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Πρατήριο 1ο
MS OIL Ανεξάρτητο πρατήριο
35ο χιλ. Αθηνών-Λαυρίου Αττικής
Τηλ: 22990 47848

Πρατήριο 2ο
MS OIL Ανεξάρτητο πρατήριο
Ποσειδώνος 42, Καλλιθέα
Τηλ: 210 9410463

Η εταιρεία µας σας ευχαριστεί για την
εµπιστοσύνη που µας δείξατε και σας
βεβαιώνει ότι θα συνεχίσει µε την ίδια
πολιτική τιµών. Σαν ανεξάρτητο πρατή-
ριο έχουµε µοναδική πηγή εφοδιασµού
καυσίµων, τα Ελληνικά διυλιστήρια,

αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο το
κόστος των συµβάσεων και αποκλειστι-
κών συνεργασιών που τελικά επιβαρύ-
νουν τον καταναλωτή.
Η λειτουργία µας γίνεται σε 24ωρη
βάση, µε εφοδιασµό καυσίµων, πλυντή-

ριο, λιπαντήριο, βιολογικό καθαρισµό,
εφοδιασµό σκαφών, διανοµή πετρελαί-
ου, mini market, καφέ κ.α.
Σύντοµα θα λειτουργήσει και κάθετη
µονάδα υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων,
µε εγκατάσταση – συντήρηση – τροφο-

δοσία καθώς και βουλκανιζατέρ.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευ-
κρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίµηση,
Η διεύθυνση καταστήµατος ms oil

2244ωωρρηη  
λλεειιττοουυρργγίίαα

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ασπραδάκης, Βλάχος, Καντερές
και Οικονόµου σε αποκλειστική
συνέντευξη τους, µας εξηγούν 

τι συνέβη µε τις συµβάσεις 
που υπογράφηκαν µεταξύ 
Ελλάδας, Τρόικας και ∆ΝΤ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΡΑΓΚΟΥΣΗ 

ΣΕ 58 ∆ΗΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙ∆Α

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΡΩΠΙ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
Óåë. 5

ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
ΤΗΝ 4 ΜΗΝΩΝ 

ΠΑΡΑΝΟΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Óåë. 8-9

Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου
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3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΜάιος 2011

Θέµατα
10Εξουσιοδοτήθηκε ο ∆. Κιούσης
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής

12«Όταν ανθίζουν πασχαλιές»
Συναυλία αφιέρωµα στο Σταύρο 
Κουγιουµτζή

15 Στα 20 ευρώ βενζίνης το 1 ευρώ
και 35 λεπτά… δώρο! 
Απίστευτο και όµως αληθινό! 0,11 ευρώ
απόκλιση στην τιµή της βενζίνης σε ακτί-
να δύο µόλις χιλιοµέτρων .

22Απλές & Χρήσιµες συµβουλές για
ένα όµορφο καλοκαίρι
Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι ας
προσπαθήσουµε να ζήσουµε λίγο από
την παιδική ανεµελιά και να παίξουµε µε
τα παιδιά µας.

Αθλητικά
Ποδόσφαιρο

33Πόρτο Ράφτη-Πανσταυρα¨κός 4-1
Άνετη επικράτηση 

34Νίκη ∆ροσιάς-∆όξα Κορωπίου 1-1 
Επαληθεύτηκε ο νόµος  
του ποδοσφαίρου!   

Μπάσκετ

35Νίκη Αµαρουσίου –Κορωπί 77-59
∆εν κατάφερε να κάνει το µεγάλο άλµα

Αφιέρωµα 

37Β’ κατηγορία Κορασίδων
Τα κορίτσια του ΓΑΣ Καλυβίων στην
κορυφή!

1155

3355



Ο Κασιµάτης δικαιώνεται...
Μάιος 20114 EDITORIAL
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×åé ñü ãñá öá äç ìï óéåý ìá ôá êáé ìç äåí å ðé óôñÝ öï íôáé.Ôá å íõ ðü ãñá öá
Üñ èñá, êåß ìå íá Þ äåë ôß á Ôý ðïõ åê öñÜ æïõí ôïí õ ðï ãñÜ öï íôá êáé ü ÷é á -
ðá ñáß ôç ôá êáé ôçí Ü ðï øç ôçò å öç ìå ñß äáò.  
Á ÐÁ ÃÏ ÑÅÕÅ ÔÁÉ ç á íá äç ìï óß åõ óç, ç á íá ðá ñá ãù ãÞ, ï ëé êÞ, ìå ñé êÞ
Þ ðá ñá ëç ðôé êÞ Þ êá ôÜ ðá ñÜ öñá óç Þ äéá óêåõ Þ á ðü äï óçò ôïõ ðå -
ñéå ÷ï ìÝ íïõ ôçò å öç ìå ñß äáò ìå ï ðïéïí äÞ ðï ôå ôñü ðï, ìç ÷á íé êü, ç -
ëå êôñï íé êü, öù ôï ôõ ðé êü, ç ÷ï ãñÜ öç óçò Þ Üë ëï, ÷ù ñßò ðñï ç ãïý ìå -
íç ãñá ðôÞ Ü äåéá ôïõ åê äü ôç. Íü ìïò 2121/1993 êáé êá íü íåò Äéå -
èíïýò Äé êáß ïõ ðïõ é ó÷ý ïõí óôçí Åë ëÜ äá. 

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

από το Στέργιο-∆ηµήτρη Κοπτερίδη

Öß ëåò êáé öß ëïé,

> Το προηγούµενο φύλλο µας που φιλοξενήσαµε
την συνέντευξη του καθηγητή κ. Γιώργου Κασιµά-
τη έγινε ανάρπαστο! Και όπως τελικά αποδεικνύε-

ται ο άνθρωπος σε πολλούς ισχυρισµούς του έχει απόλυτο
δίκιο. ∆υστυχώς η κυβέρνηση υπέπεσε σε πολλά και σηµαντι-
κά σφάλµατα. Ήδη την ∆ευτέρα 09/05 ο υπουργός υγείας κ.
Ανδρέας Λοβέρδος  δήλωσε στα ΜΜΕ «για να σταλεί το
κατάλληλο µήνυµα, πρέπει το σχετικό σχέδιο νόµου (αναφέ-
ρεται στο νέο µνηµόνιο) πρέπει να ψηφιστεί µέσα από µία
δηµιουργική κοινοβουλευτική διαδικασία, όπου θα κατατε-
θούν στους βουλευτές όλα τα στοιχεία που αφορούν την
οικονοµική κατάσταση της χώρας. Και που για την ψήφισή
του όµως, θα πρέπει να ζητήσουµε αυξηµένη πλειοψηφία. Τα
3/5 ή τα 2/3 της Βουλής, µπορούν να αποτελέσουν όχι βέβαια
τη συνταγµατική, αλλά τη διευρυµένη πολιτική νοµιµοποίηση
του σχεδίου νόµου. Αυτό επιβάλλει το συµφέρον της χώρας»
τόνισε χαρακτηριστικά καλώντας τον πρωθυπουργό να επα-
ναπροσδιορίσει τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για τη
σωτηρία της χώρας. Και ταυτόχρονα τόνισε: 
«Πρέπει να εξασφαλίσουµε τη σύνδεσή µας µε τον ευρωπαÊ-
κό µηχανισµό στήριξης, που οικοδοµήθηκε τον Μάρτιο του
2011. Ακόµη και αν χρειαστεί να συµφωνήσουµε σε νέο κείµε-
νο προτεραιοτήτων. Και πάντως, όλα τα σχετικά κείµενα,
όπως π.χ. την επικαιροποίηση του υπάρχοντος µνηµονίου
πρέπει να τα υπογράφουν όλα τα µέλη του υπουργικού συµ-
βουλίου και όχι µόνο ο υπουργός Οικονοµικών όπως γίνεται
σήµερα.» 
Τόνισε ακόµη ότι ζητά συνευθύνη, επαναφέροντας την πρό-
ταση που έκανε λίγες ώρες νωρίτερα, να υπογράφουν όλοι οι
υπουργοί τις επικαιροποιήσεις του µνηµονίου και να περάσει
από τη Βουλή το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µε αυξηµένη
πλειοψηφία.

Όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί του υπουργού αποδεικνύουν περί-
τρανα ότι το υπουργικό συµβούλιο και η ελληνική βουλή δεν
λειτουργεί και τόσο δηµοκρατικά.
Ουσιαστικά δηλαδή ο υπουργός καλεί τον πρωθυπουργό να
παρέµβει ώστε από εδώ και στο εξής να αρχίσει το υπουργι-
κό συµβούλιο και η βουλή να λειτουργούν µε δηµοκρατικές
διαδικασίες, µε πλειοψηφικές αποφάσεις όπως προβλέπεται
άλλωστε και από το σύνταγµα και όχι µόνο µε υπογραφή από
τον υπουργό οικονοµικών.
Να θυµίσω τον προηγούµενο κεντρικό τίτλο της Εξ Ανατολής:
«Πραξικοπηµατική η εξουσία που ασκείται στην Ελλάδα»
Ο κ. Κασιµάτης τελικά αρχίζει να δικαιώνεται πολύ πιο σύντο-
µα απ’ότι είχαµε προβλέψει…
Και βέβαια έπεται συνέχεια… O Ιούνιος προβλέπεται πολύ
καυτός µήνας!

> Αυτοδιοικητικό µνηµόνιο στους δήµους! Θα το
δούµε και αυτό. Το ζήτηµα είναι ότι και η τοπική
αυτοδιοίκηση µέχρι πρόσφατα ακολούθησε το

παράδειγµα της κεντρικής διοίκησης. ∆ηλαδή η διαχείριση
που γινόταν ήταν καταστροφική 100%. Και ενώ η διαχείριση
έγινε από τους δηµάρχους και την παρέα τους, την … ζηµιά
θα την πληρώσουν για µία ακόµη φορά οι δηµότες. 
Εάν το δούµε από την ψύχραιµη πλευρά το θέµα οι δηµότες
ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση αφού … ψήφιζαν τους
συγκεκριµένους δηµάρχους! Και οι απλοί πολίτες ευθύνονται
που ψήφιζαν τους συγκεκριµένους πρωθυπουργούς και τα
συγκεκριµένα κόµµατα που µας κυβέρνησαν τα τελευταία
χρόνια. Άρα αυτοί πρέπει να πληρώσουν στην τρόικα και στο
∆ΝΤ το χρέος. Και αυτό εφαρµόζεται και σε τοπικό και σε
εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Να πληρώνει αυτός
που ψήφισε τον διαχειριστή και όχι βέβαια ο άµοιρος διαχειρι-
στής ο οποίος από την στιγµή που ψηφίστηκε δεν είχε και
άλλη εναλλακτική λύση. Είχε δεν είχε τις ικανότητες έπρεπε
να το κάνει! 
Μήπως διαφωνεί κάποιος γι’ αυτό;   



Σ
ύµφωνα µε όσα δήλωσε
ο Υπουργός Εσωτερι-
κών κ. Γιάννης Ραγκού-

σης, από τους 58 δήµους, οι 24
είναι σε πολύ άσχηµη οικονοµι-
κή κατάσταση έχοντας χρέος
πάνω από… 150% των ετήσιων
εσόδων τους, οι 12 σηµειώνουν
χρέη από 120-150% και οι άλλοι
22 από 100% έως 120%. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως άλλοι
45 δήµοι, έχουν χρέος από 80%
µέχρι 100% παραπάνω από τα
έσοδά τους αλλά προς το
παρόν δεν θα ενταχθούν στο
πρόγραµµα αφού υπάρχει ελπί-
δα για ανάκαµψη.
Στη θέση 7 των υπερχρεωµένων
∆ήµων βρίσκεται ο ∆ήµος Σπα-

τών - Αρτέµιδος, ενώ ο ∆ήµος
Μαρκοπούλου στη θέση 15. 
Οι ∆ήµοι Λαυρεωτικής και

Κορωπίου θα ενταχθούν επίσης
στο πρόγραµµα, καθώς τα χρέη
τους κυµαίνονται από 100-120%

πάνω από το ετήσιο εισόδηµά
τους.
Οι βασικές συνέπειες της

δυσχερής οικονοµικής κατά-
στασης των δήµων, θα είναι οι
εξής:

• Απαγόρευση πρόσληψης
προσωπικού ακόµη και µε
µορφή συµβάσεων
• «πάγωµα» δηµοτικών εκδηλώ-
σεων
• Παύση χρηµατοδότησης
πολιτιστικών και αθλητικών συλ-
λόγων
• Μόνο συντήρηση έργων και
όχι την κατασκευή νέων
• Υποχρέωση υλοποίησης του
προγράµµατος εντός συγκεκρι-
µένου χρονοδιαγράµµατος
Οι ∆ήµοι πρέπει να µειώσουν το
συνολικό τους χρέος κάτω από
το 100% µέσα στην επόµενη
τριετία. 
Αυτό που κερδίζουν µε το πρό-
γραµµα εξυγίανσης οι υπερχρε-
ωµένοι ∆ήµοι είναι επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής των
δανείων τους, µείωση έως και
55% των δόσεων και επανεξέτα-
ση κατά περίπτωση του επιτοκί-
ου µε κάλυψη των χρεών.

5∆ΗΜΟΙΜάιος 2011

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης

Αυτοδιοικητικό µνηµόνιο
Ραγκούση για 58 ∆ήµους
Σε επιτήρηση µπαίνουν 58 υπερχρεωµένοι ∆ήµοι µεταξύ αυτών οι ∆ήµοι Σπατών - Αρτέµιδος, Μαρκοπούλου, 
Λαυρεωτικής και Κορωπίου

Aπό τους 58 δήµους, οι 24 είναι σε πολύ
άσχηµη οικονοµική κατάσταση έχοντας
χρέος πάνω από… 150% των ετήσιων εσόδων
τους, οι 12 σηµειώνουν χρέη από 120-150%
και οι άλλοι 22 από 100% έως 120%. 



Μάιος 20116 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ

«∆εν είναι στο 
κόκκινο των 
υπερχρεωµένων
δήµων της χώρας»

Á
õ ôÞ Þ ôáí ç äÞ ëù óç ðïõ Ý êá íå ï ÄÞ ìáñ ÷ïò ÓðÜ ôùí – Áñ ôÝ ìé äïò ê. ×ñÞ óôïò Á.
ÌÜñ êïõ á íôé äñþ íôáò Ý íôï íá óå ó÷å ôé êÞ á íá êïß íù óç ôïõ Õ ðïõñ ãåß ïõ Å óù ôå ñé êþí,
Á ðï êÝ íôñù óçò & Çë. Äéá êõ âÝñ íç óçò ãéá ôçí èÝ óç ôïõ ÄÞ ìïõ ôïõ óôçí ëß óôá ôùí

õ ðåñ ÷ñå ù ìÝ íùí ÄÞ ìùí ôçò ÷þ ñáò.
«Åß íáé Ü äé êç, å îù ðñáã ìá ôé êÞ êáé å îõ ðç ñå ôåß óêï ðé ìü ôç ôåò, å íþ ôáõ ôü ÷ñï íá æç ìéþ íåé ôçí åé -
êü íá ôïõ íÝ ïõ êáë ëé êñá ôé êïý ÄÞ ìïõ, ðïõ ôü óç ðñï óðÜ èåéá ãß íå ôáé ãéá ôçí á íá óõ ãêñü ôç -
óÞ ôïõ, óõ íÝ ÷é óå ï ÄÞ ìáñ ÷ïò ÓðÜ ôùí – Áñ ôÝ ìé äïò óôéò äç ëþ óåéò ôïõ».
É äéáß ôå ñá ï ê. ÌÜñ êïõ å ðå óÞ ìá íå ü ôé ï ÄÞ ìïò ÓðÜ ôùí – Áñ ôÝ ìé äïò :
-Äåí Ý ÷åé êá ìß á ëç îé ðñü èå óìç äá íåéá êÞ õ ðï ÷ñÝ ù óç.
-Ç ðá ëáéÜ ï öåé ëÞ ôïõ ðñþ çí ÄÞ ìïõ Áñ ôÝ ìé äïò ðñïò ôçí ÅÕ ÄÁÐ Ý ÷åé ìðåé óôç äéá äé êá óß á
ôçò á ðï ðëç ñù ìÞò ìå ôÜ á ðü óõ ìðå öù íç ìÝ íç ñýè ìé óç êáé ôáõ ôü ÷ñï íá á íá ìÝ íå ôáé ç õ ðï -
ãñá öÞ å íüò ìíç ìï íß ïõ äéá ÷åß ñé óçò ôïõ å óù ôå ñé êïý äé êôý ïõ ôïõ ÄÞ ìïõ.
-Ç ó÷Ý óç ôùí óõ íï ëé êþí ï öåé ëþí ôïõ ÄÞ ìïõ ÓðÜ ôùí – Áñ ôÝ ìé äïò êáé ôùí ôá êôé êþí å óü äùí
ìå ç ìå ñï ìç íß á 31-12-2010 åß íáé ç á êü ëïõ èç:

Κι αυτή η σχέση αποτυπώνει την πραγµατικότητα που οφείλει το Υπουργείο Εσωτερικών
να αποκαταστήσει, κατάληξε ο κ. ∆ήµαρχος.

Η παλαιά οφειλή του
πρώην ∆ήµου Αρτέµιδος

προς την ΕΥ∆ΑΠ έχει µπει 
στη διαδικασία 

της αποπληρωµής µετά
από συµπεφωνηµένη 

ρύθµιση

1α. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : 0

1β. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 8.203.706,10

1γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΥ∆ΑΠ: 2.843.753,28

1δ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ: 890.258,00

1 ε. ΦΟΡΟΙ: 55.606,27

1στ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: 157.303,96

1ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 1.824.843,50

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 13.975.471,11

2 α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α : 15.197.039,00

2β. ΣΑΤΑ 2010: 841.054,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑ: 16.038.093,00

του ΣΥΝΟΛΟΥ 

Ο ΛΟΓΟΣ   των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              είναι   0,87

προς τα ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ την ΣΑΤΑ

∆ήλωση του ∆ηµάρχου Σπάτων-Αρτέµιδος,  Χρήστου Μάρκου

Χρήστος Μάρκου, 
∆ήµαρχος Σπάτων-Αρτέµιδας



Ð
å íÞ íôá ï êôþ (58) ÄÞ ìïé ôçò ÷þ ñáò
ìáò, ìå ôá îý áõ ôþí êáé ï ÄÞ ìïò Ìáñ -
êï ðïý ëïõ Ìå óï ãåß ùí, ðñü êåé ôáé ëü ãù

ôçò å îáé ñå ôé êÜ õ øç ëÞò õ ðåñ ÷ñÝ ù óÞò ôïõò,
ðïõ îå ðåñ íÜ ôï 100% ôùí ôá êôé êþí å óü äùí
ôïõò, íá ìðïõí Ü ìå óá óå êá èå óôþò õ ðï ÷ñå ù -
ôé êÞò ïé êï íï ìé êÞò å îõ ãß áí óçò.

Ï ÄÞ ìïò Ìáñ êï ðïý ëïõ, Ý ÷åé å ôÞ óéá ôá êôé êÜ
Ý óï äá ðå ñß ðïõ 11, 3 åê. Åõ ñþ êáé ï öåß ëåé
ðå ñéó óü ôå ñá á ðü 18 åê. Åõ ñþ: 9 åê. Åõ ñþ
óôçí ÅÕ ÄÁÐ, 5,5 åê. Åõ ñþ óôï Ôá ìåß ï Ðá ñá -
êá ôá èç êþí êáé Äá íåß ùí êáé 3,5 åê. Åõ ñþ óå
ôñß ôïõò (ðñï ìç èåõ ôÝò ê.ë.ð.)
Ôï ÷ñÝ ïò ôùí 18 åê. Åõ ñþ äç ìéïõñ ãÞ èç êå
ùò å îÞò: ¸ íá ìé êñü ðï óï óôü ôçò ôÜ îçò ôïõ
20% (ó÷å äüí 4 åê. Åõ ñþ) å ðß Äç ìáñ ÷ß áò ê.
Íß êïõ Êá ôóß êç êáé óå ðï óï óôü 80% (14 åê.
Åõ ñþ) å ðß Äç ìáñ ÷ß áò ê. Öþ ôç Ìá ãïõ ëÜ,
ôïõ ï ðïß ïõ, åé äé êÜ ç äåý ôå ñç ôå ôñá å ôß á, á -
ðü Ü ðï øç ïé êï íï ìé êÞò äéá ÷åß ñé óçò, Þ ôáí
êá ôá óôñï öé êÞ!
Åí äåé êôé êÜ êáé ìü íï á íá öÝ ñïõ ìå, ü ôé ôçí
äåý ôå ñç ôå ôñá å ôß á ôïõ ê. Öþ ôç Ìá ãïõ ëÜ,
ôï ÷ñÝ ïò ðñïò ôçí ÅÕ ÄÁÐ, õ ðåñ äé ðëá óéÜ -
óôç êå!

Ïé óõ íÝ ðåéåò ôùí Ü ìå óùí êõ âåñ íç ôé -
êþí ñõè ìß óå ùí ãéá ôïí ÄÞ ìï ìáò, èá åß -
íáé å îáé ñå ôé êÜ óêëç ñÝò:
1) Á ðá ãï ñåý å ôáé ñç ôÜ íá ðñï óëÜ âïõ ìå
íÝ ï ðñï óù ðé êü, ïý ôå êáí ìå ôçí ìïñ öÞ
óõì âÜ óå ùí, ðá ñÜ ìü íï óå å îáé ñå ôé êÜ
óðÜ íéåò êáé åé äé êÜ áé ôéï ëï ãç ìÝ íåò ðå ñé -
ðôþ óåéò.
2) Á ðá ãï ñåý å ôáé íá êá ôá óêåõÜ óïõ ìå
íÝ á Ýñ ãá (äåí èá ÷ñç ìá ôï äï ôïý íôáé)
êáé å ðé ôñÝ ðå ôáé ìü íï, íá óõ íôç ñïý ìå
ôá Þ äç õ ðÜñ ÷ï íôá Ýñ ãá.
3) Á ðá ãï ñåý å ôáé íá  ÷ñç ìá ôï äï ôïý ìå
ü ëåò ôéò ðï ëé ôé óôé êÝò (èå á ôñé êÝò, ÷ï -
ñåõ ôé êÝò ê.ë.ð.) åê äç ëþ óåéò êáé ðé èá -
íü ôá ôá ôïõò á èëç ôé êïýò êáé ðï ëé ôé óôé -
êïýò óõë ëü ãïõò ôïõ ôü ðïõ ìáò.
4) Õ ðï ÷ñå ù íü ìá óôå íá îå ÷ñå þ óïõ ìå
ìÝ óá óå ðÝ íôå (5) ÷ñü íéá, êÜ íï íôáò
ãé’ áõ ôü ôïí óêï ðü, ü ëåò ôéò á íá ãêáß -
åò ðå ñé êï ðÝò óôá êïí äý ëéá å îü äùí
ôïõ ÄÞ ìïõ ìáò.
Ôáõ ôü ÷ñï íá, óôïí ÄÞ ìï Ìáñ êï ðïý -
ëïõ èá õ ðÜñ ÷åé å ãêá ôå óôç ìÝ íïò ìü íé ìïò ïé êï íï ìé êüò å ëå ãêôÞò, ðïõ
èá å ëÝã ÷åé á íá ëõ ôé êÜ êáé ðñï ëç ðôé êÜ, ôï óý íï ëï ôùí äá ðá íþí ðïõ
èá æç ôÜ ìå íá ãß íïõí.

Ìå âÜ óç ôá ðá ñá ðÜ íù, èÝ ëïõ ìå íá ôï íß óïõ ìå óôïõò óõ ìðï ëß ôåò
ìáò, ôá å îÞò:
1) Åß íáé äå äï ìÝ íï, ü ôé ïé ðñï ç ãïý ìå íåò Äç ìï ôé êÝò Áñ ÷Ýò, áë ëÜ êõ -
ñß ùò êáé ðñù ôß óôùò áõ ôÞ ôïõ ê. Öþ ôç Ìá ãïõ ëÜ, êá ôÝ óôñå øáí ïé -
êï íï ìé êÜ ôïí ÄÞ ìï Ìáñ êï ðïý ëïõ, ìå ôéò óç ìå ñé íÝò ôñá ãé êÝò óõ -
íÝ ðåéåò!
2) Ïé Ïñ êù ôïß Å ëå ãêôÝò, ðïõ Þ äç å ãêá ôá óôÜ èç êáí óôïí ÄÞ ìï
Ìáñ êï ðïý ëïõ, èá á íá ëý óïõí ðëÞ ñùò ü ëá ôá ïé êï íï ìé êÜ äå äï ìÝ -
íá, áë ëÜ åß íáé Þ äç óá öÝò, ü ôé ìü íï ôá á íåß óðñá êôá Ëá ôï ìé êÜ ÔÝ -
ëç, ðïõ äåí ôá åé óÝ ðñá îáí ùò ü öåé ëáí êáé ïé äý ï ðñï ç ãïý ìå íåò
Äç ìï ôé êÝò Áñ ÷Ýò, îå ðåñ íïýí ôá åí íÝ á (9) åê. Åõ ñþ!
Ìå ãÜ ëï ìÝ ñïò áõ ôïý ôïõ ðï óïý Ý ÷åé  ðá ñá ãñá öåß, ãå ãï íüò ãéá ôï
ï ðïß ï õ ðÜñ ÷ïõí ðï ëé ôé êÝò, áë ëÜ êáé ðé èá íü ôá ôá ðïé íé êÝò åõ èý íåò.
Õ ðåí èõ ìß æïõ ìå, ü ôé å ìåßò Ý ÷ïõ ìå Þ äç á íá èÝ óåé óå Äé êç ãï ñé êü Ãñá -
öåß ï, ôçí äé êá óôé êÞ äéá äé êá óß á äéåê äß êç óçò êáé ôçí åß óðñá îç êÜ èå ðï óïý ôïõ Ëá ôï -
ìé êïý ÔÝ ëïõò, ðïõ ìðï ñåß ôþ ñá íá åé óðñá ÷èåß.

3) Á ðï äåé êíý å ôáé ôþ ñá, ðü óï äß êéï åß ÷á ìå, ü ôáí
áð’ ôçí ðñþ ôç óôéã ìÞ óôï Äç ìï ôé êü Óõì âïý ëéï,
å îç ãÞ óá ìå ôïí êßí äõ íï ôçò óç ìå ñé íÞò áñ íç ôé -
êÞò å îÝ ëé îçò êáé ìðÞ êá ìå á ìÝ óùò, óå äéá äé êá -
óß á íïé êï êõ ñÝ ìá ôïò ôùí ïé êï íï ìé êþí ôïõ ÄÞ -
ìïõ êáé ðå ñé óôï ëÞò ôùí äá ðá íþí, ðñï óðá -
èþ íôáò íá ôçí á ðï öý ãïõ ìå.
Ôü ôå ü ìùò, ü ëç ç Á íôé ðï ëß ôåõ óç êáé  é äéáß ôå -
ñá ç “Äý íá ìç Åë ðß äáò” ìé ëïý óáí êñé ôé êÜ ñï -
íôáò ôïí Ðñï û ðï ëï ãé óìü ôïõ 2011, ãéá ðå -
ñéï ñé óìÝ íï, öôù ÷ü êáé ÷ù ñßò ü ñá ìá Ðñï û -
ðï ëï ãé óìü êáé Ðñü ãñáì ìá ÄñÜ óçò, ëåò êáé
ïé ïé êï íï ìé êÝò ìáò äõ íá ôü ôç ôåò Þ ôáí ìå ãÜ -
ëåò. Á ðï äåé êíý å ôáé óÞ ìå ñá ðå ñß ôñá íá, ðü -
óï äç ìá ãù ãïß, ëá ú êé óôÝò êáé å êôüò ðñáã -
ìá ôé êü ôç ôáò åß íáé ï ñé óìÝ íïé ðïõ ðï ëé ôåý ï -
íôáé ìï íß ìùò ÷ù ñßò áñ ÷Ýò, óï âá ñü ôç ôá
êáé ñå á ëé óìü.
4) Ï ÄÞ ìïò Ìáñ êï ðïý ëïõ èá óõ íå ÷ß óåé
íá êÜ íåé áõ ôü ðïõ Þ äç áñ ÷ß óá ìå áð’ ôçí
ðñþ ôç ìáò ìÝ ñá, äç ëá äÞ íá âÜ æïõ ìå óå
ôÜ îç ôá ïé êï íï ìé êÜ ìáò, ãå ãï íüò ðïõ
ìáò Ý êá íå á íôé äç ìï öé ëåßò óå ï ñé óìÝ -
íïõò å ðé ôÞ äåéïõò, ãéá ôß ï öåß ëïõ ìå íá
óå âü ìá óôå êáé íá êÜ íïõ ìå óù óôÞ êáé
Ý íôé ìç äéá ÷åß ñé óç êáé ôïõ ôå ëåõ ôáß ïõ
Åõ ñþ, êÜ èå äç ìü ôç.
5) Ç Êõ âÝñ íç óç ðñéí óôñáã ãá ëß óåé ïé -
êï íï ìé êÜ ôïí ÄÞ ìï Ìáñ êï ðïý ëïõ, èá
Ý ðñå ðå íá ôïõ á ðï äþ óåé ôïõ ëÜ ÷é óôïí
å ðôÜ (7) åê. Åõ ñþ ðïõ ôïõ ï öåß ëåé, á -
ðü ðá ñá êñá ôç èÝ íôåò ðü ñïõò ôçò ôå -
ëåõ ôáß áò äù äå êá å ôß áò!
Å ðß óçò åß íáé ðñï öá íÝò, ü ôé á ðëþò å -
öáñ ìü æåé ôï Ìíç ìü íéï óôçí Áõ ôï -
äéïß êç óç, äç ëá äÞ êü âåé Ý óï äá á ðü
ôïõò ÄÞ ìïõò, á öïý ôï óõ íï ëé êü
÷ñÝ ïò ü ëùí ôùí ÄÞ ìùí, åß íáé ìü ëéò
ôï 1% ôïõ óõ íï ëé êïý ÷ñÝ ïõò ôçò
÷þ ñáò ìáò, ü ôáí óôçí É óðá íß á åß -
íáé 22% êáé óôçí Ãåñ ìá íß á 39%.
Íá õ ðåí èõ ìß óïõ ìå å äþ, ü ôé Þ äç
ãé’ áõ ôÞí ôçí ÷ñï íéÜ, ç Êõ âÝñ íç -
óç åß ÷å ìåéþ óåé ôçí å ðé ÷ï ñÞ ãç óç
óôïí ÄÞ ìï Ìáñ êï ðïý ëïõ êá ôÜ
25%, å íþ ôïõ åß ÷å ìå ôá öÝ ñåé ðå -
ñéó óü ôå ñåò á ðü ï ãäü íôá (80)
íÝ åò áñ ìï äéü ôç ôåò! Ôþ ñá á -
ðëþò, ðñï óðá èåß íá ìáò å îïõ -
èå íþ óåé ïé êï íï ìé êÜ, ðëÞ ñùò.

6) Ðáñ’ ü ëá áõ ôÜ, ü ëïé ìáò óôïí ÄÞ ìï Ìáñ êï ðïý ëïõ, Ý óôù êáé ìå å ëÜ ÷é -
óôá ÷ñÞ ìá ôá, Ý óôù êáé ìå ìåéù ìÝ íï ðñï óù ðé êü, èá êá ôá âÜ ëïõ ìå õ ðåñ -
ðñï óðÜ èåéá, äïõ ëåý ï íôáò óêëç ñÜ êáé êá ôá èÝ ôï íôáò êÜ èå äý íá ìç ôçò
øõ ÷Þò ìáò, þ óôå íá õ ðÜñ îåé âåë ôß ù óç ôçò Êá èç ìå ñé íü ôç ôÜò ìáò!
Ìå ôï öé ëü ôé ìï ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí óôïí ÄÞ ìï ìáò, ìå óêëç ñÞ, ðñï -
ãñáì ìá ôé óìÝ íç êáé ïñ ãá íù ìÝ íç äïõ ëåéÜ ü ëùí ôùí Á íôé äç ìÜñ ÷ùí êáé
Óõì âïý ëùí ôçò Äç ìï ôé êÞò Áñ ÷Þò, íá åß óôå âÝ âáéïé, ü ôé èá á ãù íé óôïý ìå
ìå ðÜ èïò, íá îå ðå ñÜ óïõ ìå êáé áõ ôü ôï ôå ñÜ óôéï å ìðü äéï.
Èå ù ñïý ìå ü ìùò ôå ëåß ùò Ü äé êï, íá ôé ìù ñåß ôáé ç óç ìå ñé íÞ Äç ìï ôé êÞ Áñ -
÷Þ êáé êõ ñß ùò ïé äç ìü ôåò ìáò, ãéá ôá ôñá ãé êÜ ëÜ èç êáé ôçí ðñü äç ëç äéá -
÷åé ñé óôé êÞ á íé êá íü ôç ôá, ðñï ç ãïý ìå íùí Äç ìï ôé êþí Áñ ÷þí.
Êü íôñá óå ü ëåò ôéò á íôé îï ü ôç ôåò, ç óç ìå ñé íÞ Äç ìï ôé êÞ Áñ ÷Þ, èá ðñï -
óðá èÞ óåé íá âåë ôéþ óåé ôçí Êá èç ìå ñé íü ôç ôá ôïõ Äç ìü ôç ìáò êáé åö’ ü -
óïí äåí ìáò ôï “á ðá ãï ñåý óïõí”, èá ðñï ÷ù ñÞ óïõ ìå êáé ôï ìå ãÜ ëï Ýñ -
ãï ôçò Á ðï ÷Ý ôåõ óçò!

Ôáõ ôü ÷ñï íá, á ãù íé æü ìå íïé ìá æß ìå ü ëç ôçí Áõ ôï äéïß êç óç êáé ôïõò óõ -
ìðï ëß ôåò ìáò, èá äéåê äé êÞ óïõ ìå á ãù íé óôé êÜ, ôá ÷ñÞ ìá ôá ðïõ ìáò ï öåß -

ëïõí êáé ôá Ýñ ãá ðïõ èÝ ëïõí íá ìáò óôå ñÞ óïõí, ðñïò χάριν και µόνο, των επιταγών
και διαταγών του Μνηµονίου!
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∆ήλωση ∆ηµάρχου Μαρκοπούλου, Σωτήρη Μεθενίτη µετά την υπαγωγή του ∆ήµου Μαρκοπούλου στο Αυτοδιοικητικό Μνηµόνιο

Θα αγωνιστούµε 
µε πάθος, 

να ξεπεράσουµε 
και αυτό

το τεράστιο 
εµπόδιο

“
”

Σωτήρης Μεθενίτης, 
∆ήµαρχος Μαρκοπούλου



¾
óôå ñá á ðü ôÝó óå ñéò ï ëü -
êëç ñïõò ìÞ íåò å íüò ðá -
ñÜ ëï ãïõ «ðï ëÝ ìïõ»

ìå ôá îý Êõ âÝñ íç óçò êáé Ëáõ ñå -
ù ôé êÞò, ç Êõ âÝñ íç óç á ðï öá -
óß æåé íá âÜ ëåé óôçí Ü êñç êÜ -
èå åß äïõò å ãù é óìü, íá á ðï -
óý ñåé á óôõ íï ìé êÝò äõ íÜ -
ìåéò êáé ìç ÷á íÞ ìá ôá á ðü
ôï ÷þ ñï ôïõ Ï âñéï êÜ -
óôñïõ êáé íá êá ëÝ óåé å ðé -
ôÝ ëïõò ôç Ëáõ ñå ù ôé êÞ óôï
ôñá ðÝ æé ôïõ äéá ëü ãïõ. Äé -
êáéù ìÝ íïé ðëÝ ïí ïé êÜ ôïé êïé
âëÝ ðïõí ðùò ïé á ãþ íåò ôïõò
Ý ðéá óáí ôü ðï. Ç Ëáõ ñå ù ôé êÞ,
å öï äéá óìÝ íç ìå õ ëï ðïé Þ óé ìåò
êáé á ðï äå êôÝò ðñï ôÜ óåéò, Ý ÷åé îå -
êé íÞ óåé Þ äç óõ íá íôÞ óåéò ìå ôçí Õ -
ðïõñ ãü ÐÅ ÊÁ, ê. Ìðéñ ìðß ëç, ìÝ óá á ðü
ôéò ï ðïß åò åõåë ðé óôåß íá äï èåß ëý óåé óôï ôå -
ñÜ óôéï áõ ôü ðñü âëç ìá äéá ÷åß ñé óçò ôùí á ðïñ -
ñéì ìÜ ôùí. 
Åß íáé óß ãïõ ñï ðùò ü ëá áõ ôÜ èá ìðï ñïý óáí íá
Ý ÷ïõí á ðï öåõ ÷èåß. ¸ê ðëç êôïé âëÝ ðïõ ìå ðùò
ôþ ñá ç Êõ âÝñ íç óç öáß íå ôáé íá á ðï äÝ ÷å ôáé
ôçí ðñü ôá óç ðïõ åß ÷å ðñï ôá èåß ðñéí ëß ãá ÷ñü -
íéá ìÝ óù ôïõ Á íá ðôõ îéá êïý Óõí äÝ óìïõ Ëáõ -
ñå ù ôé êÞò êáé ðïõ ôü ôå åß ÷å á ðïñ ñß øåé. Ù óôü -
óï, ïé êá èç ìå ñé íÝò ìÜ ÷åò ôùí êá ôïß êùí ôçò
Ëáõ ñå ù ôé êÞò Ý ðåé óáí ôçí Êõ âÝñ íç óç ðùò å Üí
äåí õ ðÜñ ÷åé êïé íù íé êÞ á ðï äï ÷Þ, êá íÝ íá Ýñ ãï
äåí ìðï ñåß íá ðñï ÷ù ñÞ óåé. Ç óõ íáß íå óç ôùí
ðï ëé ôþí óõ íé óôÜ á ðá ñáß ôç ôç ðñï û ðü èå óç óå
êÜ èå ðå ñß ðôù óç. 
Å ðé èõ ìþ íôáò íá êÜ íïõ ìå ìéá óý íôï ìç á íá -
äñï ìÞ óôï ðá ñåë èüí, îå êé íþ íôáò á ðü ôçí áñ -
÷Þ ôïõ íÞ ìá ôïò êáé íá öôÜ óïõ ìå óôï óÞ ìå ñá,
óõ íá íôÞ óá ìå ôï äÞ ìáñ ÷ï Ëáõ ñå ù ôé êÞò, ê.
Êþ óôá Ëå âá íôÞ, ï ï ðïß ïò ìáò ìß ëç óå ï ëï ðñü -
èõ ìá. Ï á ãþ íáò ôùí êá ôïß êùí ôçò Êå ñá ôÝ áò
îå êé íÜ ïõ óéá óôé êÜ á ðü ôéò 29 Äå êåì âñß ïõ ôïõ
1995, ü ôáí ôï Ï âñéü êá óôñï å íôï ðß óèç êå êáé õ -
ðï äåß ÷èç êå á ðü ôïí Å íéáß ï Óýí äå óìï ùò ×þ -
ñïò Õ ãåéï íï ìé êÞò Ôá öÞò Á ðïñ ñéì ìÜ ôùí. «Ôïí
á ìÝ óùò å ðü ìå íï ìÞ íá, äç ëá äÞ ôïí Éá íïõÜ -
ñéï ôïõ 2006, ï Å íéáß ïò Óýí äå óìïò Ý äù óå å -
íôï ëÞ íá ìå ëå ôÞ óïõí ôï óõ ãêå êñé ìÝ íï ÷þ ñï,
êá èþò å ðß óçò êáé ôï Ãé äï ôü ðé óôï Ìáñ êü -
ðïõ ëï», ìáò å îç ãåß ï äÞ ìáñ ÷ïò.  

ÌÝ óá óå
áõ ôü ôï Ý ôïò õ ðÞñ îå ðñï Ý ãêñé óç ÷ù ñï èÝ ôç -
óçò, êá èþò å ðß óçò êáé ïé ðñþ ôåò á íôé äñÜ óåéò
êáé êé íç ôï ðïé Þ óåéò á ðü ôçí Êå ñá ôÝ á. Íá óç -
ìåéù èåß ðùò ôç óõ ãêå êñé ìÝ íç ÷ñï íé êÞ ðå ñß ï -
äï, Õ ðïõñ ãüò ÐÅ ×Ù ÄÅ Þ ôáí ï ê. Ëá ëéþ ôçò,
äÞ ìáñ ÷ïò Êå ñá ôÝ áò ï ê. Á íôþ íçò Á íôù íß ïõ, å -
íþ ï íõí äÞ ìáñ ÷ïò Ëáõ ñå ù ôé êÞò, ê. Êþ óôáò
Ëå âá íôÞò, õ ðÞñ îå å ðé êå öá ëÞò ôçò á íôé ðï ëß -
ôåõ óçò. Å ðü ìå íï âÞ ìá ôïõ äÞ ìïõ Êå ñá ôÝ áò
Þ ôáí ç ðñï óöõ ãÞ óôá äé êá óôÞ ñéá êáé óõ ãêå -
êñé ìÝ íá óôï Óõì âïý ëéï Å ðé êñá ôåß áò, ôï ï ðïß ï
êáé ôïí äé êáß ù óå, äéü ôé äåí õ ðÞñ îå å èíé êüò ó÷å -
äéá óìüò. 
Ôï èÝ ìá ÷ù ñï èÝ ôç óçò ü ìùò, å ðá íÞë èå óôçí
å ðé öÜ íåéá ôï 2001, ü ôáí ç Ðå ñé öÝ ñåéá Ý äù óå
å íôï ëÞ óå ìéá êïé íï ðñá îß á ìå ëå ôç ôé êþí ãñá -
öåß ùí íá å îå ôÜ óïõí óõ ãêå êñé ìÝ íïõò ÷þ ñïõò
óôçí Áô ôé êÞ. ¼ óïí á öï ñÜ ôçí Êå ñá ôÝ á, äåí Ý -
øá îáí ãéá êÜ ðïéïí êáé íïý ñéï ÷þ ñï, ðá ñÜ ìå -
ëÝ ôç óáí êáé ðÜ ëé ôï Ï âñéü êá óôñï. Å ðé ðëÝ ïí,
å îå ôÜ óôç êáí êáé äý ï ÷þ ñïé óôï Êï ñù ðß. Óýì -
öù íá ìå ôïí ê. Ëå âá íôÞ, êáè’ ü ëç ôç äéá äé êá -
óß á á îéï ëü ãç óçò êáé ìå ëÝ ôçò ôùí óõ ãêå êñé ìÝ -
íùí ÷þ ñùí, äå ëÞ öèç êáí óå êá ìß á ðå ñß ðôù óç
õ ðü øç ðÜ íù á ðü äÝ êá êñé ôÞ ñéá á ðï êëåé óìïý
ðïõ õ ðÞñ ÷áí ãéá ôï Ï âñéü êá óôñï. Á íÜ ìå óá ó’
áõ ôÜ, èá ìðï ñïý óá ìå íá á íá öÝ ñïõ ìå ôï ÷á -
ñá êôç ñé óìü ôçò ðå ñéï ÷Þò ùò ôï ðß ï é äéáß ôå ñïõ

öõ óé êïý êÜë ëïõò ôï ’81 êáé á ðï ëý ôïõ ðñï óôá -
óß áò áñ ÷áéï ëï ãé êüò ÷þ ñïò ôï ’95. Á êü ìç, ìÝ -
óá óôï Ï âñéü êá óôñï õ ðÜñ ÷åé êá ôïé êß á êáé õ -
äá ôü ñå ìá, å íþ å íôï ðß æï íôáé ìå ôáë ëåõ ôé êÝò
óôï Ýò á ðü áñ ÷áéï ôÜ ôùí ÷ñü íùí. «Íï ìß æù ü ôé ç
åí ëü ãù ìå ëÝ ôç Þ ôáí êá ôÜ ðá ñáã ãå ëß á, ü ðùò
Ý ÷ù å ðá íá ëÜ âåé êáé óôï ðá ñåë èüí, å îõ ðç ñå -
ôþ íôáò óõ ãêå êñé ìÝ íá óõì öÝ ñï íôá», ôï íß æåé ï
äÞ ìáñ ÷ïò. Ó÷å ôé êÜ ìå ôç ìå ëÝ ôç ðïõ Ý ãé íå ãéá
ôï Êï ñù ðß, Þñ èå äåý ôå ñç óôç âáè ìï ëï ãß á,
äéü ôé Þ ôáí ðÜ íù óôïí á å ñï äéÜ äñï ìï. ÌÜ ëé óôá,
õ ðÞñ îå Ýã ãñá öï á ðü ôçí å ôáé ñß á ðïõ êá ôá -
óêåý á æå ôï á å ñï äñü ìéï ðùò äåí Þ ôáí äõ íá ôÞ
ç äç ìéïõñ ãß á ×Õ ÔÁ ðÜ íù óôç æþ íç ôïõ á å ñï -

äéá äñü ìïõ äéü ôé óõ íÞ -
èùò ðÜ íù á ðü ôá

óêïõ ðß äéá ìá -
æåý ï íôáé êáé

ðå ôÜ íå ðïõ -
ëéÜ êáé áõ ôü
ôï ãå ãï íüò
á  ðï  ôå  ëå ß
ìå ãÜ ëï êßí -

äõ íï ãéá ôéò
ðôÞ óåéò. 

Ôïí Éïý íéï ôïõ
2003, ç ôü ôå Õ -

ðïõñ ãüò ÐÅ ×Ù ÄÅ, ÂÜ -
óù Ðá ðáí äñÝ ïõ, Ý èå óå ôï èÝ ìá
óôç Âïõ ëÞ. «Ç Õ ðïõñ ãüò Ý êá íå
ôç ÷ù ñï èÝ ôç óç ìå íü ìï ìÝ óá á -
ðü ôç Âïõ ëÞ, êÜ ôé ðïõ äåí åß ÷å
îá íá ãß íåé, á öïý ìÝ ÷ñé ôü ôå õ -
ðÞñ ÷áí õ ðïõñ ãé êÝò á ðï öÜ óåéò
ãéá ôÝ ôïéïõ åß äïõò æç ôÞ ìá ôá»,

ìáò å íç ìÝ ñù óå ï ê. Ëå -
âá íôÞò. Å êåß íï ôï äéÜ -

óôç ìá, ç Êå ñá ôÝ á ðñï -
óðá èïý óå íá ðåß óåé ôç

Âïõ ëÞ ðùò ç ß äéá ìðï ñåß íá
ãß íåé  îå ÷ù ñé óôÞ äéá ÷åé ñé óôé êÞ

ï íôü ôç ôá ìÝ óù óõ ãêå êñé ìÝ íçò
ðñü ôá óçò ðïõ õ ðï óôÞ ñé æå. Å ðé -
ðëÝ ïí, ôï 1997 é äñý å ôáé êáé ï Á íá -
ðôõ îéá êüò Óýí äå óìïò Ëáõ ñå ù ôé -
êÞò ìå ôïõò ôü ôå äÞ ìïõò Êå ñá ôÝ -
áò, Ëáõ ñß ïõ, Êá ëõ âß ùí, Á íá âýó -
óïõ, êáé ôéò êïé íü ôç ôåò Êïõ âá ñÜ,
Óá ñù íß äáò, Á ãß ïõ Êùí/íïõ êáé
Ðá ëáéÜò Öþ êáéáò. 
Ðá ñá ìï íÝò ôçò øÞ öé óçò ôïõ íü -
ìïõ, ç Êå ñá ôÝ á êá ôÝ âá óå óõ ãêå -
êñé ìÝ íç ðñü ôá óç óôç Âïõ ëÞ, ìå ôçí ï ðïß á æç -
ôïý óå íá ãß íåé äéá ÷åß ñé óç ôùí á ðïñ ñéì ìÜ ôùí
ìÝ óù ôïõ Á íá ðôõ îéá êïý Óõí äÝ óìïõ Ëáõ ñå ù -
ôé êÞò, ï ï ðïß ïò èá á ðï ôå ëïý óå Ý íáí îå ÷ù ñé -
óôü äéá ÷åé ñé óôé êü öï ñÝ á. Ï Óýí äå óìïò ëïé -
ðüí, èá ðñü ôåé íå ôï ðïý êáé ôï ðþò èá ãé íü ôáí
ç äéá ÷åß ñé óç. «Áí êáé áñ ÷é êÜ Ý ãé íå á ðï äå êôü
ôï áß ôç ìÜ ìáò á ðü ôçí ê. ÂÜ óù Ðá ðáí äñÝ ïõ,
ç ï ðïß á ìïõ õ ðï ó÷Ý èç êå ðñï óù ðé êÜ å ðß äç -
ìáñ ÷ß áò ìïõ ôï 2003 ü ôé èá ãß íåé, äõ óôõ ÷þò
ìáò êï ñü é äå øáí», ìáò á ðï êá ëý ðôåé ï ê. Ëå âá -
íôÞò, å íþ å ðé óç ìáß íåé ðùò ü ëïé ïé âïõ ëåõ ôÝò
ôçò Ðå ñé öÝ ñåéáò Áô ôé êÞò äåí øÞ öé óáí ôü ôå ôï
íü ìï, á êü ìá êáé ï ê. ÐÜ ãêá ëïò! 
Á ðü êåé êáé ðÝ ñá, ç Êå ñá ôÝ á Ý ÷åé ðñáã ìá ôï -
ðïé Þ óåé Ý íáí ôå ñÜ óôéï êáé á ôå ëåß ù ôï á ãþ íá ìå
å êá ôï íôÜ äåò êé íç ôï ðïé Þ óåéò, ç ìå ñß äåò êáé óõ -
íå íôåý îåéò ôý ðïõ ðñï êåé ìÝ íïõ íá ðåß óåé ôçí
Ðï ëé ôåß á. ¼ ðùò ìáò á íÝ öå ñå ï äÞ ìáñ ÷ïò,
äéÜ ÷õ ôç åß íáé ç áß óèç óç ôùí ðï ëé ôþí ðùò, ùò
äÞ ìïò, Ý ÷ïõí Þ äç äþ óåé ðÜ ñá ðïë ëÜ óå áõ ôü

ðïõ ëÝ ãå ôáé ãå íé êü ôå ñá «á íÜ ðôõ îç» ôçò Á èÞ -
íáò. Åé äé êü ôå ñá, óôá ü ñéá ôïõ äÞ ìïõ ëåé ôïõñ -
ãåß ôï ìå ãá ëý ôå ñï åñ ãï óôÜ óéï ç ëå êôñé êÞò å -
íÝñ ãåéáò ìå ü ôé áõ ôü óõ íå ðÜ ãå ôáé, êá èþò ðåñ -
íïýí á ðü ôçí ðü ëç ôçò Êå ñá ôÝ áò ôÝó óå ñéò
ãñáì ìÝò õ øç ëÞò ôÜ óçò (450 êé ëï âÜô ç êá èå ìß -
á), Ý ÷ïõí êá ôá óôñá öåß å êá ôï íôÜ äåò å êôÜ óåéò
êáé õ ðÜñ ÷åé ôå ñÜ óôéï ðñü âëç ìá óôçí ðå ñéï ÷Þ
ôçò Óá âïý ñáò ìå ôá ìå ôáë ëïõñ ãé êÜ á ðïñ ñßì -
ìá ôá êáé ôç ñý ðáí óç ôïõ å äÜ öïõò. Á êü ìç, ý -
óôå ñá á ðü ìå ëÝ ôç ôïõ ÉÃ ÌÅ (Éí óôé ôïý ôï Ãå ù -
ëï ãé êþí êáé Ìå ôáë ëåõ ôé êþí Å ñåõ íþí), ôï ï ðïß -
ï óõ ãêÝ íôñù óå äåßã ìá ôá á ðü ôá ðáé äéÜ óôá
ó÷ï ëåß á, äéá ðé óôþ èç êå ü ôé ï ìü ëõ âäïò óôï áß -
ìá ôïõò êáé ôï áñ óå íé êü óôá ïý ñá ôïõò âñß -
óêï íôáé óå ðÜ ñá ðï ëý ìå ãÜ ëåò ðï óü ôç ôåò.
«Ãéá ìß á ôü óï å ðé âá ñõ ìÝ íç ðå ñéï ÷Þ ìé ëÜ ìå»,
ôï íß æåé ï äÞ ìáñ ÷ïò. 
«Óõí ôïéò Üë ëïéò, å ðù ìé æü ìá óôå ôïõò ñý ðïõò
á ðü ôï á å ñï äñü ìéï êáé ôçí áô ôé êÞ ï äü, ôç
óôéã ìÞ ðïõ äåí á ðï æç ìéù èÞ êá ìå ïý ôå Ý íá
åõ ñþ ãéá ôï äñü ìï Êå ñá ôÝ áò - Ëáõ ñß ïõ ðïõ
Ý ãé íå. Êá íÝ íáò Êå ñá ôéþ ôçò äåí á ðï æç ìéþ èç -
êå óôá 400 óôñÝì ìá ôá ôçò ÄÅ Ç, êá èþò ü ëá
áõ ôÜ Ý ãé íáí óôçí Ðïý íôá. Èõ ìÜ ìáé ìÜ ëé óôá
ðùò ôü ôå, ðïõ Þ ìïõí ðé ôóé ñé êÜò å ðôÜ ÷ñï -
íþí, äåí ìáò Ü öç óáí íá ôñõ ãÞ óïõ ìå ôï á -
ìðÝ ëé. Á ðëþò ðÞ ãá ìå êáé åß äá ìå ðùò ü ëïò å -
êåß íïò ï ÷þ ñïò Þ ôáí ðå ñé öñáã ìÝ íïò. Ðñáã -
ìá ôé êÜ, äåí ìðï ñïý ìå íá äþ óïõ ìå Üë ëá», äç -
ëþ íåé ï ê. Ëå âá íôÞò ôá îé äåý ï íôáò ëß ãï ðß óù
óôï ÷ñü íï. 
Ëý óåéò õ ðÜñ ÷ïõí! Ï äÞ ìïò Ëáõ ñå ù ôé êÞò äÝ -
÷å ôáé íá ìçí ðÜ åé ôá óêïõ ðß äéá ôïõ óôçí áõ ëÞ
ôïõ ãåß ôï íá, áë ëÜ óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôï äÞ ìï

Óá ñù íé êïý íá äéá ÷åé ñé óôïýí ìá æß
ôá á ðïñ ñßì ìá ôÜ ôïõò ìå ìéá óýã -
÷ñï íç ìÝ èï äï. Ôéò å ðü ìå íåò ìÝ -
ñåò ìÜ ëé óôá, Ý ÷åé ðñï ãñáì ìá ôé -
óôåß íá äïõí á ðü êï íôÜ áõ ôÝò ôéò
ìå èü äïõò óå  ÷þ ñåò ôïõ å îù ôå ñé -
êïý, ü ðùò ãéá ðá ñÜ äåéã ìá óôç
Ãåñ ìá íß á êáé ôç Ãáë ëß á. ¼ óïí á -
öï ñÜ ôï ÷þ ñï äç ìéïõñ ãß áò ôïõ
óýã ÷ñï íïõ áõ ôïý åñ ãï óôá óß ïõ êáé
å íá ðü èå óçò ôùí á äñá íþí õ ëé êþí
ðïõ èá ðñï êý øïõí á ðü ôçí å ðå îåñ -
ãá óß á ôùí á ðïñ ñéì ìÜ ôùí óå áõ ôü, ç
Ëáõ ñå ù ôé êÞ ðñï ôåß íåé ôï Âéï ôå ÷íé êü
ÐÜñ êï. Ùò å íáë ëá êôé êÞ ëý óç, õ ðï -
äåé êíý åé ìß á Ý êôá óç 40 ðå ñß ðïõ
óôñåì ìÜ ôùí äß ðëá óôçí ðá ëéÜ ×Á ÄÁ

(÷þ ñïò á íå îÝ ëå ãêôçò äéÜ èå óçò á ðïñ ñéì ìÜ -
ôùí). Á êü ìç äåí Ý ÷åé á ðï öá óé óôåß ðïéá ìÝ èï -
äï èá õ éï èå ôÞ óïõí, áë ëÜ õ ðÜñ ÷ïõí äõï – ôñß -
á óå íÜ ñéá. ¢ ìå óç ðñï ôå ñáéü ôç ôá äåí á ðï ôå -
ëåß ç åý ñå óç ôçò ìå èü äïõ, êá èþò Ý ÷åé äï èåß
ðñï èå óìß á å íüò ìå å íÜ ìé óç ìÞ íá á ðü ôçí ê.
Ìðéñ ìðß ëç, áë ëÜ ç åý ñå óç ôïõ ÷þ ñïõ. ÌÝ óá
óôéò å ðü ìå íåò ìÝ ñåò ðñÝ ðåé íá êá ôá ôå èåß åã -
ãñÜ öùò ðñü ôá óç ðïõ èá õ ðï äåé êíý åé ôï ÷þ -
ñï, ôç íï ìé êÞ äéá ìüñ öù óç ôïõ öï ñÝ á äéá ÷åß -
ñé óçò êáé ôï ó÷Ý äéï õ ëï ðïß ç óçò ôïõ Ýñ ãïõ. 
Óå êÜ èå ðå ñß ðôù óç, ç Êå ñá ôÝ á Ý ÷åé óôåß ëåé ôï
ìÞ íõ ìá ôçò: óôï Ï âñéü êá óôñï äåí ðñü êåé ôáé
íá ðñáã ìá ôï ðïé ç èåß êá ìß á á ðï ëý ôùò å íÝñ -
ãåéá. ¼ ðùò ìáò á íÝ öå ñå ï äÞ ìáñ ÷ïò, ìå ôÜ
ôçí á ðï ÷þ ñç óç ôùí ÌÁÔ, ïé óõ ìðï ëß ôåò ôïõ
áé óèÜ íï íôáé äé êáéù ìÝ íïé. «Óå êá ìß á ðå ñß ðôù -
óç ü ìùò äåí åß ðá ìå ü ôé êåñ äß óá ìå. Ç íß êç Þ -
ôáí ôçò êïé íÞò ëï ãé êÞò, ç ï ðïß á å Üí ìÜ ëé óôá
ðñõ ôá íåý óåé êáé óôá õ ðü ëïé ðá ìÝ ëç ôçò Êõ -
âÝñ íç óçò, ç ëý óç èá âñå èåß ãñÞ ãï ñá êáé åý -
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êï ëá. Å Üí ü ìùò äå ãß íåé êÜ ôé ôÝ ôïéï, öï âÜ ìáé ðùò
÷á ìÝ íç èá âãåé ç Êõ âÝñ íç óç», äéåõ êñß íé óå. Åß íáé ãå -
ãï íüò ðùò ç Êõ âÝñ íç óç Ý ÷åé êÜ íåé ðß óù óå ðÜ ñá
ðïë ëÜ. Ìçí îå ÷íÜ ìå ðùò åß ÷å ÷ù ñï èå ôç èåß ìéá Ý êôá -
óç 540 óôñåì ìÜ ôùí. ÐëÝ ïí, ìå ôçí áë ëá ãÞ ôïõ Ðå -
ñé öå ñåéá êïý Ó÷å äéá óìïý, ï öï ñÝ áò äéá ÷åß ñé óçò èá
åß íáé ï äÞ ìïò. 
Ó÷å ôé êÜ ôþ ñá ìå ôï ïé êï íï ìé êü êü óôïò, ï ê. Ëå âá -
íôÞò äÞ ëù óå ðùò èá á ó÷ï ëç èïýí êõ ñß ùò ïé åé äé êïß.
¹ äç Ý ÷åé ðñï óëç öèåß Ý íáò ôå ÷íé êüò óýì âïõ ëïò ãéá
ôÝ ôïéïõ åß äïõò èÝ ìá ôá. Ìðï ñåß íá õ ðÜñ îåé ÷ñç ìá ôï -
äü ôç óç á ðü ôçí Åõ ñù ðá ú êÞ ¸ íù óç, ôçí Åõ ñù ðá ú êÞ
ÔñÜ ðå æá êáé äç ìü óéåò å ðåí äý óåéò. ÌÝ óá èá õ ðÜñ îåé
êáé é äéù ôé êüò öï ñÝ áò, ï ï ðïß ïò èá öÝ ñåé ôç óõ ãêå êñé -
ìÝ íç ôå ÷íï ãíù óß á ðïõ èá å ðé ëÝ îåé ï äÞ ìïò. 
«Å ðé ôÝ ëïõò ðñÝ ðåé íá ôå ëåéþ íåé ç é óôï ñß á ìå ôá á -
ðïñ ñßì ìá ôá ãéá íá êá èÞ óïõ ìå  íá á ó÷ï ëç èïý ìå ìå
áõ ôü ôï äÞ ìï ü ðùò äéá ìïñ öþ èç êå ìå ôçí å öáñ ìï -
ãÞ ôïõ Êáë ëé êñÜ ôç», äç ëþ íåé ï äÞ ìáñ ÷ïò ãå ìÜ ôïò
áé óéï äï îß á ãéá ôï ìÝë ëïí. ¼ ôáí ôïí ñù ôÞ óá ìå ðïéá Þ -
ôáí ç ïé êï íï ìé êÞ êá ôÜ óôá óç ôùí äý ï äÞ ìùí êáé ôçò
êïé íü ôç ôáò ðïõ óõ íå íþ èç êáí, êá èþò ðñü óöá ôá ï
íÝ ïò êáë ëé êñá ôé êüò äÞ ìïò ôÝ èç êå õ ðü å ðé ôÞ ñç óç,
ìáò á ðÜ íôç óå ðùò ìÝ óá óôéò å ðü ìå íåò ìÝ ñåò èá äéå -
îá ÷èåß Äç ìï ôé êü Óõì âïý ëéï ìå á ðï êëåé óôé êü èÝ ìá ôçí
á ðï ãñá öÞ êáé ôçí ïé êï íï ìé êÞ êá ôÜ óôá óç ìÝ ÷ñé ôéò
31/12/2010. Å êåß èá öá íïýí á íá ëõ ôé êÜ ôá ïé êï íï ìé êÜ
äå äï ìÝ íá. Ôï ãå ãï íüò ü ìùò ôçò Ü ó÷ç ìçò ïé êï íï ìé -
êÞò êá ôÜ óôá óçò ôïõ äÞ ìïõ Ëáõ ñå ù ôé êÞò äåí å ðç ñå -
Ü æåé óå êá ìß á ðå ñß ðôù óç ôï æÞ ôç ìá ôùí á ðïñ ñéì ìÜ -
ôùí. «Ôá ÷ñÞ ìá ôá èá âÜ ëïõí  âá óé êÜ ïé áñ ìü äéïé ìå
ôçí ôå ÷íï ãíù óß á ôçò ìå èü äïõ ðïõ å ìåßò èá á ðï öá -
óß óïõ ìå. Ï äÞ ìïò ìå ôç óåé ñÜ ôïõ èá Ý ÷åé êÜ ðïéá á -
íôé óôáè ìé óôé êÜ ï öÝ ëç, êá èþò ïé å ãêá ôá óôÜ óåéò èá
ãß íïõí å íôüò ôùí ï ñß ùí ôïõ», äÞ ëù óå. 
Âá óé êÞ ðñï û ðü èå óç ðïõ èá óõ ìðå ñé ëç öèåß êáé óôçí
ðñü ôá óç ðñïò ôçí Õ ðïõñ ãü, ê. Ìðéñ ìðß ëç, á ðï ôå ëåß ç
õ éï èÝ ôç óç ôùí ôåó óÜ ñùí êÜ äùí á íá êý êëù óçò óôçí
ðç ãÞ. ¢ë ëù óôå, ç ìÝ èï äïò äéá ÷åß ñé óçò ôùí á ðïñ ñéì -
ìÜ ôùí èá å ðé ëå ÷èåß ìå âÜ óç ôï óç ìå ñé íü ôï íÜæ ôùí
äý ï äÞ ìùí, äß ÷ùò ðñï ï ðôé êÞ 20 – 25 å ôþí, äéü ôé ðé -
óôåý ïõí ðùò ç áý îç óç ôïõ ðëç èõ óìïý ðïõ óõ íå ðÜ -
ãå ôáé êáé áý îç óç ôùí óôå ñå þí á ðï âëÞ ôùí, èá êá ëõ -
öèåß ìå ôçí á íá êý êëù óç. Óêï ðüò ôùí äý ï äÞ ìùí
(Ëáõ ñå ù ôé êÞò êáé Óá ñù íé êïý) åß íáé ç ìåß ù óç ôçò ðï óü -
ôç ôáò ôùí á ðïñ ñéì ìÜ ôùí ìÝ óù ôçò á íá êý êëù óçò. 
Êëåß íï íôáò, ï äÞ ìáñ ÷ïò Ëáõ ñå ù ôé êÞò, ê. Êþ óôáò Ëå -
âá íôÞò, äÞ ëù óå ôá å îÞò á ðï ðíÝ ï íôáò ôáõ ôü ÷ñï íá Ý -
íáí á Ý ñá áé óéï äï îß áò: «Äå óáò êñý âù ü ôé ó’ áõ ôü ôï
÷ñï íé êü äéÜ óôç ìá ôùí ôåó óÜ ñùí ìç íþí, ðÜ íù á ðü
40 óõ ìðï ëß ôåò ìáò, á íÜ ìå óÜ ôïõò êáé íÝ á ðáé äéÜ, Ý -
÷ïõí ðå ñÜ óåé á ðü ôïí á íá êñé ôÞ ìå ðÜ ñá ðï ëý âá ñéÝò
êá ôç ãï ñß åò. Ðñü êåé ôáé ãéá äé êá óôÞ ñéá ðïõ èá ðñáã -
ìá ôï ðïé ç èïýí ìÝ óá óôá å ðü ìå íá äý ï – ôñß á ÷ñü íéá.
Õ ðÜñ ÷ïõí Üë ëïé ôü óïé, á íÜ ìå óÜ ôïõò êáé å ãþ, ðïõ åß -
ìá óôå õ ðï øÞ öéïé êá ôç ãï ñïý ìå íïé ìå å ðß óçò ðÜ ñá
ðï ëý âá ñéÝò êá ôç ãï ñß åò. Õ ðÞñ îáí ðÜ ñá ðïë ëïß ôñáõ -
ìá ôé óìïß, êá èþò å ðß óçò êáé óðá ôÜ ëç ôïõ äç ìü óéïõ
÷ñÞ ìá ôïò ãéá ôéò á óôõ íï ìé êÝò äõ íÜ ìåéò óå ìéá äý óêï -
ëç ïé êï íï ìé êÜ ðå ñß ï äï. Ðá ñü ëá áõ ôÜ, èå ù ñþ ðùò áõ -
ôüò ï á ãþ íáò èá ðéÜ óåé ôü ðï. Ôþ ñá á íïß ãåé ìéá ðï ëý
ìå ãÜ ëç é óôï ñß á ü óïí á öï ñÜ ôç äéá ÷åß ñé óç óôå ñå þí á -
ðï âëÞ ôùí. Èá äïý ìå êáé ôéò Üë ëåò ðå ñéï ÷Ýò íá æç ôïýí
êáé íá õ éï èå ôïýí íÝ åò å îå ëéã ìÝ íåò ìå èü äïõò äéá ÷åß ñé -
óçò, ïé ï ðïß åò èá ãß íï íôáé äå êôÝò á ðü ôéò ôï ðé êÝò êïé -
íù íß åò.  Äéü ôé, ïé ×þ ñïé Õ ãåéï íï ìé êÞò Ôá öÞò Á ðïñ ñéì -
ìÜ ôùí êáé Õ ðï ëåéì ìÜ ôùí (×Õ ÔÁ êáé ×Õ ÔÕ) á ðï ôå ëïýí
ìå èü äïõò îå ðå ñá óìÝ íåò êáé ìç á ðï äå êôÝò á ðü ôïí
êü óìï. ÂëÝ ðå ôå, Ý ðñå ðå íá ðå ñÜ óïõí ôÝó óå ñéò ï ëü -
êëç ñïé ìÞ íåò ãéá íá óõ íåé äç ôï ðïé Þ óåé ç Êõ âÝñ íç óç
ðùò å Üí äåí õ ðÜñ ÷åé êïé íù íé êÞ á ðï äï ÷Þ, ôß ðï ôá äåí
ìðï ñåß íá ðñï ÷ù ñÞ óåé. Áò åë ðß óïõ ìå ü ôé èá ðÜ íå ü ëá
êá ëÜ».
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Óôß ÷ïé: Ï äõó óÝ áò Å ëý ôçò

Ìïõ óé êÞ: Ìß êçò Èå ï äù ñÜ êçò

Ðñþ ôç å êôÝ ëå óç: Ãñç ãü ñçò Ìðé èé êþ ôóçò

Ôçò äé êáéï óý íçò Þ ëéå íï ç ôÝ

êáé ìõñ óß íç óõ äï îá óôé êÞ

ìç ðá ñá êá ëþ óáò ìç

ëç óìï íÜ ôå ôç ÷þ ñá ìïõ!

Á å ôü ìïñ öá Ý ÷åé ôá øç ëÜ âïõ íÜ

óôá ç öáß óôåéá êëÞ ìá ôá óåé ñÜ

êáé ôá óðß ôéá ðéï ëåõ êÜ

óôïõ ãëáõ êïý ôï ãåé ôü íå ìá!

Ôá ðé êñÜ ìïõ ÷Ý ñéá ìå ôïí êå ñáõ íü

ôá ãõ ñß æù ðß óù áð' ôïí êáé ñü

ôïõò ðá ëéïýò ìïõ öß ëïõò êá ëþ

ìå öï âÝ ñåò êáé ì' áß ìá ôá!

Á
õ ôïß ïé óôß ÷ïé ôïõ Ï äõó óÝ á Å ëý ôç åß íáé ðéï å ðß êáé ñïé

êáé á ðü ðï ôÝ! Ôïõò á öéå ñþ íïõ ìå óå ü ëïõò ôïõò êá -

ôïß êïõò ôçò Êå ñá ôÝ áò êáé óå ü ëïõò ü óïõò á êü ìá á -

ãá ðÜ íå ôçí ðá ôñß äá ìáò…

Ç Êå ñá ôÝ á äé êáéþ èç êå ëïé ðüí ü ðùò Üë ëù óôå ôï åß ÷á ìå ãñÜ -

øåé êáé Þ ôáí á íá ìå íü ìå íï. ¾ óôå ñá á ðü ôÝó óå ñéò ï ëü êëç -

ñïõò ìÞ íåò á óôá ìÜ ôç ôùí êáé äéáñ êþí á ãþ íùí, ç Êõ âÝñ íç -

óç õ ðï ÷þ ñç óå (äåí åß ÷å êáé Üë ëç å ðé ëï ãÞ) ÷á ñß æï íôáò å ðé ôÝ -

ëïõò îá íÜ ôï ÷á ìü ãå ëï óôïõò êá ôïß êïõò ôçò ðå ñéï ÷Þò êáé ü -

÷é ìü íï. Äéü ôé ç ðñù ôï öá íÞò áõ ôÞ ðñï óðÜ èåéá äé êáß ù óçò

äåí ðå ñéï ñß óôç êå ìï íÜ ÷á óôá «ôåß ÷ç» ôçò Ëáõ ñå ù ôé êÞò. Ïé

ãåé ôï íé êïß äÞ ìïé êá èþò å ðß óçò êáé ï ðïéïó äÞ ðï ôå Üë ëïò êÜ -

ôïé êïò áõ ôÞò ôçò ÷þ ñáò Þ êáé ôïõ êü óìïõ, ðïõ åß ÷å ôçí ïñ -

èÞ å íç ìÝ ñù óç ðå ñß ôïõ èÝ ìá ôïò, óôÜ èç êå óôï ðëåõ ñü áõ -

ôþí ôùí áí èñþ ðùí ðïõ Ý äé íáí êá èç ìå ñé íÝò ìÜ ÷åò ãéá ôï áõ -

ôï íü ç ôï. ÌÜ ÷ï íôáí ðñï êåé ìÝ íïõ íá ðñõ ôá íåý óåé ï äéÜ ëï -

ãïò, ç äç ìï êñá ôß á êáé ï ðï ëé ôé óìüò óå á íôé äéá óôï ëÞ ìå ôçí

á íå îÝ ëå ãêôç å ðé âï ëÞ âß áò á ðü ôá ÌÁÔ.

Ìðï ñåß íá ðÝ ñá óå ç ìðü ñá, ù óôü óï ðß óù ôçò Ü öç óå óõ -

íôñßì ìéá! Å êôüò ôçò ôå ñÜ óôéáò ïé êï íï ìé êÞò æç ìéÜò ðïõ õ ðÝ -

óôç óáí ôá ôï ðé êÜ ìá ãá æéÜ êáé ôçò êá èç ìå ñé íÞò ôá ëáé ðù ñß áò

ôùí êá ôïß êùí ðñï êåé ìÝ íïõ íá äéá ó÷ß óïõí ôï äñü ìï êáé íá

ðÜ íå óôá ÷ù ñÜ öéá ôïõò, õ ðÜñ ÷åé êáé Ý íáò Üë ëïò âá óé êü ôá -

ôïò ðá ñÜ ãï íôáò ðïõ ðñÝ ðåé íá ðñï óôå èåß óôçí á ðï ôß ìç óç

ôçò ü ëçò é óôï ñß áò… 

Ôï ãå ãï íüò áõ ôü á ðï äåé êíý åé ðå ñß ôñá íá ãéá á êü ìç ìéá öï ñÜ

ôï ðü óï Ü îéïé êáé ïñ ãá íù ôé êïß Üí èñù ðïé êõ âåñ íïýí áõ ôüí

ôïí ôü ðï. Å ðåé äÞ ôá ðïë ëÜ ëü ãéá åß íáé öôþ ÷éá, 2.500.000 åõ -

ñþ óôïß ÷é óå óôïí åë ëç íé êü ëá ü ç öý ëá îç ôñéþí ìç ÷á íç ìÜ -

ôùí óôçí ðå ñéï ÷Þ ôïõ  Ï âñéü êá óôñïõ á ðü ôéò äé ìïé ñß åò ôùí

ÌÁÔ. Ç êá êï äéá ÷åß ñé óç êáé êá ôá óðá ôÜ ëç óç ôïõ äç ìü óéïõ

÷ñÞ ìá ôïò åß íáé ï öèáë ìï öá íÞò. Óå äéÜ óôç ìá ôåó óÜ ñùí ìç -

íþí ïé ê.ê.ê. Ðá ðïõ ôóÞò, Ñá ãêïý óçò êáé Ìðéñ ìðß ëç á ðï öÜ -

óé óáí íá îï äÝ øïõí «ïñ èÜ êáé ìå óý íå óç» Ý íá ôå ñÜ óôéï ÷ñç -

ìá ôé êü ðï óü á ðü ôçí ôóÝ ðç ìáò ðñï êåé ìÝ íïõ íá ðå ñé öñïõ -

ñÞ óïõí ôñß á ï ëü êëç ñá óá ñÜ âá ëá  ìç ÷á íÞ ìá ôá ðïõ äå öÝ -

ñïõí êáí á ñéè ìïýò êõ êëï öï ñß áò! Ôçí ß äéá óôéã ìÞ ïé ìé óèïß

êáé ïé óõ íôÜ îåéò Ý ÷ïõí ðéÜ óåé ðÜ ôï êáé ï êü óìïò õ ðï öÝ ñåé

ãéá íá ôá öÝ ñåé âüë ôá. ¢ ñá ãå áõ ôÜ ôá 2.500.000 åõ ñþ ìáò

ðå ñßó óåõáí; Äéü ôé áõ ôÜ ôá ÷ñÞ ìá ôá á íÞ êáí óôïí åë ëç íé êü

ëá ü. Áò ìáò ôá öÝ ñåé ëïé ðüí ðß óù ôþ ñá ï ê. Ðá ðïõ ôóÞò! 

Ðñü êåé ôáé ãéá ôçí åê ðëÞ ñù óç å íüò êá ðñß ôóéïõ Þ  ãéá ôçí ôÞ -

ñç óç ðñï å êëï ãé êþí õ ðï ó÷Ý óå ùí ìå ìå ãá ëï å ðé ÷åé ñç ìá ôß åò

êáé ìå ãá ëï åñ ãï ëÜ âïõò;  ¼ ðùò êáé íá ÷åé ï ôå ëé êüò á ðï äÝ -

êôçò ôçò ôå ñÜ óôéáò áõ ôÞò æç ìéÜò åß íáé Ý íáò êáé äåí åß íáé Üë -

ëïò á ðü ôï ëá ü. Ôá ÷ñÞ ìá ôá áõ ôÜ ðïõ êá ôá óðá ôá ëÞ èç êáí

èá ëåß øïõí á ðü ü ëïõò ôïõò ¸ë ëç íåò. Å ðé ôÝ ëïõò, ðñÝ ðåé íá

ìðåé ìéá ôÜ îç!

Ç Åî Á íá ôï ëÞò óôï Ï âñéü êá óôñï

19.4.2011 Απöá óß óá ìå íá å ðé óêå öèïý ìå ôïí ôü ðï ôïõ…

å ãêëÞ ìá ôïò. ¾ óôå ñá á ðü áñ êå ôÞ þ ñá ï äÞ ãç óçò óå á íþ ìá -

ëï ÷ù ìá ôü äñï ìï, ìáò êá ëù óü ñé óáí äý ï …åõ ãå íÝ óôá ôïé ðÜ -

íï ðëïé á óôõ íï ìé êïß. Á -

öïý ôïõò å îç ãÞ óá ìå

ðùò èá èÝ ëá ìå íá ôñá -

âÞ îïõ ìå êÜ ðïéåò öù ôï -

ãñá öß åò ôùí ôñéþí áõ -

ôþí ìç ÷á íç ìÜ ôùí êáé

ãå íé êü ôå ñá ü ëïõ ôïõ

÷þ ñïõ ìáò å íç ìÝ ñù -

óáí ðùò óýì öù íá ìå

ôéò å íôï ëÝò ôïõò, êÜ ôé

ôÝ ôïéï á ðá ãï ñåý å ôáé!

Ìå ìß á åì öá íÞ Ýê öñá -

óç á ðï ñß áò ôïõò èÝ -

óá ìå ôï åý ëï ãï å ñþ -

ôç ìá: ãéá ðïéï ëü ãï;

Ôï ìü íï «ü ðëï» ðïõ

åß ÷á ìå óôá ÷Ý ñéá ìáò

Þ ôáí ç öù ôï ãñá öé êÞ

ìáò ìç ÷á íÞ. ÂÝ âáéá,

ß óùò íá öï âÞ èç êáí

ìÞ ðùò èÝ óïõ ìå óå

êßí äõ íï ôá ôñß á … á -

íå êôß ìç ôçò á îß áò ï -

÷Þ ìá ôá. Äåí ìðï ñåß

íá Ýñ ÷å ôáé ï ï -

ðïéïó äÞ ðï ôå óå êï -

íôé íÞ å ðá öÞ ìå ìç -

÷á íÞ ìá ôá á îß áò

2.500.000 åõ ñþ..!

Ãéá ôçí á óôõ íï ìß á

áõ ôü á ðï ôå ëåß ìå ãÜ ëï èñÜ óïò! Ìå ôÜ á ðü ìß á …å ðïé êï -

äï ìç ôé êü ôá ôç óõ æÞ ôç óç ìå ôïõò äý ï á óôõ íï ìé êïýò, êá ôá öÝ -

ñá ìå íá äïý ìå á ðü êï íôÜ ôá ôñß á áõ ôÜ ðï ëõ óõ æç ôç ìÝ íá êáé

óß ãïõ ñá … ðï ëý ôé ìá ìç ÷á íÞ ìá ôá ðïõ ìáò êü óôé óáí êáé ôü -

óï ðï ëý Üë ëù óôå. êáé íá å îá óöá ëß óïõ ìå öù ôï ãñá öß åò ôïõò

á ðü á ðü óôá óç 10 ìÝ ôñùí. Êá èþò, ü ðùò åß íáé áõ ôï íü ç ôï, ç

ìç ôÞ ñç óç ôçò ðá ñá ðÜ íù á ðü óôá óçò, èá Þ ôáí ñé øï êßí äõ íç

ãéá ôçí á êå ñáéü ôç ôÜ ôïõò…
πηγή: www.exanatolis.gr

2.500.000 ΕΥΡΩ για τη φύλαξη 
τριών σαράβαλων µηχανηµάτων 

σπατάλησε το κράτος! 
Ραγκούσης-Παπουτσής-Μπιρµπίλη πρέπει να απολογηθούν στον Ελληνικό λαό για κατασπατάληση του

δηµοσίου χρήµατος. Όταν ο κόσµος υποφέρει, όταν γίνονται περικοπές σε µισθούς και συντάξεις οι τρεις

υπουργοί µας σπαταλούν 2.500.000€ για ένα... καπρίτσιο!

Παλιά αυτοκίνητα που χρησιµο-
ποιήθηκαν για οδοφράγµατα

Αυτά είναι τα περιβόητα µηχανή-
µατα που η προστασία τους

κόστισε στον ελληνικό λαό
2.500.000 ευρώ

Ιστορικό πηγάδι από 
αρχαιοτάτων χρόνων



Μ
ε απόφαση του ∆.Σ
(αρ. αποφ.
120/2011) εξουσιο-

δοτήθηκε ο ∆ήµαρχος Κρω-
πίας ∆ηµήτριος Κιούσης για
την υπογραφή του Συµφώ-
νου των ∆ηµάρχων της
ΕυρωπαÊκής Ένωσης µε
στόχο την αξιοποίηση της
τοπικής βιώσιµης ενέργειες
για την καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής. Στους
κυριότερους σκοπούς του
Συµφώνου περιλαµβάνονται:
•Η εκπλήρωση των στόχων
της ΕΕ για τη µείωση του C02
µέχρι το 2020
•Η σύνταξη, εντός έτους,
σχεδίου δράσης για τη βιώσι-
µη ενέργεια.
•Η σύνταξη ανά διετία έκθε-
σης πεπραγµένων
•Η διοργάνωση σε συνεργα-
σία µε την ΕΕ «Ηµερών Ενέρ-
γειας» προκειµένου να επω-
φεληθούν οι πολίτες από τις
καινοτοµίες στο χώρο της

ενέργειας
•Η συµµετοχή και συµβολή
στην ετήσια ∆ιάσκεψη των
∆ηµάρχων της ΕΕ

Άρχισε από την 
1η Μαίου 2011 η περίοδος 

Προστασίας των δασών 
και των ιδιοκτησιών µας 

Ειδοποιήσεις για την έγκαιρη
αποψίλωση των οικοπέδων
και άλλων χώρων
Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ∆ηµή-
τριος Κιούσης, ο Αντιδήµαρ-
χος Περιβάλλοντος κ. Μανώ-
λης Γρινιεζάκης και η ∆ιευθύ-
ντρια Περιβάλλοντος ∆ήµου
Κρωπίας κα Ελένη Υφαντή
καλούν τους κατοίκους
Κορωπίου,  να λάβουν έγκαι-
ρα µέτρα αυτοπροστασίας
της ζωής και της περιουσίας
τους µε την αποψίλωση των
υπαίθριων χώρων των ιδιο-
κτησιών τους και την αποµά-
κρυνση εύφλεκτων υλικών. Η
αποψίλωση είναι υποχρεωτι-

κή σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας και το
άρθρο 94 του Νόµου
3852/2010 και επιβεβλη-
µένη σύµφωνα µε τη
κοινή λογική. Επίσης,
εφιστούν την  προσοχή
για την τήρηση των
µέτρων πυροπροστα-
σίας µετά την 1η Μα�ου
όπως,  απαγόρευση
καύσης ξερών χόρτων-
γεωργικών καλλιεργει-
ών χωρίς άδεια από την
Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, η χρήση υπαί-
θριων ψησταριών ή
εργασιών ηλεκτροσυ-
γκόλλησης κοντά σε
δασικές περιοχές κα.
Τέλος, προσκαλούν σε
εθελοντική προσφορά
για τη  προστασία του
Υµηττού και των άλλων δασι-
κών περιοχών, τους νέους,
τους συλλόγους και κάθε

Κορωπιώτη,  προτρέπουν δε
σε συµµετοχή στη εθελοντική
οµάδα, που δηµιουργείται

µέσω των προγραµµάτων
δράσης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Κρωπίας.

Στον Σύνδεσµο
Προστασίας και

Ανάπτυξης
Υµηττού
(ΣΠΑΥ)

Με την απόφα-
ση 111/2011 του

∆ηµοτικού
Συµβουλίου
(14η τακτική

συνεδρίαση, 18-
04.2011) ορί-

στηκαν ως µέλη
του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλί-
ου του ΣΠΑΥ ο
∆ήµαρχος Κρω-
πίας κ. ∆ηµή-
τριος Κιούσης
και ο ∆ηµοτι-

κός Σύµβουλος
κ. Βασίλειος

Γούλας.

Μάιος 201110

Εξουσιοδοτήθηκε ο ∆. Κιούσης
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

∆ηµήτρης Κιούσης, 
∆ήµαρχος Κρωπίας





Μάιος 201112 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συναυλία – αφιέρωµα στον αξέχαστο
µουσικοσυνθέτη Σταύρο Κουγιουµτζή µε τίτλο «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» το
Σάββατο 30 Απριλίου στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου Σαρωνικού.

Η Χορωδία και Ορχήστρα Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ» ερµήνευσε τις πιο σηµαντικές στιγµές της
δισκογραφικής του πορείας του, µεγάλες επιτυχίες από προσωπικούς του δίσκους, όπως
«Οι ελεύθεροι και ωραίοι», «Ένας κόµπος η χαρά µου», «Μη µου θυµώνεις µάτια µου», Που΄
ναι τα χρόνια», «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» και πολλά άλλα γνωστά τραγούδια που αγαπή-
θηκαν από τον κόσµο, αποσπώντας το θερµό χειροκρότηµα του µουσικόφιλου κοινού που
κατέκλυσε την αίθουσα και ιδιαίτερα ενθουσιώδη και κολακευτικά σχόλια για την άριστη
εκτέλεση του ρεπερτορίου της.
Μετά το τέλος της συναυλίας, ανέβηκε στη σκηνή ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού  κ. Πέτρος Φιλίπ-
που, ο οποίος συνεχάρη τα µέλη της Χορωδίας και Ορχήστρας Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ», καθώς
και το µαέστρο κ. Αιµίλιο Γιαννακόπουλο για το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που παρου-
σίασαν.
Τη συναυλία παρακολούθησαν µεταξύ άλλων ο Αντιδήµαρχος Σαρωνικού  κ. Μανώλης Τσα-
λικίδης, η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Μαρία Κόλλια, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Ευάγγελος Ζεκάκος και Σπύρος ∆ηµητρίου,  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Καλυβίων κ. Γεράσιµος Κολαξής, ο  κ. ∆ηµήτριος ∆ιβάνης – Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Κοι-
νότητας Καλυβίων και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος - επικεφαλής παράταξης της µειοψηφίας κ.
Νικόλαος Βολάκος.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ανέβηκε στη σκηνή ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού
κ. Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος συνεχάρη τα µέλη της Χορωδίας και Ορχή-
στρας Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ», καθώς και το µαέστρο κ. Αιµίλιο Γιαννακόπου-

λο για το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που παρουσίασαν

«Όταν ανθίζουν
οι πασχαλιές»
Συναυλία αφιέρωµα στο Σταύρο Κουγιουµτζή

Κατασκευή του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλυβίων

Ένταξη του έργου  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική»

Ó
ç ìá íôé êü âÞ ìá ãéá ôçí á ðï ðå ñÜ ôù -
óç ôïõ Ýñ ãïõ «Êá ôá óêåõ Þ ôïõ 4ïõ
Äç ìï ôé êïý Ó÷ï ëåß ïõ Êá ëõ âß ùí» Ý ãé -

íå ìå ôçí á ðü öá óç ôïõ Ãå íé êïý Ãñáì ìá ôÝ á
ôçò Á ðï êå íôñù ìÝ íçò Äéïß êç óçò Áô ôé êÞò ê.
Ç ëß á Ëéá êü ðïõ ëïõ (áñ. ðñùô. 684/  6-5-
2011), ãéá Ý íôá îç ôïõ Ýñ ãïõ óôï Å ðé ÷åé ñç -
óéá êü Ðñü ãñáì ìá «Áô ôé êÞ».  
Ï ðñï û ðï ëï ãé óìüò ôïõ Ýñ ãïõ á íÝñ ÷å ôáé

óôá 2.820.071,56 åõ ñþ êáé óõã ÷ñç ìá ôï äï -
ôåß ôáé á ðü ôï Åõ ñù ðá ú êü Ôá ìåß ï Ðå ñé öå -
ñåéá êÞò Á íÜ ðôõ îçò. 
Ï ÄÞ ìïò Óá ñù íé êïý ìå ôçí ðá ñá ëá âÞ ôçò
Ý íôá îçò êá ôÝ èå óå Þ äç ôïõò á íå îü öëç ôïõò
ëï ãá ñéá óìïýò ôïõ åñ ãï ëÜ âïõ óôï Å ÓÐÁ
ðñï êåé ìÝ íïõ íá ï ëï êëç ñù èåß ç ðñï âëå ðü -
ìå íç äéá äé êá óß á êáé íá îå êé íÞ óïõí îá íÜ ïé
åñ ãá óß åò óôï ó÷ï ëåß ï. 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής, της ∆ιαφάνειας και  της Πρά-
σινης Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε απόφαση του ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής κ .Κων/νου
Λεβαντή και του Προέδρου της ∆ΕΥΑΤΗΛ, Νικολάου Ευθ. Αντωνίου, καθορίζεται το
νέο ωράριο λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων) από
∆ευτέρα έως Παρασκευή 06:00-15:00 και Σάββατο 06:00-12:00, καθώς και ο γεω-
γραφικός προσδιορισµός αποστολής και εισροής των βυτιοφόρων που περιλαµβά-
νει την ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής (Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Λαυρεωτικής.

Είναι σαφές ότι µε την απόφασή µας αυτή περιορίζεται αισθητά ο αριθµός των
εισερχόµενων βοθρολυµάτων στην Ε.Ε.Λ.

∆εν διαπραγµατευόµαστε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα της περιοχής όπου
γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε.

Με εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Τ.Η.Λ.
Αντωνίου Ευθ. Νικόλαος
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Ô
ç óôéã ìÞ ðïõ ç âåí æß íç ÷ôõ ðÜ åé êüê êé íï óêáñ öá ëþ íï íôáò óå ôé ìÝò ñå êüñ

ãéá ôá äå äï ìÝ íá ôçò Åë ëÜ äáò, ç ÅÎ Á ÍÁ ÔÏ ËÇÓ îå ÷ý èç êå óôïõò äñü ìïõò

á íá æç ôþ íôáò ôï öèç íü ôå ñï âåí æé íÜ äé êï ôçò ðå ñéï ÷Þò. Óõ ãêå êñé ìÝ íá, ôï

ðñùß ôçò Äåõ ôÝ ñáò, 9 Ìá À ïõ, å ðé óêå öèÞ êá ìå ôéò ðå ñéï ÷Ýò ÐÝ ôá, Êá ëõ âß ùí êáé ëå -

ù öü ñï Ëáõ ñß ïõ åéò åý ñå óç ôïõ ðñá ôç ñß ïõ êáõ óß ìùí ìå ôçí ðéï ÷á ìç ëÞ êáé óõì -

öÝ ñïõ óá ôé ìÞ á ìü ëõ âäçò âåí æß íçò. Ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá ôçò óý íôï ìçò Ý ñåõ íÜò ìáò

Þ ôáí Ü êñùò å íôõ ðù óéá êÜ, ó÷å äüí á ðß óôåõ ôá! Óå á êôß íá ðå ñß ðïõ äý ï ÷é ëéï ìÝ ôñùí

å íôï ðß óá ìå á ðü êëé óç óôçí ôé ìÞ ôçò âåí æß íçò ôçò ôÜ îå ùò ôùí Ý íôå êá (11) ëå ðôþí

ôï ëß ôñï! Á íá ëõ ôé êü ôå ñá, ç ÷á ìç ëü ôå ñç ôé ìÞ ðïõ êá ôá ãñÜ øá ìå Þ ôáí 1,619 åõ -

ñþ/ëß ôñï, å íþ ç õ øç ëü ôå ñç 1,729 åõ ñþ/ëß ôñï. ÂÝ âáéá, ôï ìå ãÜ ëï öÜ óìá á íÜ ìå -

óá óôéò äý ï ôé ìÝò óõ ìðëÞ ñù íáí ôé ìÝò ü ðùò 1,629 å/ë, 1,659 å/ë, 1,674 å/ë êáé

1,719 å/ë.

Å Üí á íá ëï ãé óôåß êá íåßò ôï êÝñ äïò ðïõ èá åß ÷å å öï äéá æü ìå íïò âåí æß íç á ðü ôï

öèç íü ôå ñï ðñá ôÞ ñéï, óå óý ãêñé óç ìå ôï á êñé âü ôå ñï, ðñï êý ðôïõí íïý ìå ñá ôá ï -

ðïß á ß óùò íá ìç öáß íï íôáé ôü óï ìå ãÜ ëá óôï ìÜ ôé óáò, áë ëÜ óß ãïõ ñá öáß íï íôáé êáé

å êôé ìþ íôáé äå ü íôùò á ðü ôçí ôóÝ ðç óáò. Ãéá ðá ñÜ äåéã ìá, ôá ëß ôñá âåí æß íçò ðïõ á -

íôé óôïé ÷ïýí óôá 20 åõ ñþ óôï ðñá ôÞ ñéï ìå ôçí õ øç ëü ôå ñç ôé ìÞ, èá ìðï ñïý óá ìå

íá ôá å öï äéá óôïý ìå óôï öèç íü ôå ñï ðñá ôÞ ñéï ìå 18,65 åõ ñþ. Ìå ëß ãá ëü ãéá, óôá

20 åõ ñþ ðñï êý ðôåé êÝñ äïò 1,35 êáé óôá 40 ðñï êý ðôåé êÝñ äïò 2,70 åõ ñþ ìå ôï å -

íôõ ðù óéá êü ðï óï óôü êÝñ äïõò ôçò ôÜ îå ùò ôïõ 6,75%! Öá íôá óôåß ôå ðïéï èá åß íáé

ôï êÝñ äïò óáò á íÜ ãï íôáò ôá óõ ãêå êñé ìÝ íá íïý ìå ñá óôç óõ íï ëé êÞ âåí æß íç ðïõ

êá ôá íá ëþ íå ôå ôçí å âäï ìÜ äá, ôï ìÞ íá Þ êáé ï ëü êëç ñï ôï Ý ôïò. 

Ãéá ìéá á êü ìç öï ñÜ á ðï äåé êíý å ôáé ðùò ùò êá ôá íá ëù ôÝò, ðñÝ ðåé íá øÜ ÷íïõ ìå êáé

íá å ñåõ íïý ìå ðñéí ðñï âïý ìå óå ï ðïéïõ äÞ ðï ôå åß äïõò á ãï ñÜ Þ óõ íáë ëá ãÞ. Ôï óß -

ãïõ ñï åß íáé ðùò å Üí øÜ îå ôå, èá âãåß ôå êåñ äé óìÝ íïé. 

Ï ëï êëç ñþ íï íôáò ôçí Ý ñåõ íá, ìáò äç ìéïõñ -
ãÞ èç êáí êÜ ðïéá åý ëï ãá
å ñù ôÞ ìá ôá, ü ðùò ãéá ðá -
ñÜ äåéã ìá ðùò åß íáé äõ íá -
ôÞ ç ý ðáñ îç ôü óï ìå ãÜ -
ëçò á ðü êëé óçò óå á êôß íá
ìü ëéò äý ï ÷é ëéï ìÝ ôñùí. 

Óôçí ðñï óðÜ èåéÜ ìáò íá ëÜ âïõ ìå êÜ ðïéåò á ðá íôÞ óåéò, á ðåõ èõí èÞ êá ìå óôïí é äéï êôÞ ôç ôïõ ðñá ôç -
ñß ïõ êáõ óß ìùí «ms», áõ ôïý ìå ôç ÷á ìç ëü ôå ñç ôé ìÞ. 
Ï ê. Êþ óôáò Ìðáñ ìðïõ íÜ êçò, èÝ ëç óå ìå ìå ãÜ ëç ðñï èõ ìß á íá ëý óåé ôéò á ðï ñß åò ìáò. 
ê. Ìðáñ ìðïõ íÜ êç, ãéá ðïéï ëü ãï åß óôå ï ðéï öèç íüò; ÌÞ ðùò êëÝ âïõí ïé á íôëß åò óáò, íï èåý å ôåôç âåí æß íç Þ ìÞ ðùò äéá èÝ ôå ôå äé êÞ óáò ðå ôñå ëáéï ðç ãÞ;
Êþ óôáò Ìðáñ ìðïõ íÜ êçò: «Êá ôáñ ÷Üò, á ðï ôå ëïý ìå á íå îÜñ ôç ôï ðñá ôÞ ñéï êáé ðñï ìç èåõü ìá óôå á -
ðåõ èåß áò á ðü ôá åë ëç íé êÜ äé õ ëé óôÞ ñéá. Áõ ôü óç ìáß íåé ü ôé ìðï ñïý ìå íá äéá ðñáã ìá ôåõ ôïý ìå ìü íïé
ìáò ôçí ôé ìÞ ìå ôçí å êÜ óôï ôå å ôáé ñß á ðëç ñþ íï íôáò ìå ôñç ôïßò, ãå ãï íüò ðïõ ñß ÷íåé áñ êå ôÜ ôï êü -
óôïò. ÌÝ óá óôçí ôé ìÞ ðïõ á ãï ñÜ æïõí ôá ðå ñéó óü ôå ñá ðñá ôÞ ñéá ìå óõì âÜ óåéò, õ ðÜñ ÷åé êáé ôï êü -
óôïò êá ôá óêåõ Þò ôïõ ìá ãá æéïý, ôï êü óôïò êÜ ðïéùí å ìðï ñåõ ìá ôé êþí ðé óôþ óå ùí, ôï êü óôïò á íá ëþ -
óé ìùí ðïõ èÝ ëïõí ïé å ôáé ñß åò, ê.ë.ð. ¼ ëá áõ ôÜ å ðé âá ñý íïõí ôçí ôé ìÞ.»
Ðùò å îç ãåß ôå áõ ôÞí ôçí ôü óï ìå ãÜ ëç äéá öï ñÜ óôçí ôé ìÞ óå á êôß íá ìü ëéò äý ï ÷é ëéï ìÝ ôñùí;
Êþ óôáò Ìðáñ ìðïõ íÜ êçò: «¼ ðùò á íÝ öå ñá êáé ðñéí, ðáß æåé ñü ëï ôé åß äïõò óýì âá óç Ý ÷åé ôï êÜ èå
ðñá ôÞ ñéï êáé ôé Ý ÷åé «äá íåé óôåß» á ðü ôçí å êÜ óôï ôå å ôáé ñß á. Êá ìß á å ôáé ñß á äå ÷á ñß æåé. ¼ óï ðå ñéó óü -
ôå ñï å ðåí äý åé ç å ôáé ñß á óôá êá ôá óôÞ ìá ôá, ôü óï å ðé âá ñý íå ôáé ç ôé ìÞ ôïõ êáõ óß ìïõ. Å íþ äç ëá äÞ ôï
äé êü ìïõ êÝñ äïò åß íáé ôçò ôÜ îå ùò ôïõ 3 – 4 %, ìðï ñåß Ý íá Üë ëï ðñá ôÞ ñéï ðïõ ðïõ ëÜ åé ôç âåí æß íç
1,70 å/ë, íá Ý ÷åé ìé êñü ôå ñï êÝñ äïò. Ìå ëß ãá ëü ãéá, ôçí ôå ëé êÞ ôé ìÞ êá èï ñß æïõí ïé å ôáé ñß åò ìÝ óù ôùí
å ðåí äý óå þí ôïõò êáé ôá åë ëç íé êÜ äé õ ëé óôÞ ñéá  ðïõ êá èç ìå ñé íÜ á íå âï êá ôå âÜ æïõí ôçí ôé ìÞ.» 
Ðùò á íá ëý å ôáé ç ôé ìÞ ôïõ ôå ëé êïý êáõ óß ìïõ; Ðïéï åß íáé ôï ðï óï óôü ôïõ êñÜ ôïõò ìÝ óù ôçò öï -ñï ëï ãß áò êáé ðïéï ôï êÝñ äïò ôïõ âåí æé íÜ äé êïõ;
Êþ óôáò Ìðáñ ìðïõ íÜ êçò: «Óýì öù íá ìå ôï ôå ëåõ ôáß ï ôé ìï ëü ãéï á ãï ñÜò, ìå ôÜ ôçí å ðé âÜ ñõí óç ôïõ
Ö.Ð.Á. êáé ôïõ ôá ìåß ïõ âåí æé íï ðù ëþí, âãáß íåé ôå ëé êÞ á ãï ñÜ âåí æß íçò 1,58231 å/ë. Êá ôá ëá âáß íå ôå ãéá
ôé ðï óï óôÜ êÝñ äïõò ìé ëÜ ìå. Á ðü ôï 1,619 å/ë. ðïõ ðïõ ëÜ ù óÞ ìå ñá ôç âåí æß íç, ôï 32-33% åß íáé ôï
êü óôïò á ðü ôç ìÝ ñá ðïõ âãáß íåé ùò áñ ãü ðå ôñÝ ëáéï, ìÝ ÷ñé íá öôÜ óåé óôïí êá ôá íá ëù ôÞ, Ý íá ðï óï -
óôü ôçò ôÜ îå ùò ôïõ 3-4% ðå ñß ðïõ åß íáé äé êü ìïõ(ôïõ ðñá ôç ñéïý ÷ïõ), Ý íá ðï óï óôü 4-5% ôùí å ôáé -
ñéþí êáé ôï õ ðü ëïé ðï ðï óï óôü åß íáé öü ñïò. Áõ ôÞ ôç óôéã ìÞ äç ëá äÞ êá ôÜ ìÝ óï ü ñï óôçí Åë ëÜ äá,
ôï Ý íá åõ ñþ óôçí ôé ìÞ ôçò âåí æß íçò åß íáé öü ñïé ôïõ êñÜ ôïõò. Å Üí èõ ìÜ ìáé êá ëÜ, õ ðÜñ ÷ïõí 71 äéá -
öï ñå ôé êïß öü ñïé!».

Στα 20 ευρώ βενζίνης
το 1 ευρώ και 35 λεπτά… δώρο!

Απίστευτο και όµως αληθινό! 0,11 ευρώ απόκλιση 

στην τιµή της βενζίνης σε ακτίνα δύο µόλις χιλιοµέτρων

Από τη 
Ζέτα Αγγελάτου



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
Από τους πρώτους µήνες που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη

διακυβέρνηση του κράτους βρέθηκε  αντιµέτωπo µε µια κατά-
σταση εκτός ελέγχου. Ανέκυψε η αδυναµία του κράτους να
ανταποκριθεί στις πληρωµές µισθών, συντάξεων, ταµείων κ.α.
αλλά επιπλέον η τεράστια αναξιοπιστία της χώρας  στις διεθνείς
αγορές δεν επέτρεπε τον δανεισµό της χώρας µας για την κάλυ-
ψη άµεσων αναγκών και έτσι η χρεωκοπία ήταν σχεδόν σίγουρη.
Άµεση προτεραιότητα του Γιώργου Παπανδρέου ήταν να δηµι-
ουργηθεί ένας µηχανισµός στήριξης για να σωθεί η Ελλάδα, να
µην πτωχεύσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μέσω
της δανειακής Σύµβασης που υπογράφηκε και ψηφίστηκε από
τη Βουλή εξασφαλίσαµε 110 δις ευρώ για την ικανοποίηση των
υποχρεώσεων. Το µνηµόνιο ήταν επιβεβληµένο για τη δηµοσιο-
νοµική προσαρµογή, όντως περιλαµβάνονται σκληροί όροι
αλλά ήταν µια  επιλογή υπεύθυνη και αναπόφευκτη δεδοµένων
των συνθηκών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆. 
Θα ήθελα να πω από την αρχή, πως δεν πρόκειται να κρίνω και
να έρθω σε αντιπαράθεση µε τον έγκριτο συνταγµατολόγο κ.
Κασιµάτη. Το κόµµα µου, αλλά και εγώ, ως εκπρόσωπος του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατυπώσαµε τις κρίσεις και τις από-
ψεις µας αναφορικά µε τις συµβάσεις που υπεγράφησαν µε την
τρόικα σε πολιτικό επίπεδο, µε δικά µας κριτήρια και πάντα µε
βάση το συµφέρον του Ελληνικού λαού. Αποτέλεσµα τούτου
ήταν η καταψήφιση του µνηµονίου. Για το λόγο αυτό, πιστεύω
πως τα ερωτήµατα και οι ενστάσεις του κ. Κασιµάτη, αφορούν
αυτούς που ψήφισαν το µνηµόνιο και πιο συγκεκριµένα τους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ.
Άλλωστε, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που αµέσως µετά
τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2009, µέσα από συνεχείς και πολ-
λές φορές αντικρουόµενες δηλώσεις µεταξύ κορυφαίων Υπουρ-
γών για την κατάσταση της οικονοµίας, κατάφερε να πετύχει την
διαπόµπευση της χώρας µας στο εξωτερικό και να απαξιώσει
ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα. Αποτέλεσµα αυτών των λανθα-
σµένων πολιτικών χειρισµών ήταν, η χώρα µας, προκειµένου να
εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσµες δανειακές της ανάγκες, να
συµφωνήσει άκριτα και χωρίς να διαπραγµατευθεί στην υπογρα-
φή ενός µνηµονίου, µε την ΕυρωπαÊκή ένωση και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, µε τους πιο επαχθείς όρους για την ίδια.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, από την πρώτη στιγµή, ήταν αντίθετη στην
συγκεκριµένη πολιτική και στους όρους που περιέχονταν στο
συγκεκριµένο µνηµόνιο. Ο Πρόεδρος µας, κ. Αντώνης Σαµάρας,
είχε προτείνει τότε, ένα «πραγµατικό» σχέδιο εξόδου από την
κρίση, µε ποσοτικοποιηµένες εναλλακτικές προτάσεις και συγκε-
κριµένο χρονικό ορίζοντα. Είχε τονίσει, πως απαραίτητη προË-
πόθεση για τον αναπτυξιακό δρόµο, είναι να βγει η χώρα από τις
δεσµεύσεις του µνηµονίου και να ανακτήσει τη χαµένη ανταγω-
νιστικότητά της. 

Ερώτηση: Στο προηγούµενο φύλλοτης εφηµερίδας µας, φιλοξενήσαµετον κ. Γιώργο Κασιµάτη, γνωστόσυνταγµατολόγο, ο οποίος χαρακτή-ρισε ανυπόστατες τις Συµβάσεις πουυπεγράφησαν και παράνοµη τηνείσοδο της τρόικας. Επιπλέον, κατη-γόρησε όλα τα κόµµατα, διότι όπωςχαρακτηριστικά ανέφερε, κανένααπό αυτά δε σήκωσε το ανάστηµάτου και δεν ενδιαφέρθηκε να διαβά-σει τις Συµβάσεις που υπέγραψε ηΕλλάδα. Τόνισε ότι τα κόµµαταδε γνωρίζουν το περιεχόµενο τωνΣυµβάσεων, ενώ ήταν υποχρέωσήτους να ενηµερωθούν. Εσείς προ-σωπικά έχετε γνώση των όρωνπου περιλαµβάνονται στη Σύµβαση;

Ó
ôï ðñï ç ãïý ìå íï öýë ëï ìáò åß ÷á ìå ôçí ôé ìÞ íá öé -
ëï îå íÞ óïõ ìå á ðï êëåé óôé êÞ óõ íÝ íôåõ îç ôïõ ãíù -
óôïý óõ íôáã ìá ôï ëü ãïõ êáé êá èç ãç ôÞ ðá íå ðé óôç ìß -

ïõ ê. Ãéþñ ãïõ Êá óé ìÜ ôç. Ôï èÝ ìá ôçò óõ íÝ íôåõ îçò åß ÷å
ó÷Ý óç ìå ôï ìíç ìü íéï êáé ôçí õ ðï ãñá öÞ ôùí óõì âÜ óå ùí
ìå ôçí ôñü é êá. Á ðåõ èõí èÞ êá ìå óôïí ê. Êá óé ìÜ ôç äéü ôé ü ðùò
Þ äç Ý ÷åé áñ ÷ß óåé íá äéáñ ñÝ åé, ï ôñü ðïò ðïõ å ðé ëÝ ÷èç êå á -
ðü ôçí ìå ñéÜ ôçò êõ âÝñ íç óçò ôå ëé êÜ äåí Þ ôáí êáé ï ðëÝ ïí
åí äå äåéã ìÝ íïò.
Å ðé ëÝ îá ìå ôïí óõ ãêå êñé ìÝ íï Üí èñù ðï äéü ôé å êôüò ôçò åé äé -
êü ôç ôáò ðïõ äéá èÝ ôåé Ý ÷åé á ó÷ï ëç èåß å ìðå ñé óôá ôù ìÝ íá ìå
ôéò óõ ãêå êñé ìÝ íåò óõì âÜ óåéò á öïý Ý ãñá øå ðñü óöá ôá êáé
Ý íá âé âëß ï ìå ôß ôëï «ïé óõì öù íß åò ôçò Åë ëÜ äáò ìå ôçí Å.Å.
êáé ôï ÄÍÔ» ôï ï ðïß ï á ðï ôå ëåß ôáé á ðü 300 óå ëß äåò ðå ñß ðïõ
êáé ìïé ñÜ óèç êå äù ñå Üí óôïí äé êç ãï ñé êü óýë ëï ãï Á èç íþí
ðñï êåé ìÝ íïõ íá å íç ìå ñù èïýí ü ëïé ïé íï ìé êïß ìáò ãéá ôï ôé
Ý ÷åé óõì âåß.
ÌÝ óá á ðü ôçí å ðé ÷åé ñç ìá ôï ëï ãß á ôïõ óôçí óõ íÝ íôåõ îÞ , ï
ê. êá èç ãç ôÞò êá ôç ãï ñåß ôá ÌÌÅ, ôïõò âïõ ëåõ ôÝò êáé ü ëá
ôá êüì ìá ôá êá èþò å ðß óçò êáé ôï äé êá óôé êü óþ ìá ãéá á ðü -
êñõ øç ôçò á ëÞ èåéáò ðñïò ôïí åë ëç íé êü ëá ü.
Ëü ãù áõ ôïý ôïõ ãå ãï íü ôïò ôï óõ ãêå êñé ìÝ íï öýë ëï ôçò Åî
Á íá ôï ëÞò Ý ãé íå á íÜñ ðá óôï! Ãß íá ìå á ðï äÝ êôåò å êá ôï íôÜ -
äùí ôç ëå öù íç ìÜ ôùí á ðü á íá ãíþ óôåò ìáò ðïõ Ý øá ÷íáí
ôçí å öç ìå ñß äá êáé äåí ôçí Ý âñé óêáí. Ç ãñáì ìá ôåß á ìáò
ôïõò ðá ñÝ ðå ìðå óôï site ìáò www.exanatolis.gr ðïõ ôçí åß -
÷á ìå á íå âÜ óåé. Å ðß óçò ìáò ðá ñü ôñõ íáí íá á ðåõ èõí èïý ìå
óôïõò âïõ ëåõ ôÝò ôçò ðå ñé öÝ ñåéÜò ìáò ðñï êåé ìÝ íïõ íá äéá -
óôáõ ñþ óïõí ôéò ãíþ ìåò ôïõò êáé íá á ðï äåé ÷èåß ôå ëé êÜ ôï ôé
Ý ÷åé óõì âåß.
Ç Åî Á íá ôï ëÞò á íôá ðï êñß èç êå óôï äß êáéï áß ôç ìá ôùí á íá -
ãíù óôþí ôçò êáé á ðåõ èýí èç êå êáé óôïõò 11 âïõ ëåõ ôÝò ôçò
ðå ñé öÝ ñåéáò Áô ôé êÞò èÝ ôï íôÜò ôïõò 5 óç ìá íôé êÝò å ñù ôÞ -
óåéò. Åî áõ ôþí ìü íï 4 ìáò á ðÜ íôç óáí ðïõ äç ìï óéåý ïõ ìå
ðá ñá êÜ ôù å íþ ïé õ ðü ëïé ðïé 7 ìáò äÞ ëù óáí ôç ëå öù íé êþò
ôá å îÞò:
1) Èå ü äù ñïò ÐÜ ãêá ëïò (âïõ ëåõ ôÞò ÐÁ ÓÏÊ, á íôé ðñü å -
äñïò ôçò êõ âÝñ íç óçò): Äåí å ðé èõ ìåß íá ó÷ï ëéÜ óåé ôéò äç -
ëþ óåéò ôïõ ê. Êá óé ìÜ ôç. ÂÝ âáéá áõ ôü äåí Ý ÷åé ó÷Ý óç ìå ôçí
å öç ìå ñß äá ìáò (åí íï åß ü ôé äåí Ý ÷åé êÜ ðïéï ðñü âëç ìá ìå ôçí
Åî Á íá ôï ëÞò)
2) Åý ç ×ñé óôï öé ëï ðïý ëïõ (âïõ ëåõ ôÞò ÐÁ ÓÏÊ, õ öõ ðïõñ -

ãüò ðáé äåß áò): Ìå ôïí èå óìé êü ñü ëï ðïõ äéá èÝ ôåé óôá èÝ -
ìá ôá ôçò ðáé äåß áò, äåí èÝ ëç óå íá á ðá íôÞ óåé óôï óõ ãêå êñé -
ìÝ íï ðïõ åê öñÜ æåé íï ìé êÝò ãíþ óåéò.
3) Êùí/íïò Âñåô ôüò (âïõ ëåõ ôÞò ÐÁ ÓÏÊ): Äåí Ý ÷åé ôïí
÷ñü íï íá á ðá íôÞ óåé äéü ôé ôïõ ðñï Ý êõ øå êáé ôá îß äé óôï å îù -
ôå ñé êü.
4) Á èá íÜ óéïò Ìðïý ñáò (âïõ ëåõ ôÞò ÍÄ): Äåí å ðé èõ ìåß áõ -
ôÞ ôçí óôéã ìÞ íá ìé ëÞ óåé ãé’ áõ ôü ôï èÝ ìá.
5) ÌÜ êçò Âï ñß äçò (âïõ ëåõ ôÞò ËÁ ÏÓ) : Äåí ðñï ëá âáß íåé
íá á ðá íôÞ óåé ëü ãù ÷ñü íïõ.
6) Éù Üí íçò Ãêéü êáò (âïõ ëåõ ôÞò ÊÊÅ) : Äåí ðñï ëá âáß íåé
íá á ðá íôÞ óåé êá èþò ôïõ ðñï Ý êõ øå ôá îß äé.
7) Á èá íÜ óéïò Ëå âÝ íôçò (âïõ ëåõ ôÞò ÓÕ ÑÉ ÆÁ): Äåí èá ìðï -
ñÝ óåé íá á ðá íôÞ óåé. 
Ôå ëé êÜ áð’ü ôé öáß íå ôáé á ðü ôéò á íôé äñÜ óåéò êáé á ðü ôéò á ðá -
íôÞ óåéò ôùí âïõ ëåõ ôþí ìáò ï êá èç ãç ôÞò ìÜë ëïí äé êáéþ íå -
ôáé óå ü óá õ ðï óôç ñß æåé. Ôï å ðé óöñÜ ãé óìá ü ëùí áõ ôþí âÝ -
âáéá èá ãß íåé ìå ôéò äé êá óôé êÝò á ðï öÜ óåéò ôïõ ÓôÅ ðïõ á íá -
ìÝ íïõ ìå ü ëïé å íá ãù íß ùò. ¼ ìùò íá ìçí îå ÷íÜ ìå å ðß óçò ü ôé
õ ðÜñ ÷ïõí êáé ôá åõ ñù ðá ú êÜ äé êá óôÞ ñéá...
Ôï óõ ìðÝ ñá óìá ðïõ âãáß íåé åß íáé ü ôé ç êõ âÝñ íç óç äåí äéá -
ðñáã ìá ôåý èç êå êá íÝ íáí ü ñï á ðü ôéò ôñåéò óõì âÜ óåéò ü -
ðùò Ý êá íå ãéá ðá ñÜ äåéã ìá ç Éñ ëáí äß á, êá èþò å ðß óçò äåí
ôç ñÞ èç êáí ç Åë ëç íé êÞ êáé ç äéå èíÞò íï ìï èå óß á óýì öù íá
ìå ôïí êá èç ãç ôÞ êáé ï ñé óìÝ íïõò á ðü ôïõò á ðá íôþ íôåò
âïõ ëåõ ôÝò ìáò. 
Êáé ôï ðéï óç ìá íôé êü áð’ü ëá åß íáé ü ôé ï êü óìïò õ ðï öÝ ñåé
êÜ èå ìÝ ñá êáé ðå ñéó óü ôå ñï, å íþ ï öå ôé íüò ðñï û ðï ëï ãé -
óìüò ôçò êõ âÝñ íç óçò óýì öù íá ìå ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá ôïõ
1ïõ ôñé ìÞ íïõ öÝñ íåé óç ìá íôé êÝò áñ íç ôé êÝò á ðï êëß óåéò.
Ðïõ èá ï äç ãç èïý ìå ôå ëé êÜ; Êá íåßò äåí ãíù ñß æåé ôçí á ðÜ -
íôç óç. Áõ ôü ü ìùò ðïõ ãíù ñß æïõ ìå óß ãïõ ñá åß íáé ü ôé ùò
êñÜ ôïò äåí âá äß æïõ ìå óù óôÜ êáé ü ôé ðñÝ ðåé êÜ ôé íá áë ëÜ -
îåé á öïý áõ ôÞ ôç óôéã ìÞ ìå ìá èç ìá ôé êÞ á êñß âåéá ï äç ãïý -
ìá óôå óå ïé êï íï ìé êü á äéÝ îï äï...
Å ìåßò ôï óõ ãêå êñé ìÝ íï èÝ ìá èá ôï ðá ñá êï ëïõ èÞ óïõ ìå á -
ðü êï íôÜ þ óôå íá åß óôå å íÞ ìå ñïé ãéá ôéò å îå ëß îåéò.
Åé ëé êñé íÜ á îß æåé íá  äéá âÜ óå ôå ìå ðñï óï ÷Þ ôéò á ðá íôÞ -
óåéò ôùí ôåó óÜ ñùí âïõ ëåõ ôþí ìáò ðïõ ôå ëé êÜ åß ÷áí ôï
èÜñ ñïò ôçò ãíþ ìçò ôïõò êáé ðñï èõ ìï ðïé Þ èç êáí íá ìáò
å íç ìå ñþ óïõí. Óß ãïõ ñá âãáß íïõí ðïë ëÜ êáé ÷ñÞ óé ìá óõ -
ìðå ñÜ óìá ôá…  

Μάιος 2011ΤΟ ΘΕΜΑ

4
βουλευτές 
απαντούν 

Ασπραδάκης, Βλάχος, Καντερές και Οικονόµου σε αποκλειστική συνέντευξη τους, µας εξηγούν
τι συνέβη µε τις συµβάσεις που υπογράφηκαν µεταξύ Ελλάδας, Τρόικας και ∆ΝΤ 

µε αφορµή τις δηλώσεις Κασιµάτη

16
Παντελής Ασπραδάκης

Βασίλης Οικονόµου

Γιώργος Βλάχος

Νίκος Καντερές



Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, η Νέα ∆ηµοκρατία, απέρρι-
ψε και καταψήφισε τα συγκεκριµένα µέτρα και έθεσε την
Κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Σήµερα, ένα χρόνο µετά, οι
θέσεις που ανέπτυσσε από την πρώτη στιγµή ο Αντώνης Σαµα-
ράς και η Νέα ∆ηµοκρατία δικαιώνονται στο ακέραιο. Αρκετοί
είναι οι Βουλευτές και Υπουργοί από την Κυβέρνηση, που πλέον
έχουν αφήσει πίσω τους την αλαζονική συµπεριφορά που τους
διακατείχε κατά το παρελθόν και τώρα, είτε ζητούν αλλαγή πολι-
τικής, είτε προσπαθούν να διαχωρίσουν τη θέση τους από όσα
γίνονται.Είναι λοιπόν σαφές, πως τα λεγόµενα και οι ισχυρισµοί
του κ. Κασιµάτη, πως τα κόµµατα στο σύνολο τους δεν αντέ-
δρασαν απέναντι στις συµβάσεις που υπέγραψε η Ελληνική
Κυβέρνηση µε την τρόικα, απευθύνονται σε αυτούς που ψήφι-
σαν το µνηµόνιο – και δεν αναφέροµαι µόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά
και στο ΛΑΟΣ- οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν µε ειλικρίνεια
στον Ελληνικό λαό αλλά και να δικαιολογήσουν τη σηµερινή
δυσβάσταχτη κατάσταση, απόρροια της πολιτικής που εφάρµο-
σαν. Πρέπει να σταµατήσουν να κρύβονται. Η Νέα ∆ηµοκρατία
βρίσκεται σε άλλη πολιτική, έχει διαφορετική νοοτροπία και
κάθε µέρα που περνά δικαιώνεται για τις απόψεις της, πείθο-
ντας για τον διαφορετικό δρόµο εξόδου από τη κρίση.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆. 
Όντως υπάρχουν όροι και ρήτρες µέσα στη δανειακή σύµβα-
ση, που και η Νέα ∆ηµοκρατία έχει χαρακτηρίσει ιδιαίτερα
δυσµενείς και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει τον απεγκλωβι-
σµό της χώρας από το µνηµόνιο το συντοµότερο δυνατόν.
Προσωπικά έχω διαβάσει και τις τρείς συµβάσεις που συνθέ-
τουν το ολοκληρωµένο πλαίσιο δεσµεύσεων που έχει αναλάβει
η Ελλάδα έναντι των πιστωτών της. Όµως επιτρέψτε µου να
κάνω έναν – κατά την άποψη µου – κρίσιµο διαχωρισµό µεταξύ
της έννοιας «έχω λάβει γνώση ενός κειµένου» και της έννοιας
«γνωρίζω όλες τις συνέπειες από τις δεσµεύσεις µιας σύµβα-
σης». Το πρώτο φαντάζοµαι ότι όλοι, όσοι ασχολούνται µε την
πολιτική µε την ευρύτερη έννοια της, το έπραξαν. Το δεύτερο,
δηλαδή γνωρίζω όλες τις συνέπειες, σαφέστατα ξεπερνάει την
απλή ανάγνωση και κατανόηση ενός κειµένου. Πιστεύω, ότι για
να γνωρίζει κανείς – εκ των προτέρων – όλες τις ενδεχόµενες
συνέπειες µίας σύµβασης, απαιτούνται πολύ εξειδικευµένες
γνώσεις σε πληθώρα διαφορετικών τοµέων. Η δανειακή σύµ-
βαση αφορά σε µεγάλο αριθµό θεµατικών ενοτήτων. Αφορά
για παράδειγµα, στο ασφαλιστικό, στο εργασιακό, στις απο-
κρατικοποιήσεις, στην αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας κλπ.
∆εν µπορεί οπιοσδήποτε να περιµένει από ένα άτοµο να έχει
εξειδίκευση σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να γνωρί-
ζει συνολικά τις συνέπειες. Κατ’ επέκταση, θεωρώ, ότι οι ειδικοί
– έκαστος στον τοµέα του πάντοτε – όφειλαν να δηµιουργή-
σουν ένα κείµενο συµπερασµάτων επί των όρων της σύµβα-
σης, που να περιλαµβάνει ανά θεµατική ενότητα και τοµέα τις
ακριβείς δεσµεύσεις της χώρας και τις ενδεχόµενες συνέπειες
από την µη-τήρηση τους. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε ποτέ.  Υπό
αυτή την έννοια, πιστεύω ότι δεν έχουν όλοι πλήρως κατανοή-
σει τον όγκο των συνεπειών από την ενδεχόµενη µη-τήρηση
όρων της δανειακής σύµβασης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Η στάση που τήρησα κατά την ψηφοφορία του Μνηµονίου
στην Βουλή, αποδεικνύει ότι δεν αρκέστηκα στις εγγυήσεις της
κυβέρνησης και δεν αποδέχτηκα τον χαρακτηρισµό του µονό-
δροµου. Στον ελάχιστο χρόνο που είχα στην διάθεσή µου προ-
κειµένου να διαβάσω τους όρους του Μνηµονίου πριν από την
ψηφοφορία, εντόπισα επαίσχυντους όρους µε κυριότερο κατά
την γνώµη µου την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας στους ξένους
δανειστές. Τα όσα συνοµολόγησε η κυβέρνηση στρέφονται
ευθέως κατά των συµφερόντων του ελληνικού λαού και οι Βου-
λευτές όλων των κοµµάτων όφειλαν να αντιδράσουν και να µην
επιτρέψουν την «επικύρωση» αυτής της σύµβασης. ∆υστυχώς
η κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε την συνδροµή των «προθύ-
µων» αποδέχτηκε µια δανειακή σύµβαση παράλογη, που όχι
µόνο δεν σώζει την χώρα, αλλά όπως αποδεικνύεται πλέον την
οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερα αδιέξοδα. Σας θυµίζω ότι από την
πρώτη στιγµή τοποθετήθηκα ενάντια στο Μνηµόνιο και όσα
αυτό προβλέπει. ∆εν µπορώ παρά να συµφωνήσω µε την κριτι-

κή του κυρίου Κασιµάτη ότι κάποια κόµµατα δεν
αντέδρασαν επί της ουσίας στο περιεχόµενο των
Συµβάσεων, αλλά θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να
τονίσω ότι υπήρξαν µεµονωµένοι Βουλευτές που
δεν δίστασαν και να αντιδράσουν και να καταγγεί-
λουν µε κάθε τρόπο την κυβερνητική υποδούλω-
ση στα συµφέροντα των ξένων δανειστών. Πρέ-
πει να τονίσω ότι εγώ µαζί µε τον κ ∆ηµαρά συνε-
χίσαµε τον αγώνα µας και προχωρήσαµε στην
δηµιουργία ενός νέου πολιτικού κινήµατος, του
Πανελλήνιου Άρµατος Πολιτών, µέσα από το
οποίο προσπαθούµε πιο συντεταγµένα να αντι-
στρέψουµε την καταστροφική πορεία στην οποία
µας οδηγούν οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνη-
σης. Θα ήταν καλό να αναγνωρίσει και ο κ. Κασι-
µάτης τις συµπεριφορές που έδωσαν το παρόν
στο προσκλητήριο της πατρίδας και να µην αφο-
ρίζει τους πάντες γιατί έτσι αδικεί την ιστορία και
τον εαυτό του. Να είστε σίγουροι ότι όχι µόνο
γνωρίζω το περιεχόµενο αυτών των συµβάσεων
αλλά αγωνίζοµαι να αναδείξω ακόµα και τις λεπτοµέρει-
ες τους και έχω ήδη πολλές φορές προειδοποιήσει τους
πάντες εντός και εκτός της Βουλής ότι πλέον δεν µπορεί κανείς
να παριστάνει τον ανήξερο, τον ανενηµέρωτο ή να υποστηρίζει
ότι σώζει την χώρα. Κι όλα αυτά, όχι σήµερα που είναι πασιφα-
νής η αποτυχία του Μνηµονίου και όλοι «ανακάλυψαν την Αµε-
ρική», αλλά σε ανύποπτο χρόνο, τότε που οι περισσότεροι µας
χλεύαζαν και µας αποκαλούσαν λαÊκιστές και γραφικούς. Σήµε-
ρα αυτοί οι ίδιοι παριστάνουν τους έκπληκτους και τους
λάβρους επικριτές του «µνηµονιακού αδιεξόδου» ποντάροντας
προφανώς σε πιθανή κοντή µνήµη του λαού. Αυταπατώνται
τους λέω εγώ και θα το διαπιστώσουν συντόµως… 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ
Όλες οι Συµβάσεις και οι Νόµοι που φέρνει η Κυβέρνηση στη
Βουλή, πριν ψηφιστούν και υπογραφούν, προετοιµάζονται και
ελέγχονται διεξοδικώς από τις νοµικές υπηρεσίες της Βουλής
και των αρµόδιων Υπουργείων. 
Με αίσθηµα ευθύνης, πολιτικό χρέος και προσεκτικές επιλογές
προβήκαµε σε ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση.  
Το κάθε κόµµα ακολουθεί τη δική του πορεία και για τις επιλο-
γές του κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ λειτούργησε και πορεύτηκε µε οδηγό το εθνικό συµφέ-
ρον και τη σωτηρία της χώρας. 

∆είτε την απάντηση του Γιώργου Βλάχου, στην προη-
γούµενη ερώτηση (ερώτηση 1), καθώς απάντησε
αθροιστικά στα ερωτήµατα 1 και 2. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
O καθηγητής κύριος Κασιµάτης καλώς διατυπώνει τις ενστά-
σεις του απέναντι στους όρους της δανειακής σύµβασης. Πρό-
κειται για µία νοµική διαπίστωση, την οποία σέβοµαι απόλυτα.
Πρέπει όµως να τονίσω ότι δεν είµαι νοµικός. Κατά συνέπεια
δικαιούµαι να αναρωτηθώ, για ποιους λόγους καθυστέρησε
έναν ολόκληρο χρόνο - από τον περασµένο Μάιο όταν υπογρά-
φει η πρώτη δανειακή σύµβαση – η διαπίστωση, ότι δεν τηρή-
θηκαν νοµοθετηµένες διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται
από το Σύνταγµα; Ο καθηγητής κύριος Κασιµάτης, βαθύς γνώ-
στης της νοµικής επιστήµης και τέως σύµβουλος του σηµερι-
νού Πρωθυπουργού κυρίου Παπανδρέου – θα µπορούσε ανά
πάσα στιγµή να είχε κάνει µία παρέµβαση, ώστε οι Συνάδελφοι
που υπερψήφισαν το µνηµόνιο να γνωρίζουν και αυτή την
παράµετρο. Εµείς, σαν Νέα ∆ηµοκρατία, όχι µόνο δεν ψηφίσα-
µε το µνηµόνιο, αλλά επιµέναµε στην αλλαγή των όρων που
µας επιβάλει. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονίσουµε, ότι η
χρονική καθυστέρηση της καταγγελίας του κυρίου Κασιµάτη
δυστυχώς δεν ωφέλησε την χώρα. Τώρα, όσον αφορά την
ουσία της τοποθέτησης του κυρίου Καθηγητού, για το θέµα
της παραβίασης η µη του Συντάγµατος, οφείλω να παρατηρή-
σω, ότι αποκλειστική αρµοδιότητα να το αποφασίσουν αυτό
έχουν τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και όχι η Βουλή. Αν
όντως τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας, τότε το ΣτΕ οφείλει
να ενεργοποιηθεί και να αποφασίσει επί αυτού του θέµατος
άµεσα.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο κ Κασιµάτης έχει δίκιο. Μάλιστα στις ίδιες συµβάσεις εκχω-
ρείται παρανόµως και αντισυνταγµατικά το δικαίωµα στον
Υπουργό Οικονοµικών να διαπραγµατεύεται και να υπογράφει
τα νέα Μνηµόνια χωρίς να έχει καν έστω και µε απλή πλειοψη-
φία την έγκριση της Βουλής και απλώς αναλαµβάνει την
δέσµευση ο Υπουργός να ενηµερώσει εκ των υστέρων την
Βουλή. Βέβαια όταν εγώ τα έλεγα αυτά εντός και εκτός Βου-
λής δεν έδωσε κανείς ιδιαίτερη σηµασία, κυρίως από τα κεντρι-
κά ΜΜΕ, και οι κατά καιρούς δηλώσεις µου δεν έτυχαν της
ίδιας απήχησης µε αυτές που εσχάτως είδαν το φως της δηµο-
σιότητας. Μάλιστα εκείνη την περίοδο δεν θυµάµαι να είχα
συµπαραστάτες κανένα από την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Ο
δρόµος της απόλυτης µοναξιάς για την υπεράσπιση των
ιδεών… ∆εν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση τα τότε κοινοβουλευ-
τικά κόµµατα αποδείχτηκαν πολύ κατώτερα των περιστάσεων
αποδεικνύοντας δυστυχώς την βαθειά πολιτική κρίση που
περνά η χώρα µας και η οποία είναι η κύρια αιτία της οικονοµι-
κής κρίσης και αποτελούν πλέον και την αιτία της κοινωνικής
κρίσης που οξύνεται σήµερα. 

συνέχεια στη σελ. 18
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Ερώτηση: Ο κ. Κασιµάτης χαρακτή-

ρισε πραξικοπηµατική την εξουσία

που ασκείται στην Ελλάδα, διότι στις

διεθνείς Συµβάσεις που υπεγράφησαν

µε την τρόικα, δεν τηρήθηκαν οι

νοµοθετηµένες διαδικασίες, όπως

αυτές προβλέπονται από το Σύνταγ-

µα. Συγκεκριµένα, δεν πραγµατοποιή-

θηκε η κύρωση και επικύρωση των

Συµβάσεων από τη Βουλή, αλλά τέθη-

κε όρος µέσα στην ίδια τη Σύµβαση

δανειοδότησης, ότι οι Συµβάσεις

αυτές ισχύουν από την υπογραφή

τους και όχι µετά από την κύρωση. 

Ο κ. Κασιµάτης κατηγορεί τα κόµµα-

τα καθώς δεν αντέδρασαν όταν ουσια-

στικά καταργήθηκε η διαδικασία του

Συντάγµατος. Τι έχετε να απαντήσετε;

ΤΟ ΘΕΜΑ



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ
Όπως ανέφερα και προηγουµένως, γίνεται προσεκτική επεξερ-
γασία πριν την υιοθέτηση οποιασδήποτε κυβερνητικής επιλο-
γής από τα αρµόδια όργανα. Οι περικοπές ήταν µια οδυνηρή
απόφαση, ήταν όµως η πατριωτική ευθύνη για την επιβίωση
του έθνους. Είναι επίπονο να επιβάλλεις στον λαό οικονοµικά
µέτρα ιδιαίτερα όταν αναφέρονται κυρίως σε νοµοταγείς πολί-
τες , σε εργαζοµένους µικρού και µεσαίου εισοδήµατος και σε
συνταξιούχους, για αυτό και υπήρχε αντίστοιχη επιβολή. Οι
θυσίες ήταν αναγκαίες για να δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι
µηχανισµοί που µας οδηγούν σε διαθρωτικές αλλαγές. Στην
Ελλάδα έλειπαν οι κοινωνικές, κρατικές και οικονοµικές δοµές
που διασφαλίζουν τα δικαιώµατα του πολίτη και αυτές τις
τοµές προωθούµε. Στόχος σε βάθος χρόνου είναι σταδιακά να
αποκατασταθούν οι αδικίες, να ενισχυθούν τα ευαίσθητα κοι-
νωνικά στρώµατα και να επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη.
Παράλληλα,  προωθούνται µέτρα και κυρώσεις για αυτούς που
τα προηγούµενα χρόνια φοροδιέφευγαν και δρούσαν εις
βάρος του ελληνικού λαού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, «εν µια νυκτί», αποφάσισε να ανα-
τρέψει ολόκληρους οικογενειακούς προËπολογισµούς, δίχως
να έχει κανένα απολύτως πρόγραµµα και σχεδιασµό. Στην
αγωνία της να δείξει «το καλό της πρόσωπο» απέναντι στις
απαιτήσεις της τρόικας, για περικοπή των µισθολογικών δαπα-
νών, πήρε την απόφαση να περικόψει κατά περίπου 30% τους
µισθούς και τις συντάξεις. Μια απόφαση που σε συνδυασµό µε
την αύξηση των φορολογικών συντελεστών αλλά και των υπό-
λοιπων δυσβάστακτων µέτρων που έλαβε (αύξηση ειδικού
φόρου στα καύσιµα, κατάργηση η µείωση των δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα, αδείας κλπ.) έχει οδηγήσει σε µεγάλη απώλεια
της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών. Είναι προφανές
πως σε καµία περίπτωση δεν είµαστε υπέρ τέτοιου είδους οικο-
νοµικών µέτρων. Μια οριζόντια περικοπή µισθών και συντάξεων
είναι άδικη και έχει διαφορετική επίπτωση σε κάθε νοικοκυριό.
Η οικονοµική πολιτική δεν ασκείται µε «φιρµάνια». Σίγουρα θα
πρέπει να βοηθήσουµε όλοι στην δύσκολη αυτή περίοδο που
διανύει η χώρα µας, αλλά καθένας θα πρέπει να βοηθήσει στο
βαθµό που µπορεί, δίχως να πλήττεται η οικονοµική του βιωσι-
µότητα.
Σε ότι αφορά την εθνική µας περιουσία, έχουµε επανειληµµέ-
νως αναφέρει η Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και εγώ προσωπικά,
πως δεν πωλείται τίποτα. Η Κυβέρνηση ήταν αυτή που δια της
τρόικας µίλησε για όπως – όπως ξεπούληµα, λιµανιών, οργανι-
σµών κλπ. Εµείς µιλάµε για αξιοποίηση της εθνικής µας περιου-
σίας και χρησιµοποίησή της ως εργαλείο για να περάσουµε σε
αναπτυξιακή τροχιά. Οτιδήποτε άλλο είναι έξω από τη δική µας
λογική.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
Αν µε ρωτάτε για κάποια ενδεχόµενη καθυστέρηση της εκκρε-
µούσας απόφασης των δικαστηρίων, θα σας θυµίσω ότι η λει-
τουργία της δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητη. Όσον αφορά την
ουσία της εκδικαζοµένης υπόθεσης, αν δηλαδή θα δικαιωθεί ή
θα απορροφηθεί η αίτηση ακύρωσης των περικοπών των
µισθών και συντάξεων, αυτό θα το αποφασίσουν τα ελληνικά
δικαστήρια µόνα τους, χωρίς την οποιαδήποτε παρεµβολή
εξωδικαστικών παραγόντων. Η πολιτική κατά συνέπεια δεν
µπορεί και δεν πρέπει να παρέµβει. Αυτός είναι ο σωστός δρό-

µος. Από πολιτικής άποψης οφείλω βέβαια να τονίσω, ότι η
οικονοµική πολιτική του κυρίου Παπανδρέου είναι αφενός ανα-
ποτελεσµατική και αφετέρου σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.
Το τονίζω αυτό, καθώς οι περικοπές που αποφάσισε η Κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ έπληξαν αποκλειστικά τα χαµηλότερα εισο-
δηµατικά στρώµατα, χωρίς να δώσουν όµως την οποιαδήποτε
λύση στο πρόβληµα των κρατικών εσόδων. Αυτό καταδεικνύει,
ότι ασχέτως µε το τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια επί της
αιτήσεως, η σωστή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί
έστω και από εδώ και πέρα ακούει στο όνοµα ανάπτυξη και όχι
περικοπές µισθών και συντάξεων.      

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Οι καθυστερήσεις της ελληνικής δικαιοσύνης σε τόσο σηµαντι-
κά θέµατα είναι πραγµατικά αδικαιολόγητες. Η προσωπική µου
άποψη είναι ότι όντως παραβιάζονται βασικές αρχές της νοµο-
λογίας της χώρας µας, παραβιάζεται σαφώς η εργατική νοµο-
θεσία της χώρας µας, παραβιάζονται οι συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και αφαιρούνται µε πρωτοφανή τρόπο περιουσιακά
δικαιώµατα των Ελλήνων Πολιτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως
περιµένω και εγώ µε ενδιαφέρον την απόφαση της ελληνικής
δικαιοσύνης και το σκεπτικό µε το οποίο θα υποστηρίξει την
όποια απόφασή της. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ
Η Κυβέρνηση δίνει συνεχώς τη µάχη για την ισχυροποίηση της
εθνικής κυριαρχίας. Κατ’ επανάληψη έχει προβεί ο Πρωθυ-
πουργός σε εξαγγελίες αξιοποίησης δηµόσιας περιουσίας στα
πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι σε «ξεπούληµα» της
χώρας. Βασικός µας στόχος ήταν να ξεφύγουµε από τον κίνδυ-
νο της χρεοκοπίας και όχι να µπούµε σε καινούριους. Η κινδυ-
νολογία δεν έχει καµία θέση στην εθνική µάχη για την αποκα-

τάσταση της εθνικής κυριαρχίας και της διεθνούς αξιοπιστίας.

∆είτε την απάντηση του Γιώργου Βλάχου, στην προηγούµε-
νη ερώτηση (ερώτηση 3), καθώς απάντησε αθροιστικά στα
ερωτήµατα 3 και 4. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
Ο κύριος Κασιµάτης καλά κάνει και αναδεικνύει το ζήτηµα που
δηµιουργείται από την παράγραφο πέντε του άρθρου 14. Η
Νέα ∆ηµοκρατία έχει επανειληµµένα τονίσει, ότι αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα ο απεγκλωβισµός της χώρας από τα
δεσµά του µνηµονίου. Και αυτό όχι µόνο, διότι υπάρχει ο κίνδυ-
νος να αναγκαστούµε να παραιτηθούµε από ενστάσεις εθνικής
κυριαρχίας, αλλά διότι πολύ πριν από µία τέτοια περίπτωση, η
χώρα και ο λαός θα έχουν βρεθεί στην πλήρη εξαθλίωση. Οφεί-
λουµε να συνειδητοποιήσουµε, ότι η σηµερινή κατάσταση
απαιτεί µία ολοκληρωµένη εθνική προσπάθεια, στην οποία όλοι
θα συµβάλουν, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Η σηµερινή
Κυβέρνηση, δυστυχώς έχει ρίξει όλο το βάρος στους αδύνα-
µους, αφήνοντας τους βασικούς υπαίτιους στο απυρόβλητο,
ενώ περιορίζεται αποκλειστικά σε εισπρακτικά µέτρα έχοντας
διαγράψει πλήρως τον όρο Ανάπτυξη από το λεξιλόγιο της
χώρας. Πρόκειται για µία καταστροφική συνταγή άσκησης
πολιτικής εξουσίας, που πρέπει να σταµατήσει εδώ και τώρα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έχω δηλώσει πολλές φορές δηµόσια τόσο στην Βουλή όσο και
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ότι ένας από τους πλέον
επαίσχυντους όρους του Μνηµονίου είναι ο ενυπόθηκος ουσια-
στικά δανεισµός ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Η
υιοθέτηση του βρετανικού δικαίου, η ανάθεση σε δικηγορική
εταιρεία της Βρετανίας της σύνταξης των όρων του Μνηµονί-
ου και η αποδοχή όρων υποθήκευσης εθνικής γης και παραχώ-
ρησης κυριαρχικών δικαιωµάτων σε περίπτωση αδυναµίας
αποπληρωµής του χρέους, είναι όχι απλώς πρωτοφανής διαδι-
κασία στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο αλλά καταφανώς παραβιάζει τα εθνι-
κά µας δικαιώµατα, την εθνική µας κυριαρχία και θέτει υπό
αµφισβήτηση ακόµα και την εδαφική µας κυριαρχία. Είµαι από
αυτούς που τοποθετήθηκαν για αυτό το σκέλος των Συµβάσε-
ων από την πρώτη στιγµή και αυτό είναι ευρέως γνωστό. Σε
κάθε περίπτωση χαίροµαι που οι απόψεις µου βρίσκουν νοµική
υποστήριξη από τον κ. Κασιµάτη και ταυτόχρονα λυπάµαι πάρα
πολύ για την κατάντια της ελληνικής κυβέρνησης και του κόµ-
µατος στο οποίο µέχρι πρότινος ανήκα. ∆υστυχώς αν και έλπι-
ζα να µην δικαιωθώ, αποδεικνύεται ότι η χώρα µας ούτε δια-
πραγµατεύτηκε, ούτε έθεσε κόκκινες γραµµές, ούτε καν επικα-
λέστηκε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο προκειµένου να προστατέψει τα
αναµφισβήτητα δικαιώµατα του ελληνικού λαού και του ελληνι-
κού κράτους. Ο κίνδυνος για την χώρα µας είναι πράγµατι
τεράστιος σήµερα. Τις λύσεις όµως και τις διεξόδους οφείλει
να της δώσει ο ελληνικός λαός ο οποίος ούτε ρωτήθηκε ούτε
βέβαια συµφώνησε σε αυτές τις Συµβάσεις. Η κυβέρνηση δεν
έχει την δηµοκρατική νοµιµοποίηση για να εφαρµόσει την πολι-
τική που ακολουθεί και αυτός είναι ο λόγος που ως Πανελλήνιο
Άρµα Πολιτών έχουµε ζητήσει ήδη επανειληµµένως την προ-
σφυγή στις κάλπες.  
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Ερώτηση: Από το Νοέµβριο του 2010

εκκρεµεί η έκδοση απόφασης από τα ελλη-

νικά δικαστήρια για την αίτηση ακύρωσης

όσον αφορά τις περικοπές µισθών και

συντάξεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τον κ.

Κασιµάτη, παραβιάζουν βασικές αρχές της

νοµολογίας της Ελλάδας, της Ευρώπης

και του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων

του Ανθρώπου. Ποια είναι η θέση σας;

ΤΟ ΘΕΜΑ

Ερώτηση: Ο κ. Κασιµάτης τόνισε πως εάνµελετήσει κανείς διεξοδικά τη Σύµβαση,θα διαπιστώσει πως ενώ το άρθρο 4 λέειπως δεν µας επιβάλλονται δεσµεύσεις γιατο χρέος µας, έρχεται από κάτω ένας όρος,
ο οποίος δεσµεύει την εθνική µας περιου-σία. Συγκεκριµένα, έχει επιβληθεί όροςπαραίτησης από ενστάσεις εθνικήςκυριαρχίας «άνευ όρων και αµετακλήτως»(άρθρο 14(5)). Ο όρος αυτός τίθεται για πρώτη φοράστην ιστορία του ∆ιεθνούς ∆ικαίου σε ∆ιε-

θνής Σύµβαση και παραβιάζει όλες τιςπεριπτώσεις συµβατικής ισότητας. Είστεενήµερος για τον τεράστιο κίνδυνο στονοποίο βρίσκεται η χώρα µας;



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ
Με  βάση τις δεδοµένες συνθήκες, την σκληρή πραγµατικότη-
τα από την επικείµενη χρεοκοπία και τη χαµένη αξιοπιστία, η
κυβέρνηση έπραξε και πράττει µε πρωταρχικό µέληµα την
ανόρθωση της χώρας. ∆ιαλέξαµε την υπεύθυνη και δύσκολη
λύση να διαχειριστούµε τα βάρη του παρελθόντος και να αλλά-
ξουµε τα κακώς κείµενα. Τώρα θέτουµε τις βάσεις που θα οδη-
γήσουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην αποκατάσταση της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και στην προοπτική της Ελλάδας. Είναι ο
δύσβατος δρόµος που οδηγεί την Ελλάδα στο µέλλον. Η
κυβέρνηση συµµερίζεται την αγωνία των πολιτών για την αντι-
µετώπιση του δηµοσιονοµικού και αναπτυξιακού προβλήµατος
της χώρας, για αυτό και υποστηρίζει τον ανοιχτό διάλογο που
προκύπτει από διαδικασίες όπως η δηµόσια διαβούλευση και η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όλες οι προτάσεις  είναι εποικοδο-
µητικές και ευπρόσδεκτες. Μέσω συναίνεσης και συνεννόησης
µπορούµε να ξεπεράσουµε την κρίση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Νέα ∆ηµοκρατία, συνεπής στους πολιτικούς της λόγους
αλλά και απέναντι στους πολίτες, από πολύ νωρίς είχε επανε-
κτιµήσει τη δυσµενή επίπτωση που θα έχει για την χώρα µας η
παγκόσµια ύφεση και για το λόγο αυτό, στην έκθεση της ∆ΕΘ
το 2009, ο Κώστας Καραµανλής είχε εξαγγείλει συγκεκριµένα
µέτρα λιτότητας τα οποία θα βοηθούσαν την Ελληνική οικονο-
µία, να έχει τις λιγότερο δυνατές απώλειες και σταδιακά να την
επανέφεραν σε τροχιά ανάπτυξης. 
Η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τότε είχε επικρίνει τις προ-
εκλογικές δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας λέγοντας «λεφτά
υπάρχουν». Με το πέρας µόνο λίγων µηνών µετά τις εκλογές,
το ΠΑΣΟΚ ανακάλεσε και χωρίς να συµβουλευτεί ή να ζητήσει
τη γνώµη των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, έθεσε τη χώρα
υπό την οµηρία και τις ορέξεις της τρόικας. 
Φαίνεται πως η Κυβέρνηση, ήξερε και ήθελε να πάµε εκεί γι’
αυτό και αµέσως µετά τις εκλογές, δεν έκανε την παραµικρή
ενέργεια για να αποτρέψει αυτή την πορεία. Τα αποτελέσµατα
της λανθασµένης αυτής πολιτικής, δεν άργησαν να φανούν.
Σήµερα η έξοδος της χώρα µας από την κρίση, µε το συγκεκρι-
µένο µοντέλο οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείται, φαντά-
ζει ανέφικτη και το πακέτο µέτρων αναποτελεσµατικό και κοι-
νωνικά άδικο. 
Η χώρα µας έχει βυθιστεί σε βαθιά ύφεση, σε επιδείνωση των
δηµοσιονοµικών µεγεθών, σε κατακερµατισµό του εµπορίου,
σε αφανισµό των επιχειρήσεων, σε συρρίκνωση των εισοδηµά-
των των πολιτών, σε έκρηξη της ανεργίας, σε διάλυση της κοι-
νωνικής συνοχής. Οι αποκλίσεις έναντι των στόχων του µνηµο-
νίου, είναι σίγουρο πλέον πως θα οδηγήσουν στη λήψη νέων
µέτρων, ακόµα πιο επώδυνων χωρίς εγγυηµένο αποτέλεσµα.
Από την πρώτη στιγµή η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµα-
ράς, έκρουσαν το κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση,
λέγοντας πως πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετικό µείγµα πολι-
τικής. Και πάλι όµως η Κυβέρνηση κράτησε την ίδια αλαζονική
στάση προσπαθώντας να πείσει τους πάντες για την επιτυχία
του προγράµµατός της. 
Σήµερα που η κατάσταση είναι ακόµη πιο δυσµενής, πρέπει
άµεσα να επαναδιαπραγµατευτούµε τους όρους του µνηµονί-
ου –κάτι που δεν έκανε σε κανένα σηµείο η σηµερινή Κυβέρνη-
ση- για να µπορέσουµε να επανεκκινήσουµε την Ελληνική οικο-
νοµία. Να υιοθετήσουµε αναπτυξιακά µέτρα που θα τονώσουν
την Ελληνική παραγωγή, να αξιοποιήσουµε τα κοινοτικά κονδύ-
λια και να καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή.
Όπως βλέπεται, εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, πολιτική βού-
ληση από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν υπάρχει.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
Σαφέστατα υπάρχει κάποια καλύτερη λύση. Την διατύπωσε η
Νέα ∆ηµοκρατία πριν από ένα έτος στο Ζάππειο 1, και θα την
επαναδιατυπώσει στις 12 Μα�ου στο Ζάππειο 2. Η Νέα ∆ηµο-
κρατία και ο αρχηγός της ο Αντώνης Σαµαράς, έχουµε πάρει
ξεκάθαρή θέση απέναντι στις πολιτικές που εφάρµοσε το
ΠΑΣΟΚ από τις 4 Οκτωβρίου του 2009 και έπειτα, όταν ανέλα-
βε την εξουσία και δροµολόγησε από την επόµενη ηµέρα την
πλήρη παράδοση της χώρας στα χέρια των κερδοσκόπων και
των ξένων οικονοµικών συµφερόντων. Ως αξιωµατική αντιπολί-
τευση, έχουµε καταθέσει µία ολοκληρωµένη πρόταση στους
Έλληνες πολίτες, που αφορά τόσο στις κρίσιµες µεταρρυθµί-
σεις που έχει ανάγκη ο τόπος, όσο βέβαια και στις αναπτυξια-
κές διαστάσεις που η σηµερινή Κυβέρνηση αγνοεί πλήρως.
Πιστεύουµε ακράδαντα, ότι για να αναστραφεί η λάθος πορεία
που ακολουθεί σήµερα ο κύριος Παπανδρέου, απαιτείται ένα
διαφορετικό µείγµα πολιτικής, που θα περιλαµβάνει µείωση
φορολογικών συντελεστών, απαλοιφή διαφόρων περικοπών
από τα πιο αδύναµα οικονοµικά στρώµατα όπως είναι οι συντα-
ξιούχοι και οι µισθωτοί, ενέσεις ρευστότητας στην αγορά ώστε
αυτή να απεγκλωβιστεί από το σηµερινό της αδιέξοδο, όπως
και δέσµη µέτρων που θα εστιάζει στον αναπτυξιακό χαρακτή-
ρα της πολιτικής και όχι στον καθαρά εισπρακτικό που ακολου-
θεί σήµερα το ΠΑΣΟΚ. Στόχος µας είναι να µπορέσει η χώρα
να σταθεί εκ νέου στα πόδια της χωρίς την βοήθεια – και κατά
συνέπεια τα δεσµά – ξένων κεφαλαίων και κέντρων λήψης απο-
φάσεων.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η στάση µου και η επιχειρηµατολογία µου ένα χρόνο τώρα,
αποδεικνύει ότι όχι απλώς δεν ήταν απαραίτητες αυτές οι πολι-
τικές που ανερυθρίαστα υιοθέτησε η κυβέρνηση, αλλά επιπρό-
σθετα ότι δηµιουργούν πολλά περισσότερα προβλήµατα και
αδιέξοδα σε οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο χωρίς

µάλιστα να λύνουν και τα προβλήµατα που υποτίθεται ότι µας
υποχρεώνουν να ακολουθήσουµε αυτές τις πολιτικές. Σήµερα
όλοι κλαίνε στα αποκα�δια µιας ολέθριας πολιτικής. Οι αποφά-
σεις για το Μνηµόνιο ήταν πριν ένα χρόνο µονόδροµος και η
µόνη λύση. Ιδού που µας οδήγησαν όµως οι φωστήρες µε τους
µονόδροµούς τους! Τα Μνηµόνια και όλα όσα αυτά προβλέ-
πουν, µεγεθύνουν τα υπαρκτά προβλήµατα της χώρας και όσο
και αν κάποιοι αρνούνται να το παραδεχτούν αποδεικνύονται
καταστροφικά και για την χώρα και για τον ελληνικό λαό.
Λύσεις υπάρχουν και µάλιστα εντός του πλαισίου της ΕυρωπαÊ-
κής Ένωσης, µε επαναδιαπραγµάτευση του δηµοσίου εξωτερι-
κού χρέους ώστε αυτό να είναι βιώσιµο, µε εξορθολογισµό της
λειτουργίας του κράτους και έλεγχο κυρίως των υπερκοστολο-
γήσεων και των άχρηστων προµηθειών, µε περιορισµό των
κάθε λογής επιτροπών και διοικητικών συµβουλίων που µεγε-
θύνουν τα ελλείµµατα, µε κατάργηση οργανισµών που δεν εξυ-
πηρετούν κανένα σκοπό πέρα από τα µικροκοµµατικά συµφέ-
ροντα. 
Με έλεγχο της φοροδιαφυγής και αναµόρφωση του φορολογι-
κού συστήµατος ώστε αυτό να είναι φιλικό προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. Με υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής,
µε στρατηγικές δηµόσιες επενδύσεις, µε αξιοποίηση και όχι
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και των κερδοφόρων
∆ΕΚΟ, µε υποστήριξη στον πολιτισµό και τον τουρισµό. Λύσεις
υπάρχουν πολλές ακόµα και σήµερα και τις έχουµε προτείνει.
Η κυβερνώσα τάξη της χώρας δεν τις υιοθετεί. Οι απολογητές
της κυβερνώσας τάξης κάνουν ότι δεν ακούν. Ξαναλέω δεν πει-
ράζει. Θα αναγκαστούν όµως να ακούσουν γιατί θα το επιβάλει
ο λαός συντόµως. 
Για να εφαρµοστούν οι λύσεις αυτές χρειάζεται η όποια κυβέρ-
νηση να θέσει ως προτεραιότητα τα συµφέροντα του ελληνι-
κού λαού και να µην αρκείται στις εντολές των ξένων τεχνοκρα-
τών που κόπτονται για την εξυπηρέτηση ξένων προς τον ελλη-
νικό λαό συµφερόντων.      
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Ερώτηση: Τελικά πιστεύετε ότι όλες

αυτές οι ενέργειες, στις οποίες έχει προ-

βεί η σηµερινή κυβέρνηση, ήταν αυτές

που όντως έπρεπε να γίνουν ή υπάρχει

κάποια καλύτερη λύση; 
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Ô
ï êá ëï êáß ñé ðëç óéÜ æåé. Ìé êñïß  ìïõ öß ëïé å ôïé -

ìá óôåß ôå ãéá ÷á ñÜ, îå ãíïéá óéÜ êáé á ôå ëåß ù ôåò

þ ñåò ðáé ÷íé äéïý! Êáé âÝ âáéá èÜ ëáó óá! Ìå Ý -

íáí ü ñï á ãá ðç ôïß ãï íåßò:èÜ ëáó óá  ìå á óöÜ ëåéá!

Ãé áõ ôü å ðé âëÝ ðå ôå ôá ðáé äéÜ óáò óõ íå ÷þò á íå îÜñ ôç -

ôá á ðü ôéò êï ëõì âç ôé êÝò ôïõò é êá íü ôç ôåò. ´Ï ôáí ìé -

êñÜ ðáé äéÜ åß íáé ìÝ óá Þ äß ðëá óôçí èÜ ëáó óá, èá ðñÝ -

ðåé íá åß óôå ôü óï êï íôÜ ôïõò , þ óôå íá ìðï ñåß ôå íá

ôá áã ãß æå ôå êÜ èå óôéã ìÞ. Ãéá ôá ìå ãá ëý ôå ñá ðáé äéÜ,

äåí ÷ñåéÜ æå ôáé ôü óï êï íôé íÞ ðá ñá êï ëïý èç óç, áë ëÜ

êáé ðÜ ëé äåí ôá á öÞ íå ôå íá á ðï ìá êñõí èïýí ðï ëý.

Ðü ôå åß íáé ï êá ôÜë ëç ëïò ÷ñü íïò íá ìðåé Ý íá ìù ñü

óôç èÜ ëáó óá;

Ãý ñù óôçí ç ëé êß á ôùí 6 ìç íþí, Ý íá ìù ñü ìðï ñåß íá

÷á ñåß ôçí å ðá öÞ ìå ôç èÜ ëáó óá. Ìðáß íïõ ìå óé ãÜ óé -

ãÜ êñá ôþ íôáò ôï ìù ñü óôçí á ãêá ëéÜ ìáò. Êá ëü åß íáé

íá ôï âãÜ ëïõ ìå á ðü ôç èÜ ëáó óá ðñéí áñ ÷ß óåé íá

êñõþ íåé, ðå ñß ðïõ óôá 10 ëå ðôÜ. Äåí á ðá ãï ñåý å ôáé

íá ìðåé óôç èÜ ëáó óá Ý íá ìé êñü ôå ñï âñÝ öïò ,áë ëÜ

ìÜë ëïí äåí èá ìðï ñÝ óåé íá êá ôá ëÜ âåé êÜ ðïéá é äéáß ôå -

ñç äéá öï ñÜ á ðü ôï êá èç ìå ñé íü ôïõ ìðá íÜ êé.

Ìçí îå ÷íÜ ôå:   
-Íá Ý ÷ïõí ðå ñÜ óåé 3 þ ñåò á ðü Ý íá ðëÞ ñåò ãåý ìá ãéá

íá ìðïý ìå óôç èÜ ëáó óá êáé 1 þ ñá á ðü Ý íá å ëá öñý

ãåý ìá.
-Óôïí Þ ëéï á ðá ñáß ôç ôá öï ñÜ ìå á íôé ç ëéá êü, êá ðÝ ëï,

ãõá ëéÜ ç ëß ïõ êáé á íïé ÷ôü ÷ñù ìï ìá êü ìðëïõ æÜ êé.

-ÐÜ ìå ãéá ìðÜ íéï ðñéí ôéò 11 ôï ðñùß êáé ìå ôÜ ôéò 4 ôï

á ðü ãåõ ìá.

-Áí ôá ðáé äéÜ êÜ íïõí âïõ ôéÝò ,óé ãïõ ñåõ ôåß ôå ü ôé ôá

íå ñÜ åß íáé âá èéÜ êáé äåí õ ðÜñ ÷ïõí âñÜ ÷éá Þ áé÷ ìç -

ñÝò ðÝ ôñåò.

-Ôá âñÝ öç ìÝ ÷ñé 6 ìç íþí äåí ðñÝ ðåé íá å êôß èå íôáé

óôïí Þ ëéï.

-Ðß íïõ ìå ðï ëý íå ñü, ðñï ôé ìÜ ìå öñïý ôá êáé ëá ÷á -

íé êÜ. 

Á ãá ðç ôïß ãï íåßò,
Τþ ñá ðïõ ðëç óéÜ æåé ôï êá ëï êáß ñé áò ðñï óðá èÞ óïõ -

ìå êé å ìåßò íá æÞ óïõ ìå ëß ãï á ðü ôçí ðáé äé êÞ á íå ìå ëéÜ

êáé íá ðáß îïõ ìå ìå ôá ðáé äéÜ ìáò.

-Áò á öÞ óïõ ìå ôá ðáé äéÜ íá ÷á ñïýí óôçí öý óç. Ôï

ðáé ÷íß äé óôçí  ý ðáé èñï ìðï ñåß íá èå ù ñç èåß «åì âü -

ëéï» êá ôÜ ôçò ðá ÷õ óáñ êß áò, ôïõ Üã ÷ïõò êáé ôùí êáñ -

äéáã ãåéá êþí íï óç ìÜ ôùí.

-Äéá âÜ æå ôáé êÜ ôé óôï ðáé äß óáò ü óï ðéï óõ ÷íÜ ìðï ñåß -

ôå. Ïé Ý ñåõ íåò äåß ÷íïõí ü ôé ç á íÜ ãíù óç âé âëß ùí åß íáé

Ý íáò óôá èå ñüò ðñï ãíù óôé êüò ðá ñÜ ãï íôáò ãéá ôçí

ó÷ï ëé êÞ å ðé ôõ ÷ß á.

ÔÝ ëïò íá èõ ìÜ óôå ðùò ç ó÷Ý óç ìå ôï ðáé äß ìáò ÷ôß -

æå ôáé ìÝ óá á ðü ôïí ÷ñü íï ðïõ ìïé ñá æü ìá óôå ìá æß

ôïõ. Âñåß ôå ôñü ðïõò íá ðåñ íÜ ôå êá ëÜ ìå ôá ðáé äéÜ

óáò, ðñï óðá èÞ óôå íá äåß ôå ôç æù Þ ìå ôá ìÜ ôéá, ôï

ìõá ëü êáé ôçí øõ ÷Þ ôùí ðáé äéþí óáò. Ðá ñá êï ëïõ èÞ -

óôå á ðü êï íôÜ ôï èáý ìá ôçò öý óçò ðïõ ëÝ ãå ôáé áý -

îç óç êáé äéÜ ðëá óç, ôï ìå ãÜ ëù ìá ôùí ðáé äéþí óáò.

Καλό καλοκαίρι 

Ελεάννα Στεφανοπούλου

(Παιδίατρος)

email. estefanopoulou@yahoo.gr

Απλές & Χρήσιµες
συµβουλές για ένα όµορφο καλοκαίρισυµβουλές για ένα όµορφο καλοκαίρι
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THOR
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΑΣΛΕΙ ΜΙΛΕΡ, ΖΑΚ ΣΤΕΝΤΖ
Παίζουν: ΡΕΝΕ ΡΟΥΣΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ, ΝΑΤΑΛΙ ΠΟΡΤΜΑΝ,
ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ 
Είδος Ταινίας: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Σινεµά

Απολυµένη
Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρχαδάκης 
Φωτισµοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Σκηνικά-επιµέλεια κοστουµιών: Μυρτώ Αναστασοπούλου
Μουσική επιµέλεια: Αντώνης Καχριµάνης
Βοηθός σκηνοθέτη: ∆ηµήτρης Γκουτζαµάνης
Βοηθός σκηνογράφου: Λίλα Μαλεβίτη
Ερµηνεύει: Μαρία Γεωργιάδου

Τ
ο Navy Style αποτελεί ένα από τα
ωραιότερα µέρη για να αποδράσει
κανείς το καλοκαίρι που αρχίζει να

µας δείχνει τις πρώτες ηλιαχτίδες του. Το
ξύλινο deck, η απόσταση αναπνοής από τη
θάλασσα σε συνδυασµό µε τη µαγευτική
‘µπλε’ θάλασσα σε όλο τον κόλπο του
Πόρτο-Ράφτη και το καλόγουστο ντεκόρ,
κάνουν το Navy style να ξεχωρίζει στη
λίστα των café-bars. 
Είναι ανοιχτό καθηµερινά από το πρωί, µας
σερβίρει τον πρώτο καφέ µε θέα τη θάλασ-
σα σε συνδυασµό µε το όµορφο αεράκι
που χτυπά στο πρόσωπό µας και µας
ξυπνά.
Για τους λάτρεις της παραλίας, το Navy
Style διαθέτει αναπαυτικές ξαπλώστρες
που µας προκαλούν για την απόλυτη χαλά-
ρωση απολαµβάνοντας ταυτόχρονα
παγωµένα ροφήµατα, πλούσιους σε
άρωµα φυσικούς χυµούς, καθώς και ελα-
φριά γεύµατα κυριολεκτικά πάνω στην
αµµουδιά, κάτω από τις ψάθινες οµπρέ-
λες. Ένας τέλειος συνδυασµός που αµέ-

σως δηµιουργεί την εντύπωση πως βρι-
σκόµαστε σε κάποιο µακρινό, τροπικό
νησί. Το σίγουρο είναι πως δε θα σας λεί-
ψει τίποτα όσο απολαµβάνετε τον ήλιο
κάνοντας ηλιοθεραπεία ή παίζοντας ρακέ-
τες, αφού η πλήρως οργανωµένη παραλία
µε τις αναπαυτικές ξαπλώστρες, τις
οµπρέλες και το εξυπηρετικό σέρβις,
εγγυούνται µία όµορφη και χαλαρωτική
µέρα για εσάς. 
Και βέβαια, όταν πέφτει το φως της ηµέ-
ρας, το Navy Style δεν σταµατάει τη λει-
τουργία του, απεναντίας, καλεί όλους τους
νυχτόβιους να διασκεδάσουν µέχρι τελι-
κής πτώσης, καθώς η διασκέδαση κρατάει
µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα,
στον εσωτερικό του χώρο στήνονται και
φοβερά πάρτι µε ελληνική και ξένη µουσι-
κή που σας υπόσχονται αξέχαστες στιγ-
µές!

Αγίας Μαρίνας 50,
Αυλάκι - Πόρτο Ράφτη, 
τηλ.: 22990-75675

Navy Style Θέατρο

Από τον πλανήτη Όσγκαρ ετοιµαστείτε για µια κατακόρυφη βου-
τιά στο δικό µας, πλανήτη Γη. Ο Θορ, ο… βροντερά δυνατός,
αλλά αλαζόνας Βίκινγκ µε το χαρακτηριστικά ογκώδες σφυρί,
εξορίζεται από τον πατέρα του Οντίν στη Γη όπου, χωρίς µνήµη
του µεγαλείου του, αναγκάζεται να µάθει να ζει µε τους ανθρώ-
πους. Εκεί γνωρίζεται µε µια όµορφη επιστήµονα, την οποία και
ερωτεύεται παράφορα, ενώ παράλληλα, µαθαίνει να χρησιµοποι-
εί τις δυνάµεις του για το καλό των θνητών, ώσπου έρχεται αντι-
µέτωπος µε τους πλέον επικίνδυνους εχθρούς που επιστρατεύ-
ουν τις σκοτεινές δυνάµεις του Όσγκαρ για να κυριαρχήσουν στη
Γη-κι όχι µόνο. 

ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, CLUBS&BARS

Η Μαριέτα, που ήταν κοσµικογράφος σε life
style περιοδικό, συναναστρεφόταν µε την
αφρόκρεµα των πλουσίων και είχε πιστέψει
πως ο κόσµος τους είναι και δικός της. Η
απόλυση τής διαλύει απότοµα κάθε ψευδαί-
σθηση. Όλες οι πόρτες κλείνουν και η
Μαριέτα διαπιστώνει πως ...το πάρτι τελείω-
σε. Οι ντουλάπες της είναι γεµάτες µε πανά-
κριβα ρούχα αλλά το ψυγείο της άδειο. Κι
όχι µόνο αυτό. Συνειδητοποιεί πως όλη της
η ζωή είναι -και ήταν- άδεια από έρωτα,
αγάπη, τρυφερότητα.
«Υπάρχει ζωή µετά την απόλυση;» αναρω-
τιέται η Μαριέτα µε αγωνία, άδειο στοµάχι,
αλλά και αξιοπρέπεια. Και µε τις τελευταίες
θερµίδες που της έχουν αποµείνει στο
µυαλό αναζητάει τη λύση για την...έξοδο

από την κρίση!

Νέο Ελληνικό Θέατρο-Γιώργος Αρµένης
Σπύρου Τρικούπη 34 & Κουντουριώτου,
10683 Εξάρχεια, 
Τηλ: 210-8253489, 8817941
http:www.armenis.gr

Ηµέρες και ώρες παραστάσεων
Πέµπτη: 20:00 (λαÊκή)
Παρασκευή: 21:30
Σάββατο: 21:30
Κυριακή: 20:00

Τιµές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20 €
Φοιτητικό: 15 €
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ΓΕΥΣΗ 

Â
ñß óêå ôáé êï íôÜ óôá íï ôéï á íá ôï ëé êÜ
ðá ñÜ ëéá Áô ôé êÞò óå Ý íá ìá ãåõ ôé êü
ìÝ ñïò ðïõ ìïéÜ æåé ìå êïì ìÜ ôé íç -

óéïý. Ôï é äéáß ôå ñá á ãá ðç ôü áõ ôü óôÝ êé å ðù -
íý ìùí, óáò êá ëåß íá á öå èåß ôå óôéò ðëïõ óéï -
ðÜ ñï ÷åò á ðï ëáý óåéò ðïõ èá óáò ðñï óöåñ -
èïýí, ìå öü íôï ôï á ðÝ ñá íôï ãá ëÜ æéï ôçò
èÜ ëáó óáò ôïõ Óá ñù íé êïý. Óå óõí äõá óìü
ìÜ ëé óôá ìå ôçí êá ëá ìù ôÞ êáé ôçí øÜ èé íç êá -
ñÝ êëá ðïõ Ý ÷ïõí ðï -
ëý Ý îõ ðíá å ðé ëå ÷èåß,
÷á ñß æïõí ôç ìï íá äé êü -
ôç ôá óôï å óôéá ôü ñéï
êáé äéá ôç ñïýí ôï ðá -
ñá äï óéá êü ôïõ óôõë. 
ÓÞ ìå ñá á ðï ôå ëåß ôï
ìï íá äé êü å óôéá ôü ñéï óôçí ðá ñá ëß á ðïõ äéá -
ôç ñåß ôï óõ ãêå êñé ìÝ íï ÷á ñá êôç ñé óôé êü, ãå -
ãï íüò ðïõ á ãá ðÜ ï êü óìïò êáé öáß íå ôáé íá
ôï ðñï ôé ìÜ ãé’ áõ ôü. 
Ôï ìõ óôé êü ôçò å ðé ôõ ÷ß áò Ý ÷ïõí á íá êá ëý øåé
å äþ êáé äå êá ðÝ íôå ÷ñü íéá ôá ìÝ ëç ôçò ïé êï -
ãÝ íåéáò, ôá ï ðïß á ý óôå ñá á ðü ôçí á ðþ ëåéá
ôïõ ðá ôÝ ñá ôïõò äéá ôç ñïýí ôçí ðá ñÜ äï óç.
Å êåß íïò ôïõò Ý ìá èå ðùò ðñÝ ðåé íá ëåé ôïõñ -
ãåß Ý íáò óù óôüò å óôéÜ ôï ñáò êáé áð’ ü ôé öáß -
íå ôáé, ôá Ý ÷ïõí êá ôá öÝ ñåé ðå ñß öç ìá.  
Ïé ÷á ìç ëÝò ôé ìÝò óå óõí äõá óìü ìå ôçí Ü ñé -
óôç ðïéü ôç ôá ôùí ðá ñá äï óéá êþí öá ãç ôþí,

ôá ï ðïß á öôéÜ ÷íï íôáé äéá ÷åé ñüò ôçò êõ ñß áò
Âá óé ëé êÞò, ôçò ìç ôÝ ñáò ôçò ïé êï ãÝ íåéáò, êá -
èé óôïýí ôï å óôéá ôü ñéï å îáé ñå ôé êÞ å ðé ëï ãÞ. 
¾ óôå ñá á ðü 30 ï ëü êëç ñá ÷ñü íéá å ìðåé ñß -
áò, ãíù ñß æåé ðëÝ ïí ðï ëý êá ëÜ ôéò ðñï ôå -
ñáéü ôç ôåò êáé ôéò á ðáé ôÞ óåéò óáò óôï öá ãç -
ôü. Õ ðÝ ñï ÷åò óõ íôá ãÝò ìå öñÝ óêá èá ëáó -
óé íÜ êáé øÜ ñéá, äñï óå ñÝò óá ëÜ ôåò, å îáß óéá
ï ñå êôé êÜ, ç äéÜ óç ìç ãá ñé äï ìá êá ñï íÜ äá êáé

ôï ìõ äï ðß ëá öï óõ ìðå ñé ëáì âÜ íï íôáé óôï
ðï ëý ðñï óå êôé êÜ å ðé ëåã ìÝ íï ìå íïý, å íþ äå
ëåß ðïõí  êáé ðéÜ ôá ìå óõ íôá ãÝò ãéá ü óïõò
ðñï ôé ìïýí ôï êñÝ áò êáé ôá æõ ìá ñé êÜ. Ìå ãÜ -
ëç ðïé êé ëß á õ ðÜñ ÷åé å ðß óçò êáé óôá å ðé äüñ -
ðéá, ü ëá öôéáã ìÝ íá ìå ìå ñÜ êé.  Äåí åß íáé ôõ -
÷áß ï ü ôé ôï Ôñå ÷á íôÞ ñé Ý ÷åé á ðï êôÞ óåé  å îáé -
ñå ôé êÞ öÞ ìç ùò Ý íá á ðü ôá å îáé ñå ôé êÜ óôÝ -
êéá ôùí êá ëï öá ãÜ äùí. 
Ç Åî Á íá ôï ëÞò ðñï ôåß íåé á íå ðé öý ëá êôá óå
ü óïõò á ðü å óÜò äåí Ý ÷å ôå å ðé óêå öèåß ôïí
óõ ãêå êñé ìÝ íï ÷þ ñï, íá ôï êÜ íå ôå êáé åß íáé
óß ãïõ ñï ü ôé èá ìåß íå ôå åí èïõ óéá óìÝ íïé!  

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ
Για εσάς που θέλετε να χαλαρώσετε και να χαρείτε ιδιαίτερες και 
φρέσκιες γεύσεις, το Τρεχαντήρι αποτελεί τον τέλειο προορισµό

Τόπος συνάντησης πολλών επωνύµων, 
οι οποίοι απολαµβάνουν υπέροχες 
συνταγές µε φρέσκα θαλασσινά και ψάρια,
δροσερές σαλάτες και εξαίσια ορεκτικά!

Οι χαµηλές τιµές σε συνδυασµό µε την άρι-
στη ποιότητα των παραδοσιακών φαγητών,
καθιστούν το εστιατόριο εξαιρετική επιλογή

Ο Γιάννης Ζουγανέλης απολαµβάνει
ποτό και φαγητό αφηµένος στα 
έµπειρα χέρια της µαγείρισσας

Ο Πάνος Μεταξόπουλος 
µε το θαυµαστή του Νίκο

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και  ο Σπύρος
Παπαδόπουλος απολαµβάνουν το φαγητό
τους µετά τα γυρίσµατα της επιτυχηµένης

σειράς του mega «Η απλή µέθοδος των
τριών» το 2004 

Ο Κώστας Σόµµερ και η Φαίη Ζαφειράκου
στα γυρίσµατα της σειράς του ANT1 «Της

αγάπης µαχιαριά» το 2006

Απολαυστικές γεύσεις και χορταστικά
πιάτα σας περιµένουν στο Τρεχαντήρι!

Ο έξυπνα διαµορφωµένος χώρος µε
θέα το απέραντο γαλάζιο σας υπόσχεται

πανέµορφες στιγµές διασκέδασης και
χαλάρωσης

38ο χλµ. 
Λ. Αθηνών - Σουνίου, 

Λαγονήσι
τηλ. 22910 22152





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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ΒΙΒΛΙΟ

Η ΣΧΕ∆ΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟ∆ΙΝΟΣ
Παρίσι, 1818: Μια γυναίκα-Ροβινσώ-
νας, η κυρία Ζεπαρντιέ, επισκέπτεται
τον νεαρό ζωγράφο Τεοντόρ Ζερικώ-
στο εργαστήριό του στην Μονµάρ-
τρη. Έχει πολλά να του αφηγηθεί για
την ζωή της, κυρίως όµως τις εµπει-
ρίες της από το ναυάγιο της φρεγά-
τας «Μέδουσα», που σάλπαρε τον Ιού-
νιο του 1816 για την ίδρυση µιας αποι-
κίας στην Αφρική και τελικά προσέ-
κρουσε σε ύφαλο στις δυτικές ακτές
της, προκαλώντας πολιτικό σκάνδαλο.
Από τις συγκλονιστικές σκηνές που
διαδραµατίστηκαν στην σχεδία µε τους
ναυαγούς ο Ζερικώ θα ανασύρει το
θέµα που θα του χαρίσει αιώνια φήµη. 
Θα απεικονίσει την οδύσσεια του
ανθρώπινου είδους στην περίφηµη Σχε-
δία του «Μέδουσα», µε την οποία αρχίζει η εποχή του ροµαντισµού. Πώς όµως γίνε-
ται τέχνη η καταστροφή; Τι βρίσκεται εκτός πλαισίου του πίνακα; Πώς βοηθούν οι
αναµνήσεις µιας γυναίκας από τις εξωτικές περιπλανήσεις της; Και πώς συνεχίζεται
η ζωή µετά τα χτυπήµατα της µοίρας;

Εκδόσεις: Καστανιώτη
Αριθµός σελίδων: 224 



ÊÑÉÏÓ 
Η νέα σελήνη στις 3 στο Ταύρο σας δίνει τη
δυνατότητα να βρείτε τρόπους για να αυξή-
σετε τα κέρδη σας. Ο κυβερνήτης σας,
Άρης, ως τις 10 στο ζώδιο σας είναι βοηθη-
τικός στη προώθηση των σχεδίων σας. Απο-
φύγετε εντάσεις και επιθετικές συµπεριφο-
ρές. Μέχρι τις 15 µε τον Ερµή και την Αφρο-
δίτη στο ωροσκόπιο σας έρχεστε πιο κοντά
στα συγγενικά σας πρόσωπα. Η πανσέλη-
νος στις 17 στο Σκορπιό φέρνει εµπόδια σε
ένα οικονοµικό θέµα που σχετίζεται µε τρά-
πεζες, κληρονοµικά κλπ. Από τις 21 ο Ήλιος
εισέρχεται στους ∆ιδύµους και ξεκινά µια
περίοδος έντονης δραστηριότητας.

ÔÁÕ ÑÏÓ 
Η νέα σελήνη στο ζώδιο σας στις 3 ενδεί-
κνυται σε νέα ξεκινήµατα. Παίρνετε πρωτο-
βουλίες και διεκπεραιώ-
νετε τις εκκρεµότητες
σας. Προσέχετε
όµως, διότι ενδέχεται
να προκύψουν παρα-
σκηνιακές ενέργειες
σε βάρος σας έως τα
µισά του µήνα περίπου.
Υπάρχουν άτοµα που σας επιβουλεύονται.
Από τις 16, µε τον Ερµή και την Αφροδίτη
στο ζώδιο σας, έλκετε τους γύρω σας µε το
κοφτερό µυαλό και τη γοητευτική σας
εµφάνιση και σηµειώνετε βελτίωση σε σχέ-
σεις και συνεργασίες. Αποφύγετε παρορµη-
τισµούς. Από τις 21 είναι ανοδική η πορεία
των οικονοµικών σας.

ÄÉ ÄÕ ÌÏÉ 
Με τη νέα σελήνη στο Ταύρο στις 3 ίσως να
εµφανιστούν φοβίες σας που σχετίζονται µε
το παρελθόν. Πιθανόν ένα γυναικείο πρό-
σωπο να είναι αρνητικό απέναντι σας. Έως
τις 15 οι φίλοι είναι κοντά σας και σας

δίνουν απλόχερα την
υποστήριξη τους.
Ο Ερµής κι η
Αφροδίτη από τον

Κριό φέρνουν και-
νούριες γνωριµίες
στη ζωή σας. Όµως,

υπάρχει το ενδεχόµε-
νο µιας ανταγωνιστι-

κής προσέγγισης σε ένα ερωτικό θέµα.
Ωστόσο, στο δεύτερο µισό του µήνα
διακατέχεστε από εσωστρεφείς συµπε-
ριφορές. Η πανσέληνος στις 17 στον
Σκορπιό σας δηµιουργεί φόρτο
εργασίας στη δουλειά. Φροντίστε
την υγεία σας.

ÊÁÑ ÊÉ ÍÏÓ 
Έως τις 11 οι οικογενειακές ευθύνες που
έχετε να αντιµετωπίσετε δεν είναι και λίγες.
Ορισµένοι παίρνετε την απόφαση να µετα-
κοµίσετε. Από τις 16 βγαίνετε µε φίλους,
διασκεδάζετε, κι όπως είναι φυσικό γίνεστε
η ψυχή της παρέας µια και είστε τόσο δηµο-
φιλής! Όµως, υπάρχουν άτοµα που σας
ανταγωνίζονται και σας προκαλούν έντονο
εκνευρισµό. Η πανσέληνος στο Σκόρπιο
στις 17 είναι θετικότατη απέναντι σας. Όσοι
είστε µόνοι-ες ίσως να γνωρίσετε το µεγάλο

ερώτα! Αναπτύξτε τα ταλέντα σας και ασχο-
ληθείτε µε ότι σας ευχαριστεί. Αρµονικές
και οι σχέσεις σας µε τα παιδιά.

ËÅ ÙÍ
Μέχρι τις 11 ο µήνας είναι θετικός και σας
χαρίζει αισιοδοξία και ελπίδες για το µέλ-
λον. Εξελίσσεται το φιλοσοφικό σας πνεύµα
σε συνδυασµό µε ένα µακρινό ταξίδι. Ωστό-
σο, από τις 16 επικεντρώνεστε στη καριέρα
σας και προ-
σπαθείτε να
τα βγάλετε
περά µε το
φόρτο εργα-
σίας που
προκύπτει.
Οργανώστε
προσεκτικά
το πρόγραµµα σας. Μετά από πολλές προ-
σπάθειες, ο κόπος σας θα αναγνωριστεί.
Φροντίστε να ξεκουράζεστε και να αποφεύ-
γετε καταχρήσεις. Η πανσέληνος στις 17
στο Σκορπιό δηµιουργεί προβλήµατα στο
σπίτι.

ÐÁÑ ÈÅ ÍÏÓ
Ως τις 11 επιθυµείτε να αποµονωθείτε από
τους γύρω σας και να εµβαθύνετε τις εσω-
τερικές σας ανάγκες. Επικεντρώνεστε σε
οικονοµικά θέµατα, όπως φορολογικά, κλη-
ρονοµικά, δάνεια κ.α. Από τα µέσα του µηνά
ανακτάτε τη χαµένη σας αισιοδοξία και αντι-
µετωπίζετε θετικά το µέλλον. Κάποιοι ίσως
γοητευτείτε από ένα άτοµο διαφορετικής
κουλτούρας από εσάς ή από ένα πρόσωπο
που σχετίζεται µε το εξωτερικό. Ωστόσο µη
πιστεύετε όλα όσα σας υπόσχονται. Η παν-
σέληνος στις 17 στο Σκορπιό συµβάλλει στη
καλή σχέση µε τα συγγενικά σας πρόσωπα.
Ευνοούνται οι ενασχολήσεις µε το εµπόριο
και τις εκδόσεις.   

ÆÕ ÃÏÓ
Θα σας απασχολήσουν σχέσεις και συνερ-
γασίες ως τις 11. Ο µήνας είναι φορτωµέ-
νος µε ευθύνες και πολλά νεύρα. Μη ξεσπά-
τε άδικα στο ταίρι σας καθώς προσπαθεί µε
κάθε τρόπο να σας προσεγγίσει. Το ίδιο
ηλεκτρισµένο κλίµα επικρατεί και µε τους

συνεργάτες σας.
Από τις 15 προβληµατίζεστε για τα

οικονοµικά τρίτων πηγών π.χ.
δάνεια, οµολόγα, κληρονοµι-

κά, συνεταιρισµοί. Αν δε
ρισκάρετε και φερθείτε
συνετά, ενδέχεται να

αυξηθούν τα κέρδη
σας παρά τις αντιξο-

ότητες που επικρατούν. Η παν-
σέληνος στο Σκόρπιο στις 17
«ταρακουνά» σταθερές σχέσεις.   

ÓÊÏÑ ÐÉÏÓ 
Πολλές ευθύνες στη δουλειά σας περιµέ-
νουν ως τις 11. Βρείτε χρόνο να ξεκουρα-
στείτε αποφεύγοντας τις υπερβολές. Μετά
τις 15 µπαίνετε δυναµικά στο ερωτικό παι-
χνίδι. 
Οι αδέσµευτοι είναι έτοιµοι για νέες περιπέ-
τειες καθώς νιώθουν έντονο θαυµασµό από

το άλλο φύλο αλλά και ανταγωνιστική διά-
θεση. 
Οι δεσµευµένοι µην υποκύψετε στους πει-
ρασµούς και ρισκάρετε τη σχέση σας. Ο
κυβερνήτης σας, Πλούτωνας ανάδροµος
στον Αιγόκερω, φέρνει µυστικές επαφές και
συµφωνίες. Η πανσέληνος στο ζώδιο σας
στις 17 βαραίνει την ψυχολογία σας. 

ÔÏ ÎÏ ÔÇÓ
Θετική για τα ερωτικά σας είναι η παραµο-
νή του Ερµή, της Αφροδίτης και του Άρη
στον Κριό µέχρι τις 11. Ευνοούνται κυρίως
οι Τοξότες του γ’ δεκαη-
µέρου. 
Την περίοδο
αυτή, νέοι έρω-
τες µπαίνουν
στη ζωή σας. Οι
δεσµευµένοι έρχε-
στε πιο κοντά στο αγα-
πηµένο σας πρόσωπο.
Από τις 16, η καθηµερινότητα
σας αλλάζει µε αρκετές υποχρεώσεις στον
εργασιακό σας χώρο. 
Έχετε να αναλάβετε αρκετές ευθύνες και
απαιτείται οργάνωση για τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων σας. Η πανσέληνος στις 17
στο Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια ψυχο-
σωµατικά προβλήµατα. 

ÁÉ ÃÏ ÊÅ ÑÙÓ
Ο µήνας είναι σύνθετος για σας τους Αιγό-
κερους. Μέχρι
τις 15 περίπου
ενδέχεται να
είστε απορρο-
φηµένοι από την
ιδιωτική σας
ζωή. Ένα οικο-
γενειακό πρό-
βληµα που θα
προκύψει θα σας προβληµατίσει ιδιαίτερα.
Συγγενικά πρόσωπα σας προσφέρουν τη
βοήθεια τους. Ωστόσο, από τις 16 το σκηνι-

κό αλλάζει και ανακουφίζεστε. 
Αποδεσµεύεστε από τα οικογενειακά βάρη,
νιώθετε ελεύθεροι, ερωτικοί, δηµιουργικοί.
Ο Κρόνος κυβερνήτης σας, ανάδροµος στο
Ζυγό, φέρνει καθυστερήσεις και αναβολές
στα επαγγελµατικά. Η πανσέληνος στο
Σκόρπιο στις 17 ευνοεί τις φιλίες.   

Õ ÄÑÏ ×Ï ÏÓ
Μέχρι τις 15 οι Ερµής, Αφροδίτη και Άρης
από τον Κριό ευνοούν την επικοινωνία σας
µε τους άλλους, σας προσφέρουν διπλωµα-
τικές ικανότητες καθώς και κινητικότητα.
Προσέχετε όταν οδηγείτε όπως και κατά τη
χρήση µεταλλικών αντικειµένων. Από τις 16
όµως η καλή σας διάθεση εναλλάσσεται µε
άγχη για τα επαγγελµατικά και την οικογέ-
νεια. 
Συγκρατείστε τον εκνευρισµό σας και µην
εµπλακείτε σε παραλογισµούς. Ο κυβερνή-
της σας, Ουρανός στο Κριό, εξακολουθεί να
φέρνει απρόβλεπτες καταστάσεις µε τους
συγγενείς σας. 

É ×ÈÅÉÓ
Έως τις 11 προσέχετε τις
σπατάλες στον οικονοµικό
τοµέα. Μην ξοδεύε-
τε περισσότερα
από αυτά που
έχετε. Προσπαθή-
στε να ανακαλύψετε
νέους εναλλακτι-
κούς τρόπους για την
αύξηση των εσόδων σας. 
Από τις 15 περίπου τελειώνει
µια εσωστρεφή περίοδος στη ζωή σας,
καθώς έχετε πλέον την ανάγκη να επικοινω-
νήσετε και να προβείτε σε αλλαγές. 
Προσέχετε στην οδήγηση και µην τρέχετε
µε το αυτοκίνητο ιδίως σε µακρινές αποστά-
σεις. Η πανσέληνος στις 17 στο Σκορπιό
σας φέρνει κοντά σε άτοµα διαφορετικής
κουλτούρας από εσάς, χαρίζοντας αισιοδο-
ξία και «ανοίγει» τους ορίζοντες σας.   

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

Παρθένε, ίσως 
γοητευτείτε από ένα 

άτοµο διαφορετικής 

κουλτούρας από εσάς ή 

από ένα πρόσωπο που 
σχετίζεται µε το 

εξωτερικό
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ÁÍÙ ÓÕÑÏÓ 1
ÁÇÔÔÇÔÏÓ ÓÐÁÔÙÍ 3

Åêáíáí ôï ëÜèïò 
íá ðñïçãçèïýí...
Ç Á íù Óý ñïò Ü íïé îå ôï óêïñ ìü ëéò óôï 3ï
ëå ðôü ìå åý óôï ÷ï ÷ôý ðç ìá ðÝ íáë ôé ôïõ Á -
íôþ íç Óõ ñéá íïý, ù óôü óï áõ ôü ôï ôÝñ ìá ôï
ðëÞ ñù óå á êñé âÜ, êá èþò... èý ìù óå ôïí Á Þô -
ôç ôï ÓðÜ ôùí, ðïõ á ðÜ íôç óå ìå... ôñéÜ ñá! Ïé
öé ëï îå íïý ìå íïé, ìï ëï íü ôé âñÝ èç êáí íù ñßò íá
êõ íç ãÜ íå ôï óêïñ äåí áã ÷þ èç êáí êá èü ëïõ
êáé ðÞ ñáí ôç íß êç ìå 3-1 ðïõ ôïõò á ðï ìÜ êñõ -
íå ï ÷ôþ ðü íôïõò á ðü ôçí å ðé êßí äõ íç æþ íç.
Ïé "ðñÜ óé íïé" ìå äý ï ãêïë ôïõ Ôóéá âÜ êïõ óôï
4ï êáé óôï 5ï ëå ðôü ôïõ á ãþ íá Ý êá íáí ôçí á -
íá ôñï ðÞ (1-2) ó÷å äüí Ü ìå óá êáé óôï 37' ï
Ðá ðá äÜò äéá ìüñ öù óå ôï ôå ëé êü 1-3, äß íï -
íôáò äéá óôÜ óåéò èñéÜì âïõ óôç íß êç ôçò ï ìÜ -
äáò ôïõ. 
Á îß æåé íá óç ìåéù èåß ðùò óôï 86' ï ÖñÝ ñçò
ãéá ôïõò ãç ðå äïý ÷ïõò êáé óôï 87' ï Ñß æïò ãéá
ôïõò öé ëï îå íïý ìå íïõò åß ÷áí äï êÜ ñé.
Äéáé ôç ôÞò: Ëéá ìðü ôçò (Á èç íþí)
Óêü ñåñ: 3' Á. Óõ ñéá íüò - 4', 5' Ôóéá âÜ êïò, 37'
Ðá ðá äÜò
Á ÍÙ ÓÕ ÑÏÓ: Óõ ñéá íüò Ê, Áñ âá íß ôçò, Êá óôÜ -
ñáò, Öñå íôï ñÝ ôæïò, Äç ìç ôñá êü ðïõ ëïò, Êá -
ðß íïò (46' Ìþ ôïò), Êïý ñïò, Óá ãé íÝ ôïò, Óðõ -
ñÜ êçò (70' ÖñÝ ñçò), Ìá íéïõ äÜ êçò, Ðñß íôå -
æçò (65' Óõ ñéá íüò Áí.).

Á ÇÔ ÔÇ ÔÏÓ ÓÐ.: Ãá ñü æçò, Ìðïõ ôóÜ é, Ìá ñé -
íÜ êçò, Ìç ëéù íçò, Ôóáë äÜ ñçò, ÊÜð ðïò, (55'
Ñé æïò), Ôóþ ôçò, Ìðá óé íÜò (80' Ôïý íôáò),
Ôóéá âÜ êïò, Ðá ðá äÜò, Ãá ëÜ íçò (66' Ðá ðá äü -
ðïõ ëïò).

ÊÏÑÙÐÉ 0
ÓÁÑÙÍÉÊÏÓ ÁÉÃÉÍÁÓ 0

Äåí ôïõ ÷áñßóôçêå êáé ôïí Ýñéîå...
Ôï Êï ñù ðß Þ ôáí âáè ìï ëï ãé êÜ á äéÜ öï ñï óôï
ðáé ÷íß äé ìå ôïí Óá ñù íé êü Áß ãé -
íáò, ù óôü óï äåí ÷á ñß óôç -
êå óôïõò íç óéþ ôåò êáé
ìå ôï 0-0 ðïõ ï ëï êëç -
ñþ èç êå ôï ìáô ò, ïé öé -
ëï îå íïý ìå íïé õ ðï âé -
âÜ óôç êáí, êá èþò á -
ðÝ ÷ïõí 4 ðü íôïõò á ðü
ôçí ãñáì ìÞ ôïõ õ ðï âé -
âá óìïý ìß á á ãù íé óôé êÞ
ðñéí á ðü ôï öé íÜ ëå.
Ïé Ìå óï ãåß ôåò áñ êÝ óôç -
êáí á ðëþò íá ìçí ÷Ü -
óïõí, ü íôåò ïé ìï íá äé êïß
ìå ìü ëéò 1 Þô ôá óôï ðñù -
ôÜ èëç ìá, á öïý êáé ç
ðñù ôá èëÞ ôñéá Ðñï ï äåõ ôé êÞ Ý ÷åé ÷Ü óåé 6 öï -
ñÝò! Ïé "êõá íü ëåõ êïé" Ý öôá óáí ôéò 16 é óï ðá -
ëß åò óôï ðñù ôÜ èëç ìá, ðïõ á ðï ôå ëåß ñå êüñ,
á öïý Ý ÷ïõí ôéò ðå ñéó óü ôå ñåò á ðü ü ëåò ôéò ï -
ìÜ äåò óå ü ëïõò ôïõò ï ìß ëïõò...
Ï Óá ñù íé êüò á íá ãêÜ óôç êå íá ôå ëåéþ óåé
ôï ðáé ÷íß äé ìå äÝ êá ðáß êôåò ìå ôÜ ôçí á ðï -
âï ëÞ ôïõ Íôá ëÜ êïõ ìå äåý ôå ñç êß ôñé íç
êÜñ ôá óôï 75'.
Äéáé ôç ôÞò: Óöá êéá íÜ êçò (Á èç íþí)
Á ðï âï ëÞ: 75' Íôá ëÜ êïò
ÊÏ ÑÙ ÐÉ: ÌÜ ôæéïò, Óýñ ñïò, Ìá íá óÞò, Ôü -
ëéáò, Á ëå îß ïõ Óô., Óù ðéÜ äçò, Á ëå îß ïõ Á íô.
(70' Ìá íéÜ ôçò), Êïê êß íçò, Íôá íôÜ ìçò, Ëõ êïý -
äçò (70' ÄÞ ìáò), Èå ï öÜ íïõò (60'Âñïý ôóçò).

ÓÁ ÑÙ ÍÉ ÊÏÓ ÁÉÃ.: Ãå ùñ ãá êü ðïõ ëïò, Ìðé -
æéþ ôáò, Ìé ãêß ïò (75´Ôñé ãÜ æçò), Ëïý âá -
ñçò,ÔóÜ íçò, Ìðßñ ìðïò, Îå íé ôü ðïõ ëïò, Íôá -
ëÜ êïò, Ðá ó÷Ü ëçò (46´Äñé ìï íß êçò), ØÜñ ñçò,
Êá ñéþ ñçò (70´Ðá ôïý ÷ïò).

ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ËÁÕÑÉÏÕ 3
ÊÅÑÁÔÓÉÍÉ 2

"ÊáèÜñéóå" ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ
Ãêïë, èÝ á ìá, áë ëÜ êáé ïõ óß á ðñü óöå ñáí
óôïõò öé ëÜ èëïõò ðïõ âñÝ èç êáí óôéò å îÝ -

äñåò ôïõ ãç ðÝ äïõ ôïõ Ëáõ ñß ïõ, ï ôï ðé -
êüò Ï ëõ ìðéá êüò êáé ôï Êå ñá ôóß íé, ìå

ôïõò ãç ðå äïý ÷ïõò íá êåñ äß æïõí ìå 3-
2 êáé íá "êá èá ñß æïõí" ôçí ðá ñá ìï íÞ
ôïõò.
Êé å íþ ôï ðñþ ôï ç ìß ÷ñï íï Þ ôáí...
öôù ÷ü óå öÜ óåéò êáé ãêïë (Ý ëç îå 0-0)

óôï äåý ôå ñï 45ëå ðôï åß ÷á ìå "âñï ÷Þ"
á ðü ôÝñ ìá ôá.
Ôï óêïñ ôïõ á ãþ íá Ü íïé îáí ïé öé ëï îå -
íïý ìå íïé óôï 49' ìå ôïí Ìáñ ãéþ ëç. Óôï
66', ïé Ëáõ ñéþ ôåò êá ôÜ öå ñáí íá öÝ ñïõí
ôï ðáé ÷íß äé óôá ß óá ìå ãêïë ôïõ Æïõ ìÜ
ìå ðëá óÝ á ðü ôçí ìé êñÞ ðå ñéï ÷Þ. Óôï
65' ï Ôóß ÷ëïò åß ÷å äï êÜ ñé, áë ëÜ ï Æïý -

ìáò ðÝ ôõ ÷å ôï äåý ôå ñï ðñï óù ðé êü ôïõ ôÝñ -
ìá óôï 70' êáé Ý äù óå ôï ðñï âÜ äé óìá óôïõò
"å ñõ èñü ëåõ êïõò" ìå 2-1. Óôï 86' ï ÐÜë ëçò ìå
óïõô Ý îù á ðü ôçí ìé êñÞ ðå ñéï ÷Þ Ý êá íå ôï 3-
1, å íþ ôï 3-2 Ý ãé íå óôï 88' ìå óêü ñåñ ôïí Ðá -
ðá äü ãêù íá.
Äéáé ôç ôçò: Ìðá êï ãéÜí íçò (Á èç íþí)
Óêü ñåñ: 66', 70' Æïý ìáò, 86' ÐÜë ëçò - 49'
Ìáñ ãéþ ëçò, 88' Ðá ðá äü ãêù íáò
Ï ËÕ ÌÐÉÁ ÊÏÓ Ë.: Ìðü ôïò, Áã ãå ëß äçò (46´Äé -
ìá íôÞò), Ôóï ðá íÜ êçò, Á íá ãíþ óôïõ, Íôåñ -
ãéÜí íçò (83´Ôóé ãá ñß äáò), Ãéá ÷Ü åâ Á., Ôóéþ ëçò
(57´ÐÜë ëçò), Ãêï ëü óé, Æïõ ìÜò, Äï ìÜ æïò, Ôóß -
÷ëïò.
ÊÅ ÑÁ ÔÓÉ ÍÉ: Ðå ëå êá íß äçò, Âá ëïõ îÞò, Ìá -

êñÞò, Âá óé ëÜ êïò, Âá ôÞò (75´Ëç ìíéÜ ôçò), Ðá -
ðá äü ãêù íáò, Ìáñ ìá ñß äçò, Äé âü ëçò, Ìáñ -
ãéþ ëçò, ÌÜë ëçò (75´Äá âé äÜ êçò), Êïõñ êïý -
ôçò (59´Êïõë ãÜ ñçò).

Ôá áðïôåëÝóìáôá 29ç áãùíéóôéêÞ
ÐñïïäåõôéêÞ-Ìïó÷Üôï 3-0
Áñçò ÁìöéÜëçò-Áíôáãüñáò Êù 3-0 
Êïñùðß-Óáñùíéêüò Áßãéíáò 0-0
Ïëõìðéáêüò Ëáõñßïõ-Êåñáôóßíé 3-2
Ìýêïíïò-Á÷áñíáúêüò 2-2
ÁÅ ÐåñÜìáôïò - Ùñùðüò 3-1
Ôñéãëßá ÑáöÞíáò - Áôñ. ÐåéñáéÜ 0-0
Áíù Óýñïò - ÁÞôôçôïò ÓðÜôùí 1-3

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ (óå 29 áãþíåò)
1. ÐñïïäåõôéêÞ 65
2. Ôñéãëßá Ñ. 51
3. Êåñáôóßíé 50
4. Ìýêïíïò 50
5. Êïñùðß 50
6. ÁÞôôçôïò Óð. 49
7. Ïëõìðéáêüò Ë. 46
8. Áôñüìçôïò Ð. 45
9. Á÷áñíáúêüò 45
10. Óáñùíéêüò Áéã. 41
11. Ìïó÷Üôï 36
12. ÁÅ ÐåñÜìáôïò 31
13. Ùñùðüò 26
14. Áíù Óýñïò 22
15. Áñçò ÁìöéÜëçò 22
16. Áíôáãüñáò Êù 3

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ (30ç)
Êåñáôóßíé-Êïñùðß
Ìïó÷Üôï-Áíù Óýñïò
Á÷áñíáúêüò-Ïëõìðéáêüò Ëáõñßïõ
ÁÞôôçôïò ÓðÜôùí-Óáñùíéêüò Áßãéíáò
Ùñùðüò-Áñçò ÁìöéÜëçò
Áôñüìçôïò ÐåéñáéÜ-Ìýêïíïò
Ôñéãëßá ÑáöÞíáò-ÁÅ ÐåñÜìáôïò
Áíôáãüñáò Êù-ÐñïïäåõôéêÞ

Οι φιλοξενούµενοι,
βρέθηκαν νωρίς να
κυνηγάνε το σκορ

όµως δεν 
αγχώθηκαν 

καθόλου και
πήραν τη νίκη 

Οι Μεσογείτες αρκέ-
στηκαν απλώς να µην

χάσουν, όντες οι µονα-
δικοί µε µόλις 1 ήττα

στο πρωτάθληµα
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ΜΑΡΚΟ                       0        
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ               1   

Κρίθηκε στις λεπτοµέρειες   
Ένα γκολ µόλις στο πρώτο δεκάλεπτο της
αναµέτρησης ήταν αρκετό για τα Γλυκά
Νερά, ώστε να φύγουν µε το «διπλό» από το
Μαρκόπουλο. Το µατς ήταν αµφίρροπο και
κρίθηκε στις λεπτοµέρειες. Οι φιλοξενούµε-
νοι ευτύχησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ
πολύ νωρίς και µάλιστα κατάφεραν να κρα-
τήσουν το 0-1 µέχρι το τελικό σφύριγµα του
διαιτητή. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι ανέ-
βασαν την απόδοση τους, πίεσαν για να
φτάσουν στην ισοφάριση, έχασαν κάποιες
ευκαιρίες, αλλά στο τέλος δεν µπόρεσαν να
πάρουν ένα θετικό αποτέλεσµα.
Στο αγωνιστικό κοµµάτι, το µοναδικό γκολ
της συνάντησης σηµείωσε ο Αθανασόπου-
λος, ο οποίος στο 75’ αντίκρισε την δεύτερη
κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. 
Από τη Μαρκό ξεχώρισαν οι Μεγαγιάννης,
Γκοτσιάς και Λάππας, ενώ από τα Γλυκά
Νερά οι Αθανασόπουλος, Ντούνης και
Παπάζογλου. 
Καλή η διαιτησία του κ. Κασοµούλη.   
Μαρκό: Παπάς, Πλιούµης, ∆ηµογιάννης(60’
Αρβανιτάκης), Μεγαγιάννης, Γκοτσιάς,
ΣτουραÊτης(70’ Φράγκος), Λάππας, ∆ρό-
σος, Αγγελάκος, Γκίκας, Καλανιώτης. 
Γλυκά Νερά: Αργυρόπουλος, Γιαννούλης,
Σκούταρης(76’ Καράκαλος), Μανουσάκης,
Ευαγγελινός, Ντιόπ, ∆ογάνης(85’ Προβί-
δης), Ντούνης, ΜερκαÊ, Αθανασόπουλος,
Παπάζογλου. 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ                    4               
ΠΑΝΣΤΑΥΡΑ�ΚΟΣ                 1      

Άνετη επικράτηση 
Σε ένα µατς, το οποίο είχε γκολ και θέαµα,
το Πόρτο Ράφτη επικράτησε µε 4-1 του
ΠανσταυραÊκού. Οι γηπεδούχοι µπήκαν
δυνατά στην αναµέτρηση και πήραν το προ-
βάδισµα στο 20’ µε τον ∆ήµα. Στη συνέχεια,
οι φιλοξενούµενοι ανέβασαν την απόδοση
τους και στο 35’ ο Λαχανάς έκανε το 1-1 και
έφερε τον αγώνα στα ίσια. Οι πανηγυρισµοί

δεν κράτησαν για πολύ, καθώς πέντε λεπτά
αργότερα, το Πόρτο Ράφτη πήρε ξανά
κεφάλι στο σκορ µε τον Καρρά. Στην επανά-
ληψη, ανέλαβε δράση ο ∆ηµογιάννης, ο
οποίος µε δύο προσωπικά γκολ, στο 70’ και
στο 80’, καθάρισε το παιχνίδι για την οµάδα
του και διαµόρφωσε το τελικό 4-1.
Από τους γηπεδούχους διακρίθηκαν οι
∆ηµογιάννης και Ντούνης, ενώ από τους
φιλοξενούµενους οι Μανιός και Λούσιο.
Καλή η διαιτησία του κ. Βλάχου. 
Πόρτο Ράφτη: Αποστολίδης, Άγκντα(88’
Σιδηράς), ∆ήµας(83’ Κοντούλης), Μουστό-
γιαννης, Καρράς, Τζανής, Ντούνης, Βολά-
κης(72’ Σταθόπουλος), Κοσµάτος, ∆ηµο-
γιάννης, Ερµέζο. 
Πανσταυρα¨κός: Μανιός, ∆ριλάκης, Καρλα-
τίρας (64’ Παπουτσής), Ζώης, Αγγελόπου-
λος (46’ Χρυσανθόπουλος), Πελεκάνος,
Μαριέτης, ∆ηµητριάδης, Λαχανάς, Λούσιο,
Βαγενάς. 

ΚΥΑΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ             2        
ΚΟΥΒΑΡΑΣ                           0

Καθάρισε στο δεύτερο ηµίχρονο  
Σηµειώνοντας και τα δύο τέρµατα στο δεύ-
τερο ηµίχρονο του παιχνιδιού η Βάρη επι-
κράτησε µε 2-0 του Κουβαρά. Το
πρώτο µέρος δεν είχε πολ-
λές φάσεις και οι δύο
οµάδες έφυγαν στα
αποδυτήρια µε το
ισόπαλο 0-0. Στην
επανάληψη, τα
πράγµατα άλλαξαν,
µε τους γηπεδού-
χους να ανεβάζουν
ρυθµό, να έχουν την
κατοχή της µπάλας,
να δηµιουργούν
ευκαιρίες και στο
τέλος να φεύγουν
δίκαια µε το τρίποντο
της νίκης από τον
αγωνιστικό χώρο. Οι φιλοξενούµενοι από
την πλευρά τους, όταν έµειναν πίσω στο
σκορ, βγήκαν στην επίθεση για να φτάσουν

στην ισοφάριση, αλλά σε µια αντεπίθεση
δέχθηκαν και το δεύτερο τέρµα και αναπό-
φευκτα γνώρισαν την ήττα.
Στον αγωνιστικό τοµέα, στο 53’ ο Στρατής
µε πέναλτι άνοιξε το σκορ για την οµάδα
του.  Στο 65’ ο Σκουρλάς έκανε το 2-0 και
διαµόρφωσε το τελικό σκορ. 
Από τους γηπεδούχους διακρίθηκαν οι
Στρατής και Σκουρλάς, ενώ από τους φιλο-
ξενούµενους ο Κοντίνος. 
Καλή η διαιτησία του κ. Τόµπροβιτς. 
Βάρη: Χανδρινός, Σιδερόπουλος, Συµεωνί-
δης, Πλίτσης, Κοζής, Στρατής, Κολοβός,
Γονατάς, Παναρίτης (65’ Καρδαµίτσης),
Σκουρλάς (80’ Αλούσης), Σακελλαρίου (85’
Κουτσιούµπας).
Κουβαράς: Κοντίνος, Χατζής (74’ Λυρώ-
νης), Κατσίκης, Γκίνης, Λιάπης, Πρίφτης,
Φιλίππου, Πλάκα(67’ Παπασωτηρίου),
Ρώµας, Κοντογιάννης(85’ Κριµάρντι), Βίλα. 

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ                   3              
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ               2

Χορταστικό θέαµα
Νίκη γοήτρου για τους Παιανιώτες που επι-
βλήθηκαν σχετικά εύκολα στην έδρα τους
επί του Νικολακάκη µε σκορ 3-2.
Οι δύο οµάδες αγωνιζόµενες χωρίς άγχος
αφού το τραίνο της ανόδου το έχουν χάσει
από καιρό και η  παραµονής τους στην
κατηγορία είναι πλέον δεδοµένη, έπαιξαν
χαλαρά και χωρίς άγχος αποδίδοντας κατά
διαστήµατα καλό ποδόσφαιρο.   
Το σκορ άνοιξε ο Κάλης  στο 15΄για τους
γηπεδούχους  και στο 40΄ισοφάρισαν οι

φιλοξενούµενοι φέρνοντας το µατς στα
ίσια. Λίγο πριν λήξη του ηµιχρόνου ο
Παµπαιανικός βρέθηκε ξανά µπροστά
στο σκορ µε γκολ του Σταµάτη δια-
µορφώνοντας το αποτέλεσµα του
πρώτου ηµιχρόνου σε

2-1.  Στην επανάληψη οι
γηπεδούχοι µετά από

πολλές χαµένες ευκαιρίες
ευτύχησαν να  σκορά-
ρουν διαµορφώνοντας
το σκορ σε 3-1 µε τον
Όσµεραλντ  και να
βάλουν γερά τις βάσεις
για τη νίκη. 

Οι φιλοξενούµενοι κατάφε-
ραν να µειώσουν σε 3-2 στο
70΄µε τον Γκοβέο. 

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο απο-
ζηµιώθηκαν µε το παραπάνω αφού παρακο-
λούθησαν χορταστικό θέαµα µε πολλά
γκολ. 
Το αποτέλεσµα κρίνεται δίκαιο αφού οι
γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο µεγαλύ-
τερο µέρος του παιχνιδιού. 
∆ιαιτητής: Γαλάνης (καλός)
Παµπαιανικός: Λεπτάκης, Κρητικός,
Χατζής (30’ Σότας), Λιατσικούρας (36’
Πετρούης), Σταυρόπουλος, Παπασωτηρίου
(60’ Νούσης), Καρόκης, Κάλης, Σταµάτης,
Όσµεραλντ, Μυρτάι. 
Νικολακάκης: Παπαδόπουλος, Γεωργιάδης
(75’ Σπυρίδης), Βρεττός, Θάνος, Παναγό-
πουλος, Τερζίε, Ενουρούµ, Αθανασέλος,
Γκοβέος, Παπά, Παπαναστασίου.

Ôá áðïôåëÝóìáôá 29η αγωνιστική
Μαρκό - Γλυκά Νερά 0-1 
Κ. Αστήρ Βάρης - Κουβαράς 2-0 
Παλληνιακός - Ολ.Αγίου Στεφάνου 3-2 
Πόρτο Ράφτη - Πανσταυρα¨κός 4-1 
Κρυονέρι - Εθνικός Νέας Μάκρης 3-1 
Παµπαιανικός - Νικολακάκης 3-2 
Αρης Βούλας - Ανοιξη 4-0 
Μάχη Μαραθώνα -Θύελλα Ραφήνας 2-3 

Âáèìïëïãßá (σε 29 αγώνες)
1. ΑΟ Κυανούς Αστήρ Βάρης 72
2. ΑΟ Γλυκών Νερών 71
3. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 60
4. ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 53
5. ΑΟ Παλληνιακός 49
6. ΓΣ Αρης Βούλας 42
7. ΑΠΟ Νικολακάκης 38
8. Ολυµπιακός Αγίου Στεφάνου 38
9. ΑΟ Κουβαρά 36
10. ΑΠΟ Παµπαιανικός 35
11. ΓΣ Μαρκό 34
12. ΑΟ Κρυονερίου 33
13. ΑΣ ΠανσταυραÊκός 32
14. ΑΕ Πόρτο Ράφτη 28
15. ΑΟ Ανοιξης 24
16. Εθνικός Νέας Μάκρης 8

Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ 30η
Ολ. Αγίου Στεφάνου - Πόρτο Ράφτη 
ΠανσταυραÊκός - Κρυονέρ
Εθνικός Νέας Μάκρης - Παµπαιανικός
Νικολακάκης - Αρης Βούλας 
Ανοιξη - ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 
Θύελλα Ραφήνας - Κυανούς Αστήρ Βάρης 
Κουβαράς -Μαρκό 
Γλυκά Νερά - Παλληνιακός

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν 
την απόδοση τους, πίεσαν 

για να φτάσουν στην ισοφάριση,
έχασαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά στο
τέλος δεν µπόρεσαν να πάρουν ένα 

θετικό αποτέλεσµα

Ο Κουβαράς όταν έµεινε
πίσω στο σκορ, βγήκε στην
επίθεση για να φτάσει στην

ισοφάριση, αλλά σε µια
αντεπίθεση δέχθηκε και το
δεύτερο τέρµα και αναπό-
φευκτα γνώρισε την ήττα

Το αποτέλεσµα κρίνεται δίκαιο αφού οι
γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο µεγα-

λύτερο µέρος του παιχνιδιού
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ΝΙΚΗ ∆ΡΟΣΙΑΣ 1 
∆ΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ         1

Επαληθεύτηκε ο νόµος 
του ποδοσφαίρου!
Τον βαθµό της ισοπαλίας µοιράστηκαν η
Νίκη ∆ροσιάς και η ∆όξα Κορωπίου, µε τις
δύο οµάδες να µένουν στο ισόπαλο 1-1. Οι
φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι στο µεγαλύ-
τερο διάστηµα του αγώνα, πήραν το προβά-
δισµα στο πρώτο εικοσάλεπτο της συνάντη-
σης, έχασαν πολλές και κλασικές ευκαιρίες
και αφού δεν πέτυχαν ένα δεύτερο τέρµα
για να καθαρίσουν το µατς, επιβεβαιώθηκε
για ακόµη µια φορά ο νόµος του ποδοσφαί-
ρου, µε τους γηπεδούχους σε µία από τις
λιγοστές φάσεις που δηµιούργησαν, να
παίρνουν τον βαθµό, δέκα λεπτά πριν την
λήξη της αναµέτρησης. 
Στ’ αγωνιστικά, στο 20’ ο Ρίζος άνοιξε το
σκορ για την οµάδα του, ενώ η ισοφάριση
για τους γηπεδούχους ήρθε στο 80’. 
Με λάθη η διαιτησία του κ. Σφήκα. 
Νίκη ∆ροσιάς: Κατσιούλης, Μούρτης, Σπυ-
ρόπουλος, Μπέτσης Κ., Γαρουνιάτης, Πλω-
µαρίτης, Μπέτσης Χ. (81’ Τσανάρας), Κατσι-
ούνης, Ποροτσίδης (90’ Αργυρίου), Σαµα-
ράς, Κουκάι (46’ Καδιές).
∆όξα Κορωπίου: Γεωργάκης, Τσετβερίκωφ,
Καδίτης, Θεοχάρης, Ρίζος, Αµπεντινάι,
Καστρινάκης, Σωτήρ (88’ Βαλσαµογιάννης),
Κιούσης (58’ Γούδας), Τσιαµπάς, Κορδεράς.

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2

Επικράτησε ο πιο ουσιαστικός
Έχοντας πολλές ελλείψεις και παράλληλα
πραγµατοποιώντας µέτρια
εµφάνιση, ο Απόλλων Ανα-
βύσσου δέχθηκε την
ήττα, εκτός έδρας, από
το Συκάµινο, µε 3-2.  Οι
φιλοξενούµενοι δεν
βρέθηκαν σε πολύ
καλή µέρα, αλλά παρ’
όλα αυτά αν ήταν πιο
προσεκτικοί θα µπορούσαν
να πάρουν ένα θετικό αποτέλε-
σµα. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι ούτε
και αυτοί µε την σειρά τους έκαναν την
εκπληκτική εµφάνιση, αλλά ήταν πιο ουσια-

στικοί και στο τέλος έφυγαν µε τους τρεις
βαθµούς της νίκης. 
Στο αγωνιστικό κοµµάτι, το Συκάµινο προη-
γήθηκε µε 1-0. Στο 40’ ο Τσούνης Χρ έφερε
το µατς στα ίσια. Μετέπειτα, οι γηπεδούχοι
πραγµατοποίησαν το 2-1 και το 3-1 για να
µειώσει ο Παπαδόπουλος Ν σε 3-2 και να
διαµορφώσει το τελικό σκορ. 
Καλή η διαιτησία του κ. Μάλαµα. 
Συκάµινο: Οσµάν, Γκας, Τζεβελέκος, Γκα-
νούδης (19’ Σιδέρης) (80’ Μάλλιος), Καραµι-
χάλης, Μπανάς, Σουβατζής, Τσακάλης,
Παπαπάνου, Βίνο, ∆ηµητριάδης
Απόλλων Αναβύσσου: Πετούρης, Καρα-
γιάννης Λ., Καραγιάννης Β. (67’ Μπούτσης),
Λατζίδης, Τσούνης Σ., Καλής, Ντίνος, Γρυ-
µανέλης (49’ Ναυπλιώτης), Τσούνης Χ., Σιδέ-
ρης, Αθανασόπουλος (52’ Παπαδόπουλος)

ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ 5
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 2        

Τεστ για τους πιτσιρικάδες 
Πραγµατοποιώντας πολλές δοκιµές και
δίνοντας την ευκαιρία να αγωνιστούν οι
πιτσιρικάδες της οµάδας, η Λαυρεωτική
γνώρισε την ήττα, εκτός έδρας, από τον
Καπανδρίτι µε 5-2. Το τελικό σκορ για τους
φιλοξενούµενους πέρασε σε δεύτερη µοίρα,
καθώς παρατάχτηκε µε ενδεκάδα ανάγκης,
πρώτη εµφάνιση για τους τερµατοφύλακα
Λάµπο, ∆ρούγκα και Μιχαηλίδη, και αυτό
που κρατάει η Λαυρεωτική είναι οι υποσχέ-
σεις για το µέλλον που άφησαν οι µικροί του
συλλόγου, µε τους ανθρώπους της οµάδας
να είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι, αφού
είδαν θετικά στοιχεία και παράλληλα ότι
µπορούν να στηριχτούν σε αυτούς για τις
επόµενες χρονιές. 
Στ’ αγωνιστικά, ο Μανίκης έκανε το 1-0 για
τους γηπεδούχους. Ο Μπαλτάς διπλασίασε

τα τέρµατα για το Καπανδρίτι, ενώ ο Χρή-
στου µείωσε προσωρινά σε 2-1. Στη

συνέχεια ο Κοµιώτης πραγµατοποί-
ησε το 3-1 και ο Χρήστου σηµειώ-
νοντας το δεύτερο προσωπικό
του γκολ µείωσε ξανά για την
Λαυρεωτική σε 3-2. Στο 80’ και
στο 85’ ο Καράτι και ο Κοµιώτης

αντίστοιχα έγραψαν το τελικό 5-2.   
Καλή η διαιτησία του κ. Κατσαδήµα. 

Καπανδρίτι: Μπακούµας, Κιούρσκου
(65’ Σελίστας), Τσαλίδης Ν. (84’ ∆ελτανιώ-
της), Μπαλτάς, Μανίκης, Καρακίτσος, Τσαλί-
δης Σ., Καραµπιτιάνης, Κοµιώτης, Καρά-

τι(86’ Παπαθανασίου), Πιπεράς .
Λαυρεωτική: Λάµπος, Τσελεµπής, Καρα-
γιάννης (50’ ∆ρούγκας), Χασιώτης, Καραµο-
λέγκος, Πάνου, Μιχαηλίδης, Παπακωνστα-
ντίνου,Παπαγεωργίου, Μακρής, Χρήστου.  

ΑΥΛΩΝΑΣ 4
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 0

∆ίκαιη νίκη 
Αν και προσπάθησε, ο Παλλαυρεωτικός δεν
µπόρεσε να αποφύγει την ήττα, εκτός
έδρας, από τον Αυλώνα µε 4-0. Οι φιλοξε-
νούµενοι δηµιούργησαν ευκαιρίες, χωρίς να
µπορέσουν να τις µετουσιώσουν σε γκολ.
Από την άλλη,  οι γηπεδούχοι και αυτοί µε
την σειρά τους βρέθηκαν πολλές φορές
µπροστά από την εστία της Παλλαυρεωτι-
κής, αλλά ο τερµατοφύλακας Παπακώστας,
ο οποίος πραγµατοποίησε πολύ καλή εµφά-
νιση, σταµάτησε τις προσπάθειες των επιθε-
τικών του Αυλώνα. Από εκεί και πέρα, δύο
γκολ σηµειώθηκαν στο πρώτο ηµίχρονο και
τα άλλα δύο στην επανάληψη για να γραφτεί
το τελικό 4-0. 
Καλή η διαιτησία του κ. Μανουλάκη. 
Αυλώνας: Λέκκας, Παλιοσπύρος, ∆αρδαµά-
νης, Μάνος (80’ Φασουλής), Λάµπρου, Μπα-
µπάλιου,Αποστολάκης,Τσιπλακίδης, Νωόβα,
Τζιοµάλλος (60’ Λέκκας Α.), Μπινιάκος (85’
Βασιλακάκης). 
Παλλαυρεωτικός: Παπακώστας, Πιτσικάλης
Ε., Γκόβαρης, Πλατανησιώτης, Ορφανίδης,
ΝικολαÊδης, Παγκοζίδης, Τσιφλίδης (39’
Πιτσικάλης Ν.), Κυριακίδης, Φύσσαρης (77’
Ρουβζιώτης), Θεοφανίδης

ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ           0           
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ      0                 

«Λευκή» ισοπαλία 
στο γειτονικό ντέρµπι 
Ισόπαλο χωρίς τέρµατα έληξε το γειτονικό
ντέρµπι ανάµεσα στον Πρωτέα και τον
Σαρωνικό. Το µατς ήταν πολύ καλό, µε πολ-
λές φάσεις και δυνατές µονοµαχίες και το
µόνο που έλειψε από την αναµέτρηση ήταν
το γκολ. Το αποτέλεσµα έτσι όπως εξελίχθη-
κε ο αγώνας κρίνεται δίκαιο, µε τους φιλοξε-
νούµενους όµως, να έχουν πιο κλασικές
ευκαιρίες, ενώ στο 93’ θα µπορούσαν να
ρίξουν στο καναβάτσο τον αντίπαλο τους, αν

ο Λεζάκης ευστοχούσε σε τετ τα τετ απένα-
ντι στον Καρολίδη. 
Από τον Πρωτέα διακρίθηκαν οι Μαραγκός,
ΓιασελαÊ και Καβάσης, ενώ από τον Σαρωνι-
κό οι Χασουράκης, Λεζάκης και Αλεξίου.
Καλή η διαιτησία του κ. Μαργαρίτη. 
Πρωτέας Π. Φώκαιας: Καρολίδης, Κατσού-
λας, Μακροδηµήτρης, Καβάσης, ∆ιαµάντης,
Πιαδίτης, Μαραγκός(75’ Γκέρµπι), Κούλι-
µπης, Μακρυπίδης, Ρέτσικας(78’ Ζαφείρης),
ΓιασελαÊ. 
Σαρωνικός Αναβύσσου: Μπλάνας, Ζαλού-
µης(65’ Λεζάκης), Ζντράβα, Ζουµπουρλής,
Τζιβίλογλου, Χασουράκης, Λεζάκης, Κετέο-
γλου, Καραγεωργάκης(82’ Καλαµάκης),
Πολιτόπουλος(35’ Τόλιας), Αλεξίου.                     

ΑΡΤΕΜΙΣ 0
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2

Νικηφόρος όνοµα και πράγµα! 
Θύµα στο κυνήγι της ανόδου στάθηκε η
οµάδα της Άρτεµις η οποία ηττήθηκε µε
σκορ 2-0 από τη µέχρι πρότινος δεύτερη
οµάδα της κατηγορίας, το Νικολακάκη. 
Οι φιλοξενούµενοι µετά την σηµαντική νίκη
τους  ισοβαθµούν στην κορυφή µε την ∆όξα
Κορωπίου και αν όλα πάνε καλά θα είναι οι
δύο οµάδες που του χρόνου θα αγωνίζονται
στη Α ΕΠΣΑΝΑ .

Ôá áðïôåëÝóìáôá 29η αγωνιστική
Αυλών - Παλλαυρεωτικός 4-0 
Νίκη ∆ροσιάς - ∆όξα Κορωπίου 1-1 
Πρ. Π. Φωκαίας - Σαρ. Αναβύσσου 0-0 
Συκάµινο - Απόλλωνας Αναβύσσου 3-2 
Αρτεµις - Νικηφόρος 0-2 
Σταµάτα - Μαύρος Α. Πολυδενδρίου 1-0 
Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών - Ατλαντίς 5-1 
Καπανδρίτι -Λαυρεωτική 5-2 

Âáèìïëïãßá (σε 29 αγώνες)
1. ΑΕ ∆όξα Κορωπίου 63
2. ΑΠΟ Νικηφόρος 63
3. Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 62
4. ΑΟ Σταµάτας 51
5. ΑΠΣ Πρωτέας Παλαιάς Φωκαίας 40
6. ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 39
7. ΑΟ Αυλών 39
8. ΑΣ Νίκης ∆ροσιάς 39
9. ΑΠΕ Λαυρεωτική 38
10. ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου 36
11. Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου 36
12. ΑΟ Αρτεµις 34
13. Απόλλωνας Αναβύσσου 32
14. ΑΟ Ατλαντίς 29
15. ΑΟ Συκάµινου 28
16. ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός 12

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ 30η
Σαρωνικός Αναβύσσου - Συκάµινου 
Απόλλωνας Αναβύσσου -Αρτεµις 
Νικηφόρος - Σταµάτα
Μ. Αετός Πολυδενδρίου - Αχ.Κάτω Αχαρνών 
Ατλαντίς - Καπανδρίτι
Λαυρεωτική - Νίκη ∆ροσιάς 
∆όξα Κορωπίου - Αυλών 
Παλλαυρεωτικός - Πρ. Παλαιάς Φωκαίας 

Παρόλο την ανωτερότητά της, Παρόλο την ανωτερότητά της, 
η ∆όξα κατάφερε ν’ αποσπάσει η ∆όξα κατάφερε ν’ αποσπάσει 
µόνο το βαθµό της ισοπαλίαςµόνο το βαθµό της ισοπαλίας

Ο Απόλλων 
Αναβύσσου δεν 

βρέθηκε σε πολύ
καλή µέρα

∆εν µπόρεσε ν’ αποφύγει ∆εν µπόρεσε ν’ αποφύγει 
την ήττα η Λαυρεωτικήτην ήττα η Λαυρεωτική

Το µατς ήταν πολύ καλό, Το µατς ήταν πολύ καλό, 
µε πολλές φάσεις και δυνατές µε πολλές φάσεις και δυνατές 
µονοµαχίες µονοµαχίες 
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Á2 ΑΝ∆ΡΩΝ

ΛΑΥΡΙΟ 91
ΝΗΑΡ ΗΣΤ 82

Αναπτερώθηκαν 
οι ελπίδες για άνοδο
Ôç äåý ôå ñç óõ íå ÷ü ìå íç íß êç ôïõ ðÝ ôõ ÷å ôï
Ëáý ñéï ðïõ å ðé êñÜ ôç óå ìå 91-82 ôçò ÍÞ áñ
Ç óô, äåß ÷íï íôáò ü ôé âñÞ êå îá íÜ ôïí êá ëü ôïõ
å áõ ôü. Ç ï ìÜ äá ôïõ ×ñÞ óôïõ Óå ñÝ ëç âãÞ êå
êåñ äé óìÝ íç á ðü ôçí 25ç á ãù íé óôé êÞ, êá èþò
ôï ÑÝ èõ ìíï õ ðÝ óôç á ðñü óìå íç Þô ôá á ðü ôïí
Á ðüë ëù íá ÐÜ ôñáò óôçí ÊñÞ ôç, ìå óõ íÝ ðåéá
ïé Ëáõ ñéþ ôåò íá ìåéþ óïõí óôïí ðü íôï ôçí
äéá öï ñÜ á ðü ôïõò êñç ôé êïýò êáé íá á íá ðôå -
ñþ óïõí ôéò åë ðß äåò ôïõò ãéá Ü íï äï óôçí Á1.
ÂÝ âáéá, á êü ìç ÷ñåéÜ æï íôáé äý ï... ãêÝ ëåò ôïõ
Á ÃÏÑ, þ óôå ôï Ëáý ñéï íá ðÜ ñåé êå öÜ ëé, ù -
óôü óï, ôß ðï ôá á êü ìá äåí Ý ÷åé êñé èåß...
Ï Ðå ñÜ êçò ìå ôñß á ôñß ðï íôá êáé 18 ðü íôïõò
Þ ôáí ï êï ñõ öáß ïò ãéá ôïõò íé êç ôÝò. Á ðü êï -
íôÜ á êï ëïý èç óáí ï Êïý óïõ ëáò ìå 14 ðü -
íôïõò, ï Êá êéïý æçò ìå 13 êáé ï Øç ëÝ áò ìå 12,
å íþ á ðü 9 åß ÷áí ï Æá êõí èé íüò êáé ï Ðá ó÷Ü -
ëçò, öá íå ñþ íï íôáò ôçí ðï ëõ öù íß á ðïõ õ -
ðÞñ ÷å óôçí å ðß èå óç ôïõ Ëáõ ñß ïõ. Ãéá ôïõò
çô ôç ìÝ íïõò å îáé ñå ôé êüò Þ ôáí ï Á ìÜ ôï ìå 18
ðü íôïõò, 14 ñé ìðÜ ïõ íô êáé 5 á óß óô, å íþ ðï ëý
êá ëïß ïé Óôá íü ãå âéô ò ìå 16 êáé Ôóïý ôóïò ìå
14 ðü íôïõò, ðïõ ù óôü óï äåí óôÜ èç êáí áñ -
êå ôïß ãéá íá äþ óïõí ôç íß êç óôçí ï ìÜ äá ôçò
Êáé óá ñéá íÞò. Ðá ñÜ ôç ìå ãÜ ëç âáè ìï ëï ãé êÞ
äéá öï ñÜ ðïõ ÷ù ñß æåé ôïõò äý ï á íôé ðÜ ëïõò
ôï ðáé ÷íß äé Þ ôáí íôÝñ ìðé, ìå ôéò äý ï ï ìÜ äåò
íá ðç ãáß íïõí é óü ðá ëåò (25-25) óôï ôÝ ëïò ôïõ
ðñþ ôïõ äå êá ëÝ ðôïõ. Óôçí äåý ôå ñç ðå ñß ï äï,
ïé ãç ðå äïý ÷ïé Ý ðá èáí ìðëáê-Ü ïõô, ìå óõ íÝ -
ðåéá ïé öé ëï îå íïý ìå íïé íá îå öý ãïõí ìå ðÝ íôå
ðü íôïõò ðç ãáß íï íôáò ðñï ç ãïý ìå íïé óôï ç ìß -
÷ñï íï ìå 54-49. Óôçí ôñß ôç ðå ñß ï äï ôï Ëáý -
ñéï "øá ëß äé óå" ôç äéá öï ñÜ óôïí ðü íôï (70-71)
ãéá íá áñ ÷ß óåé ç ìå ãÜ ëç á íôå ðß èå óç óôï ôÝ -
ôáñ ôï äå êÜ ëå ðôï, ü ðïõ ïé ðáß êôåò ôïõ Óå ñÝ -
ëç óï âá ñåý ôç êáí êáé "êá èÜ ñé óáí" ìå åí íéÜ
ðü íôïõò äéá öï ñÜ (91-82) ôç íß êç å ðß ôïõ óõ -
ãêñï ôÞ ìá ôïò ôçò Êáé óá ñéá íÞò, á íá ðôå ñþ íï -
íôáò ôéò åë ðß äåò ôïõò ãéá ôçí Ü íï äï, ìå ôÜ ôçí
Þô ôá-óïê ôïõ Ñå èý ìíïõ.
Äå êÜ ëå ðôá: 25-25, 49-54, 70-71, 91-82
Äéáé ôç ôÝò: Ìç ôóü ðïõ ëïò - Ðá íôå ëß äçò - Êïõ -
íå ëÝò.
ËÁÕ ÑÉÏ (Óå ñÝ ëçò): Á èá íá óü ðïõ ëïò, Êáñ -
âïý íçò 6 (2), ÌðÜ êáò 4, Êïý óïõ ëáò 14 (1),
Êá êéïý æçò 13, Óßí íçò 6, Æá êõí èé íüò 9 (1), Ðå -
ñÜ êçò 18 (3), Ðá ó÷Ü ëçò 9, Ëõ êï ãéÜí íçò, Øç -
ëÝ áò 12.
ÍÇ ÁÑ Ç ÓÔ (Êáñ íÝ óçò): Ôóïý ôóïò 14 (2),
Ìï ó÷ï âß ôçò 7, Ðáð ðÜò 9, Óôá íü ãå âéô ò 16 (1),
Êá ðå ôæü ãëïõ 4, Ôï ìá ñÜò 2, Ãñé ìðá âéþ ôçò,
Á ìÜ ôï 18 (14ñ., 5áó.), Ôü ëéáò 3 (1), Øá ñü -
ðïõ ëïò 9 (1).

Ôá áðïôåëÝóìáôá 25η αγωνιστική
Ερυθραία – Αµύντας 93-98 (2παρ.)
Αρκαδικός – Πιερικός Αρχ. 80-75
Ρέθυµνο – Απόλλων Π. 77-79
Ερµής Λαγκ. – ΚΑΟ∆ 70-79

ΑΕΚ Αργους – Παγκράτι 67-56
Ελευσίνα – Ικαροι Σερ. 77-79
Ολυµπιάδα Π. – Κόροιβος Αµ. 73-64
Λαύριο – Νήαρ Ηστ 91-82

Βαθµολογία (σε 25 αγώνες)
1. ΚΑΟ∆ 47 
2. Ρέθυµνο 43 
3. Λαύριο 42 
4. Ικαροι Σερ. 41 
5. Πανελευσινιακός 39 
6. Αρκαδικός 39 
7. Απόλλων Π. 38 
8. Αµύντας 37 
9. Ερµής Λαγκ. 36
10. Ολυµπιάδα Π. 36 
11. ΑΕΚ Αργ. 36 
12. Πιερικός Αρχ. 35 
13. Παγκράτι 34 
14. ΠανερυθραÊκος 34 
15. Κόροιβος Αµ. 33 
16. Νήαρ Ηστ 30 

Ç åðüìåíç áãùíéóôéêÞ  26η
Πιερικός Αρχέλαος - Πανερυθραικός
Απόλλων Π. - Αρκαδικός
ΚΑΟ∆ - Ρέθυµνο
Νήαρ Ηστ - Ερµής Λ.
Αµύντας ∆άφνης - ΑΕΚ Άργους
Παγκράτι - Πανελευσινιακός
Ίκαροι Σερρών - Ολυµπιάδα Π.
Κόροιβος - Λαύριο

Α’ ΕΣΚΑ PLAY OFF 

ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 77
ΚΟΡΩΠΙ 59

∆εν κατάφερε να κάνει 
το µεγάλο άλµα!
Την ήττα γνώρισε η οµάδα του Κορωπίου στο
τελευταίο και πιο κρίσιµο µατς των play off του
πρώτου γύρου, από την Νίκη Αµαρούσιου µε
σκορ 77-59. Η ήττα αυτή  σηµατοδότησε και το
τέλος στο όνειρο της ανόδου και τους
προσγείωσε στην πραγµατικότητα και στον
προγραµµατισµό της νέας  περιόδου. Από
δυνάµεις έµεινε η οµάδα των µεσογείων αφού
στον συγκεκριµένο αγώνα αντιστάθηκε µόνο
για ένα ηµίχρονο  και αυτό προκύπτει από το
σκορ του πρώτου ηµιχρόνου το οποίο ήταν 40-
36. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι εκµε-
ταλλευόµενοι  την έδρα και τους  φανατικούς
οπαδού τους  πήραν µία σηµαντική διαφορά
των 11 πόντων µε τον  πίνακα να γράφει 26-15.
Το δεύτερο δεκάλεπτο ανήκει αποκλειστικά
στους Κορωπιώτες οι οποίοι έκαναν την ολική
επιστροφή πραγµατοποιώντας καλή εµφάνιση
και µε επί µέρος σκορ 14-21 µείωσαν τη διαφο-
ρά στους 4 πόντους , πηγαίνοντας στα αποδυ-
τήρια στο πρώτο ηµίχρονο µε σκορ 40-36.
Στο δεύτερο ηµίχρονο οι γηπεδούχοι κατέβη-
καν αποφασισµένοι να πάρουν τη νίκη. Η αρχή
έγινε από την άµυνα η οποία στραγγάλισε τα
ατού των φιλοξενούµενων, µε αποτέλεσµα οι
τελευταίοι να φτάνουν στο καλάθι µε δυσκο-
λία. Οι σωστές επιλογές στην επίθεση των
γηπεδούχων τους οδήγησαν στο στόχο τους

που δεν ήταν άλλος από τη νίκη. 
Η νίκη αυτή τους δίνει το  δικαίωµα να ελπίζουν
για την άνοδο στην Γ ́Εθνική κατηγορία. Στο
δεύτερο γύρο των play off µε αντίπαλο τον
∆ΑΣΑΛ, σε τρεις αγώνες χρειάζεται  µόνο µία
νίκη αφού στο πρωτάθληµα στα µεταξύ τους
παιχνίδια,  είχε πετύχει δύο νίκες οι οποίες προ-
σµετρούνται στο τελικό σύνολο.    
Νίκη Αµαρουσίου – Κορωπί  77-59 (40-36)  
∆ιαιτητές: Αφεντουλίδης, Ψαριάνος, Θεοδω-
ρόπουλος
Νίκη Αµαρουσίου (Χατζής, Ραχωβίτσας):
Αντωνόπουλος 2, Μπίτσικας, Γιαννάκης 12 (1),
Κοκκαλιάς 9  (1), Κοντογιάννης 13 (3), Χατζής,
Γιαουρτόγλου 14 (2), Τάσσιος 6, Ευαγγελίτσης
21, Τσέκενης, Γιατράκος Α, Λαµπρόπουλος. 
Κορωπί (Αποστολάκης): Μουρτζούκος 3 (1),
∆ρακόπουλος 15 (1), Οικονόµου, Καυκής 8,
Κουκουζέλης 6, Καραγιώργος, Παπαβασιλεί-
ου, Ρωµαίος 5 (1), Σιδερής 2, Βλάχος 19 (2),
Μαυροειδάκος 1, Βλίτσιος.

Β’ ΕΣΚΑ

Ν. ΙΩΝΙΑ 56
ΚΕΡΑΤΕΑ 58

Σηµαντικό βήµα… για την σωτηρία!
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Κερατέα µε
αντίπαλο την Ν. Ιωνία µε σκορ 56-58 βάζο-
ντας γερά τις βάσεις για την παραµονή της
στην κατηγορία. Το παιχνίδι δεν χάρισε καλό
θέαµα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο
κλειστό της Ν. Ιωνίας, κυρίως ήταν νευρικό
αφού και οι δύο οµάδες παλεύουν για την
σωτηρία τους. Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν πιο
δυνατά στον αγώνα και ήταν αυτοί που
πήραν πρώτοι τα ινία, φτάνοντας την διαφο-
ρά µέχρι και 9 πόντους. Όµως στα µέσα του
δεύτερου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι αποφά-
σισαν να σφίξουν την άµυνα τους και να
βγουν στην αντεπίθεση µε αποτέλεσµα να
περάσουν µπροστά στο σκορ και να τους
βρει το τέλος του ηµιχρόνου µπροστά µε 30-
28. Στην ανατροπή αυτή βοήθησαν και τα
σφυρίγµατα της κακής διαιτησίας ειδικά του
κ. Αντωνόπουλου που µε τις αποφάσεις του
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων των φιλοξε-
νούµενων. Στο δεύτερο µέρος οι Μεσογείτες
εµπνευσµένοι από την τετράµηνη αντίσταση
στα µπλόκα πήραν στα χέρια τους την κατά-
σταση και µε πλήρη συγκέντρωση στον
αγώνα ξαναπήραν το προβάδισµα, όπου
από εκεί και πέρα δεν το έχασαν σε κανένα
σηµείο. Στο τέλος του τελευταίου δεκαλέ-
πτου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν µάταια να
ανατρέψουν το σκορ, µε αποτέλεσµα οι
φιλοξενούµενοι να πάρουν τους 2 βαθµούς
της νίκης που θα φανούν πολύτιµοι στη συνέ-
χεια του πρωταθλήµατος.
Ν. Ιωνία – Κερατέα  56-58 (30-28)
∆ιαιτητές: Αντωνόπουλος, Αντωνιάδης.
Ν. Ιωνία (Ακριβούλης): Χασαπόπουλος 6(2),
Κουτιδάκης 5, Λογοθέτης 6(2), Σπύρου 8,
Πιρπύλης, Σωτηράκης 8 (2), Μαντέλος 6,
Φατούρος 7, Ελ Γκάλη 5, Καραγιάννης 5(1). 
Κερατέα (Κοντός): Γκούµας 4, Σκλέπας,
Νικολόπουλος,  Κατσαπρακάκης, Γιαλλέλης

9(2), Κατσίκης 17, Πλαγιαννάκος 10 (2), Μαρ-
κοµιχάλης 14, Γρηγοράσκος, Αµπλιανίτης 4,
Πολίτης.

ΣΠΑΤΑ 58
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 64

Το πήρε απόφαση!
Άλλη µια ήττα πρόσθεσε στο ενεργητικό της
η οµάδα των Σπάτων χάνοντας στην έδρα
της από τον ΑΟΚ Χαλανδρίου µε 58-64. 
Η ήττα αυτή δεν έχει κάποιο αντίκτυπο στους
γηπεδούχους αφού βρίσκονται στην τελευ-
ταία θέση του πρωταθλήµατος και το γνωρί-
ζουν εδώ και καιρό ότι του χρόνου θα αγωνί-
ζονται στην Γ΄ ΕΣΚΑ.
Η εξέλιξη ήταν αµφίρροπη αφού οι δύο οµά-
δες πήγαιναν χέρι - χέρι  στο σκορ µε τους
φιλοξενούµενους να ξεχωρίζουν στο τέλος
και να παίρνουν το ροζ φίλο αγώνα. 
Σπάτα – ΑΟΚ Χαλανδρίου  58-64
Σπάτα (Μπερέτας): Καββαδάς, Πολυχρόνης
8, Παπαµιχάλης, Γιαννακόπουλος 8 (2),
Παπαευσταθίου, Μπάτας 3 (1), Περγαντής
17, Τζουράς, Πέππας2, Κατσίκης 4, Παπα-
χρήστου 6, Χατζόπουλος 10 (1).
ΑΟΚ Χαλανδρίου (Σταύρου): Βασιλάκος 15.
Μπατάκης 5, ∆ηµητριάδης 17, Μορφονιός
11 (1), Μπίνας 4, Καρακίτσος 2, Ανδρουλά-
κης, Γιαννάκης 18 (2).

Ôá áðïôåëÝóìáôá 27η αγωνιστική
ΠκΑΟ Άµιλλα – ΓΣ Βριλήσσια 58-66
Ερµής Μελισσίων – ΑΟ Περισσού 61-58
ΑΟΚ Σπάτων – ΑΟΚ Χαλάνδρι 58-64
ΓΣ Χαλανδρίου – ΑΟ Καρέα 67-60
ΕΣΚ∆ Ν. Ιωνίας – ΓΣ Κερατέας 56-58
Θρακοµακεδόνες – ΑΠΣ Φίλιππος 52-71
Κουκουβάωνες – ∆άφνη ∆αφνίου 62-41
ΕΦΟΑ Σπύρος Λούης – Απόλλων 67-79

Âáèìïëïãßá (σε 27 αγώνες)
1. ΓΣ Απόλλων 50
2. ΓΣ Χαλανδρίου 48
3. ΑΠΣ Φίλιππος 44
4. ΑΟ Καρέα 44
5. ΓΑΟ Κουκουβάουνες 42
6. ΕΦΟΑ – Σπ. Λούης 41
7. ΑΟ Περισσού 41
8. ΓΣ ∆άφνη ∆αφνίου 40
9. ΕΣΚ∆ Ν. Ιωνίας 40
10. ΓΣ Βριλήσσια 39
11. ΑΟ Θρακοµακεδόνες 39
12. ΑΣ Ερµής Μελισσίων 39
13. ΓΣ Κερατέας 39
14. ΠκΑΟ Άµιλλα 37
15. ΑΟΚ Χαλάνδρι 36
16. ΑΟΚ Σπάτων 29

Επόµενη αγωνιστική 28η
ΓΣ Κερατέας – ΠκΑΟ Άµιλλα
ΑΠΣ Φίλιππος – ΑΣ Ερµής Μελισσίων
ΓΣ Απόλλων – ΓΑΟ Κουκουβάουνες
ΑΟΚ Χαλάνδρι – ΕΣΚ∆ Ν. Ιωνίας
ΑΟ Περισσού – ΑΦΟΑ Σπύρος Λούης
ΓΣ ∆άφνη ∆αφνίου – ΓΣ Χαλανδρίου
ΑΟ Καρέα – ΑΟΚ Σπάτων
ΓΣ Βριλήσσια – ΑΟ Θρακοµακεδόνων
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ΠΑΙΑΝΙΑ 62
ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ 42

Νίκη "ανάσα" για την Παιανία 
Ôå ñÜ óôéáò óç ìá óß áò íß êç óç ìåß ù óå ç Ðáéá -

íß á, ðïõ å ðé êñÜ ôç óå ìå 62-42 ôïõ ÂÁ ÏË ×ß -
ïõ êáé äéá ôç ñÞ èç êå ðÜ íù á ðü ôç æþ íç ôçò
ðá ñá ìï íÞò, á öÞ íï íôáò, ðá ñÜë ëç ëá ôïí á -
íôß ðá ëü ôçò íá æåé ìå ôçí é äÝ á ôïõ õ ðï âé âá -
óìïý.
"Óç ìáéï öü ñïò" ôçò íß êçò ôùí ãç ðå äïý ÷ùí
Þ ôáí ç Ôóé ÷ñé ôæÞ, ç ï ðïß á Þ ôáí "ðï ëõ âü ëï"
óêï ñÜ ñï íôáò óõ íï ëé êÜ 22 ðü íôïõò, å íþ ðï -
ëý ôé ìç Þ ôáí ç óõ íåé óöï ñÜ ôçò Êá ôóá ñÜ ìå
10, ôçò ×. Ðå ôõ ÷Ü êç ìå 8 êáé ôçò Ôóéì ôóé ëÞ
ìå 7 ðü íôïõò êáé Ý íá ôñß ðï íôï.
Á ðü ôçí ï ìÜ äá ôçò ×ß ïõ îå ÷þ ñé óå ç Êï ìíç -
íïý ìå 12 ðü íôïõò, ç ï ðïß á åß ÷å ìåß íåé ìü íç
íá ðá ëåý åé ìå ôá... êý ìá ôá.
Ôï óõ ãêñü ôç ìá ôçò Ãéá óå ìÞò Óá ìá íôïý ñá
ìðÞ êå á ðü ôçí áñ ÷Þ äõ íá ôÜ êáé Ý äåé îå ü ôé
åß íáé ôï á öå íôé êü ôïõ á ãþ íá. Ç äç óôï ðñþ -
ôï äå êÜ ëå ðôï ðñï ç ãÞ èç êå ìå 24-14. Ù óôü -
óï, Ý íá íå êñü äéÜ óôç ìá óôçí äåý ôå ñç ðå ñß -
ï äï, Ý öå ñå ôéò öé ëï îå íïý ìå íåò óå á ðü óôá -
óç å íüò ôñé ðü íôïõ (33-30) óôï ôÝ ëïò ôïõ ç -
ìé ÷ñü íïõ.
Ç Ðáéá íß á ìå å îáé ñå ôé êÞ Ü ìõ íá äÝ ÷èç êå ìü -

ëéò ôÝó óå ñéò ðü íôïõò óôï ôñß ôï äå êÜ ëå ðôï
êáé Ü íïé îå åê íÝ ïõ ôçí... øá ëß äá ôçò äéá öï -
ñÜò óôï +13 (47-34) ãéá íá ðÜ ñåé ôï ñïæ
öýë ëï á ãþ íá ìå åß êï óé ðü íôïõò äéá öï ñÜ
êáé ôå ëé êü óêïñ 62-42.
Ôá äå êÜ ëå ðôá: 
24 - 10, 33 - 30, 47 - 34, 62 - 42. 
ÐÁÉÁ ÍÉÁ (Óá ìá íôïý ñá): Ôóéì ôóé ëÞ 7 (1), Á -
ëå îÜí äñïõ 6, Ðï ôá ìéÜ íïõ 2, Êå ëÜ ñç 4, Ðå -
ôõ ÷Ü êç Ó. 3, Ðå ôõ ÷Ü êç ×. 8, Ôóé ÷ñé ôæÞ 22,
Êá ôóá ñÜ 10. 
ÂÁ ÏË ×ÉÏÕ (Âïý ëé êáò - Óõ ìéá êÜ êçò): Ìï -
íï ãéïý äç 7, Ìáñ ãá ñß ôç, Âïõ äïý ñç 2, Ðýñ -
ñïõ, Êï ìíç íïý 12 (1), ×á âá ëÝ 9, Ðá ðá ãå -
ùñ ãÜ êç, Æá ÷á ñéÜ äç 6, Ðé ôóÜ êç 2, Êïõ ôïõ âß -
äç 4. 

Ôá áðïôåëÝóìáôá 19η αγωνιστική
Σπόρτιγκ – Νίκη Λ. 61-47
Παιανία – ΒΑΟΛ Χίου 62-42
Αρης Χ. – Αστέρας Εξ. 45-57
Κρόνος – ΑΕΝΚ 60-39
Αρκάδι – Παγκράτι 53-57

ΕΑ Παραλίας – Τερψιθέα Γλ. 43-61

Âáèìïëïãßá (σε 19 αγώνες)
1. Αστέρας Εξ. 37 
2. Κρόνος Αγ. ∆. 36 
3. Νίκη Λευκ. 33 
4. Αρης Χολαργού 33 
5. Τερψιθέα Γλυφάδας 30 
6. ΑΕ Ν. Κηφισιάς 29 
7. Παιανία 28 
8. Σπόρτιγκ 26 
9. Βούρειος Χ. 26 
10. Παγκράτι 24 
11. ΕΑ Παραλίας 21 
12. Αρκάδι Ρ. 19

Επόµενη αγωνιστική 20η 
Ν. Κηφισιά-Παιανία
Νίκη Λευκάδας-Κρόνος Αγ. ∆ηµητρίου
Τερψιθέα Γλυφάδας-Σπόρτιγκ
ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ-Άρης Χολαργού
Αστήρ Εξαρχείων-Αρκάδι
Παγκράτι-Αµυρυλλίς

Ο Κτησιφών διατηρήθηκε πάνω από τη
ζώνη της παραµονής µε αυτή τη νίκη



Ç
ï ìÜ äá ôùí êï ñá óß äùí
ôùí Êá ëõ âß ùí ôåñ ìÜ ôé -
óå ðñþ ôç êáé á Þô ôç ôç

óôï ðñù ôÜ èëç ìá Â’ êá ôç ãï ñß áò
Êï ñá óß äùí ìå 18 íß êåò – Ï Þô ôåò,
êáé á íÝ âç êå óôçí Á’ êá ôç ãï ñß á êï -
ñá óß äùí, ü ðïõ ðëÝ ïí èá ôå èåß á íôé ìÝ -
ôù ðç ìå ôéò êï ñõ öáß åò ï ìÜ äåò ôçò Á èÞ -
íáò (Ðá íá èç íá ú êüò, Óðüñ ôé ãê, Á èç íá ú êüò, ÄÁ ÓÁË ê.Ü).
Ïé õ ðï äï ìÝò ôïõ óõë ëü ãïõ, å äþ êáé äÝ êá ÷ñü íéá, õ -
ðü ôçí êá èï äÞ ãç óç ôïõ ðñï ðï íç ôÞ Äç ìÞ ôñç Á íá -
ãíþ óôïõ, äïõ ëåý ïõí óêëç ñÜ êáé ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá
Ýñ ÷ï íôáé öõ óéï ëï ãé êÜ. 
Óôï êëåé óôü ãõ ìíá óôÞ ñéï ôùí Êá ëõ âß ùí ðñï ðï íïý -
íôáé êá èç ìå ñé íÜ êï ñß ôóéá á ðü 6 å ôþí êáé Ü íù, ðïõ á ðï ôå -
ëïýí ôéò á êá äç ìß åò êáé ôï ìÝë ëïí ôïõ óõë ëü ãïõ.
Ç öå ôé íÞ ï ìÜ äá ôùí Êï ñá óß äùí á ðáñ ôé æü ôáí á ðü ðï ëý
êá ëÝò ðáß êôñéåò. Óôéò ðá ëáéü ôå ñåò (Êáß ôç Êá ìðÝ ñç, Åõáí -
èß á ÊéÜ êï, Ìá ñß á Êá ñá äïý êá, Áã ãå ëé êÞ Á íá ãíþ óôïõ, ÌÜ -
ñù Ãêüñ ôóïõ, Ìõñ ôþ ËÜ âäá, Êùí óôá íôß íá Ëá íôæá íÜ êç,
ÄÝ óðïé íá Ôñá ìðïý ëç, Ç ñþ Ãêß íç, Ìá ñé ëÝ íá ÈÜ íïõ), ïé ï -
ðïß åò ðñï ðï íïý íôáé ìå ôçí ï ìÜ äá å äþ êáé å ðôÜ ÷ñü íéá,
Þñ èáí ðÝ ñõ óé ïé Êá ôå ñß íá ËÝó óç, Êá ôå ñß íá Ìðá ìðÜ ëá,
Óýë âéá ×å ëéþ ôç êáé Ìá ñéÜí íá ×Ü é äïõ êáé öÝ ôïò ðñï óôÝ èç -
êå ç º ñéò Ïé êï íü ìïõ ðñï åñ ÷ü ìå íç á ðü ôçí ï ìÜ äá ôçò Á Å
Ðüñ ôï ÑÜ öôç.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α’ ΦΑΣΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αγώνες
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 45-25
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 11-66 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 101-23 
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 24-32 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 73-13   
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 20-46   
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 26-47 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 80-11 
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 19-35 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 50-17 
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 19-68
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 86-21

Βαθµολογία
Οµάδα                                                                           Βαθ 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 24 
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 21 
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 20 
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 18 
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 15 
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 14 
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 13 

Β’ ΦΑΣΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Αγώνες
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 45-29
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 28-47
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 26-41
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 30-51
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 45-35
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 52-32

Βαθµολογία
Οµάδα                                                                           Βαθ 
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 12 
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 9 
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 9 
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 6 

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Αγγελική 
Αναγνώστου

Κατερίνα 
Μπαρµπάλα

Ε. Γκίνη

Ηρώ
Γκίνη

Μάρω
Γκόρτσου

Καίτη 
Καµπέρη

Μαρία 
Καραδούκα

Ευανθία
Κιάκο

Κατερίνα 
Λέσση

Ίρις
Οικονόµου

∆έσποινα
Τραµπούλη

Σύλβια 
Χελιώτη

Κων/να
Λαντζανάκη

Μυρτώ 
Λάβδα

∆ηµήτρης 
Αναγνώστου

Β’ κατηγορία
Κορασίδων



ÐΟΡΤΟ 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 88 τ.µ., σε συγκρότηµα
µε πισίνα, τεράστιος κήπος, 2 υ/δ,
πάρκινγκ, εσωτερική αποθήκη, 
Τιµή: 205.000€

Μεζονέτα 130 τ.µ. κατασκευής 2001,
3 επιπέδων συν δώµα µε µπάνιο,
2υ/δ, τζάκι, σε συγκρότηµα 4
µεζονετών µε κήπο και πισίνα, park-
ing 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 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 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. 

Μονοκατοικία 270 τ.µ. θέση Νάτσο,
τριών επιπέδων, 5 υ/δ (2 master), 3
µπάνια, 2 wc, κλειστό πάρκινγκ,
υψηλής αρχιτεκτονικής, δορυφορική,
συναγερµός, υπερπολυτελούς
κατασκευής. 
Τιµή: 850.000€

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 €
Μονοκατοικία 210 τ.µ. Καγκέλια,
κατασκευής 1989, πολυτελούς
κατασκευής, µε δυο οικίες, 6υ/δ, 2
µπάνια, 2 wc, µεγάλες βεράντες,
αποθήκες, πάρκινγκ, οικόπεδο 800
τ.µ. µε γεώτρηση, τιµή 400.000 €.
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
ΠροÊρόδα 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 ΕυβοÊκού, 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
∆ιαµέρισµα 51 τ.µ., υπερυψωµένο
ισόγειο, σε συγκρότηµα κατοικιών,
κήπο, θέα, 2 υ/δ, του 2004, 98.000€.
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
αντίστοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου,
ιδανικά για φροντιστήριο ή
βιβλιοπωλείο, 600 € έκαστο.

ÐÁÉÁ ÍÉÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ
Ηµιτελές τριώροφο κτίριο
αποτελούµενο από 6 διαµερίσµατα
µε επιπλέον ενιαίο 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
οικοπέδου µε κήπο, αυτονοµία
θέρµανσης ανά όροφο, υποδοµή για
δορυφορική εγκατάσταση a/c, πέντε
λεπτά από Αττική οδό, δεν έχει ΦΠΑ,
χωρίς ηµιυπαίθριους 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 οικοπέδου 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

Μάιος 201138 ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Äéá ìå ñß óìá ôá 130 ô.ì., Áõ ëÜ êé,

50ì. 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, õõ 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: 230.000 €
Επαγγελµατικός χώρος, 60 τ.µ.,

κέντρο Μαρκοπούλου, α’ ορόφου,

κουζίνα, µπάνιο, αυτονοµία

θέρµανσης, νεόδµητο, φωτεινό. 

Τιµή: 85.000€
Μεζονέτα 77 τ.µ. Ðá íü ñá ìá, 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, 150.000€
(τιµή συζητήσιµη).

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: 230.000€
Μεζονέτα 131 τ.µ. αυτόνοµη, 3

επιπέδων, 2 υ/δ, µπάνιο, wc,

πάρκινγκ, αποθήκη, roof garden. 

Τιµή: 230.000€
Μεζονέτα 170 τ.µ., 3υ/δ, τζάκι,

πάρκινγκ, ασανσέρ, αυτονοµία

υπογείου, αυτονοµία θέρµανσης,

καταπληκτική θέα, 30µ. από θάλασσα. 

Τιµή: 300.000€
Μεζονέτα 84 τ.µ. σε συγκρότηµα

κατοικιών, 2 επιπέδων, 2 υ/δ, µπάνιο,

wc, boiler, συναγερµός, πάρκινγκ,

κήπος, πισίνα, χωρίς κοινόχρηστα. 

Τιµή: 185.000

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€

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 κερα-

µοσκεπή.  Επιτρεπόµενες χρήσεις: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Εµπο-

ρικά καταστήµατα, Κτίρια-Γήπεδα Αποθήκευσης, Κτίρια – Γήπεδα Στάθ-

µευσης, Πρατήρια Υγρών Καυσίµων, Επαγγελµατικά Εργαστήρια χαµη-

λής όχλησης και Εµπορικές Εκθέσεις. Υπάγεται στη ζώνη προστασία του

Υπουργείου Πολιτισµού µε αρχιτεκτονική µελέτη σε συγκεκριµένο ΦΕΚ

του 2001.  Τιµή πώλησης: 2000€/τµ, ήτοι 2.934.000 € Υπάρχει τεκµηριω-

µένη µελέτη αξίας ακινήτου από γνωστή τράπεζα.

Ìå æï íÝ ôá 106 ô.ì.(óå äý ï å ðß ðå äá), é -

óü ãåéï êáé á’ ü ñï öïò, 2õ/ä, ôæÜ êé,

parking, á ðï èÞ êç ìå èÝ á óôç èÜ ëáó -

óá, íå üä ìç ôï. Ôé ìÞ 300.000€
Ìå æï íÝ ôá 130 ô.ì. óå óõ ãêñü ôç ìá äõï

å ðé ðÝ äùí, 30 ì. á ðü ôç èÜ ëáó óá, 2

õ/ä, ôæÜ êé, á ðï èÞ êç, parking, èÝ á èÜ -

ëáó óá. Ôé ìÞ: 230.000€
Ìå æï íÝ ôåò 147 ô.ì. êáé 159 ô.ì., Ðá -

íü ñá ìá, ðñï íï ìéá êÞ ôï ðï èå óß á ìå èÝ -

á, 3 ëå ðôÜ á ðü ôç èÜ ëáó óá, 3 õ/ä, ìå

êÞ ðï êáé ðé óß íá. 

Ôé ìÞ: 380.000€

4 Ìå æï íÝ ôåò 195 ô.ì., êá ôá óêåõ Þ

2009-2010, óå ôñß á å ðß ðå äá êáé ôá ñÜ -

ôóá, ìå 3 õ/ä, 3 ìðÜ íéá, 2 ôæÜ êéá, á óáí -

óÝñ (á ðü õ ðü ãåéï ìÝ ÷ñé ôá ñÜ ôóá), á -

ðï èÞ êç êáé îå ÷ù ñé óôü ïé êü ðå äï ìå êÞ -

ðï ãéá ôçí êá èå ìß á. Ðñü âëå øç ãéá

êïõ æß íá óôçí ôá ñÜ ôóá êáé óôï

Playroom. Îå ÷ù ñé óôÞ åß óï äïò ðå æþí

êáé îå ÷ù ñé óôÞ åß óï äïò áõ ôï êé íÞ ôïõ

ãéá ôçí êá èå ìß á. Ôé ìÞ: á ðü 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 hous-

ing 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 €
Ìå æï íÝ ôá 258 ô.ì. óå ìéá á ðü ôéò 

ù ñáéü ôå ñåò ðå ñéï ÷Ýò, êá ôá ðëç êôé êÞ

èÝ á èÜ ëáó óá, 3 å ðé ðÝ äùí, Ü ñé óôç 

êá ôá óêåõ Þ, 3õ/ä, áõ ôï íï ìß á ï ñü öùí, 

á óáí óÝñ. Ôé ìÞ: 500.000 €

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ Π. ΡΑΦΤΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ Π. ΡΑΦΤΗ
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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 €
∆ιαµέρισµα 71 τ.µ. β’ ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι-

αποθήκη-parking, καταπληκτική θέα θάλασσα,

αυτόνοµη θέρµανση, δορυφορική. 

Τιµή 210.000€
∆ιαµέρισµα Υπερυψωµένο ισόγειο, 72 τ.µ.,

νεόδµητο σε ωραία περιοχή, τζάκι, parking,

αποθήκη, 2 υ/δ.

Τιµή 170.000€
∆ιαµέρισµα 72 τ.µ. α’ ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι-park-

ing-αποθήκη, καταπληκτική θέα θάλασσα. 

Τιµή 230.000€
∆ιαµέρισµα 75 τ.µ., 2υ/δ, τζάκι, parking,

αποθήκη, 40 µ. από τη θάλασσα καταπληκτική

θέα. 

Τιµή: 230.000€
∆ιαµέρισµα 75τ.µ., β’ ορόφου, 2υ/δ, τζάκι,

αποθήκη, parking. Νεόδµητο 40 µ. από τη

θάλασσα µε καταπληκτική θέα.

∆ιαµέρισµα 87 τ.µ., 2υ/δ, νεόδµητο, τζάκι

αποθήκη parking, 20 µ. από τη θάλασσα µε

φανταστική θέα.

Τιµή 220.000€
∆ιαµέρισµα 88 τ.µ., ισόγειο, σε συγκρότηµα

µεζονετών, άριστης κατασκευής, πισίνα, parking,

2 υ/δ, αυτονοµία θέρµανσης. 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€

∆ιαµέρισµα 104 τ.µ. Καλός Γυαλός, 1ου ορόφου,

νεόδµητο σε πολυκατοικία µε διαµορφωµένο

κήπο και πισίνα, 3 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα,

πάρκινγκ, αποθήκη, 30 µ. από θάλασσα.

Τιµή: 300.000 €

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ




