µάτι του ∆.Ν.Τ.. Συγκε-
κριµένα είναι η Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και
∆.Ν.Τ., όπου το ∆.Ν.Τ. εγκρίνει τις άλλες δύο
Συµβάσεις που έκανε η Ελλάδα µε την Ευρω-
ζώνη. Οι πρώτες δύο Συµβάσεις υπογράφο-
νται από την Ελλάδα και από τα άλλα 16
κράτη της Ευρωζώνης, τα οποία υπόσχονται
να δώσουν τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
∆.Ν.Τ. δίνει τα άλλα 30 δισεκατοµµύρια για
να φτάσουµε στα 110 δις. Αφού µελέτησα
λοιπόν τις Συµβάσεις και εντόπισα τις βασι-
κές παραβιάσεις που υφίστανται, πήρα την
πρωτοβουλία να δηµοσιεύσω το αποτέλεσµα

της µελέτης µου σε ένα βιβλιαράκι. Εκείνη τη
στιγµή µάλιστα συναντήθηκα και µε τον
προηγούµενο Πρόεδρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου, τον κ. ∆ηµήτρη Παξινό. Στην ερώ-
τησή του εάν έχω εντοπίσει σοβαρές παρα-
βιάσεις στις Συµβάσεις, τον διαβεβαίωσα ότι
υπάρχουν πάρα πολλές, οι οποίες τις καθι-
στούν άκυρες και ανυπόστατες! Έτσι, ξεκινή-
σαµε µαζί αυτόν τον αγώνα. Ο κ. Παξινός
έκανε την πρώτη κίνηση µε µια εκδήλωση
στον ∆ικηγορικό Σύλλογο µέσα στο Νοέµ-
βριο. Εκεί παρευρέθη και ένας ακόµη νεότε-
ρος πανεπιστηµιακός συνάδελφος, ο κ. Χρυ-
σόγονος, από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε
µελετήσει και εκείνος κάποια πράγµατα και
έλαβε επίσης το λόγο. Εν τω µεταξύ, εγώ
έδωσα τη µελέτη µου στο ∆ικηγορικό Σύλλο-
γο, µε τον όρο να την τυπώσει και να τη µοι-
ράσει δωρεάν. Έτσι και έγινε µέχρι που άλλα-
ξε ο Πρόεδρος. Στη συγκεκριµένη µάλιστα
µελέτη στηρίχθηκαν οι ενώσεις που προσέ-
φυγαν στο Συµβούλιο Επικρατείας για την
αντισυνταγµατικότητα των κρατήσεων και
των περικοπών που αφορούν τους µισθούς
και τις συντάξεις. Η απόφαση βέβαια εκκρε-
µεί ακόµη...»

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν έχει
κάποια δικαιοδοσία πάνω σε αυτό;
«Όχι, διότι δεν πέρασε από τη Βουλή. Εφό-
σον περνούσε η Σύµβαση από τη Βουλή και

ψηφιζόταν ως παράνοµη λόγω των παραβά-
σεων, τότε θα µπορούσε ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας να µην την υπογράψει.»

∆ε θεωρείτε σκόπιµο ότι η Κυβέρνηση
έπρεπε να είχε ενηµερώσει όλο τον Ελληνι-
κό λαό ή ακόµα ίσως να έπρεπε να κάνει
και κάποιο δηµοψήφισµα;
«Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι συζήτηση
στη Βουλή. Όµως οι συγκεκριµένες Συµβά-
σεις δεν ήταν δυνατό να κυρωθούν από τη
Βουλή. Καταρχάς, ο νόµος για την παραίτη-
ση από την εθνική κυριαρχία, είναι άκυρος
ακόµη και αν ψηφίσουν θετικά και οι 300 βου-
λευτές. Ούτε ο λαός έχει το δικαίωµα να
παραδώσει την κυριαρχία µε δηµοψήφισµα,
διότι το εκλογικό σώµα είναι σηµερινό και δεν
µπορεί να δεσµεύσει τις επόµενες γενιές
δίνοντας τέλος στην Ελλάδα. Από τότε λοι-
πόν ασκείται ένα πραξικόπηµα. ∆ηλαδή
ασκείται µία de facto εξουσία, η οποία δεν
στηρίζεται ούτε στο Σύνταγµα, ούτε στην
Ε.Ε., ούτε στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις. Έτσι,
ακόµα και η είσοδος της τρόικας είναι παρά-
νοµη, αφού δεν έχει νόµιµη βάση.»

Ωστόσο µας κάνει εντύπωση το παραπάνω
γεγονός, διότι η τρόικα δεν ήθελε να εξα-
σφαλιστεί εκατό τοις εκατό;
«Προσωπικά πιστεύω ότι οι δανειστές µας τα
ήξεραν όλα. ∆εν ήθελαν αρχικά να τεθεί µία

συζήτηση γύρω από τους πρωτοφανείς και
παράνοµους όρους που έχουν θέσει, καθώς
τότε θα ακολουθούσε πολύ πιθανόν η εξέ-
γερση των λαών της Ευρώπης, οι οποίοι και
δεν γνωρίζουν τους συγκεκριµένους όρους.
Ακόµη και οι Βουλευτές και οι Υπουργοί µας
δε γνωρίζουν τους όρους.  Βλέπετε δεν είχε
κανείς το ενδιαφέρον να ψάξει και να διαβά-
σει. Άλλωστε ήταν υποχρέωσή τους να ενη-
µερωθούν. Ούτε τα κόµµατα γνωρίζουν τι
ακριβώς έχουµε υπογράψει.»

∆ηλαδή επιρρίπτετε εµµέσως πλην σαφώς
ευθύνες και στα κόµµατα της Βουλής;
«Βεβαίως, σε όλα τα κόµµατα. Η Κίνηση
Ανεξάρτητων Πολιτών που ίδρυσε ο Μίκης
Θεοδωράκης έχει αυτή τη βάση. Ότι δηλα-
δή είµαστε απέναντι σε όλα τα κόµµατα,
διότι κανένα από αυτά δε σήκωσε το ανά-
στηµά του και δεν ενδιαφέρθηκε να διαβά-
σει τις Συµβάσεις.»

∆ηλαδή µας λέτε ότι τα κόµµατα δεν έχουν
αντίγραφο των Συµβάσεων;
«Όχι, δεν έχουν και ούτε έχουν ζητήσει
ποτέ. Ίσως κάποιοι να πήγαν κατ’ ιδίαν στο
αρχείο της Βουλής και να έψαξαν για τα
έγγραφα. Ωστόσο, τα κόµµατα έπρεπε να
ζητήσουν επισήµως να µάθουν τι ακριβώς
υπεγράφη!»

συνέχεια στη σελ. 22
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Οι περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, όπως έχετε δηλώσει, είναι αντισυνταγ-
µατικές και αντίθετες µε την πάγια νοµολογία του Στρασβούργου (άρθρο 1
του πρώτου πρωτοκόλλου για την προστασία της ιδιοκτησίας και της περιου-

σίας), το δίκαιο της Ε.Ε. και το Ελληνικό Σύνταγµα. Επίσης, έχετε καταγγείλει ως
πραξικοπηµατική την εξουσία που ασκείται στην Ελλάδα από τη σηµερινή Κυβέρ-

νηση, διότι στις διεθνείς συµβάσεις που υπεγράφησαν µε την τρόικα, δεν τηρήθηκαν οι
νοµοθετηµένες διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγµα. Μπορείτε να
µας ενηµερώσετε γι’ αυτό;
«Ας ξεκινήσουµε από το κύρος των Συµβάσεων, το οποίο πράγµατι δεν υπάρχει. Οι Συµβά-
σεις αυτές είναι ανυπόστατες και κατά το Συνταγµατικό ∆ίκαιο και κατά το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Πρέπει να τονίσω πως έχουµε µία ∆ιεθνή Σύµβαση, γεγονός που µερικές φορές αµφισβη-
τούν ορισµένοι πολιτικοί, αναφερόµενοι µονάχα στο µνηµόνιο. Αναλυτικότερα, όταν το µνη-
µόνιο δεν έχει υπογραφές, δεν αποτελεί Σύµβαση. Όταν όµως είναι υπογεγραµµένο συνιστά
Σύµβαση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όχι απλώς είναι υπογεγραµµένο από τα 16 κράτη
συν την Ελλάδα, αλλά παραπέµπει επιπλέον στην πρώτη βασική δανειακή Σύµβαση, διασα-
φηνίζοντας ότι είναι υποχρεωτική. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η Σύµβαση, ως ∆ιεθνής που
είναι, έπρεπε να επικυρωθεί από τη Βουλή. Για να σας εξηγήσω, υπάρχουν δύο διατάξεις. Η
πρώτη είναι η επικύρωση, η οποία παλιά πραγµατοποιούταν από το Βασιλιά ή τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας. Απ’ ότι γνωρίζω, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ήταν πλήρως ανηµέρωτος
για τη Σύµβαση. Ωστόσο, το κράτος έχει το δικαίωµα αντί της επικύρωσης του Προέδρου,
να απευθυνθεί στη Βουλή. Σήµερα στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα ακολουθείται συνήθως
αυτός ο δεύτερος τρόπος της επικύρωσης από τη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του
Συντάγµατος. Η επικύρωση απαιτεί το 50% συν ένα των βουλευτών. Προκειµένου όµως να
ισχύσει η ∆ιεθνής Σύµβαση και στο εσωτερικό της χώρας, το Σύνταγµά µας προβλέπει και
την κύρωση, η οποία απαιτεί τα 3/5 της Βουλής. Συνήθως, η κύρωση και η επικύρωση γίνο-
νται ταυτόχρονα. Στην περίπτωσή µας δεν έγινε τίποτε από τα δύο. Απλώς κατέθεσαν στη
Βουλή αυτά τα κείµενα, τα οποία ανέγραφαν προς κύρωση και τα οποία πήραν αµέσως πίσω.
∆εν προχώρησε λοιπόν η διαδικασία, ούτε µοιράστηκαν τα κείµενα στους βουλευτές. Για να
έχουµε ξεκάθαρη στο µυαλό µας την ροή των πραγµάτων, διευκρινίζω ότι στις 3/5/2010
δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3845 και στις 5/5/2010 υπέγραψαν τις Συµβάσεις µε τις οποίες
δεσµεύτηκε η Ελλάδα. Προκειµένου λοιπόν να µην περάσουν από τη Βουλή αυτές τις Συµ-
βάσεις, εξαιτίας και των άλλων όρων που θα δούµε πιο κάτω, µε αποτέλεσµα να το µάθει ο
κόσµος και να εξαγριωθεί, έθεσαν όρο µέσα στην ίδια τη Σύµβαση δανειοδότησης, ότι οι
Συµβάσεις αυτές ισχύουν από την υπογραφή τους και όχι µετά από την κύρωση. Όπως κατα-
λαβαίνετε, κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγµατικό. Επιπλέον, 2-3 µέρες µετά την υπογραφή τους,
βγήκε και ένας άλλος νόµος, ο 3847, ο οποίος λέει ρητά ότι οι Συµβάσεις αυτές δε χρειάζο-
νται επικύρωση. Με λίγα λόγια κατήργησε τη διαδικασία του Συντάγµατος και δεν αντέδρα-
σε κανένα απολύτως κόµµα. Ο νόµος είναι σαφώς αντισυνταγµατικός και οι Συµβάσεις ανυ-
πόστατες. Η εφαρµογή αυτών των Συµβάσεων αποτελεί πραξικόπηµα.» 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην Ελλάδα ασκείται µία de facto
εξουσία, η οποία δεν στηρίζεται
ούτε στο Σύνταγµα, ούτε στην Ε.Ε.,
ούτε στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις. 
Έτσι, ακόµα και η είσοδος 
της τρόικας είναι παράνοµη, 
αφού δεν έχει νόµιµη βάση.
Οι λαοί της Ευρώπης, οι Έλληνες,
όπως επίσης πολλοί Βουλευτές 
και Υπουργοί δε γνωρίζουν τους
όρους των Συµβάσεων που έχει
υπογράψει η Ελλάδα!
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συνέχεια από τη σελ. 19

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δικαστικές αρχές
δεν έχουν δικαίωµα παρέµβασης;
«Θα µπορούσαν να παρέµβουν. ∆υστυχώς
όµως η δικαστική εξουσία είναι για τα µικρά
πράγµατα και όχι για τα µεγάλα».

κ. Κασιµάτη, απ’ όσο γνωρίζουµε έχετε ήδη
καταφύγει στα ελληνικά δικαστήρια για
αίτηση ακύρωσης όσον
αφορά τις περικοπές
µισθών και συντάξεων
και από κει και πέρα,
εάν δε σας δικαιώσουν,
είστε αποφασισµένος να προ-
σφύγετε στο ∆ικαστήριο ∆ικαιω-
µάτων του Ανθρώπου. Ποιες ακρι-
βώς είναι οι εξελίξεις;
«Όντως πήγαµε στα ελληνικά δικαστή-
ρια το Νοέµβριο του 2010. Η απόφαση όµως
εκκρεµεί µέχρι σήµερα. Η εισήγηση, η οποία
από νοµικής πλευράς ήταν εντελώς απαρά-
δεκτη, βγήκε εναντίον µας, υποστηρίζοντας
δηλαδή ότι οι διαδικασίες είναι νόµιµες. Η
όλη ιστορία ήταν σαφώς κατευθυνόµενη. Το
θέµα όµως έχει µία δυστοκία, καθώς εάν βγει
και η απόφαση αρνητική, τότε το δικαστήριο
θα παραβιάσει βασικές αρχές της νοµολο-
γίας και της Ελλάδας και της Ευρώπης και
του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου.»

Πότε περιµένουµε περίπου την έκδοση της
απόφασης;
«Έπρεπε να έχει βγει ήδη... Να διευκρινίσω
πως εγώ δεν αποτελώ διάδικο, απλώς έδωσα
τη νοµική βοήθεια. Οι ενώσεις που έκαναν τις
προσφυγές, λογικά θα συνεχίσουν καταφεύ-
γοντας στο ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, εάν δεν µας δικαιώσουν στην
Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν ενδιαφέρου-
σα για δύο λόγους. Αρχικά, µέσω αυτής θα
µάθουν και οι Ευρωπαίοι περί τίνος ακριβώς
πρόκειται. ∆εύτερον, εκεί θα δούµε ποια είναι
η κατεύθυνση της Ευρώπης. ∆ιότι, εάν η
Ευρώπη συµφωνήσει σε όλες αυτές τις
παρανοµίες και υποστηρίξει πως δεν υπάρχει
κάποιο πρόβληµα, τότε πραγµατικά αλλάζει
όλο το σύστηµα. Αυτό θα σήµαινε ότι πλέον η
Ευρώπη βαδίζει όπως βάδιζε τη δεκαετία του
’30. Γι’ αυτό θα ήθελα να προκληθεί η Ευρώ-
πη και να δώσει απαντήσεις. Μάλιστα, η
Κυβέρνηση θα µπορούσε σήµερα να θέσει το
συγκεκριµένο θέµα στους δανειστές µας,
καθώς υπάρχει όρος µέσα στη Σύµβαση ότι
µπορεί να τεθεί το θέµα του κύρους στο ∆ικα-
στήριο ΕυρωπαÌκών Κοινοτήτων. Ωστόσο, η
Κυβέρνηση δεν το κάνει!»

∆ε θεωρείτε ότι είναι οξύµωρο το γεγονός
ότι προσφεύγουµε µε βάση την ευρωπα®κή
νοµολογία κατά µέτρων που επιβάλλουν η
Ε.Ε. και το ∆ΝΤ;
«Αυτή ακριβώς είναι η ανησυχία µου. Έρχεται
µία παράβαση βασικών αρχών του Συντάγµα-
τος και του ΕυρωπαÌκού ∆ικαίου από την καρ-
διά της Ευρώπης. Οι ευρωπαÌκές κυβερνή-
σεις ακολουθούν τη συνταγή του ∆.Ν.Τ., η
οποία συνταγή της παράνοµης επέµβασής
του σε µια χώρα, εφαρµόζεται παγίως στον
τρίτο κόσµο. Μέχρι τώρα δεν είχε εφαρµο-
στεί στην Ευρώπη. Η Ελλάδα αποτελεί την

πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος στην
Ευρώπη.»
Θεωρείτε σίγουρη την απόδοση δικαιοσύ-
νης από το ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου; Εάν µας δικαιώσουν, ποιες θα
είναι οι συνέπειες για την οικονοµία, αλλά
και για τη χώρα γενικότερα;
«Εάν το ∆ικαστήριο κάνει σωστά τη δουλειά
του, θα δικαιωθούµε. Εάν δεν κάνει σωστά τη
δουλειά του και αλλάξει νοµολογία για να
νοµιµοποιήσει αυτές τις επεµβάσεις που γίνο-

νται πια στο σώµα της Ευρώπης, τότε
όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να

ανησυχήσουµε πολύ περισσότε-
ρο. Πρέπει να αναφέρω ότι το
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο και
της Λετονίας και της Ρουµα-
νίας σεβάστηκε το νόµο και

ακύρωσε αυτές τις περικοπές.
Μάλιστα εκεί δεν ήταν αναµειγ-

µένη η Ευρώπη, αλλά µόνο το
∆.Ν.Τ.. Η κυβέρνηση ήταν πιο θαρραλέα και
υποστήριξε ότι η Σύµβαση ήταν αντίθετη µε
το Σύνταγµα, βασιζόµενη σε διατάξεις που
έχουµε και εµείς. Το παράδειγµα αυτό το
ανέφερα για να σας εξηγήσω ότι το ∆.Ν.Τ.
δεν τόλµησε να αδιαφορήσει για το γεγονός.
Συγκεκριµένα, σεβάστηκε την απόφαση του
δικαστηρίου και είπε ότι το ποσό το οποίο
χάνει θα το κερδίζει από κάπου αλλού, π.χ.
µέσω της αύξησης του Φ.Π.Α.. Η συγκεκριµέ-
νη λύση είναι πολύ δικαιότερη, καθώς το
Φ.Π.Α. το πληρώνουν όλοι. ∆εν είναι σωστό
να βάζει κανείς στο στόχαστρο τους συνταξι-
ούχους και γενικότερα τα πιο αδύναµα µέλη
της κοινωνίας. Είχαµε λοιπόν τη δυνατότητα
να τα γλιτώσουµε όλα αυτά, αλλά δεν το δια-
πραγµατευτήκαµε. 
Σε περίπτωση λοιπόν που µας δικαίωναν, το
κράτος θα µπορούσε να πει ότι θα τα επι-
στρέψει σε όλους, αλλά µε δόσεις µέσα σε
ένα ευρύ χρονικό φάσµα. Μια τέτοια λύση θα
µπορούσε να γίνει ανεκτή από τον ελληνικό
λαό, εφόσον το κράτος θα αναγνώριζε τα
χρέη του απέναντί του.»

Απ’ ότι φαίνεται, το ∆ΝΤ δε θέλει να θίξει το
µεγάλο κεφάλαιο. Επίσης, απ’ ότι φαίνεται,
οι υπογράφοντες και από τις δύο πλευρές
γνωρίζουν πως αυτά τα µέτρα δε θα επιφέ-
ρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Εποµένως,
που οδηγούµαστε;
«Οδηγούµαστε ακριβώς εκεί που θέλει η
σηµερινή σύγχρονη πολιτική του µεγάλου
ανώνυµου κεφαλαίου. Σήµερα αντιµετωπί-
ζουµε καθολική κρίση του συστήµατος, ακρι-
βώς διότι το σύστηµα της αστικής οικονοµίας
δεν αντέχει την τεράστια εξουσία που ασκεί-
ται από µία πρωτοφανή συγκέντρωση κεφα-
λαίου, η οποία δεν είχε προβλεφθεί ούτε και
από τον Μαρξ. 
∆ιότι σήµερα, το κεφάλαιο πολλαπλασιάζεται
έξω από τη διαδικασία παραγωγής αγαθών,
µέσω των χαρτιών στο χρηµατιστήριο. Το
κεφάλαιο πλέον είναι τραπεζικό και ελέγχεται
από συγκεκριµένους διαχειριστές του. Το
πρόβληµα δεν είναι ταξικό, αλλά διαρθρωτι-
κό. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βασική αιτία
των κρίσεων, καθώς έχουµε µια φούσκα
εκτός εργοστασίων, η οποία παράγει δύναµη
έξω από το πολιτικό σύστηµα. Η δικτατορία
για παράδειγµα ή ένα αυταρχικό καθεστώς
αποτελούν πολιτική εξουσία. Για πρώτη φορά

στην ιστορία της ανθρωπότητας ερχόµαστε
αντιµέτωποι µε µια εξωπολιτική εξουσία που
κατευθύνει όλες τις Κυβερνήσεις. Οι συγκε-
κριµένοι λοιπόν εξωπολιτικοί διαχειριστές
δηµιουργούν τις κρίσεις και τις εκµεταλλεύο-
νται οι ίδιοι. Η πολιτική που εφαρµόζεται σε
εµάς είναι αυτή που πάγια εφάρµοζε στον
τρίτο κόσµο το Κεφάλαιο και το ∆.Ν.Τ. ως
εκπρόσωπός του. ∆ιότι µέχρι τώρα αυτή η
δυτική διαχείριση µε κέντρο τις Ηνωµένες
Πολιτείες αποτελεί ένα κλειστό µονοπωλιακό
σύστηµα, στο οποίο δεν έχουν µπει µέσα η
Κίνα και οι άλλες χώρες. Στόχος της πολιτι-
κής αυτής είναι η δέσµευση του εθνικού
πλούτου και η εξασθένιση των κατώτερων
στρωµάτων, τα οποία συντηρούν τις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να κλεί-
σουν τα µαγαζιά αυτά και η αγορά να οδηγη-
θεί στα συγκεντρωτικά δίκτυα. Έτσι, θα µεγα-
λώνουν οι συγχωνεύσεις. 
Η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει και στις
τράπεζες µέσω των συγχωνεύσεων, ούτως
ώστε να καταλήξει η δύναµη στις παγκόσµιας
εµβέλειας τράπεζες. 

Ας πάρουµε για παράδειγµα τη Γουατεµάλα,
στην οποία βρίσκεται επί 14 χρόνια το ∆.Ν.Τ.
Σε εκείνη την περίπτωση το ∆.Ν.Τ. δέσµευσε
την παραγωγή της µπανάνας, που αποτελεί
το κύριο προÌόν της. Συγκεκριµένα, η Γουατε-
µάλα παράγει την καλύτερη ποιότητας µπα-
νάνας στον κόσµο και στις µεγαλύτερες
ποσότητες. Αφού δέσµευσε τον εθνικό της
πλούτο, τα  παραχώρησε όλα σε κάποιες επι-
χειρήσεις, µε αποτέλεσµα να συγκεντρωθεί
ολόκληρος ο πλούτος της χώρας στο 3% του
πληθυσµού. Αυτό το 3% λοιπόν παρουσίασε
4% ανάπτυξη το χρόνο. Ωστόσο, όσον
αφορά το υπόλοιπο 97%, καταγράφονται
χιλιάδες θάνατοι από πείνα την ηµέρα, τη
στιγµή που δηµιουργούνται ολόκληροι οικι-
σµοί από παράγκες µέσα στις χωµατερές
των σκουπιδιών. Επρόκειτο µάλιστα για
ανθρώπους έξυπνους και µορφωµένους που
ζουν πλέον µε το όνειρο να φύγουν από τα
σκουπίδια.» 

κ. Καθηγητά εκεί οδηγούµαστε και εµείς;
«Αυτή που σας περιέγραψα είναι η πολιτική
τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η
συγκέντρωση του κεφαλαίου µε οποιοδήπο-
τε κόστος! Βέβαια, κάποια στιγµή η ανθρω-
πότητα θα αρχίσει να το συνειδητοποιεί. Γι’
αυτό ακούµε τους οικονοµολόγους να υπο-
στηρίζουν ότι πρέπει να τεθεί φραγµός στο
µεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να τεθεί λοιπόν διε-
θνής περιορισµός σε αυτού του είδους τις
πολιτικές.»

Ωστόσο, στη δική µας περίπτωση υπάρχει
στη µέση και η Ευρώπη.
«Σήµερα δυστυχώς είναι σύµµαχος και η
Ευρώπη µε επικεφαλής την Γερµανία, το
πλούσιο κράτος της Ευρώπης που κάνει ό,τι
θέλει τα υπόλοιπα κράτη καθώς είναι πολύ
πιο αδύναµα. Η Γερµανία λοιπόν έχει συµφω-
νήσει µε την συγκεκριµένη πολιτική της Αµε-
ρικής µε αποτέλεσµα να ελέγχουν σήµερα
αυτό το κεφάλαιο.»

Θεωρείτε επιπλέον ότι είναι πιθανή η έξο-
δός µας από το ευρώ;
«Αυτοί θα µας αποµυζούν όσο µπορούν. Από
κει και πέρα θα µας κατευθύνουν εκεί ακρι-
βώς που επιθυµούν. Μπορεί να µας βγάλουν
από το ευρώ µε τον ευνοÌκό όρο να κόψουν
το 30% του χρέους για να µπορέσουµε να το
πληρώσουµε. Άσχετα που έτσι και αλλιώς
δεν θα µπορέσουµε να το αποπληρώσουµε.
Εµείς θα είµαστε εντελώς εξαντληµένοι, ενώ
εκείνοι θα έχουν εισπράξει πολλές φορές
παραπάνω αυτό το 30% µε τους τοκογλυφι-
κούς τους τόκους. Την εξέλιξη αυτή µπορού-
µε να τη δούµε από σήµερα, καθώς ενώ ανα-
γράφεται µέσα στη Σύµβαση ότι το κράτος
πρέπει να γίνει παραγωγικό και να κάνει διαρ-
θρωτικές µεταβολές, η πτυχή αυτή δεν ελέγ-
χεται από την τρόικα. Η τρόικα ελέγχει µονά-
χα το ποσό των χρηµάτων που έχουν µαζευ-
τεί για να τα εισπράξει.»

Ας επανέλθουµε όµως κ. καθηγητά στους
όρους της Σύµβασης. Στη Σύµβαση που
έχει υπογραφεί, έχουν επιβληθεί όροι
παραίτησης από ενστάσεις εθνικής κυριαρ-
χίας «άνευ όρων και αµετακλήτως» (άρθρο
14 (5)). Σύµφωνα όµως µε τη Σύµβαση της
Βιέννης του 1969, ο εν προκειµένω όρος
της Σύµβασης δεν αποτελεί άσκηση οικονο-
µικής και πολιτικής βίας;
«Ο συγκεκριµένος όρος που ορίζει ότι πρέ-

πει να παραιτηθεί η Ελλάδα από ενστάσεις
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εθνικής κυριαρχίας µπαίνει για πρώτη φορά
στην ιστορία του ∆ιεθνούς ∆ικαίου σε διε-
θνής Σύµβαση! Ο όρος αυτός είναι άκυρος
και παράνοµος σύµφωνα µε το ∆ιεθνές, το
ΕυρωπαÌκό και το Συνταγµατικό δίκαιο. ∆ηµι-
ουργεί όµως µια φοβερή δέσµευση στις πολι-
τικές ηγεσίες µας, καθώς απειλούµαστε ότι οι
δανειστές έχουν το δικαίωµα επέµβασης σε
οποιοδήποτε κλίµα της ελληνικής επικράτει-
ας για οικονοµική ικανοποίησή τους. Για
παράδειγµα, ακόµη και στις παραµεθόριες
περιοχές και στα νησιά που είναι κοντά στην
Τουρκία. ∆εν τους αρκούσε µάλιστα αυτός ο
όρος, παρά προχώρησαν ακόµη παραπέρα
προσθέτοντας ένα δεύτερο όρο σύµφωνα µε
τον οποίο οι δανειστές µπορούν να µεταβιβά-
σουν αυτά τα δικαιώµατα σε τρίτους! Αντίθε-
τα, εµείς δεν έχουµε το δικαίωµα να µεταβι-
βάσουµε σε τρίτους κάποιες αξιώσεις από τη
Σύµβαση. Θα χαρακτήριζα τη Σύµβαση µονό-
πλευρη. Επίσης, η Σύµβαση καθίσταται
άκυρη και για έναν επιπλέον λόγο, καθώς έχει
παραβιάσει όλες τις περιπτώσεις συµβατικής
ισότητας. Σύµφωνα µε τη διεθνή αρχή της
συµβατικής ισότητας, και οι δύο πλευρές
πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα.
Όπως σας εξήγησα, η Ελλάδα δεν έχει τα
δικαιώµατα που έχουν εκείνοι µέσω της Σύµ-
βασης.»

Με λίγα λόγια, µας λέτε ότι είναι πολύ εύκο-
λο να δηµιουργηθεί οικονοµικό και πολιτικό
µπλοκ σχέσεων µε δανειστές και τρίτες
χώρες, δεσµευτικό για την Ελλάδα. Θα µπο-
ρούσαµε δηλαδή να δούµε µπροστά µας
και την Τουρκία για παράδειγµα;
«Με βάση τις σηµερινές συνθήκες, δεν είναι
εύκολο να µας ζητήσουν για παράδειγµα την
παραµεθόριο περιοχή του Έβρου. Κάτι
τέτοιο θα έθετε τέλος στην άµυνά µας. Μπο-
ρούν να το κάνουν, αλλά δε θα το κάνουν,
διότι είναι προκλητικό. Σίγουρα όµως αποτε-

λεί µια απειλή. Εάν αλλάξουν οι καταστάσεις
και οι συνθήκες, ίσως να το κάνουν στο µέλ-
λον!»

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, επιτρέπεται
µία τέτοιου είδους συµφωνία;
«Όχι, διότι εκτός του ότι οι όροι είναι αυτοί
καθαυτοί παράνοµοι, αποτελούν συγχρόνως
πολιτική και οικονοµική βία, η οποία απαγο-
ρεύεται από τη Σύµβαση της Βιέννης του
1969. Ο όρος αυτός επιδιώκει να µας βάλει
υποχρεωτικά σε ένα µπλοκ κρατών, ούτως
ώστε να µην κινηθούµε προς την Κίνα ή την
Ρωσία. Είµαστε στην ουσία όµηροι. ∆εν έχου-
µε δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης εξωτερι-
κής πολιτικής. Ακόµη, υπάρχει και ένας άλλος
όρος, ο οποίος δεν είχε µελετηθεί επαρκώς
στο βιβλιαράκι που έχω γράψει. Πρόκειται για
τη δέσµευση ολόκληρης της εθνικής περιου-
σίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Όλος ο εθνι-
κός πλούτος, είτε κινητά, είτε ακίνητα, είτε
οµόλογα, είτε µετοχές, είτε χρήµα, είτε
αρχαία, είτε χρυσός ή υποθαλάσσιος πλού-
τος,  είναι όλα δεσµευµένα. ∆εν µπορούµε να
τα διαπραγµατευτούµε µε καµία άλλη δύνα-
µη. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτές οι
δεσµεύσεις έγιναν για τα 110 δισεκατοµµύ-
ρια που δανειστήκαµε και όχι για το σύνολο
του χρέους! Μονάχα εάν µελετήσει κανείς
διεξοδικά τη Σύµβαση θα διαπιστώσει τις
µικρές αλλά σηµαντικότατες λεπτοµέρειες.
Συγκεκριµένα, ενώ το άρθρο 4 λέει ότι δεν
µας επιβάλλονται δεσµεύσεις για το χρέος
µας, έρχεται από κάτω ένας όρος, ο οποίος
δεσµεύει την εθνική µας περιουσία. Εποµέ-
νως, εκείνοι έχουν τον έλεγχο ολόκληρης της
εθνικής µας περιουσίας. Για παράδειγµα, εάν
θελήσουµε να δώσουµε για εκµετάλλευση
στους κινέζους το λιµάνι, θα πρέπει πρώτα να
το εγκρίνουν εκείνοι, ούτως ώστε να εξασφα-
λίσουν ότι τα έσοδα θα πάνε σε αυτούς. Εάν
µάλιστα θεωρήσουν ότι πρόκειται για µετα-
φορά εξουσίας της Κίνας στη ∆ύση, την
οποία και δε θέλουν πολιτικά, µπορούν να
µας το απαγορεύσουν. ∆εν µπορούµε να
προβούµε σε καµία ενέργεια εις βάρος τους.
Πλέον δηλαδή δεν έχουµε όχι µόνο εξωτερι-
κή, αλλά και οικονοµική πολιτική.»

κ. καθηγητά, επειδή ο λόγος σας έχει µεγά-
λη βαρύτητα και σπουδαιότητα, οι αναγνώ-

στες µας θα ήθελαν να γνωρίζουν εάν θεω-
ρείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή ελπίδα να
βγούµε από την οικονοµική κρίση;
«Πρέπει να διευκρινίσουµε πως η παγκόσµια
κρίση, που πλήττει και θα πλήξει και άλλα
κράτη, θα κρατήσει… Βέβαια, η κατάσταση
πότε θα βελτιώνεται και πότε θα χειροτερεύ-
ει, µέχρι να έρθει ή ώρα που θα τεθούν κάποι-
οι κανόνες δέσµευσης στην εξουσία του
Κεφαλαίου. Εµείς, ως Ελλάδα χρειαζόµαστε
πολλά χρόνια για να βγούµε από την κρίση,
διότι εάν δε γίνουµε παραγωγικοί και εάν δε
νοικοκυρευτεί η δηµόσια µηχανή, συνεχώς
θα βουλιάζουµε. Χρειάζεται λοιπόν µια πολιτι-
κή ηγεσία, η οποία αρχικά, θα αξιώσει την
κάθαρση των Συµβάσεων µε όλους αυτούς
τους όρους που είναι παράνοµοι. Πιστεύω ότι
µπορεί να το πετύχει. Πρέπει να  δείξει δηλα-
δή σεβασµό απέναντι στη Βουλή των Ελλή-
νων, περνώντας τις Συµβάσεις από τη διαδι-
κασία ψήφισης στη Βουλή. Από κει και πέρα,
η δεύτερη κίνηση της πολιτικής ηγεσίας πρέ-
πει να είναι ο εξορθολογισµός του κρατικού
µηχανισµού. Ο κρατικός µηχανισµός δεν είναι
απλώς χαλασµένος. Θα έλεγα ότι η κατάστα-
ση θα ήταν καλύτερη εάν δεν υπήρχε καθό-
λου! Ο Έλληνας έχει εθιστεί στην παρανοµία,
καθώς ο µηχανισµός αυτός υπάρχει εδώ και
130 χρόνια. Το σύστηµα είναι έτσι διαµορφω-
µένο που αφήνει ανοιχτά παράθυρα στην
παρανοµία. ∆εν είµαστε χειρότεροι από τους
γάλλους ή τους γερµανούς. Πολύ απλά στη
δική τους περίπτωση, το σύστηµα είναι πιο
αυστηρό και δεν τους αφήνει να παρεκτρα-
πούν».

Εσείς έχετε έρθει σε επαφή µε συναδέλ-
φους σας από άλλα κράτη;
«Μέσα σε αυτό το διάστηµα, δεν έχω έρθει.
Θα κοιτάξω όµως να έρθω σε επαφή πολύ
γρήγορα. Κοιτάζουµε να παρουσιάσουµε
όλες αυτές τις παρανοµίες σε ένα Forum που
έχει επίτηδες το Ευρωκοινοβούλιο και το δια-
θέτει σε ιδιωτικές οργανώσεις. Εκεί είχε
πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση της άποψης
των οκτώ εµπειρογνωµόνων, ανάµεσά τους
και εγώ, για το σχέδιο Ανάν. Από τότε άρχισε
να γίνεται αποδεκτή ή τουλάχιστον να αναφέ-
ρεται η ευρωπαÌκή λύση. Αυτό βέβαια δε
σηµαίνει σε καµία περίπτωση και ότι θα εφαρ-
µοστεί.»

Πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας
ίσως από πριν τα µέτρα που πρέπει να
πάρει και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει
να προβεί αφού της επιβάλλονται, καθοδη-
γεί τα Μ.Μ.Ε., τα οποία προβάλλουν αρχικά
τα χειρότερα δυνατά σενάρια, για να έρθει
στη συνέχεια η Κυβέρνηση να χαρακτηρί-
σει ως ευνο®κά τα λιγότερο καταστροφικά
µέτρα που θα επιβάλει; Πρόκειται θα λέγα-
µε για µια πολιτική µε επίκεντρο την ψυχο-
λογία των πολιτών, οι οποίοι αφού έχουν
προ®δεαστεί για το χειρότερο σενάριο,
µένουν ευχαριστηµένοι µε το λιγότερο
δυσάρεστο σενάριο που εφαρµόζεται. 
«Η ερώτησή σας είναι πολύ σηµαντική, διότι
η πολιτική αυτή, η οποία εφαρµοζόταν στον
τρίτο κόσµο, πρώτο στόχο είχε να φέρει τους
πολίτες σε µια κατάσταση απελπισίας και
απραξίας. Πρόκειται για το δόγµα του σοκ,
που γράφει η Ναόµι Κλάιν στο βιβλίο της. Το
γεγονός αυτό είναι πραγµατικότητα. Εάν δεν

µπορούν να το κάνουν σε οικονοµικό επίπε-
δο, τότε χρησιµοποιούν πολεµικά µέσα. Αυτό
γίνεται άλλωστε και στη Λιβύη τώρα, όπου
προσπαθούν να εξαντλήσουν και τις δύο
πλευρές και να φανούν στο τέλος ως σωτή-
ρες. Το ίδιο έγινε και στο Ιράκ. Η πολιτική
αυτή λοιπόν αποτελεί τη βασική τακτική τους.
Επιπλέον, η οικονοµική απελπισία στην οποία
µας οδηγεί όλη αυτή η πολιτική και πιο συγκε-
κριµένα ο όρος της εθνικής κυριαρχίας, έχει
σκοπό την επίλυση των εθνικών µας θεµάτων
µε τον τρόπο που εκείνοι θέλουν. Για παρά-
δειγµα µπορεί να πουν αρχικά ότι δε θα µας
πάρουν τη Θράκη, αλλά ότι θα την κάνουν
αυτόνοµη. Ο κόσµος θα σκεφτεί ότι ευτυχώς
τη γλιτώσαµε. Αυτό βέβαια θα συνεχίζεται και
µε άλλες περιοχές, µέχρι να συρρικνωθεί
εντελώς η Ελλάδα.»

Πως κρίνετε το γεγονός της ατιµωρησίας
όσον αφορά τα διάφορα σκάνδαλα µε τις
µίζες;
«Πρόκειται για ένα µεγάλο παθολογικό στοι-
χείο της χώρας µας, καθώς έχουµε µια ξεπε-
ρασµένη ασυλία των Υπουργών και των Βου-
λευτών. Η ασυλία αυτή πρέπει να καταργηθεί
από το Σύνταγµα. 
Η αρχή αυτή είχε γεννηθεί από την εποχή της
Αγγλίας και της γέννησης της πρώτης αστι-
κής µεταβολής από το µοναρχικό καθεστώς.
Τότε απέβλεπε στην διασφάλιση της µη
ύπαρξης εκβιασµών προς τους πολιτικούς
από πλευράς ανακτόρων. Αυτή η αρχή της
ασυλίας ίσχυε στην Ευρώπη για αρκετά χρό-
νια και ισχύει ακόµη και σήµερα σε µερικά
από αυτά. 
Ωστόσο, τα συγκεκριµένα κράτη είναι τόσο
νοµιµόφρονα, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες,
και δεν τίθεται θέµα άρσης της. Σε ορισµένα
όµως κράτη της Ευρώπης έχει καταργηθεί
και θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουµε και
εµείς τον ίδιο δρόµο. 
Σε δεύτερο επίπεδο, πρέπει να βελτιώσουµε
τη δικαστική εξουσία, αφού η δικαιοσύνη δε
λειτουργεί. Εκτός του ότι είναι ελεγχόµενη
και εξαρτηµένη, είναι και κακώς οργανωµένη
µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανταπεξέλ-
θει εγκαίρως στις ανάγκες της κοινωνίας.»

Είναι γνωστό πως ήσασταν προσωπικός
σύµβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Εάν
συγκρίνατε πατέρα µε γιο, πως θα τους
χαρακτηρίζατε;
Γιώργος Κασιµάτης: «Εάν αυτή τη στιγµή
υπήρχε Ανδρέας Παπανδρέου ή Κωνσταντί-
νος Καραµανλής, είµαι βέβαιος ότι δε θα υπέ-
γραφαν τις συγκεκριµένες Συµβάσεις. Όπως
άλλωστε και δεν υπέγραψαν οι Ιρλανδοί, οι
οποίοι βλέποντας τον όρο για την εθνική
κυριαρχία, δήλωσαν πως δεν υπήρχε περί-
πτωση όχι απλώς να υπογράψουν, αλλά ούτε
καν να πάνε στις Βρυξέλλες.»

Πως θα χαρακτηρίζατε δηλαδή τους πρωτα-
γωνιστές αυτής της Συµφωνίας, από ελληνι-
κής πλευράς; Πρόκειται για άγνοια, αµέ-
λεια, ή ατόπηµα; 
«∆ε θα ήθελα να προβώ σε χαρακτηρισµούς,
τους οποίους κάνει το δικαστήριο. Το θέµα
είναι ότι αυτή η Σύµβαση είναι καταστροφική
για την Ελλάδα, είτε πραγµατοποιήθηκε
λόγω αµέλειας, είτε εξαιτίας δόλου, είτε εξαι-
τίας οποιασδήποτε άλλης αφορµής...»

Είχαµε τη δυνατότητα να τα γλι-
τώσουµε όλα αυτά, αλλά δεν το 
διαπραγµατευτήκαµε“ ”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



πουδές: 
Σπούδασε Νοµικά στη

Νοµική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακές σπουδές στις Νοµικές
Σχολές των Πανεπιστηµίων του Μονά-
χου (Γερµανία) και της Βέρνης (Ελβε-
τία), από το 1959 µέχρι το 1965. 

ανεπιστηµιακή στα-
διοδροµία: ∆ιδάκτωρ

της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου του Μονάχου

το 1965. Εντεταλµένος Υφηγητής του
Συνταγµατικού ∆ικαίου στη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών τα
έτη 1973-1978. Έκτακτος καθηγητής
τα έτη 1978-1981 και 1982-1999 τακτι-
κός καθηγητής του Συνταγµατικού
∆ικαίου στην ίδια Σχολή. Πρόεδρος
του Ιονίου Πανεπιστηµίου τα έτη 1985-
1990, κατά τα οποία οργανώθηκε και
τέθηκε σε λειτουργία το Πανεπιστή-
µιο. Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του Ινστι-
τούτου Ελληνικής Συνταγµατικής
Ιστορίας και Συνταγµατικής Επιστή-
µης (σήµερα: Ινστιτούτου Συνταγµατι-
κών Ερευνών) από την ίδρυσή του
(1990). Από το 1993 µέχρι το 1997,
Πρόεδρος του Τµήµατος Νοµικής της
Σχολής Νοµικών , Πολιτικών και Οικο-
νοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών. Από το 1999, οµότιµος
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. 

ράση ∆ηµόσιου Λει-
τουργού: Από το 1981
µέχρι το 1988 υπήρξε

∆ιευθυντής του Νοµικού
Γραφείου Πρωθυπουργού και 

Νοµικός Σύµβουλος Πρωθυπουργού.
Από το 1997 µέχρι το 1998 υπηρέτησε
ως Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλί-
ου Ραδιοτηλεόρασης. Ήταν, κατά τα
έτη 1978-1980, αναπληρωµατικό
µέλος του Συµβουλίου Ιθαγενείας του
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τα έτη
1982-1985 µέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ελληνικής Εθνικής Επι-
τροπής της UNESCO και µέλος, σε
δύο θητείες, του Ειδικού ∆ικαστηρίου
Εκδίκασης Αγωγών Κακοδικίας. Το
2003, µε απόφαση  του Προέδρου της
Βουλής και µε οµόφωνη έγκριση της
∆ιάσκεψης των Προέδρων του Αντι-
προσωπευτικού Σώµατος, ορίσθηκε
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
αντιπρόεδρος του «Ιδρύµατος της
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία». Είχε
ενεργό συµµετοχή στο προπαρασκευ-
αστικό στάδιο της κατάρτισης και της
αναθεώρησης του Συντάγµατος το
1975, στη δε αναθεώρηση του Συντάγ-
µατος του 1986, ως νοµικός σύµβου-
λος του Πρωθυπουργού, συνέταξε το
σχέδιο αναθεώρησης και συµµετείχε
ενεργώς στη διαµόρφωσή του όλη τη
διάρκεια της αναθεωρητικής διαδικα-
σίας. Τα έτη 1974 και 1975, ήταν µέλος
της επιστηµονικής «Οµάδας Εργασίας
προς Μελέτην και Αναθεώρησιν του
Οργανικού Νόµου του διέποντος τα
Α.Ε.Ι.» (Οµάδα Ευρυγένη) του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Από το 1974 µέχρι
σήµερα, υπήρξε πρόεδρος ή µέλος
πολλών νοµοπαρασκευαστικών επι-
τροπών και είχε ενεργό µέρος σε πλή-
θος νοµοπαρασκευαστικών διαδικα-
σιών και από τον Ιανουάριο 2005, είναι
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εµπει-
ρογνωµόνων υπό τον Πρωθυπουργό
για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Από το 1982 

είναι µέλος του Νοµι-
κού Συµβουλίου της
Τράπεζας της Ελλά-
δος και από το 1999
µέχρι το 2002 νοµικός

σύµβουλος στην κρατι-
κή εταιρεία «Κτηµατολό-

γιο Α.Ε». 

πιστηµονικές Οργα-
νώσεις: Ήταν ιδρυτι-

κό µέλος, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

επί σειρά ετών και από το 1992 µέχρι
το 1997 Πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Συνταγµατολόγων. Ιδρυτικό
µέλος, από το 1981 (έτος ίδρυσης)
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ιεθνούς Ένωσης Συνταγµατικού
∆ικαίου, από το 1995 Αντιπρόεδρος
και από το 2004 Επίτιµος Πρόεδρος
της ίδιας Ένωσης. Από το 1992, µέλος
και κατά τα έτη 1997-2000 µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης
∆ικαστικών Μελετών και, από την
ίδρυσή του, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕυρωπαÌκού Κέντρου
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µέλος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου και Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου, καθώς και πρόεδρος
και µέλος πολλών άλλων επιστηµονι-
κών και κοινωφελών οργανώσεων. 

Επαγγελµατική δράση: ∆ικηγόρος
Αθηνών από το 1960 (γενική δικηγο-
ρία) και από το 1971 δικηγόρος στα
ανώτατα δικαστήρια. Υπήρξε, τέλος,
κατά καιρούς  ή είναι νοµικός σύµβου-
λος ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικές
γνώσεις και εµπειρία στις σχέσεις
δηµόσιου δικαίου. 
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Γιώργος 
Κασιµάτης
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Καθηγητής 
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Ο Γιώργος
Κασιµάτης
έγραψε 
πρόσφατα το
βιβλίο µε τίτλο
«Οι συµφωνίες
δανεισµού της
Ελλάδας µε

την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ» που επισηµαίνει
τις κατάφωρες παραβιάσεις του ∆ιε-
θνούς και του ΕυρωπαÌκού ∆ικαίου
και του Ελληνικού Συντάγµατος και
αναφέρεται αναλυτικά στο  Μνηµόνιο
θέσεων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σ ύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, τέσσερις µε έξι κούπες τσάι την ηµέρα ισοδυναµούν µε ένα
λίτρο νερό. Όπως φαίνεται, η τακτική κατανάλωση τσαγιού δεν προκαλεί αφυδάτωση στο

σώµα, παρά την περιεκτικότητά του σε καφε�νη. Έτσι, µπορούµε άφοβα να εκµεταλλευτούµε
τις ευεργετικές του ιδιότητες. Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στην έρευνα έπιναν είτε 4 κού-
πες τσάι των 240ml µέσα σε ένα 12ωρο (ποσότητα που ισοδυναµεί µε κάτι λιγότερο από ένα
λίτρο στο σύνολό της) είτε 1,5 λίτρο σκέτο νερό. Επιπλέον, αυτοί που έπιναν τσάι δεν προσέ-
θεταν καθόλου ζάχαρη στο ρόφηµά τους, αλλά µπορούσαν να βάλουν γύρω στα 20ml γάλα.
Η κατανάλωση νερού ή τσαγιού γινόταν σε ξεχωριστές ηµέρες, ενώ οι εξεταζόµενοι δεν κατα-
νάλωναν άλλα ροφήµατα, που να περιέχουν καφε�νη ή αλκοόλ, ενώ παράλληλα δεν ασκούνταν
µε έντονο ρυθµό. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα
στην πόση νερού ή τσαγιού. Το τσάι αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός τρόπος για να διατηρήσει
κανείς µια υγιή ενυδάτωση, ενώ ταυτόχρονα συνιστά µια πλούσια πηγή φλαβονοειδών. Πρό-
κειται για ουσίες που έχουν συνδεθεί µε µειωµένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφα-
λικών επεισοδίων.
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ΒΓΕΣ ΕΞΩ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Σκηνοθεσία: ΛΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΓΟΥ
Σενάριο: ΛΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΓΟΥ
Παίζουν: ΛΑΕΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, 
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ, PIHLA VIITALA, 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΟΝΗ 
Είδος Ταινίας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Σινεµά

Ο ανελέητος και λυσσαλέος πόλεµος αρσε-
νικού και θηλυκού τοποθετηµένος σε µια
εποχή επίσης έντονων συγκρούσεων και ριζι-
κών αλλαγών. Η επέµβαση και η αλλαγή του
Μάρµπερ είναι ότι µεταφέρει τη δράση της
τραγωδίας του Στρίντµπεργκ, «∆εσποινίς
Τζούλι», από την κουζίνα ενός αρχοντικού
στη Σουηδία του 1888, όπου διαδραµατίζεται
το πρωτότυπο, στην κουζίνα µιας αριστοκρα-
τικής έπαυλης στα περίχωρα του Λονδίνου
στις 26 Ιουλίου του 1945, τη βραδιά που το
Αγγλικό Εργατικό Κόµµα κέρδισε τις πρώτες
µετά τον πόλεµο εκλογές µε µια σαρωτική
νίκη σ’ ολόκληρη την Αγγλία που έµεινε στην
ιστορία. Ο Μάρµπερ ακολουθεί την πλοκή
του πρωτότυπου, µε τα πρόσωπα να παρα-
µένουν τα ίδια, ενώ ο άξονας του έργου,
µεταφέρεται σ' ένα περιβάλλον φορτισµένο
πολιτικά. Η Ευρώπη βρισκόταν στον µεταπο-
λεµικό αναβρασµό  του Β΄ παγκοσµίου πολέ-
µου, ενώ η  Αγγλία ήταν στα πρόθυρα επανά-
στασης µε τις λαÌκές µάζες να έρχονται απει-
λητικά στο προσκήνιο. Έτσι η µεταφορά της

χρονικής συνθήκης κάνει την πλοκή και το
έργο να παίρνει έναν εκρηκτικό χαρακτήρα.
Η αριστοκράτισσα Τζούλι, ο υπηρέτης
/σοφέρ Τζον  και η µνηστή του/ µαγείρισσα
Χριστίνα βρίσκονται µέσα στη λαίλαπα της
πάλης των τάξεων αλλά και της ανελέητης
σύγκρουσης αρσενικού και θηλυκού.

Ηµέρες και ώρες παραστάσεων
Τετάρτη: 20.00
Πέµπτη: 21.30
Παρασκευή: 21.30
Σάββατο: 19.00 και 21.30
Κυριακή: 20.00

Ôé ìÝò åé óé ôç ñß ùí 
Γενική είσοδος: 20€
Φοιτητικό: 15€

Θέατρο Τόπος Αλλού
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Αθήνα (Κυψέλη)
Τηλ: +302108656004

∆εσποινίς Τζούλι 
Μετάφραση, Σκηνοθεσία, Σκηνικό, Μουσική επιµέλεια: Μίνα Αδαµάκη
Κοστούµια: Μίκα Πανάγου / Φωτισµοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Παίζουν: Μαρία Σολωµού, Μάξιµος Μουµούρης, Τζωρτζίνα Παλαιοθοδώρου

Το ΤΙΚΙ ένα exotica bar – εστιατόριο µε 50’ς
και 60’ς αναφορές. Προσφέρει ένα «γήινο»
και χαλαρό περιβάλλον όπου µπορείτε να
απολαύσετε το cocktail σας µέσα από µια
µεγάλη ποικιλία που σας προσφέρουµε, ή
το δείπνο σας υπό τους ήχους ανάλογης
µουσικής – χωρίς να λείπουν οι εκπλήξεις
ανάλογα µε την διάθεση σας.
Deco: Πλαστικά λουλούδια, καλαµωτές
και vintage κάδρα και αφίσες.
Drinks: Ο κατάλογός του bar, αριθµεί

περισσότερα από 100 cocktails. To απλό
ποτό κοστίζει € 8 και τα cocktails από € 10.
Crowd: Το κοινό του είναι κυρίως στιλάτοι
30 something που µπλέκονται µε τους νεα-
ρούς τουρίστες οι οποίοι εξορµούν από τα
τριγύρω ξενοδοχεία και youth hostels για
να αναζητήσουν την έκπληξη πέρα από τις
κλασικές «τουριστοπαγίδες» της περιοχής.
Extra: Τις Πέµπτες, περνούν από τα decks
ιδιοσυγκρασιακοί DJs και οµάδες της
πόλης, όµως το γενικό lounge, jazzy, indie,
soul, swing και vintage πρόσταγµα δίνουν
από τα πλατό ο Κωνσταντίνος Πετρόπου-
λος και ο –ιδιοκτήτης– ∆ηµήτρης Βόγλης
τα παρασκευοσάββατα.

Tiki Athens
Φαλήρου 15, Κουκάκι
Τηλ.: 2109236908

Tiki Athens Θέατρο

Ο Άρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και ο Στέλιος (Απόστολος Τότσικας), δύο νεαροί
που τους ενώνει µια στενή φιλία, επιχειρούν µια καινούρια αρχή στη ζωή τους: στή-
νουν ένα θερµοκήπιο µπανάνας σε ένα αποµακρυσµένο σηµείο της Νότιας Κρήτης,
µε θέα το Λιβυκό πέλαγος. ∆ιαφορετικοί αλλά και συµπληρωµατικοί σα χαρακτή-
ρες, οι δυο νέοι κάνουν τη δουλειά να µοιάζει µε παιχνίδι και όλα κυλούν ανέµελα…
µέχρι τη στιγµή που εµφανίζεται η Κόρντοβα (Pihla Viitala). Η Γερµανίδα τουρίστρια
µε το Ισπανικό όνοµα ξυπνά τον ερωτικό τους πόθο και τους προκαλεί πρωτόγνω-
ρα συναισθήµατα, ενώ κι αυτή µε τη σειρά της έλκεται από τους αντίθετους χαρα-
κτήρες των δύο φίλων: ο ένας φλογερός και ρωµαλέος, ο άλλος ροµαντικός και
καλλιεργηµένος, διχάζουν τη νεαρή κοπέλα που δε µπορεί να διαλέξει ανάµεσά
τους γιατί κι οι δυο τους µαζί κάνουν για εκείνη τον ιδανικό άντρα. Μια δυνατή φιλία
δοκιµάζεται, ισορροπίες ανατρέπονται και τρεις ζωές µπλέκονται σε έναν ερωτικό
ιστό κάτω απ' τον κατακόκκινο ουρανό.
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ΒΙΒΛΙΟ

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ
ΣΑΜΟ�ΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σε µια Ελλάδα που βοµβαρδίζεται από µαθηµατι-
κούς υπολογισµούς και πληροφορίες από τα µέσα
µαζικής εξηµέρωσης, ο Ζαν, η Ζωή και η σκιά του
αφηγητή προσπαθούν να ενώσουν τα κοµµάτια του
παζλ της αποσπασµατικής τους ζωής. Μέσα από
οδοφράγµατα και αστικά χαλάσµατα, αναζητούν
απαντήσεις σε ερωτήµατα που επισκιάζουν την
καθηµερινότητά τους.
Έρµαια του σύγχρονου τρόπου ζωής, οι τρεις φίλοι
ακροβατούν ανάµεσα στο κοινωνικό κενό και την
εσωτερική τους ανησυχία, την προσπάθεια και την
απάθεια, την ταύτιση και την εµµονή. Ο εχθρός έχει
πάρει άλλη µορφή. Βρίσκεται µέσα µας, αλλά και έξω
από µας. Στην Αγγλία γνωρίζουν από πρόσθεση
(αποικιακή) και στην Αµερική από επεκτατικό πολλαπλασιασµό. Όπως στη Γερµανία
γνωρίζουν από διαίρεση, έτσι και εµείς ιστορικά έχουµε µάθει την αφαίρεση.
Άραγε, το άθροισµα αυτής της πράξης είναι η ευρωπαÌκή ολοκλήρωση ή η δυτική
παράλυση; Μοιάζει να έχουµε ξαπλώσει στο κρεβάτι του Προκρούστη και αυτά που
περισσεύουν να είναι πολλά.
Κάποιοι έζησαν µε άδειες κατσαρόλες. Τώρα φαίνεται πως ήρθε η σειρά µας να
ζήσουµε την εποχή της άδειας κατσαρόλας.

Εκδόσεις: INTROBOOKS
Αριθµός σελίδων: 224 



ÊÑÉÏÓ 
Êá èþò ïé ¹ ëéïò-Åñ ìÞò-¢ ñçò-Äß áò-Ïõ ñá -
íüò âñß óêï íôáé óôï ù ñï óêü ðéï óáò, åí äÝ -
÷å ôáé íá óáò ðá ñïõ óéá óôïýí åõ êáé ñß åò
óå ü ëïõò ôïõò ôï ìåßò ôçò æù Þò óáò ôéò ï -
ðïß åò äå ðñÝ ðåé íá á öÞ óå ôå á íåê ìå ôÜë -
ëåõ ôåò! Ìå ôç ðáí óÝ ëç íï óôï Æõ ãü å óôéÜ -
æå óôå óå ó÷Ý óåéò êáé óõ íåñ ãá óß åò. Ç Á -
öñï äß ôç ìÝ ÷ñé ôéò 20 óôïõò É ÷èåßò óáò á -
ðáë ëÜó óåé á ðü öü âïõò ðïõ ó÷å ôß æï íôáé
ìå ôï ðá ñåë èüí. Á ðü ôéò 21 ðåñ íþ íôáò
óôï æþ äéï óáò åõ íï åß ôéò áé óèç ìá ôé êÝò
óáò õ ðï èÝ óåéò. Ï á íÜ äñï ìïò Åñ ìÞò Ý ùò
ôéò 23 äõ óêï ëåý åé ôçí å ðé êïé íù íß á êáé
ðñï êá ëåß å ìðü äéá êáé êá èõ óôå ñÞ óåéò. 

ÔÁÕ ÑÏÓ 
Ôïí Á ðñß ëéï ìå ôü óïõò ðëÜ íç ôåò óôï
Êñéü (¹ ëéïò, Åñ ìÞò, ¢ ñçò, Äß áò, Ïõ ñá -
íüò) åí äÝ ÷å ôáé íá á ó÷ï ëç èåß ôå óï âá ñÜ
ìå ôïí å óù ôå ñé êü óáò êü óìï, äß íï íôáò
ìå ãá ëý ôå ñç óç ìá óß -
á óôéò âá èý ôå ñåò á -
íÜ ãêåò óáò. Ç äéáß -
óèç óç óáò å íé ó÷ý å -
ôáé êá èþò êáé ç ôÜ óç
å îé äá íß êåõ óçò ðñïò
ôïõò Üë ëïõò. Ðñï óÝ -
÷å ôå ôç øõ ÷é êÞ óáò õ -
ãåß á, âñåß ôå ôñü ðïõò íá ÷á ëá ñþ óå ôå. Ç
Á öñï äß ôç ùò ôéò 20 óôïõò É ÷èåßò åõ íï åß
ôéò öé ëß åò. ¸ ÷å ôå êï íôÜ óáò Ü ôï ìá ðïõ
óáò ðñï óöÝ ñïõí ôç âï Þ èåéá êáé ôçí õ ðï -
óôÞ ñé îç ôïõò. Ç ðáí óÝ ëç íïò óôéò 18 óôï
Æõ ãü å ðé âá ñý íåé ôï åñ ãá óéá êü óáò ðñü -
ãñáì ìá êáé êá èß óôá ôç ðñï óï ÷Þ óáò.

ÄÉ ÄÕ ÌÏÉ 
Ï ìÞ íáò åß íáé èå ôé êüò óôçí å öáñ ìï ãÞ
ôùí ìåë ëï íôé êþí óáò ó÷å äß ùí. Åõ íï ïý -
íôáé ïé å íá ó÷ï ëÞ óåéò ìå óù ìá ôåß á, óõë -

ëü ãïõò, ïñ ãá íé -
óìïýò ê.ë.ð. ¢ ôï -
ìá á ðü ôï öé ëé êü
óáò ðå ñé âÜë ëïí

åß íáé ðé èá íü íá æç -
ôÞ óïõí ôç âï Þ èåéá
óáò. Ðñï óÝ ÷å ôå ü -

ìùò ôç ðñï êëç ôé êÞ
óõ ìðå ñé öï ñÜ óáò

ðñïò ôïõò Üë ëïõò äéü ôé åí äÝ ÷å ôáé íá
ðñï êý øïõí óï âá ñÝò á íôé ðá ñá èÝ óåéò á -
íÜ ìå óá óáò. Áñ êå ôïß íéþ èå ôå ôçí á íÜ ãêç
íá å ðá íá óôá ôÞ óå ôå óå ü ôé óáò «âá ñáß íåé»
ðñï êåé ìÝ íïõ íá êÜ íå ôå ôéò á ðá ñáß ôç ôåò
áë ëá ãÝò óôç æù Þ óáò. Ç ðáí óÝ ëç íïò óôéò
18 óôï Æõ ãü åß íáé èå ôé êÞ óå å ñù ôé êÜ æç -
ôÞ ìá ôá.

ÊÁÑ ÊÉ ÍÏÓ 
Ç Á öñï äß ôç Ý ùò ôéò 20 óôïõò É ÷èåßò åõ íï -
åß óðïõ äÝò,  ôá îß äéá óôï å îù ôå ñé êü, å ðá -
öÝò ìå îÝ íïõò, íï ìé êÝò õ ðï èÝ óåéò. Åê ìå -
ôáë ëåõ ôåß ôå ôï äéÜ óôç ìá áõ ôü ðñï êåé ìÝ -
íïõ íá «á íïß îå ôå ôïõò ðíåõ ìá ôé êïýò óáò
ï ñß æï íôåò». Á íôß èå ôá, ¹ ëéïò, Åñ ìÞò, ¢ -
ñçò, Äß áò, Ïõ ñá íüò óáò êá ëïýí íá å ðá -
íå îå ôÜ óå ôå ôá å ðáã ãåë ìá ôé êÜ óáò ó÷Ý -
äéá. Á ðï öý ãå ôå ðá ñïñ ìç ôé-
óìïõò êáé óðá óìù äé êÝò êé íÞ óåéò. Ïñ ãá -

íþ óôå ìå èï äé êÜ ôï ðñü ãñáì ìá óáò, êáé
ìü íï ôü ôå ôï á ðï ôÝ ëå óìá èá óáò á íôá -
ìåß øåé. Ìå ôç ðáí óÝ ëç íï óôï Æõ ãü óôéò
18 ðñï êý ðôïõí äéá öù íß åò ìå ôá ïé êï ãå -
íåéá êÜ óáò ðñü óù ðá. Öá íåß ôå äéáë ëá êôé -
êïß.

ËÅ ÙÍ
Ìå ôçí Á öñï äß ôç ùò ôéò 20 óôï æþ äéï ôùí
É ÷èý ùí åß óôå êôç ôé êïß á ðÝ íá íôé óôïí å ñù -
ôé êü óáò óý íôñï öï. Åß íáé ðñï ôé ìü ôå ñï íá
ôïõ äþ óå ôå ÷þ ñï íá «á íá ðíåý óåé» ðá ñÜ
íá ôïí ÷Ü óå ôå! Ù óôü óï, óáò äéá êá ôÝ ÷åé
ìéá å óù ôå ñé êÞ äý íá ìç êáé ìÝ óá á ðü áõ ôÞ
íéþ èå ôå ü ôé á íá ãåí íÞ óôå! Óôïí ïé êï íï ìé -
êü ôï ìÝ á ôá êÝñ äç óáò åí äÝ ÷å ôáé íá áõ -
îç èïýí ìå ôç âï Þ èåéá ôñß ôùí á ôü ìùí. Ìå
ôïí ¹ ëéï, Åñ ìÞ, ¢ ñç, Äéá, Ïõ ñá íü óôï
Êñéü ï Á ðñß ëéïò óáò äß íåé åõ êáé ñß åò íá å -
ðå êôåß íå ôå ôá ó÷Ý äéá óáò. Äõ íá ìé êïß, áé -
óéü äï îïé êá ôá êôÜ ôå ôïõò ãý ñù óáò. Ç
ðáí óÝ ëç íïò óôéò 18 å íé ó÷ý åé ôçí å ðé êïé -
íù íéá êÞ óáò äåé íü ôç ôá êáé ôéò íÝ åò ãíù ñé -
ìß åò. 

ÐÁÑ ÈÅ ÍÏÓ
Ç Á öñï äß ôç ìÝ ÷ñé ôéò 20 óôïõò É ÷èåßò óáò
âï Þ èá íá âåë ôéþ óå ôå ôéò ó÷Ý óåéò ìå ôï á -
ãá ðç ìÝ íï óáò ðñü óù ðï êáé ôéò óõ íåñ ãá -
óß åò óáò. Ç êïé íù íé êü ôç ôá óáò âñß óêå ôáé
óôï æå íßè ü óï êáé ç ãï ç ôåß á ðïõ á óêåß ôå
óôï ðå ñß ãõ ñï óáò. Ìå ¹ ëéï, Åñ ìÞ, ¢ ñç,
Äéá, Ïõ ñá íü óôï Êñéü, ìÝ ñá ìå ôç ìÝ ñá
á íá êôÜ ôå ôçí å ñù ôé êÞ äéÜ èå óç ðñïò ôï
ôáß ñé óáò. Öá íåß ôå óõ íå ðåßò óôç äéá ÷åß ñé -
óç ôùí ïé êï íï ìé êþí ðïõ á öï ñïýí êõ ñß ùò
ôñß ôåò ðç ãÝò (á óöÜ ëåéåò, äÜ íåéá, å öï ñß á
êëð). Áñ êå ôïß èá íéþ óå ôå ôçí á íÜ ãêç íá
á ðï ìï íù èåß ôå á ðü ôï ðå ñé âÜë ëïí óáò,
êá èþò Ý ÷å ôå ôç ôÜ óç íá åì âá èý íå ôå ï ñé -
óìÝ íåò êá ôá óôÜ óåéò. 

ÆÕ ÃÏÓ
ÌÝ ÷ñé ôéò 20 ç Á öñï äß ôç (êõ âåñ íÞ ôçò
óáò) á ðü ôï æþ äéï ôùí É ÷èý ùí, «á íå âÜ æåé
êá ôá êü ñõ öá» ôç øõ ÷ï ëï ãé êÞ óáò äéÜ èå -
óç, å íé ó÷ý åé ôç Ü ìõ íá ôïõ ïñ ãá íé óìïý
óáò êáé óáò öÝñ íåé ôý ÷ç êáé åõ êáé ñß åò
óôç äïõ ëåéÜ. Ù óôü óï, ïé ¹ ëéïò, Åñ ìÞò,
¢ ñçò, Äß áò êáé Ïõ ñá íüò á ðü ôï Êñéü óáò

«õ ðï ÷ñå þ íïõí» íá ðñï âåß -
ôå óå ñé æé êÝò áë ëá ãÝò óå

ó÷Ý óåéò êáé óõ íåñ ãá óß -
åò. Âáë ôÝ óôç æù Þ
óáò íÝ åò âÜ óåéò êáé

äéá êüø ôå ï -
ñé óôé êÜ ü -

ôé äåí á îß -
æåé. Á ðü ôéò

21 ç Á öñï äß ôç ìðáß íåé óôï Êñéü
êáé öÝñ íåé íÝ åò ãíù ñé ìß åò. Á ðï -
öý ãå ôå ôõ ÷üí å ðé èå ôé êÝò óõ ìðå ñé -
öï ñÝò êá ôÜ ôç ðáí óÝ ëç íï óôéò 18 óôï æþ -
äéï óáò.

ÓÊÏÑ ÐÉÏÓ 
Åê ìå ôáë ëåõ ôåß ôå ôç ðá ñá ìï íÞ ôçò Á öñï -
äß ôçò óôïõò É ÷èåßò Ý ùò ôéò 20 ç ü ðïéá
öÝñ íåé ãéá ôïõò á äÝ óìåõ ôïõò íÝ ïõò Ý ñù -
ôåò! Åõ íï ïý íôáé é äéáß ôå ñá ïé å íá ó÷ï ëÞ -

óåéò ìå êáë ëé ôå ÷íé êÜ åí äéá öÝ ñï íôá êá -
èþò ç Ý ìðíåõ óç êáé ç äç ìç/ôç ôá äå èá
ëåß øïõí. Áñ ìï íé êÝò åß íáé êáé ïé ó÷Ý óåéò
óáò ìå ôá ðáé äéÜ. Á ðü ôç Üë ëç ü ìùò, ðñï -
å ôïé ìá óôåß ôå ãéá ôçí Ý íáñ îç óç ìá íôé êþí
áë ëá ãþí óôç êá èç ìå ñé íü ôç ôá óáò ïé ï -
ðïß åò èá óáò ðñï âëç ìá ôß óïõí. Åß íáé ðé -
èá íü íá ðñï êý øïõí åñ ãá óéá êÜ ðñï âëÞ -
ìá ôá. Ðñï óÝ ÷å ôå ôç øõ ÷é êÞ êáé óù ìá ôé êÞ
óáò õ ãåß á êï íôÜ óôç ðáí óÝ ëç íï óôéò 18
óôï Æõ ãü.  

ÔÏ ÎÏ ÔÇÓ
ÌÝ ÷ñé ôéò 20 ç Á öñï äß ôç á ðü ôïõò É ÷èåßò
åß íáé èå ôé êü ôá ôç óå ïé êï ãå íåéá êÜ æç ôÞ ìá -
ôá. Áñ êå ôïß á ðï öá óß æå ôå
íá ðñï âåß ôå óå áë ëá -
ãÝò óôï ÷þ ñï ôïõ
óðé ôéïý, ü ðùò
ð.÷. íá áë ëÜ îå ôå
ôç äéá êü óìç óç ôïõ.
Äå ÷ôåß ôå ìå åõ ÷á ñß -
óôç óç ôç óôÞ ñé îç ôùí ïé -
êåß ùí óáò. Á ðü ôçí Üë ëç, ìå
ôïõò ¹ ëéï, Åñ ìÞ, ¢ ñç, Äéá, êáé Ïõ ñá íü
óôï Êñéü åí äÝ ÷å ôáé íá ìðåß ôå äõ íá ìé êÜ
óôï å ñù ôé êü ðáé ÷íß äé! Ìå ôç ëá ìðå ñÞ ðá -
ñïõ óß á êáé ôï äõ íá ìé óìü óáò Ýë êå ôå ôïõò
ãý ñù óáò. Ç äç ìéïõ-
ñãé êï ôç ôá óáò öôÜ íåé óôï æå íßè, á îéï -
ðïéåß óôå ôá ôá ëÝ íôá óáò. Êá ôÜ ôéò 18
(ðáí óÝ ëç íïò óôï Æõ ãü) ðñï êý ðôåé Ý íá öé -
ëé êü èÝ ìá.

ÁÉ ÃÏ ÊÅ ÑÙÓ
Ï Á ðñß ëéïò ðñï âëÝ ðå ôå áñ êå ôÜ äý óêï -
ëïò ãéá å óÜò. Å íþ ç äç ìï ôé êü ôç ôá óáò
âñß óêå ôáé óôï á ðï êï ñý öù ìá, ðá ñïõ óéÜ -
æï íôáé ïé êï ãå íåéá êÜ ðñï âëÞ ìá ôá. Å ðé -
êñá ôåß á óõ íåí íï ç óß á ìå ôá îý å óÜò êáé
ôùí ïé êåß ùí óáò. Ï ñé óìÝ íïé óêÝ ðôå óôå
óï âá ñÜ ôï åí äå ÷ü ìå íï ìéáò ìå ôá êü ìé -
óçò. Ï Ý íôï íïò óõ íáé óèç ìá ôé óìüò óáò
êá ôá âÜë ëåé ôçí õ ãåß á óáò ðá ñïõ óéÜ æï -
íôáò øõ ÷ï óù ìá ôé êÜ ðñï âëÞ -
ìá ôá. ÌÝ ÷ñé ôéò 20 ç Á öñï -
äß ôç á ðü ôïõò É ÷èåßò óáò

ðá ñÝ ÷åé ôçí óôÞ ñé îç óõã ãå íé êþí óáò
ðñü óù ðùí. 
Å íôÜ óåéò èá óç ìåéù èïýí óôïí å ðáã ãåë -
ìá ôé êü ôï ìÝ á ðïõ äç ìéïõñãåί ç ðáí óÝ ëç -
íïò óôéò 18 óôï Æõ ãü.

Õ ÄÑÏ ×Ï ÏÓ
Ç Á öñï äß ôç ìÝ ÷ñé ôéò 20 á ðü ôïõò É ÷èåßò
öÝñ íåé óôç æù Þ óáò õ ëé êÞ êáé óõ íáé óèç -
ìá ôé êÞ á óöÜ ëåéá. 
Áõ îÜ íï íôáé ôá Ý óï äá óáò êé å óåßò íéþ èå -
ôå Ý óôù êáé ðñï óù ñé íÜ á íá êïõ öé óìÝ íïé
á ðü ôï á ðï ôÝ ëå óìá. Óôá èå ñï ðïéïý íôáé
êáé ïé å ñù ôé êÝò óáò ó÷Ý óåéò. 
Ù óôü óï, ìå ¹ ëéï, Åñ ìÞ, ¢ ñç, Äéá êáé Ïõ -
ñá íü á ðü ôïí Êñéü ï ìÞ íáò åß íáé «ãå ìÜ -
ôïò» á ðü å ðé êïé íù íß á êáé õ ðåñ êé íç ôé êï ôç -
ôá. Ðñï óÝ ÷å ôå ü ôáí ï äç ãåß ôå ç ÷åé ñß æå óôå
ìå ôáë ëé êÜ á íôé êåß ìå íá. 
Á ðï öý ãå ôå íá äþ óå ôå õ ðï ó÷Ý óåéò óôïõò
Üë ëïõò ðïõ äå ìðï ñåß ôå íá ôç ñÞ óå ôå. Ìå
ôç ðáí óÝ ëç íï óôéò 18 óôï Æõ ãü åí äÝ ÷å ôáé
íá ìá ôáéù èåß Ý íá ìá êñé íü ôá îß äé.

É ×ÈÅÉÓ
Ç ðá ñá ìï íÞ ôçò Á öñï äß ôçò óôï æþ äéï
óáò ùò ôéò 20 öÝñ íåé íÝ á å ñù ôé êÜ ÷ôõ ðï -
êÜñ äéá, êá èþò ïé èáõ ìá óôÝò óáò ðëç èáß -
íïõí! ¢ øï ãåò åß íáé êáé ïé ó÷Ý óåéò ìå ôïõò
óõ íåñ ãÜ ôåò óáò. 
Å íþ ôïõò ðñï ç ãïý ìå íïõò
ìÞ íåò åß ÷á ôå ôá ëáé -
ðù ñç èåß óôïí ïé -
êï íï ìé êü ôï ìÝ á ï
ìÞ íáò óáò öÝñ íåé
êáé íïýñ ãéåò åõ êáé -
ñß åò íá áõ îÞ óå ôå
ôá êÝñ äç óáò, ìü -
íïé, ÷ù ñßò íá óáò ðñï -
óöåñ èåß ç âï Þ èåéá ôñß ôùí
á ôü ìùí. ¸ ÷å ôå ôçí á íÜ ãêç íá á ðï ìï íù -
èåß ôå á ðü ü ëïõò ìå ôç ðáí óÝ ëç íï óôï Æõ -
ãü óôéò 18 êáé íá ìå èï äåý óå ôå ï ñé óìÝ íåò
ïé êï íï ìé êÝò óáò êé íÞ óåéò. 
Ïé ó÷Ý óåéò óáò Ý ÷ïõí ôç ðñï ï ðôé êÞ ôçò
óôá èå ñï ðïß ç óçò.

από τη Στέλλα Λαζαρίδου
τηλ. 210 2433644  κιν. 6933 263319ΖΩ∆ΙΑ (Απρίλιος) Απρίλιος 2011

Σκορπιέ είναι πιθανό 

να προκύψουν εργασιακά
προβλήµατα. 

Προσέχετε τη ψυχική 
και σωµατική σας 
υγεία κοντά στη 
πανσέληνο στις 

18 στο Ζυγό! 





Τ.37ss pp oo rr tt ss www.exanatolis.gr

Απρίλιος 2011

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
∆’ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 1

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 0
ΚΟΡΩΠΙ 1

ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 0
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1

Α’ ΕΠΣΑΝΑ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 3

ΜΑΡΚΟ 2
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0

ΑΝΟΙΞΗ                   1
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ       0 

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ                 3
ΠΑΝΣΤΑΥΡΑ.ΚΟΣ          1

Β’ ΕΠΣΑΝΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ       0
ΑΡΤΕΜΙΣ                  2

∆ΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ       2
ΣΤΑΜΑΤΑ                  1

ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ    1    
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 2

ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2           
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  1        

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ  0    
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  3

ΜΠΑΣΚΕΤ
Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ
ΛΑΥΡΙΟ 73
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 82

Α’ΕΣΚΑ
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ        54
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  73

ΚΟΡΩΠΙ                 89
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ         65

Β’ΕΣΚΑ
ΣΠΑΤΑ 65
ΚΕΡΑΤΕΑ 71

ΒΟΛΛΕ3
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 0
ΑΕΚ 3

ΚΕΡΑΤΕΑ 3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1

Α’ ΕΠΣΑΝΑΑ’ ΕΠΣΑΝΑ
ΜΑΡΚΟ 2 
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0

Φιλική νίκη από την Μαρκό!
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 1

Ξέσπασε µε τεσσάρα 
στην Ανω Σύρο!
Σε παράσταση για έναν ρόλο µετέτρεψε
την αναµέτρηση µε την Ανω Σύρο ο Ολυ-
µπιακός Λαυρίου, που επικράτησε µε 4-1
της νησιώτικης οµάδας, στο παιχνίδι που
άνοιξε την αυλαία της 28ης αγωνιστι-
κής.Με γκολ από τα...αποδυτήρια ξεκίνη-
σε η αναµέτρηση για τους "ερυθρόλευ-
κους", καθώς µόλις στο 4ο λεπτό ο Ζού-
µας πέτυχε το 1-0. Με την εκπνοή του
ηµιχρόνου, ωστόσο, οι Συριανοί ισοφάρη-
σαν σε 1-1 µε τον ΜπαÌρακτάρη.
Οµως, οι γηπεδούχοι δεν είχαν όρεξη
για... αστεία και "καθαρίσαν" την υπόθεση
νίκη µε τέρµατα των ∆οµάζου (54'),
Ζούµα (60') και Ηλία (77') δίνοντας δια-
στάσεις θριάµβου στην επικράτησή τους.
Σκόρερ: 4', 60' Ζούµας, 54' ∆οµάζος, 77'
Ηλία - 45' ΜπαÌρακτάρης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: Μπότος, Πετρί-
δης (41’ Μακαρόνης), Τσοµπανάκης, Τσι-
γαρίδας, Αγγελίδης, Γιαχάεβ Α., Γκολό-
σης, ∆οµάζος (76’ Μαυράκης), Ζουµάς

(74’ Ηλία Η.), Τσιώλης, ∆ιαµαντής.
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ: Συριανός, Τσακισίδης, Κασ-
σιάρας, Αρβανίτης, ∆ηµητρακόπουλος,
Καπίνος (41’ Μώτος), ΜπαÌρακτάρης (65’
Χρέβης), Σαγκινέτος, Σπυράκης, Ζήσης,
Πρίντεζης (55’ Σακινέτος).

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 0
ΚΟΡΩΠΙ 1

Απόδραση από τον Κορυδαλλό!
Ο Λυκούδης ήταν αυτός που έσπασε τα...
δεσµά και ξεκλείδωσε την πόρτα για την
απόδραση του Κορωπίου από τον Κορυδαλ-
λό! Η οµάδα των
Μεσογείων πέτυχε
µία σπουδαία
νίκη (0-1) µέσα
στην έδρα της
πρωτοπόρου
του 9ου οµί-
λου Προοδευτι-
κής και ανέβηκε
στην τέταρτη
θέση του βαθ-
µ ο λ ο γ ι κ ο ύ
πίνακα. Αξίζει να σηµειωθεί, πως οι "κυανό-
λευκοι" δεν ηττήθηκαν φέτος από τους
"βυσσινί", καθώς και στο µατς του πρώτου
γύρου είχαν νικήσει και µάλιστα µε το ίδιο
σκορ (1-0).
Ενώ το πρώτο ηµίχρονο έληξε χωρίς σκορ
και όλα έδειχναν πως η οµάδα του Κορυ-
δαλλού θα παραχωρούσε ισοπαλία, τελικά
οι φιλοξενούµενοι είχαν άλλη γνώµη. 
Με κεφαλιά του Λυκούδη στο 71ο λεπτό
το Κορωπί έκανε το 1-0 που έµεινε µέχρι
το σφύριγµα της λήξης, πανηγυρίζοντας
µία σπουδαία νίκη για τους Μεσογείτες.
Σκόρερ: 71' Λυκούδης
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: Χατζάκης (71’ Παγώνης),
Τσιαντούλης, ΚαλαÌτζίδης, Χόρτσας, Ζίζη-

λας, Πούλιος, Μυλωνάς (60’ Λέκας), Γεωρ-
γούλης, Γκίκας (69’ Γεωργίου), Χατζηγε-
ωργαλής, Λαναράς.
ΚΟΡΩΠΙ: Μάντζιος, Μάνασης, Βρούτσης
(69’ ∆ήµας), Σαλάκου, Μπίρης, Αλεξίου Σ.,
Σύρος, Κοκκίνης, Σοπιάδης (80’ Τσιριγώ-
της), Λυκούδης, Νταντάµης (89’ Φατό-
λιας).

ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 0
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1
∆ιπλό παραµονής στην Αµφιάλη
Νίκη τεράστιας σηµασίας µέσα στην Αµφιά-
λη επί του τοπικού Αρη πέτυχε ο Αήττητος
Σπάτων, ο οποίος
επικράτησε µε 1-0
και έκανε σηµαντι-
κό βήµα για την
παραµονή του
στην Κατη-
γ ο ρ ί α ,

καθώς ξέφυγε
έξι πόντους από
την επικίνδυνη
ζώνη.
Το χρυσό γκολ για τους
πράσινους σηµειώθηκε
στο 66', όταν µετά από
σέντρα του Μπουτσάι,
ο Μπασινάς µε σουτ νίκησε τον Λαρεντζά-
κη γράφοντας το τελικό 0-1 για τον Αήττη-
το Σπάτων.
Σκόρερ: 66' Μπασινάς
∆ιαιτητής: Κακρίδης (Κορινθίας)
Αρης Αµφιάλης: Λαρεντζάκης, Παναγόπου-
λος, Ντουτσούλης, Φρόκου (32' λ.τ. Παπα-
γεωργίου), Μηνογιάννης, Κοντοµανώλης
(75' Σταµατάκης), Γεροβασίλης, Βιδάλης,
Γαγλίας (52' λ.τ. Σκούτας), Τρίµπος, Νιφα-
δόπουλος.
Αήττητος Σπάτων: Μένιος, Μπερέτας,
Μπουτσάι, Τσαλδάρης, Μηλιώνης, Τούντας,

Κάππος, Μπασινάς, Λάππας (50' Μαρινά-
κης), Παπαδάς (85' Ρίζος), Γαλάνης (70'
Τσιαβάκος).

Ôá áðïôåëÝóìáôá 27η
Προοδευτική-Κορωπί 0-1
Αρ. Αµφιάλης-Αήττητος Σπάτων 0-1
Ωρωπός-Μοσχάτο 2-3
Μύκονος-Σαρωνικός Αίγινας 1-0
Ατρόµητος Πειραιά-ΑχαρναÌκός 4-0
Τριγλία Ραφήνας-Κερατσίνι 1-1
Ολυµπιακός Λαυρίου-Α. Σύρος 4-1
ΑΕ Περάµατος-Ανταγόρας Κω 3-0

Βαθµολογία (σε 27 αγώνες)
1. Προοδευτική 62
2. Τριγλία Ραφήνας 49
3. Μύκονος 49
4. Κορωπί 48
5. Κερατσίνι 46
6. Ολυµπιακός Λαυρίου 45
7. ΑχαρναÌκός 43
8. Αήττητος Σπάτων 43
9. Ατρόµητος Πειραιά 41
10. Σαρωνικός Αίγινας 37
11. Μοσχάτο 33
12. ΑΕ Περάµατος 31
13. Ωρωπός 23
14. Ανω Σύρος 21
15. Αρης Αµφιάλης 19
16. Ανταγόρας Κω 3
* Το Κορωπί ξεκίνησε µε -2 βαθµούς 

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ 28η 
Σαρωνικός Αίγινας-Ολυµπιακός Λαυρίου
Κερατσίνι-Μύκονος
Μοσχάτο-Αρης Αµφιάλης
ΑχαρναÌκός-Τριγλία Ραφήνας
Αήττητος Σπάτων-Προοδευτική
Κορωπί-Ανω Σύρος
Ατρόµητος Πειραιά-ΑΕ Περάµατος
Ανταγόρας Κω-Ωρωπός

Ο Αήττητος 
Σπάτων έξι

πόντους από την
επικίνδυνη ζώνη

Με γκολ από τα...αποδυτήρια
ξεκίνησε η αναµέτρηση για

τους "ερυθρόλευκους"

Η οµάδα των Μεσογείων
πέτυχε µια σπουδαία νίκη
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Του χάλασε … το σερί 
των τελευταίων επιτυχιών!    
Την αγωνιστική του ανάκαµψη επιβεβαίωσε
για µία ακόµη αγωνιστική ο Παµπαιανικός,
που σηµείωσε την δεύτερη σερί του νίκη,
αυτή τη φορά περνώντας νικηφόρα (3-1)
από την έδρα του Κουβαρά και συνεχίζει
την ανοδική του πορεία. 
Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι γνώρισαν
την  ήττα µέσα στο... σπίτι τους γκρεµίζο-
ντας το καλό πρόσωπο των τελευταίων
αγωνιστικών !
Με την έναρξη του πρώτου ηµίχρονου, οι
Παιανιώτες  µπήκαν πιό δυνατά στο παιχνί-
δι και είχαν  την τύχη στην πρώτη κλασική
τους ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο
10΄µε τον Μουσαράι.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι αφυπνίστηκαν
και πίεσαν βγαίνοντας µε αξιώσεις στην επί-
θεση ,µε αποτέλεσµα 10 λεπτά αργότερα
να ισοφαρίσουν µε τον Σατσελάρι, διαµορ-
φώνοντας το σκορ του ηµιχρόνου σε 1-1.   
Το δεύτερο ηµίχρονο ανήκει αποκλειστικά
στον Παµπαιανικό, ο οποίος σχεδόν µε την
έναρξη του β΄ µέρους, και συγκεκριµένα στο
48΄ο Καλής σε µία πετυχηµένη ενέργειά του
έδωσε προβάδισµα νίκης στην οµάδα του
γράφοντας το 1-2.
Είκοσι  λεπτά αργότερα,  ο Κ. Σταυρόπου-
λος  διαµόρφωσε το τελικό σκορ του αγώνα
σε 1-3 για τους Πράσινους,  δίνοντας δια-
στάσεις θριάµβου στην επικράτησή τους
µέσα στον Κουβαρά.
Κουβαράς: Κοντινός, Χατζής (78΄Ρώµας),
Κατσίκης, Γκίνης, παππαάς, Παπασωτηρίου
(46΄Λαυρώνη), Θάνος, Πλάκα, Κριεµέρι,
Κοντογιάννης (78΄Πρίφτης), Σατσελάρι. 
Παµπαιανικός: Λευτάκης, Κρητικός (68΄Λια-
τσικούρας), Καραµολέγκος, Σότα, Σταυρό-
πουλος Ν., Σταυρόπουλος Κ., Μουσαράι,
∆οξαράς (80΄Χάτζη), Σταµατάς (75΄Παπα-
σωτηρίου) , Οσµεράλντο, Κάλης.    

ΜΑΡΚΟ 2
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Φιλική νίκη …από τη Μαρκό!  
Ένα ηµίχρονο χρειάστηκε η Μαρκό για να
καθαρίσει το παιχνίδι στην έδρα της µε αντί-
παλο  τον Άρη Βούλας ο οποίος ηττήθηκε µε
σκορ 2-0.
Οι γηπεδούχοι εµφανώς βελτιωµένοι παίζο-
ντας κατά διαστήµατα ωραίο ποδόσφαιρο

πέτυχαν µία εύκολη νίκη, χωρίς να κινδυνέ-
ψουν ιδιαίτερα. 
Το σκορ άνοιξε ο Λάπας  στο 20΄ µε κεφαλιά
γράφοντας το 1-0 και µετά από 10΄ διπλασία-
σε τα τέρµατα για την οµάδα του ο ∆ηµο-
γιάννης µε πλασέ διαµορ-
φώνοντας το τελικό
σκορ σε 2-0. 
Η νίκη αυτή
διατηρεί τους
γηπεδούχους
στην 10η
θέση που
τους εξασφαλί-
ζει την παραµονή
τους στην κατηγο-
ρία. 
Στην ανάπαυλα
του αγώνα βραβεύτηκε ο πρόεδρος του
Άρη Βούλας κ. Βασιλειάδης Ησα|ας για την
µακρόχρονη και πολύτιµη προσφορά του
στα ποδοσφαιρικά δρώµενα.
Ο κ. Βασιλειάδης είναι πρόεδρος του Άρη
Βούλας  και από το 1961 µέλος του ∆.Σ του
ιδίου σωµατείου µε µικρά διαλλείµατα, λόγω
του ότι συµµετείχε στην ΕΠΟ σαν αναπλη-
ρωτής Γενικός Γραµµατέας από το 1986 έως
το 1991, καθώς επίσης είναι  µέλος του ∆.Σ
της ΕΠΣΑΝΑ από το 2004 µέχρι και σήµερα.  
Μαρκό: Παππάς, Λιούµης, Σιδέρης, Μεγα-
γιάννης, Γκοτσιάς, Γκίκας, Λάπας (70΄Φρά-
γκος), ∆ρόσος, Στουραίτης, ∆ηµογιάννης
(60΄Αρβανιτάκης), Καλανιώτης (85΄Μπάστας).
Άρης Βούλας: Μαρινάκης, Παναγιωτάκης
(46΄Χριστόπουλος), Τσιαγκάκης, ∆ιακρού-
σης, Λιόλιος Μ., Χρυσοσπάθης (46΄Παππάς),
Κουκιέπης, Σταυρόπουλος (70΄Λιόλιος ∆Σ.),
Παπαγεωργίου, Μινάι, ∆ιγενής. 
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Ήθελε πιο πολύ τη νίκη 
και την πήρε
Ένα γκολ ήταν αρκετό για την Άνοιξη, ώστε
να πάρει τη νίκη απέναντι στο Πόρτο Ράφτη.
Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό και διεξήχθη σε
αθλητικά πλαίσια ανάµεσα στις δύο οµάδες,
µε τους γηπεδούχους να δείχνουν ότι
θέλουν περισσότερο το µατς και στο τέλος
να δικαιώνονται. 
Η Άνοιξη µπήκε δυνατά από την αρχή µέχρι
το τέλος της αναµέτρησης και θα µπορούσε
στο 34’ να πάρει το προβάδισµα, αλλά το
σουτ του Χαραµή κατέληξε στο δοκάρι. Το
µοναδικό γκολ της συνάντησης σηµείωσε
στο 80’ ο Κωστίδης δίνοντας µια δίκαιη νίκη
στην οµάδα του.
Από τους γηπεδούχους διακρίθηκαν οι ∆αρ-
ζέτας και Μαπάκης, ενώ από τους φιλοξε-
νούµενους οι Τζανής και Κρεµέζο. 
Καλή η διαιτησία του κ. ΜιναÌ.  
Άνοιξη: Βιγλάκης, Κωστίδης, Θεολόγης,
Γιαννόπουλος(81’ λ.τ Χριστόπουλος), Μαπά-
κης, Πολυζωγόπουλος(59’ Ζουβερέλης),
ΚαλαÌτζίδης, Οικονοµόπουλος(89’ Μαυροκε-
φαλίδης), Ουσδέκης, ∆αρζέτας, Χαραµής.
Πόρτο Ράφτη: Αποστολίδης, Μαλατάνος,

∆ήµας(84’ Σταθόπουλος), Μουστόγιαννης,
Βολάκης(46’ Ντούνης), Τζανής, Χαµπέρης,
∆ηµητρακόπουλος, Κοσµάτος, ∆ηµογιάννης,
Κρεµέζο. 
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Καθάρισε από το πρώτο ηµίχρονο 
Ðñáã ìá ôï ðïéþ íôáò Ý íá åê ðëç êôé êü ðñþ -
ôï ç ìß ÷ñï íï, ôá Ãëõ êÜ Íå ñÜ å ðé êñÜ ôç óáí
ìå 3-1 ôïõ Ðáí óôáõ ñá ú êïý. Ïé ãç ðå äïý -
÷ïé ìðÞ êáí ðï ëý äõ íá ôÜ óôçí á íá ìÝ ôñç -

óç, äç ìéïýñ ãç óáí åõ êáé ñß åò, Ý ðáé îáí ü -
ìïñ öï ðï äü óöáé ñï, åß ÷áí óå ìå ãÜ ëç ìÝ ñá
ôïí Á èá íá óü ðïõ ëï êáé óç ìåéþ íï íôáò ôñß á
ôÝñ ìá ôá ìÝ ÷ñé ôçí óõ ìðëÞ ñù óç ôïõ ðñþ -
ôïõ óá ñá íôá ðå íôÜ ëå ðôïõ Ý öôá óáí åý êï ëá
óôïõò ôñåéò âáè ìïýò ôçò íß êçò. Óôçí å ðá íÜ -
ëç øç, ôá Ãëõ êÜ Íå ñÜ êá ôÝ âá óáí ñõè ìü êáé
ôï ìü íï ðïõ êá ôÜ öå ñáí ïé öé ëï îå íïý ìå íïé
Þ ôáí íá ìåéþ óïõí ôï óêïñ óå 3-1. 
ÐëÝ ïí ôï ìõá ëü ôùí áí èñþ ðùí ôùí Ãëõ êþí
Íå ñþí Ý ÷åé óôñá öåß óôï íôÝñ ìðé ôçò å ðü ìå -
íçò á ãù íé óôé êÞò ìå á íôß ðá ëï ôïí ðñù ôï ðü -
ñï Êõá íïý Á óôÞñ ÂÜ ñçò, ìå ôéò äý ï ï ìÜ äåò
íá ôéò ÷ù ñß æåé ìü íï Ý íáò âáè ìüò. Óôï á ãù -
íé óôé êü êïì ìÜ ôé, óôï 16’ ï Á èá íá óü ðïõ ëïò
Ü íïé îå ôï óêïñ ãéá ôçí ï ìÜ äá ôïõ. Óôï 29’ ï
ß äéïò ðáß êôçò Ý êá íå ôï 2-0 êáé óôï 45’, ðÜ ëé

ï Á èá íá óü ðïõ ëïò ðñáã -
ìá ôï ðïß ç óå ôï 3-0 êáé ðÝ -
ôõ ÷å ãíÞ óéï ÷áô-ôñéê. Ôï

ìü íï ðïõ êá ôÜ öå ñå ï
Ðáí óôáõ ñéá êüò Þ -

ôáí íá ìåéþ óåé
óôï 70’ óå 3-1

ìå ôïí Ëá ÷á -
íÜ. Á ðü
ôïõò ãç ðå -

äïý ÷ïõò äéá -
êñß èç êáí ïé Íôéüð,
Åõáã ãå ëé íüò, Ìá íïõ óÜ -
êçò êáé Á èá íá óü ðïõ ëïò,

å íþ á ðü ôïõò öé ëï îå íïý -
ìå íïõò ïé Ëá ÷á íÜò, Ìðå -

ñÝ ôçò êáé Íôå íôÝ ïõ. 
Ãëõ êÜ Íå ñÜ: Áñ ãõ ñü ðïõ ëïò, ËÜ âäáò,
Óêïý ôá ñçò, Ìá íïõ óÜ êçò, Åõáã ãå ëé íüò,
Íôéüð, Êá ñá ìÜ íçò (57´Ãéáí íïý ëçò), Íôïý -
íçò, Ìåñ ãêÜé (89´Ðñï âß äáò), Á èá íá óü ðïõ -
ëïò, Ðá ðÜ æï ãëïõ (66´Êï âÜ íçò). 
Ðáí óôáõ ñá ú êüò: Êáñ ëá íôÞ ñáò, Äñé ëÜ êçò
(81´Äç ìç ôñéÜ äçò), Æþ çò, Áã ãå ëü ðïõ ëïò
(46´Ðå ëå êÜ íïò), ÂÜñ äáò, Ìðå ñÝ íôçò, ×ñõ -
óáí èü ðïõ ëïò (30´Íôå íôÝ ïõò), Ëá ÷á íÜò, Ôá -
ìßë, Âá ãå íÜò.   

Ôá áðïôåëÝóìáôá 26η αγωνιστική
Θύελλα Ραφήνας-Κρυονέρι 4-0
Μαρκό-Αρης Βούλας 2-0
Ανοιξη-Πόρτο Ράφτη 1-0
Κ. Αστήρ Βάρης-Μάχη Μαραθώνα 3-1
Νικολακάκης-Παλληνιακός 1-1
Εθν. Ν. Μάκρης-Ολ. Αγ. Στεφάνου 2-3
Κουβαράς-Παµπαιανικός 3-1
Γλυκά Νερά-Πανσταυρα®κός 3-1

Âáèìïëïãßá (σε 26 αγώνες)
1. ΑΟ Κυανούς Αστήρ Βάρης 65
2. ΑΟ Γλυκών Νερών 64
3. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 54
4. ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 49
5. ΑΟ Παλληνιακός 42
6. ΑΠΟ Νικολακάκης 35
7. Ολυµπιακός Αγίου Στεφάνου 35
8. ΑΠΟ Παµπαιανικός 35
9. ΓΣ Αρης Βούλας 33
10. ΓΣ Μαρκό 33
11. ΑΟ Κουβαρά 33
12. ΑΣ ΠανσταυραÌκός 31
13. ΑΟ Κρυονερίου 30
14. ΑΕ Πόρτο Ράφτη 19
15 .ΑΟ Ανοιξης 18
16. Εθνικός Νέας Μάκρης 8

Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ 26η
Κυανούς Αστήρ Βάρης-Γλυκά Νερά
Μάχη Μαραθώνα-Μαρκό
Αρης Βούλας-Κουβαράς
Παµπαιανικός-Θύελλα Ραφήνας
Ολυµπιακός Αγ. Στεφάνου-ΠανσταυραÌκός
Κρυονέρι-Ανοιξη
Παλληνιακός-Εθνικός Ν. Μάκρης
Πόρτο Ράφτη-Νικολακάκης

∆ιαστάσεις θριάµβου στην
επικράτηση του Παµπαιανι-

κού µέσα στον Κουβαρά 

Ο ∆ρόσος σε ωραία
προσπάθεια !  

Οι γηπεδούχοι µπήκαν 
πολύ δυνατά στην 

αναµέτρηση
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Τόπο στα νιάτα…! 
Την ήττα γνώρισε στο γήπεδο της η Λαυρε-
ωτική από την οµάδα των Σπάτων µε σκορ 0-
2. Η ήττα αυτή είναι χωρίς αντίκτυπο για
τους γηπεδούχους  αφού στις τελευταίες
αγωνιστικές έχει επιλέξει το δρόµο της ανα-
νέωσης της οµάδας, δίνοντας την ευκαιρία
σε πολλούς νεαρούς αθλητές να δοκιµά-
σουν τις δυνάµεις τους και τις αντοχές τους. 
Αφού η Λαυριώτες εξασφάλισαν την παρα-
µονή τους στην κατηγορία κάνουν το αυτο-
νόητο που ισχύει  για τον υγιή ερασιτεχνικό
αθλητισµό, δηλαδή ανανέωση της οµάδας
µε µικρούς αθλητές. Όσον αφορά το αγωνι-
στικό µέρος του αγώνα οι φιλοξενούµενοι
είχαν ελαφρά υπεροχή και ευτύχισαν να
σκοράρουν δύο φορές και να πάρουν τους
3 βαθµούς της νίκης. Το σκορ άνοιξε στο
25΄ο ∆αλέκογλου µε πλασέ , και τη νίκη
σφράγισε στο 65΄ο Κουνελάκης διαµορφώ-
νοντας το τελικό σκορ 0-2.
Άτυχοι φάνηκαν οι γηπεδούχοι, που είδαν τη
µπάλα να σταµατά δύο φορές στο δοκάρι,
στο 20΄µε τον Αθανασίου και στο 80΄µε τον
Χρήστου.
Λαυρεωτική: Καραγιάννης, Αθανασίου, Χρή-
στου Γ. (60΄Γκουλιώνης), Χασιώτης (85΄Μπα-
λόπητος), Βλαντής, Πάνου, Ασλάνη,
Μακρής, Παπαγεωργίου, Ζαγουρής
(46΄∆ρούγκας), Χρήστου Α.
Άρτεµις: Κατσής, Παπαδόπουλος, καβαθάς,
Μαγκουσοχατζάκης (50΄Αγγελάς), ∆αλέκο-
γλου, ∆ηµητρίου (85΄Μπιτσακτσής), Κάπας,
Ντούσης, Τσούκα, Ζερκάς,  Κουνελάκης
(60΄Σερέτης). 
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Το πήρε πάνω του ο Καστρινάκης  
Αν και δέχθηκε την ψυχρολουσία
στα πρώτα δευτερόλεπτα
της αναµέτρησης, η
«∆όξα» Κορωπίου
γύρισε το παιχνίδι
απέναντι στη Στα-
µάτα και πήρε τη
νίκη µε 2-1. Οι φιλο-
ξενούµενοι ευτύχη-
σαν να προηγηθούν
στο πρώτο λεπτό της
συνάντησης, αλλά η συνέ-
χεια δεν ήταν η αναµενόµενη. Από την άλλη,

οι γηπεδούχοι παρ’ ότι δέχθηκαν γρήγορα
το γκολ, βρήκαν τα ψυχικά αποθέµατα και
έφεραν το µατς στα ίσια πριν συµπληρωθεί
το πρώτο ηµίχρονο. Στη επανάληψη, το
Κορωπί δηµιούργησε ευκαιρίες και η προ-
σπάθεια του απέφερε καρπούς στο τέλος
του παιχνιδιού ολοκληρώνοντας την ανατρο-
πή και παράλληλα γράφοντας ένα «χιτσκοκι-
κό» φινάλε.
Στ’ αγωνιστικά, στο δέκατο δευτερόλε-
πτο η Σταµάτα έκανε το 0-1. Στο 35’ ο
Καστρινάκης µε πέναλτι που κέρδισε ο
ίδιος πραγµατοποίησε το 1-1. Στο 90’
ήρθε η λύτρωση για τη «∆όξα» µε τον
Καστρινάκη να πετυχαίνει το δεύτερο
προσωπικό του γκολ και να χαρίζει τους
τρεις πολύτιµους βαθµούς στην οµάδα του.  
Από το Κορωπί διακρίθηκε ο Καστρινάκης.  
∆όξα Κορωπίου: Παπαθεοδώρου, Φουστέ-
ρης, Ρίζος, Τσεβερίκοφ(75’ Βαλσαµογιάν-
νης), Ροµπέρτο, Θέµης(80’ Μιλούκα),
Καστρινάκης, Κιούσης(60’ Νικολά), Κορδε-
ράς, Θεοχάρης, Καδίτης. 
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Άνετη επικράτηση 
Χωρίς να αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσκο-
λίες, ο Απόλλωνας Αναβύσσου φιλοδώρησε,
εκτός έδρας, µε τρία τέρµατα τον Παλλαυ-
ρεωτικό. Οι φιλοξενούµενοι είχαν την πρω-
τοβουλία των κινήσεων, δηµιούργησαν πολ-
λές ευκαιρίες και έφτασαν εύκολα στο τρί-
ποντο της νίκης. Από την άλλη, οι γηπεδού-
χοι δεν µπόρεσαν να αντιδράσουν και απλά
υποτάχτηκαν στην ανωτερότητα του αντιπά-
λου. 
Στο αγωνιστικό κοµµάτι, στο 30’ ο Σιδέρης
άνοιξε το σκορ για την οµάδα του. Στο 46’ ο
Λατζίδης διπλασίασε τα τέρµατα του Απόλ-
λωνα και στο 67’ ο Χαρίτος έγραψε το τελι-
κό 0-3. 
Καλή η διαιτησία του κ. Γκόνια. 

Παλλαυρεωτικός: Στρατής, Κατσίπης(46’
ΝικολαÌδης), Κουτάκος, Πλατανησιώ-
της(66’ Ντάνης), Πιτσικάλης, Οµέρκο,
Καµπέρης, Ορφανίδης, Νεµούτ,
Παγκοζίδης, Κυριακίδης(76’ Γουρζιώ-
της). 

Απόλλων Αναβύσσου: Πετούρης,
Καραγιάννης, Γρυµανέλης(46’ Βάης),

Λατζίδης, Τσετζής, Κάλλης, Χαρίτος(76’
Καραγιάννης), Βασιλείου, Τσούνης, Σιδέ-
ρης, Ντίνος(53’ Αθανασόπουλος).     

ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ      1    
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ       2

∆ίκαιη νίκη 
Το «διπλό» πήρε ο Πρωτέας Παλαιάς Φώκαι-
ας, µέσα στο γήπεδο του Μαύρου Αετού

Πολυδενδρίου, καθώς επι-
κράτησε της οµώνυµης

οµάδας µε 2-1. Οι
φιλοξενούµενοι
έπαιξαν όµορφο
π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ,
ήταν καλύτεροι
στο µεγαλύτερο

διάστηµα του παι-
χνιδιού και δίκαια

έφτασαν στο τρίποντο
της νίκης. Από την
άλλη, οι γηπεδούχοι
πραγµατοποίησαν

µέτρια εµφάνιση, παρ’ όλα αυτά κατάφεραν
να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά στο
τέλος δεν µπόρεσαν να φύγουν µε ένα θετι-
κό αποτέλεσµα από τον αγωνιστικό χώρο. 
Από εκεί και πέρα, στο 30’ ο Καβάσης µε
κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 50’ ο Μιχαηλίδης
µε σουτ έφερε το µατς στα ίσια για τον
«Μαύρο Αετό». Στο 80’ ο Καβάσης πάλι µε
κεφαλιά διαµόρφωσε το τελικό 1-2. 
Από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μιχαη-
λίδης Ε και Γάκας, ενώ από τους φιλοξενού-
µενους οι Καβάσης, ΓιασελαÌ, Καρολίδης και
Πιαδίτης. 
Καλή η διαιτησία του κ. Κωνσταντόπουλου. 
Μαύρος Αετός: Μιχαηλίδης Αλ, Μάζης,
Βρετό(82’ ∆ιαµαντόπουλος Γ), Τσεβάς,
Καµάρας, Βούλγαρης(50’ Τριανταφύλλου),
Γάκας, Βασιλάκος, Μιχαηλίδης Ε,
Μάντζιος(50’ ∆ιαµαντόπουλος ∆), Τζήκα. 
Πρωτέας Π. Φωκαίας: Καρολίδης, Κατσού-
λας, Μακροδηµήτρης, Καβάσης, ∆ιαµάντης,
Πιαδίτης, Ρέτσικας(55’ Ζαφείρης), ΓιασελαÌ,
Μακρυπίδης(75’ Ουσιάδης), Κούλιµπης,
Καλαµάρας(90’ Σαµπάνης). 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      2           
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ   1        

Ευκαιρία για τους πιτσιρικάδες 
Την ήττα µε 2-1 γνώρισε ο Σαρωνικός Ανα-
βύσσου από τον Νικηφόρο. Οι φιλοξενούµε-
νοι, οι οποίοι ήταν αδιάφοροι βαθµολογικά
έδωσαν χρόνο συµµετοχής στους πιτσιρικά-
δες του συλλόγου που δεν είχαν αρκετό
χρόνο συµµετοχής στο πρωτάθληµα και
ταυτόχρονα είναι το µέλλον της οµάδας.
Από την άλλη, οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι
και δίκαια κατέκτησαν τους τρεις βαθµούς
της νίκης. 
Στο αγωνιστικό κοµµάτι, στο 30’ ο ΑΠΟ Νικη-
φόρος άνοιξε το σκορ µε πέναλτι. Στο 40’ ο
Καραγιωργάκης δεν µπόρεσε να ισοφαρί-
σει, αφού σηµάδεψε το δοκάρι. Στο 70’ οι
γηπεδούχοι έκαναν το 2-0. Στο 80’ ο Τόλιας
µείωσε σε 2-1, ενώ στα υπόλοιπα λεπτά που
απέµειναν ο Σαρωνικός πίεσε για να πάρει
ένα θετικό αποτέλεσµα, αλλά µέχρι το τελι-
κό σφύριγµα του διαιτητή δεν άλλαξε τίποτα

και παρέµενε το τελικό 2-1. 
Από τον Σαρωνικό Αναβύσσου ξεχώρισαν οι
Σντράβα, Ζέκης, Ζουµπουρλής και Τζιβίλο-
γλου. 
Άριστη η διαιτησία του κ. Κοσοµούλη.  
Σαρωνικός Αναβύσσου: Μπλάνας, Σντρά-
βα, Αλεξίου Χρ, Ζουµπουρλής, Τζιβίλογλου,
Χασουράκης Ν(75’ Τόλιας), Λεζάκης(46’
Σταύρου), Χασουράκης Απ, Καραγιωργά-
κης, Πολυτόπουλος, Ζέκης.

Ôá áðïôåëÝóìáôá 26η αγωνιστική
Λαυρεωτική-Αρτεµις 0-2
Αυλώνας-Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 1-2
Ατλαντίδα-Συκάµινο 4-3
Νίκη ∆ροσιάς-Καπανδρίτι 0-1
Μ. Αετός-Πρωτέας Π. Φώκαιας 1-2
Νικηφόρος-Σαρωνικός Αναβύσσου 2-1
∆όξα Κορωπίου-Σταµάτα 2-1
Παλλαυρεωτικός-Απ. Αναβύσσου 0-3

Âáèìïëïãßá (σε 26 αγώνες)
1. ΑΕ ∆όξα Κορωπίου 59
2. ΑΠΟ Νικηφόρος 57
3. Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 55
4. ΑΟ Σταµάτας 45
5. ΑΠΕ Λαυρεωτική 37
6. ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 36
7. ΑΠΣ Πρωτέας Παλαιάς Φωκαίας 35
8. ΑΣ Νίκης ∆ροσιάς 35
9. ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου 32
10. Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου 32
11. ΑΟ Αρτεµις 31
12. ΑΟ Αυλών 30
13. Απόλλωνας Αναβύσσου 28
14. ΑΟ Ατλαντίς 26
15. ΑΟ Συκάµινου 24
16. ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός 12

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ 26η
Νίκη ∆ροσιάς-Παλλαυρεωτικός
Καπανδρίτι-Αυλώνας
Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών-∆όξα Κορωπίου
Σταµάτα-Λαυρεωτική
Σαρ. Αναβύσσου-Απ. Αναβύσσου
Αρτεµις-Ατλαντίδα
Πρωτέας Π. Φώκαιας-Νικηφόρος
Συκάµινο-Μαύρος Αετός

Το αποτέλεσµα σύµφωνα Το αποτέλεσµα σύµφωνα 
µε την εξέλιξή του κρίνεται δίκαιοµε την εξέλιξή του κρίνεται δίκαιο

Στο 90’ ήρθε η
λύτρωση για τη
«∆όξα» µε τον
Καστρινάκη

O Απόλλωνας Αναβύσσου O Απόλλωνας Αναβύσσου 
φιλοδώρησε, εκτός έδρας, φιλοδώρησε, εκτός έδρας, 
µε τρία τέρµατα µε τρία τέρµατα 
τον Παλλαυρεωτικότον Παλλαυρεωτικό

Οι φιλοξενούµενοι
έπαιξαν όµορφο
ποδόσφαιρο

O O Σαρωνικός πίεσε για να πάρει έναΣαρωνικός πίεσε για να πάρει ένα
θετικό αποτέλεσµα, αλλά µέχρι το θετικό αποτέλεσµα, αλλά µέχρι το 
τελικό σφύριγµα του διαιτητή δεν τελικό σφύριγµα του διαιτητή δεν 
άλλαξε τίποταάλλαξε τίποτα
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Á2 ΑΝ∆ΡΩΝ

ΛΑΥΡΙΟ 73
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 82

Αρχισε να χύνει την καρδάρα 
µε το γάλα
Το ιδανικό σενάριο για την 22η αγωνιστική για
το Λαύριο ήταν νίκη δική του εντός έδρας
κόντρα στον Πανελευσινιακό και ήττα του
Ρεθύµνου στο Μετς από το Παγκράτι που καί-
γεται για βαθµούς, προκειµένου να µείνει στην
Κατηγορία. Ωστόσο, είδαµε να λαµβάνει χώρα
το χειρότερο σενάριο. 
∆ηλαδή, ήττα για το Λαύριο (πού να το πεις;)
και νίκη του ΑΓΟΡ.
Καταστροφή; ∆εν θα το λέγαµε... Πλην, όµως
η οµάδα του Χρήστου Σερέλη σε ένα κρίσιµο
σηµείο του πρωταθλήµατος, άρχισε να χύνει
την καρδάρα µε το γάλα, που µε κόπο και αγώ-
νες είχε γεµίσει µέχρι τώρα. Ας ελπίσουµε ότι
ήταν µία κακή παρένθεση, που δεν θα ξανα-
συµβεί. Αν και πλέον θα πρέπει να στραβοπα-
τήσει δύο φορές το Ρέθυµνο για να κατακτηθεί
η δεύτερη προνοµιούχος θέση που δίνει
άνοδο στην Α1. Ιδωµεν...  Στα του αγώνα τώρα.
Το Λαύριο µετά από καιρό είχε κακή απόδοση.
Αντεξε για ένα ηµίχρονο, όπου είχε κεφάλι στο
σκορ σκορ, έστω και µε πέντε πόντους, αλλά
στη συνέχεια, ανεξήγητα έπεσαν οι... διακό-
πτες, µε συνέπεια ο Πανελευσινιακός, που είχε
για πρώτο σκόρερ τον Τύρλα µε 22 πόντους
να πετύχει µία ανέλπιστη, πριν την έναρξη του
αγώνα, νίκη. Ο Κακιούζης ήταν και πάλι το
πρώτο βιολί επιθετικά για το Λαύριο, σκοράρο-
ντας 18 πόντους, µε τον Ψηλέα να πετυχαίνει
13 και τον Πασχάλη 11. 
Ωστόσο, τούτη τη φορά δεν ήταν αρκετοί για
να δώσουν τη νίκη στην οµάδα της Λαυρεωτι-
κής, που ηττήθηκε µε 73-82 και πλέον βλέπει
την πλάτη του Ρεθύµνου στην βαθµολογία... 
Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-35, 51-56, 73-82
∆ιαιτητές: Καλδίρης-Μαγκλογιάννης-Σκούτας
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Αθανασόπουλος, Καρβού-
νης 4, Μπάκας, Κούσουλας 2, Κακκιούζης 18,
Σίννης 7, Ζακυνθινός, Περάκης 10, Πασχάλης
11, Λυκογιάννης 8, Ψηλέας 13 (1).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Αβρανί-
δης, Νίκου 10 (1), Μάρτζος 8 (2), Τύρλας 22
(1), Κακλαµάνος 11 (2), ∆εληγιάννης 13,
Σιγκούνας 3, Θέος 8, Μπαλάφας 5 (1).

Ôá áðïôåëÝóìáôá 22η αγωνιστική
Κόροιβος Αµ. - ΠανερυθραÌκός 81-70

Ικαροι Σερρών - Αρκαδικός 75-73
Παγκράτι - Ρέθυµνο  58-67
Αµύντας - ΚΑΟ∆ 88-84
Πιερικός/Αρχέλαος - Απόλλων Π. 69-67
Ολυµπιάδα Π. - Ερµής Λαγκαδά 72-66
Νήαρ Ηστ - ΑΕΚ Αργους 63-64
Λαύριο – Πανελευσινιακός 73-82

Βαθµολογία (σε 22 αγώνες)
1. ΚΑΟ∆ 42
2. Ρέθυµνο 38
3. Λαύριο 37
4. Ικαροι Σ. 36
5. Πανελευσινιακός   35
6. Αρκαδικός 34
7. Απόλλων Π.  33
8. Ερµής Λ. 33
9. Πιερικός 33
10. Αµύντας 32
11. ΑΕΚ Αργους 32
12. Ολυµπιάδα 31
13. ΠανερυθραÌκός 30
14. Παγκράτι 30
15. Κόροιβος Αµ. 28
16. Νήαρ Ηστ 26

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ  23η
ΠανερυθραÌκός - Ίκαροι Σερρών
Αρκαδικός - Παγκράτι
ΑΓΟΡ-Αµύντας
ΚΑΟ∆ - Πιερικός
Ερµής Λ. - Απόλλων Π. 
ΑΕΚ Άργους - ΚοροÌβος ΑΜ.
Πανελευσινιακός - ΝΗΑΡ ΗΣΤ
Ολυµπιάδα Π. - Λαύριο

Α’ ΕΣΚΑ

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ        54
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  73

Εύκολη νίκη 
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, το Μαρκό-
πουλο πήρε τη νίκη, εκτός έδρας, µε 73-54,
απέναντι στη Παλατιανή. Οι φιλοξενούµενοι
έδειξαν από την αρχή τις προθέσεις τους και
από την αρχή είχαν τα ηνία του αγώνα, δεν
άφησαν κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τους
και έφτασε εύκολα στη νίκη, κλειδώνοντας την
παραµονή του στην κατηγορία. 
∆ιαιτητές: Μπούκας, Σέλληνας
Παλατιανή (Στρατικόπουλος, Κατσούλης):
Τόλιος 3, Γιαννάς 6, Κουφός 2, Κουρεβέσης,
Κελεσίδης 2, Ηλιόπουλος 7 (1), Μπασέας 8,
Γυφτόκωστας 6 (2), Σπηλιώπουλος 3 (1), Παπ-
πάς 17 (1). 
Μαρκόπουλο (Χασιώτης, Σουλιώτης): Τρικα-
λιώτης, Φράγγος, Ζιάκας, Τσίρος 13 (4), Σπίγ-
γος 1, Σπίγγος Σ 15 (2), Στεφάτος 11, Σούρλας
21 (3), Πετρακάκης 5, Καλφαγιάννης 6 (1). 

ΚΟΡΩΠΙ                 89
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ         65

Μάχη για την άνοδο στη Γ’ Εθνική
θα δώσει το Κορωπί 
Ασταµάτητο ήταν το Κορωπί, καθώς έφτασε
σε µια εύκολη νίκη απέναντι στην Ηλιούπολη

µε 89-65. 
Το τελικό σκορ δείχνει ακριβώς την εικόνα του
αγώνα. Το ηµίχρονο έληξε 47-26, µε τους ∆ρα-
κόπουλο και Καυκή να είναι οι µεγάλοι πρωτα-
γωνιστές, αφού σηµείωσαν 28 και 20 πόντους
αντίστοιχα, χωρίς φυσικά να υστερήσουν οι
υπόλοιποι. 
Πλέον το Κορωπί θα αγωνιστεί στο Final Four,
όπου θα διεκδικήσει µαζί µε Νίκη Αµαρουσίου,
∆ΑΣΑΛ και Άγιο Θωµά την άνοδο στην Γ’ Εθνι-
κή κατηγορία.
Τα παιχνίδια είναι:  
Πρώτος Αγώνας 2/5/2011 – Α’ Φάση 
Νίκη Αµαρουσίου – Κορωπί (Νικητής 1)   
∆ΑΣΑΛ  - Αγ. Θωµάς       (Νικητής 2)
Ο νικητής 1 και ο νικητής 2 θα διεκδικήσουν
µεταξύ τους το εισιτήριο της ανόδου. Αυτός
που θα εξασφαλίσει 3 νίκες συµπεριλαµβανό-
µενες και τις αγωνιστικές του πρωταθλήµατος
θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά στη Γ’ Εθνική. 
∆ιαιτητές: Χρηστίδης – Σιδέρης
Κορωπί (Αποστολάκης-Λάµπρου): Μουρ-
τζούκος 2, ∆ρακόπουλος 28(6), Γεωργαρας ,
Καυκής 20(2), Κουκουζέλης 5, Καραγεωργος
3(1), Παπαβασιλείου 4, Ρωµαίος 2, Σιδέρης
8(1), Βλάχος 12, Μαυροειδάκος 5(1), Βλή-
τσιος.
Ηλιούπολη (Κωστόπουλος-Λογαρούδης):
Τσιρίδης 18(6), Κάκαρης 8, ∆αβρης 3, Μαρκο-
γιαννάκης 4, Αργυρίδης , Αλαµπασίνης 3(1),
Ζάβρας , Μαντάς 8, Κώνστας 14, Μπαλτάς 7.

Ôá áðïôåëÝóìáôá 25η αγωνιστική
Άρης Πετρούπολης-Νίκη Αµαρουσίου  61-69
Αετός  ΓΑΣ-ΠΟ Αγ. Θωµάς 80-93
ΑΟΝ Παλατιανής-ΑΟ Μαρκοπούλου 54-73
Νεοπεντελικός ΑΟ-ΑΣ Παπάγου 70-49
ΑΣ Αναγέννηση Πετραλώνων-∆ΑΣΑΛ 75-73
Αίολος-Ταύρος  2006-Ηράκλειο Τυφών 54-71
ΓΣ Κορωπίου-ΓΣ Ηλιούπολης 89-65

Âáèìïëïãßá (σε 26 αγώνες)
1. Αετός  ΓΑΣ 49
2. ΑΣ Νίκη Αµαρουσίου 45
3. ∆ΑΣ Άνω Λιοσίων 45
4. ΠΟ Αγ. Θωµάς 42
5. ΓΣ Κορωπίου 42
6. Νεοπεντελικός ΑΟ 42
7. ΑΣ Παπάγου 39
8. ΑΟ Άρης Πετρούπολης 38
9. ΑΟ Μαρκοπούλου 38
10. Ένωση Ηρακλείου Τυφών 38
11. ΑΣ Αναγέννηση Πετραλώνων 37
12. ΓΣ Ηλιούπολης 31
13. ΑΟΝ Παλατιανής 31
14. ΑΕ Αίολος-Ταύρος  2006 29

Β’ ΕΣΚΑ
ΣΠΑΤΑ 65
ΚΕΡΑΤΕΑ 71

Μπλόκο … στα Σπάτα η Κερατέα! 
Άλλο ένα πολύτιµο διπλό εκτός έδρας πήρε η
οµάδα της Κερατέας µε αντίπαλο τα Σπάτα τα
οποία βρίσκονται στην τελευταία θέση της
βαθµολογίας, µε σκορ 65-71.
Η οµάδα του Θανάση Κοντού έχει αποδείξει,
ότι και ψυχή έχει και ξέρει να παλεύει µέχρι το

τέλος τα παιχνίδια, αφού στα τελευταία 3
µατς έχει ισάριθµες νίκες µε αποτέλεσµα να
είναι οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβι-
βασµού. 
Η παίκτες της Κερατέας από την πρώτη
στιγµή του αγώνα µπήκαν δυνατά στο
παρκέ µε αποτέλεσµα να πάρουν  το προ-
βάδισµα στο σκορ διατηρώντας την µέχρι
και το τέλος του αγώνα.
Αντίθετα οι γηπεδούχοι το πάλεψαν το παι-
χνίδι (αυτό προκύπτει και από τη διαφορά
του σκορ) αλλά δεν κατάφεραν  να πάρουν
κάποιο  θετικό αποτέλεσµα που θα τους
ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. 
Από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Περ-
γαντής µε 22 πόντους και ο Τζουράς µε 15.
Από τους φιλοξενούµενους ο συνήθης ύπο-
πτος Πλαγιαννάκος µε 22 πόντους, ο Μαρ-
κοµιχάλης µε 13 πόντους και ο Κατσίκης µε
9 πόντους.  
∆ιαιτητές: Αργυρούδης, Ζερβούδης
Σπάτα (Σωτηριάδης): Καββαδάς 5 (1),
Πολυχρόνης 2, Κατσίκης 3, Γιαννακόπου-
λος 7 (2), Παπαευσταθίου 2, Μπάτας, Περ-
γαντής 22, Τζουράς 15 (3), Πέππας, Λεντά-
ρης, Παπαχρήστου, Χατζόπουλος 9 (3). 
Κερατέα (Κοντός): Σκλέπας 2, Κατσαπρα-
κάκης 7 (1), Γιαλλέλης 4, Κατσίκης 9 (1),
Πλαγιαννάκος 22 (1), Μαρκοµιχάλης 13,
Κοροβέσης, Αµπλιανίτης 8, Πολίτης 6,
Αµπλιανίτης 8, Πολίτης 6.

Ôá áðïôåëÝóìáôá 25η αγωνιστική
ΠκΑΟ Άµιλλα-AO Περισσού 66-72
ΑΣ Ερµής Μελισσίων-ΓΣ ∆άφνη ∆αφνίου 0-0
ΑΟΚ Χαλάνδρι-ΓΣ Βριλήσσια 75-80
ΑΟΚ Σπατών-ΓΣ Κερατέας 65-71
ΕΣΚ∆ Ν. Ιωνίας-ΑΠΣ Φίλιππος 63-62
ΑΟ Θρακοµακεδόνων-ΓΣ Απόλλων 52-49
ΓΑΟ Κουκουβαούνων-ΓΣ Χαλανδρίου 65-46
ΕΦΟΑ Σπύρος Λούης-ΑΟ Καρέα 56-62

Âáèìïëïãßá (σε 25 αγώνες)
1. ΓΣ Απόλλων 46
2. ΓΣ Χαλανδρίου 44
3. ΑΟ Καρέα 41
4. ΑΠΣ Φίλιππος 40
5. ΓΑΟ Κουκουβαούνων 39
6. ΕΣΚ∆ Ν.Ιωνίας 38
7. ΕΦΟΑ-Σπ.Λούης 38
8. ΑΟ Περισσού 38
9. ΑΟ Θρακοµακεδόνων 37
10. ΓΣ ∆άφνη ∆αφνίου 37
11. ΓΣ Κερατέας 35
12. ΠκΑΟ Άµιλλα 35
13. ΓΣ Βριλήσσια 35
14. ΑΣ Ερµής Μελισσίων 34
15. ΑΟΚ Χαλάνδρι 33
16. ΑΟΚ Σπατών 27

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ 26η 
ΑΠΣ Φίλιππος-ΠκΑΟ Άµιλλα
ΓΣ Κερατέας-ΑΟΚ Χαλάνδρι
ΓΣ Απόλλων-ΑΣ Ερµής Μελισσίων
ΓΣ Χαλανδρίου-ΑΟΚ Σπατών
ΑΟ Περισσού-ΑΟ Θρακοµακεδόνων
ΓΣ ∆άφνη ∆αφνίου-ΕΦΟΑ Σπύρος Λούης
ΓΣ Βριλήσσια-ΕΣΚ∆ Ν. Ιωνίας

Το Λαύριο µετά από καιρό Το Λαύριο µετά από καιρό 
είχε κακή απόδοσηείχε κακή απόδοση



ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 0
ΑΕΚ 3

Τελείωσαν τέταρτες 
και πάνε Ευρώπη
Με µία ήττα γοήτρου ολοκληρώθηκε η φετι-
νή σεζόν για το Μαρκόπουλο, που έχασε µε
3-0 σετ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Τα κορίτσια του Γιώργου Λυκούδη τερµάτι-
σαν στην 4η θέση του βαθµολογικού πίνα-
κα, που οδηγεί και αυτή στην Ευρώπη και
συγκεκριµένα στο Challenge Cup.
Η οµάδα των Μεσογείων πάλεψε το παιχνί-
δι και στα τρία σετ, όµως τα έχασε λόγω
κακών επιλογών στο τέλος κάθε σετ, αφού,
αν δούµε το σκορ, όλα κρίθηκαν στο φινά-
λε.

Καλύτερη σ' ένα ακόµη παιχνίδι για το Μαρ-
κόπουλο η Τσίµα µε 17 πόντους και ακολού-
θησε η Κοσµά µε 12 πόντους και η Ντα
Σίλβα µε 11 πόντους.
Από τις νικήτριες, που τερµάτισαν στην 3η
θέση του βαθµολογικού πίνακα και βγαί-
νουν και αυτές στο Challenge Cup, ξεχώρι-
σαν οι Μποροβίντσεκ και Κις που πέτυχαν
από 14 πόντους, οδηγώντας την ΑΕΚ στη
νίκη µε 3-0 σετ.
Τα σετ: 25-21, 25-22, 25-23
ΑΕΚ (Κυριάκος Καµπερίδης): Μποροβί-
ντσεκ 14 (2 άσοι, 11/23 επ., 1 µπλοκ), Παπα-
γεωργίου 7 (5/16 επ., 62% υπ., 2 µπλοκ),
Λαµπρινίδου 10 (1 άσος, 7/12 επ., 2 µπλοκ),
Κουτουξίδου 3 (2 άσοι, 1/1 επ.), ΚαλαÌντζίε-
βα 8 (2 άσοι, 6/24 επ., 48% υπ.), Κις 14
(13/29 επ., 1 µπλοκ), Σάκκουλα (λ, 90% υπ.)
Μαρκόπουλο (Γιώργος Λυκούδης): Ντα
Σίλβα 11 (9/28 επ., 2 µπλοκ), Κοσµά 12 (1
άσος, 9/14 επ., 46% υπ., 2 µπλοκ), Σαπα-
ρέφσκα 2 (2/7 επ.), Τσαπράλη 3 (1 άσος, 1/4
επ., 1 µπλοκ), Τσίµα 17 (1 άσος, 14/33 επ.,
45% υπ., 2 µπλοκ), Σιµάνκοβα 4 (2 άσοι, 2
µπλοκ), Κονόµη (λ, 70% υπ.), Πίντζου, Κου-
τσιβίτη 1 (1/1 επ.), Μαρκοπούλου.

ΚΕΡΑΤΕΑ 3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1

Στην 8η θέση η Κερατέα
Ιδανικό φινάλε για την Κερατέα στο πρωτά-
θληµα της Α1 γυναικών, µε την οµάδα του
Θανάση Ντζαφέρη να επικρατεί µε 3-1 σετ
του Πανελληνίου. Με αυτή τη νίκη, οι "κυα-
νόλευκες" τερµάτισαν στην 8η θέση, που

ήταν και ο αντικειµενικός τους στόχος στη
β' φάση του πρωταθλήµατος.
Για άλλο ένα µατς, η Κερατέα στηρίχθηκε
στις επιθέσεις της Νέσιτς (18π.) και στα
µπλοκ της Ιχτιάρη (10π.), της Γεωργιάδη
(9π.) και της Κατερίνη (14π.), ενώ από τον
Πανελλήνιο τράβηξε στο σκοράρισµα η
Γέλιτς µε 18 πόντους και η ∆ίρβα µε 14
πόντους. Το πρώτο σετ ήταν πραγµατική
µάχη, µε την Κερατέα να το κερδίζει στις
λεπτοµέρειες µε 26-24. Στο δεύτερο σετ, οι
γηπεδούχες πήραν από την αρχή κεφάλι
στο σκορ και το κατέκτησαν εύκολα µε 25-
17.  Ο Πανελλήνιος δεν είχε πει την τελευ-
ταία του λέξη και ξαναµπήκε στο παιχνίδι
παίρνοντας το τρίτο σετ µε 17-25. Τελικά, η
Κερατέα δεν έκανε... ντέρµπι την αναµέτρη-
ση και παίρνοντας το τέταρτο σετ µε 25-22
"καθάρισε" τη νίκη µε 3-1 σετ.
Τα σετ: 26-24, 25-17, 17-25, 25-22
Κερατέα (Θανάσης Ντζαφέρης): Ιχτιάρη

10 (6/13 επ., 4 µπλοκ), Φερέιρα 5 (3/7 επ., 2
µπλοκ), Νέσιτς 18 (1 άσος, 14/37 επ., 3
µπλοκ), Κατερίνη 14 (12/35 επ., 69% υπ., 2
µπλοκ), Στάθη 1 (1/11 επ., 48% υπ.), Γεωρ-
γιάδη 9 (1 άσος, 5/10 επ., 3 µπλοκ), Μάρκου
(λ, 39% υπ.), Λιάγκη 2 (1/3 επ., 42% υπ., 1
µπλοκ), Αντωνοπούλου, Καλογριδάκη 2 (2
µπλοκ).
Πανελλήνιος (Νίκος Μπουτσουρής): Μου-
ζάκη 9 (2 άσοι, 6/18 επ., 47% υπ., 1 µπλοκ),
Γέλιτς 18 (18/44 επ.), Χρήστου 11 (3 άσοι,
6/26 επ., 60% υπ., 2 µπλοκ), ∆ίρβα 14 (11/16
επ., 3 µπλοκ), Καραβανά 5 (4/7 επ., 1
µπλοκ), Λέτο Μπιόλο 2 (1 άσος, 1/6 επ.),
Κίτσου (λ, 44% υπ.). 

Αποτελέσµατα 10η αγωνιστική
Ανατόλια - Ηρακλής Κηφισιάς 3-2 
(25-21, 23-25, 25-22, 19-25, 16-14) 
Ολυµπιακός - ΠαναθηναÌκός 0-3 
(15-25, 20-25, 16-25)
ΑΕΚ - Μαρκόπουλο 3-0 
(25-21, 25-22, 25-23)
ΕΑ Λάρισας - Πανιώνιος 13/4/2011
Πειραµατικό - Ηρακλής Θεσ/νίκης 3-2 
(25-21, 22-25, 17-25, 25-20, 16-14)
Κερατέα - Πανελλήνιος 3-1 
(26-24, 25-17, 17-25, 25-22) 

Âáèìïëïãßá (σε 10 αγώνες)
Β’ ΦΑΣΗ / ΘΕΣΕΙΣ 1-6
1. ΠαναθηναÌκός 27 
2. Ολυµπιακός  21 
3. ΑΕΚ 16 
4. Μαρκόπουλο 13 
5. Ανατόλια 11 
6. Ηρακλής Κηφ. 2 
Β’ ΦΑΣΗ / ΘΕΣΕΙΣ 7-12
7. Ηρακλής 26 
8. Κερατέα  22 
9. Πανελλήνιος 16 
10. Πανιώνιος 13 
11. Πειραµατικό 10 
12. ΕΑ Λάρισας 0 

Η Ευγενία Τσίµα ήταν η καλύτερη τουΗ Ευγενία Τσίµα ήταν η καλύτερη του
Μαρκοπούλου και στον αγώνα της Μαρκοπούλου και στον αγώνα της 

Νέας ΦιλαδέλφειαςΝέας Φιλαδέλφειας

Με νίκη ολοκλήρωσαν Με νίκη ολοκλήρωσαν 
το πρωτάθληµα τα κορίτσια το πρωτάθληµα τα κορίτσια 

της Κερατέαςτης Κερατέας
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ÐÏÑ ÔÏ ÑÁ ÖÔÇ 
Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ

∆ιαµέρισµα 55 τ.µ., 1 υ/δ, ενιαία κουζίνα
µε πάσο, σε καλή κατάσταση, α’
ορόφου, 25ετίας, πλησίον κέντρου,
δίπλα από super market-εµπορικά
κέντρα, 50 µ. από θάλασσα, γωνιακό,
µεγάλες βεράντες. 
Τιµή: 95.000
∆ιαµέρισµα 75 τ.µ., 2υ/δ, τζάκι, parking,
αποθήκη, 40 µ. από τη θάλασσα
καταπληκτική θέα. 
Τιµή: 230.000€
∆ιαµέρισµα 88 τ.µ., σε συγκρότηµα µε
πισίνα, τεράστιος κήπος, 2 υ/δ,
πάρκινγκ, εσωτερική αποθήκη, Τιµή:
205.000€
∆ιαµέρισµα 94 τ.µ. Καλός Γυαλός-
Πόρτο Ράφτη, 1ου ορόφου, 3υ/δ, 2
µπάνια, ανεξάρτητη κουζίνα, πάρκινγκ,
αποθήκη, θέα θάλασσα, πισίνα, 30 µ.
από τη θάλασσα.
Τιµή: 270.000€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Μεζονέτα 94 τ.µ. δύο επιπέδων, σε
συγκρότηµα µεζονετών, απέναντι από 
πλατεία, καταπληκτική θέα βουνό και
θάλασσα, µεγάλες βεράντες, 2 υ/δ, 2
µπάνια. 
Τιµή: 215.000€
Μεζονέτα 106 τ.τµ. σε συγκρότηµα
µε πισίνα, τεράστιος κήπος, δυο
επιπέδων, 3 υ/δ, µπάνιο, wc,
πάρκινγκ, boiler, συναγερµός, 
Τιµή: 250.000€
Μεζονέτα 130 τ.µ. κατασκευής 2001, 3
επιπέδων συν δώµα µε µπάνιο, 2υ/δ,
τζάκι, σε συγκρότηµα 4 µεζονετών µε
κήπο και πισίνα, parking 2 θέσεων. 
Τιµή: 250.000€
Μεζονέτα 140 τ.µ. σε ήσυχη γειτονιά
απέναντι από πλατεία, 2 υ/δ, 2 µπάνια,
ανεξάρτητη κουζίνα, δυο επιπέδων,
parking. 
Τιµή: 245.000€
Ìå æï íÝ ôá 150 ô.ì., 3 å ðé ðÝ äùí, ìå á -
óáí óÝñ, óôï êÝ íôñï ôïõ Ðüñ ôï ÑÜ öôç,
Þ óõ ÷ç ãåé ôï íéÜ ìå èÝ á. 
Ôé ìÞ: 260.000 €
Μεζονέτα 150 τ.µ., Αµφιθέα, σε
οικόπεδο 205 τ.µ., 3 επιπέδων, µε
ασανσέρ, 2 µπάνια, wc, 2 κουζίνες,, roof
garden, ξεχωριστή είσοδος υπογείου, 2
πάρκινγκ, θέα θάλασσα. 
Τιµή: 290.000€
Ìå æï íÝ ôá 165 ô.ì., 3 å ðé ðÝ äùí ìå äõ íá -
ôü ôç ôá åê ìå ôÜë ëåõ óçò å ðáã ãåë ìá ôé êïý
÷þ ñïõ ôï é óü ãåéï, óå êá ëü óç ìåß ï. 
Ôé ìÞ: 300.000 €
Ìå æï íÝ ôá 200 τ.µ., ç ìé ôå ëÞò, 3 å ðé ðÝ -
äùí, ìå ðé óß íá, óå ïé êü ðå äï 250 ô.ì.,
3õ/ä, 3 ìðÜ íéá, ôæÜ êé, á ðå ñéü ñé óôç èÝ á. 
Ôé ìÞ: 250.000 €
Ìå æï íÝ ôá 200 τ.µ. êá ôá óêåõ Þò 2007, óå
óõ ãêñü ôç ìá 4 ìå æï íå ôþí, ìå ãÜ ëç ðé óß -

íá, äéá ìïñ öù ìÝ íïò êÞ ðïò, ðïë ëÜ Ýî ôñá
(êëé ìá ôé óôé êÜ, ç ëå êôñé êÝò óõ óêåõÝò-óõ -
íá ãåñ ìüò, äï ñõ öï ñé êÞ ôç ëå ü ñá óç). ¹ -
óõ ÷ç ðå ñéï ÷Þ. 
Êá ôá ðëç êôé êÞ ôé ìÞ. 
Μεζονέτα 200 ô.ì., θέση Πρασιαί, ôñéþí
å ðé ðÝ äùí, á íå îÜñ ôç ôç, óå ïé êü ðå äï 300
ô.ì., áñ ÷é ôå êôï íé êÞ å ðß âëå øç, ðï ëõ ôå -
ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 4 õ/ä, wc, ìå ãÜ ëåò
âå ñÜ íôåò, óõ íá ãåñ ìüò (ðëÞ ñç å ãêá ôÜ -
óôá óç), äï ñõ öï ñé êÞ, á ðï èÞ êåò, ãêá ñÜæ,
ðÝñ ãï ëåò, bbq, ï ëï êëç ñù ìÝ íïò êÞ ðïò
ìå áõ ôü ìá ôï ðü ôé óìá, 70 ìÝ ôñá á ðü èÜ -
ëáó óá,  490.000 €, ÷ù ñßò å ðé ðëÝ ïí å ðé -
âá ñýí óåéò.
Μεζονέτα 200 τ.µ., Αµφιθέα, σε
οικόπεδο 400 τ.µ. πολυτελούς
κατασκευής, 3 επιπέδων, ξεχωριστή
είσοδος υπογείου,, 2 µπάνια, 2 wc, 2
κουζίνες, 2 πάρκινγκ, θέα θάλασσα, roof
garden, πολύ καλή τιµή. 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Mεζονέτα 240 τ.µ., 3 επιπέδων,
Καγκέλια, εντός οικοπέδου 350 τµ., 4
υ/δ, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 1 wc,
αυτονοµία ανά όροφο, συναγερµός,
µεγάλες σκεπαστές βεράντες µε
εκπληκτική θέα θάλασσα, 2 θέσεις
πάρκινγκ, διαµορφωµένος κήπος, bbq,
2 αποθήκες. 
Τιµή 500.000€
Ìå æï íÝ ôá 275 ô.ì., 3 å ðé ðÝ äùí óå ïé êü -
ðå äï 304 ì. ìå äéá ìïñ öù ìÝ íï ðå ñé âÜë -
ëï íôá ÷þ ñï, bbq, 3õ/ä, äþ ìá, áõ ôï íï ìß -
á èÝñ ìáí óçò, êëåé óôü êáé á íïé ÷ôü ðÜñ -
êéí ãê, íï ìé ìï ðïé ç ìÝ íïé ü ëïé ïé ç ìé õ ðáß -
èñéïé ÷þ ñïé, ðï ëý êï íôÜ óôç èÜ ëáó óá. 
Ôé ìÞ: 420.000€
Μονοκατοικία 285 τ.µ. σε οικόπεδο 400
τ.µ., περιοχή Μπαθίστα, 3 επιπέδων,
κήπος, µεγάλες βεράντες, καταπληκτική
θέα θάλασσα, κατασκευής 1995.
Τιµή: 650.000€

ÐÏÑ ÔÏ ÑÁ ÖÔÇ Å ÐÁÃ ÃÅË ÌÁ ÔÉ ÊÁ 
Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ-ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ

ΑΞΙΖΕΙ
Επαγγελµατικός χώρος µε κατοικία σε
κεντρικό σηµείο νεόκτιστο κτίριο που
αποτελείται από 100 τµ ισόγειο
κατάστηµα µεγάλης προβολής και 100
τµ 1ου ορόφου κατοικία
υπερπολυτελούς κατασκευής µε 2υ/δ,
µπάνιο, wc, µεγάλες βεράντες, πάρκινγκ
κλειστό 7 θέσεων. 
Τιµή 600.000 €
Ι óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò ÷þ ñïò 64 ô.ì.
óå êå íôñé êü ôá ôï óç ìåß ï, ìå ãÜ ëçò ðñï -
âï ëÞò, 250.000 €.
Ι óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò ÷þ ñïò 56 ô.ì.
µε αντίστοιχο υπόγειο, µεγάλης
προβολής επί της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη
300.000 €.
Ισόγειο επαγγελµατικός χώρος 45 τ.µ.
σε κεντρικότατο σηµείο ιδιαίτερα

µεγάληςπροβολής, ελεύθερο από
µίσθωση 120.000€.
Επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. α’
ορόφου,δυο WC, δυνατότητα
χωρισµού, µε 385 τ.µ. βεράντες, µε
ανεξάρτητη είσοδο. Τιµή ενοικίου:
1.500 € ,
Τιµή πώλησης: 350.000 €
∆ύο επαγγελµατικοί χώροι 42 τ.µ.
έκαστο, σε κεντρικό εµπορικό κέντρο,
µε WC. 
Τιµή: 160.000 €

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ÏÉ ÊÏ ÐÅ ÄÁ
ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ

Αγροτεµάχιο 9 στρεµ. Περιοχή
ΠροÌρόδα Βραυρώνας, άρτιο και
οικοδοµήσιµο εκτός Natura. 
Προνοµιούχο οικόπεδο, 400 τ.µ. Λόφος
Καπεταναίων, εντός σχεδίου µε δόµηση
125 µ., µε εκπληκτική ανεµπόδιστη θέα
θάλασσα, εύκολη πρόσβαση, 100 µ.
από θάλασσα, 2.500€/τµ. 
Οικόπεδο 220 µ., αµφιθεατρικό,
περιοχή Κάστρου. Τιµή: 135.000€
Οικόπεδο 370 µ. περιοχή Αµφιθέα. 
Τιµή 160.000€
Προνοµιούχο οικόπεδο, 500 τ.µ. µε θέα
όλο τον κόλπο του Πόρτο Ράφτη και
του ΕυβοÌκού, δίφατσο, Σ.∆. 0,3,
κάλυψη 40%. 
Τιµή: 450.000€

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ 
∆ιαµέρισµα 65 τ.µ. στον Άγιο
Σπυρίδωνα, 2 υ/δ, µπάνιο-wc,  νεόδµητο,
µοντέρνας αρχιτεκτονική, parking,
αποθήκη, µεγάλες βεράντες,
συναγερµός, ωραίος περιβάλλοντας
χώρος, µόνο 70 µ. από τη θάλασσα 
Τιµή: 500€
Μονοκατοικία 130 τ.µ., 2 υ/δ, µεγάλο
σαλόνι, τζάκι, κήπος, καταπλητική θέα,
ωραίος περιβάλλοντας χώρος. 
Τιµή: 650
Μονοκατοικία Βίλα 150 τ.µ. σε άριστη
κατάσταση, 2 επιπέδων, 3υ/δ, 2 µπάνια,
κουζίνα αυτόνοµη, µεγάλες βεράντες,
εντός οικοπέδου 1.200 µ., 150 µ. από τη
θάλασσα, σε κεντρικό σηµείο.  
Τιµή: 1000 €
Καταστήµατα (2)  60 και 65 τµ µε
αντίστοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου,
ιδανικά για φροντιστήριο ή
βιβλιοπωλείο, 600 € έκαστο.
Καταστήµατα (2) 42 τ.µ. έκαστο, Σε
κεντρικό εµπορικό κέντρο, µε WC. 
Τιµή: 560 €

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Μεζονέτα 150 τ.µ. σε συγκρότηµα
µεζονετών, απεριόριστη θέα, 3 υ/δ, 2
µπάνια, 3 wc, roof garden, συν 80 τ.µ.
υπόγειο γκαράζ και αποθήκη. 
Τιµή: 280.000€
Ανερξάρτητη πέτρινη ανεξάρτητη
µεζονέτα, 170 τ.µ., τριών επιπέδων σε
συγκρότηµα κατοικιών, 3 υ/δ, 2 µπάνια,
ενεργειακό τζάκι, πάρκινγκ,
αποκλειστική χρήση οικοπέδου µε κήπο,
αυτονοµία θέρµανσης ανά όροφο,
υποδοµή για δορυφορική εγκατάσταση
a/c, χωρίς ηµιυπαίθριους χώρους.
∆υο Μεζονέτες, 178 τ.µ. και 142 τ.µ.,
σε ύψωµα µε θέα το αεροδρόµιο, τριών
επιπέδων, 3 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι,
πάρκινγκ, αυτονοµία θέρµανσης ανά
όροφο.
Τιµή ευκαιρίας: 230.000€

ΚΕΡΑΤΕΑ Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ 
Å ÐÁÃ ÃÅË ÌÁ ÔÉ ÊÙÍ ΧΩΡΩΝ

∆ύο καταστήµατα 60 και 65 τµ µε αντί-
στοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου, ιδανικά
για φροντιστήριο ή βιβλιοπωλείο, 600 €
έκαστο.

ÐÁÉÁ ÍÉÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ
Ηµιτελές τριώροφο κτίριο αποτελούµε-
νο από 6 διαµερίσµατα µε επιπλέον ενι-
αίο υπόγειο χώρο 200 τ.µ., συνολικού
εµβαδού 680 τ.µ., πλησίον κεντρικής
πλατείας Παιανίας, 700.000€.

ÐÁÉÁ ÍÉÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ
Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ

ÐÁÉÁ ÍÉÁ, é óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò ÷þ -
ñïò 70 ô.ì. óå ðï ëý êå íôñé êü óç ìåß ï
(ðëç óß ïí Å èíé êÞò ÔñÜ ðå æáò) êá ôÜë ëç -
ëïò ãéá ãñá öåß á Þ éá ôñåß ï ìå êëåé óôü
ãêá ñÜæ, Τιµή: 1000€
ÐÁÉÁ ÍÉÁ, äéá ìÝ ñé óìá-studio 40 ô.ì,.1ïõ
ï ñü öïõ, ðëç óß ïí êå íôñé êÞò ðëá ôåß áò,
ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 500€

ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ

Μεζονέτα Πέτρινη ανεξάρτητη, τριών
επιπέδων σε συγκρότηµα κατοικιών, 3
υ/δ, 2 µπάνια, ενεργειακό τζάκι, 2 θέσεις
στάθµευσης, αποκλειστική χρήση οικο-
πέδου µε κήπο, αυτονοµία θέρµανσης
ανά όροφο, υποδοµή για δορυφορική
εγκατάσταση a/c, πέντε λεπτά από Αττι-
κή οδό, δεν έχει ΦΠΑ, χωρίς ηµιυπαίθρι-
ους χώρους.
Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε οικόπεδο 235
τ.µ., δυο επιπέδων, 3 υ/δ, δυο µπάνια,
τζάκι, εντοιχισµένη κουζίνα, κήπος, bbq. 
Τιµή: 200.000€
Ανεξάρτητες µεζονέτες 163 τ.µ. και
180 τ.µ., 3 επιπέδων, σε συγκροτήµατα
κατοικιών, µε αποκλειστική χρήση οικο-
πέδου µε κήπο, πωλούνται στα µπετά. 
Τιµή: 120.000 € έκαστη

ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ 
ÏÉ ÊÏ ÐÅ ÄÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ

ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ, Ý êôá óç 20 óôñåì ìÜ ôùí ìå
ïé êï äï ìç óé ìü ôç ôá (êôß æåé 200 ô.ì.) êáé
÷áñ ôß äá óáñ ÷åß ïõ óå ðñï íï ìéïý ÷ï èÝ -
óç. Μü íï óï âá ñÝò ðñï ôÜ óåéò. 
ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ Ý êôá óç 11 óôñåì ìÜ ôùí ìå
ïé êï äï ìç óé ìü ôç ôá êáé ÷áñ ôß äá óáñ ÷åß ïõ
óå ðï ëý êá ëü óç ìåß ï.Τιµή: 360.000 €

ΑΛΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία ζητεί εργασία στην Ανατολική
Αττική ως υπάλληλος γραφείου µε
πείρα στη γραµµατεία και στην
εξυπηρέτηση πελατών, µε γνώσεις
αγγλικών, MS Office, internet καθώς και
βασικές γνώσεις λογιστικής (Κεφάλαιο). 
∆υνατότητα επιδότησης ΟΑΕ∆ από 18-
48 µήνες. Τηλ. 6932353769
Ελαιοχρωµατιστής έλληνας,
τεχνοτροπίες, 50 € µεροκάµατο, χωρίς
ένσηµο, περιοχές Μαρκόπουλο και
γύρω. Τηλ. 2299040509, κιν.6944275132

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Στυλιανός Λουκής το γένος Πατσα-
ρού και η Ελένη Κωνσταντέλλου το
γένος Μπιθικώτση, πρόκειται να
παντρευτούν στην Αγία Μαρίνα Πόρτο
Ράφτη στις 7 Μα�ου 2011.

Απρίλιος 201138 ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ðá íü ñá ìá, íå ü êôé óôï äéá ìÝ ñé óìá-
ìå æï íÝ ôá, 77 ô.ì., 1ïõ & 2ïõ ï ñü öïõ,
2 õ/ä, Ü íå ôïé ÷þ ñïé, ìï íôÝñ íá å íôïé ÷é -
óìÝ íç êïõ æß íá, wc, ìå ãÜ ëåò âå ñÜ -
íôåò ìå ðá íï ñá ìé êÞ èÝ á èÜ ëáó óá, Þ -
óõ ÷ï óç ìåß ï, 155.000€

71 τ.µ. β’ ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι-
αποθήκη-parking, καταπληκτική θέα
θάλασσα, αυτόνοµη θέρµανση,
δορυφορική. Τιµή 210.000€

87 τ.µ., 2υ/δ, νεόδµητο, τζάκι
αποθήκη parking, 210 µέτρα από τη
θάλασσα µε φανταστική θέα.
Τιµή 220.000€

Υπερυψωµένο ισόγειο, 72 τ.µ.,
νεόδµητο σε ωραία περιοχή, τζάκι,
parking, αποθήκη, 2 υ/δ.
Τιµή 170.000€

72 τ.µ. α’ ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι-park-
ing-αποθήκη, καταπληκτική θέα
θάλασσα. Τιµή 230.000€

106 τ.µ.(σε δύο επίπεδα), ισόγειο
και α’ όροφος, 2υ/δ, τζάκι, parking,
αποθήκη µε θέα στη θάλασσα,
νεόδµητο. Τιµή 325.000€

75τ.µ., β’ ορόφου, 2υ/δ, τζάκι,
αποθήκη, parking. Νεόδµητο 40 µ.
από τη θάλασσα µε καταπληκτική
θέα.

88 τ.µ., ισόγειο, σε συγκρότηµα
µεζονετών, άριστης κατασκευής,
πισίνα, parking, 2 υ/δ, αυτονοµία
θέρµανσης. Τιµή 205.000€

Äéá ìÝ ñé óìá 57 ô.ì., Êá ëüò Ãõá ëüò
3ïõ ï ñü öïõ, å ðé ðëù ìÝ íï, õ ðåñ ðï ëõ -
ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 1 õ/ä, ìðÜ íéï,
ìå ãÜ ëåò âå ñÜ íôåò ìå åê ðëç êôé êÞ èÝ á
èÜ ëáó óá, óõ íá ãåñ ìüò, äï ñõ öï ñé êÞ,
a/c, á ðï èÞ êç, êëåé óôü ãêá ñÜæ, êïé íü -
÷ñç óôïò êÞ ðïò äõï óôñåì ìÜ ôùí, ìå
25 ì. ðé óß íá, ìü ëéò 70 ì. á ðü ðá ñá ëß -
á.  Ôé ìÞ:185.000 €

Äéá ìå ñß óìá ôá 130 ô.ì., Áõ ëÜ êé, 30ì.
á ðü ðá ñá ëß á, íå ü êôé óôá, äõï å ðé ðÝ -
äùí õ ðåñ ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, õ -
øç ëÞò ìï íôÝñ íáò áñ ÷é ôå êôï íé êÞò, 3
õ/ä, bbq, ôæÜ êé, äõï ëïõ ôñÜ, âå ñÜ -
íôåò ìå èÝ á èÜ ëáó óá, êÞ ðï é äéù ôé êü,
á ðï èÞ êç, ðÜñ êéí ãê, óõ íá ãåñ ìü,
100% íï ìé ìï ðïé ç ìÝ íá.
Ôé ìÞ: 250.000 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΣΤΟ Π. ΡΑΦΤΗ

ΤΗΛ. 2299071610
ΚΙΝ. 6934358157
ΚΙΝ. 6978138099

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Λαύριο, γωνιακό οικόπεδο εντός σχεδίου µε πρασιά 20 µ. εµβαδού 1.467 µ.

εντός κεντρικού λιµανιού Λαυρίου µε πρόσοψη 33 µ. στο κεντρικό δρόµο,

πλησίον Λιµεναρχείου. Σ∆ 2, κάλυψη 70%, ύψος 11 µ. συν κεραµοσκεπή.

Επιτρεπόµενες χρήσεις: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Εµπορικά κατα-

στήµατα, Κτίρια-Γήπεδα Αποθήκευσης, Κτίρια – Γήπεδα Στάθµευσης, Πρα-

τήρια Υγρών Καυσίµων, Επαγγελµατικά Εργαστήρια χαµηλής όχλησης και

Εµπορικές Εκθέσεις. Υπάγεται στη ζώνη προστασία του Υπουργείου Πολιτι-

σµού µε αρχιτεκτονική µελέτη σε συγκεκριµένο ΦΕΚ του 2001.  Τιµή πώλη-

σης: 2000€/τµ, ήτοι 2.934.000 € Υπάρχει τεκµηριωµένη µελέτη αξίας ακινή-

του από γνωστή τράπεζα.
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Επαγγελµατικός χώρος, 60 τ.µ., κέντρο
Μαρκοπούλου, α’ ορόφου, κουζίνα, µπάνιο,
αυτονοµία θέρµανσης, νεόδµητο, φωτεινό. 
Τιµή: 85.000€

∆ιαµέρισµα 106 τ.µ., δυο επιπέδων, 3 υ/δ,
αυτονοµία θέρµανσης, boiler, συναγερµό,
µπάνιο, wc, parking, τεράστιες βεράντες σε
συγκρότηµα κατοικιών, πισίνα, τεράστιος
κήπος. Τιµή: 250.000€

Μεζονέτα 130 τ.µ. σε συγκρότηµα δυο επι-
πέδων, 30 µ. από τη θάλασσα, 2 υ/δ, τζάκι,
αποθήκη, parking, θέα θάλασσα.
Τιµή: 230.000€

Μεζονέτες 147 τ.µ. και 159 τ.µ., Πανόραµα,
προνοµιακή τοποθεσία µε θέα, 3 λεπτά από
τη θάλασσα, 3 υ/δ, µε κήπο και πισίνα. Τιµή:
380.000€

4 Μεζονέτες 195
τ.µ., κατασκευή
2009-2010, σε τρία
επίπεδα και ταρά-
τσα, µε 3 υ/δ, 3

µπάνια, 2 τζάκια, ασανσέρ (από υπόγειο
µέχρι ταράτσα), αποθήκη και ξεχωριστό
οικόπεδο µε κήπο για την καθεµία. Πρόβλε-
ψη για κουζίνα στην ταράτσα και στο
Playroom. Ξεχωριστή είσοδος πεζών και

ξεχωριστή είσοδος αυτοκινήτου για την
καθεµία. Τιµή: από 450.000€

Μεζονέτες 230-300
τ.µ., âå ñÜ íôåò ìå á -
ðå ñéü ñé óôç èÝ á, á -
íåë êõ óôÞ ñá, åí äï äá -
ðÝ äéá èÝñ ìáí óç, ôæÜ -

êé, êáé ïé äý ï ìðñï óôé íÝò äéá èÝ ôïõí ðé óß íá.
Ôï óõ ãêñü ôç ìá êá ôïé êéþí «ÔÅÑ ØÉ ÈÅ Á» Ý ÷åé
äç ìï óéåõ èåß óôï äéå èíÝò óõ íÝ äñéï âéï êëé ìá -
ôé êïý ó÷å äéá óìïý ìå ôß ôëï “TERPSITHEA”
Sustainable housing project in Porto Rafti,
Greece. Ïé êá ôïé êß åò åß íáé âéï êëé ìá ôé êÝò êáé
ç êá ôá óêåõ Þ ôïõò óôï ÷åý åé óôçí ìåß ù óç
ôùí åê ðå ìðü ìå íùí ñý ðùí CO2. Ï âéï êëé ìá -
ôé êüò ó÷å äéá óìüò áõ ôþí ôùí êá ôïé êéþí,
óôï ÷åý åé óôïí ðå ñéï ñé óìü ôùí å íåñ ãåéá êþí
á ðáé ôÞ óå ùí ôïõ êôç ñß ïõ ãéá øý îç, èÝñ ìáí -
óç êáé ôå ÷íç ôü öù ôé óìü. Τιµή: 750.000 €

Μεζονέτα 258 τ.µ. σε µια από τις ωραιότερες
περιοχές, καταπληκτική θέα θάλασσα, 3 επι-
πέδων, άριστη κατασκευή, 3υ/δ, αυτονοµία
ορόφων, ασανσέρ. Τιµή: 500.000 €

Μονοκατοικία 210 τ.µ. Καγκέλια, κατασκευής
1989, πολυτελούς κατασκευής, µε δυο οικίες,
6υ/δ, 2 µπάνια, 2 wc, µεγάλες βεράντες, απο-
θήκες, πάρκινγκ, οικόπεδο 800 τ.µ. µε γεώ-
τρηση, τιµή 400.000 €.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ




