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3131 Το της Πόλεως όλης το
ήθος ομοιούται τοίς άρ-
χουσιν!

Δημοσθένης ο Μακεδών 

Προς “κολλημένους”

ψηφοφόρους
Παρέλαβε κόμμα και το διέλυσε. Το ‘κανε από-

κομμα. 

Παρέλαβε κράτος και το παρέδωσε αποικία.

Δεν κατάφερε να παραδώσει την Κύπρο στους Τούρ-

κους. Τώρα όμως κατάφερε να παραδώσει την Ελ-

λάδα στην τρόικα. Είχε δώσει στο παρελθόν, πολλές

φορές εξετάσεις, ως Υπουργός Εξωτερικών, κυρίως. 

Μιλώ βεβαίως, για το γνωστό γόνο της δυναστείας

Παπανδρέου, που μας έφερε επικυρίαρχους το ΔΝΤ,

την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα.

Το θέμα μου όμως δεν είναι ο Γ.Α.Π.

Δεν αξίζει ν’ ασχοληθείς μ’ έναν,

κληρονομικώ δικαιώματι, πολιτικό

που τον απορρίπτει το 92% των ψη-

φοφόρων.

Θέλω ν’ ασχοληθώ με τους σημερι-

νούς ψηφοφόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μ’

αυτές τις 240.000 που πήγαν και ψή-

φισαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Επ’ ευκαιρία, να ομολογήσω το λάθος μου το 2007,

που είχα υποστηρίξει Βενιζέλο. Οχι ότι έπρεπε να

υποστηρίξω βεβαίως, τον Γιωργάκη. Επρεπε να πα-

ραμείνω στην προγενέστερη θέση μου: «Επανασύ-
σταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. “εδώ και τώρα”!» Τώρα, δεν

ισχύει πλέον ούτε αυτό. Εγκαιρη διάλυση του

ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι η σωστή συνταγή, ώστε ο “κεντρώος”

χώρος να καλυφθεί από νέους, άφθαρτους και ικα-

νούς ανθρώπους.

Ας επανέλθω στους εναπομείναντες ΠΑΣΟΚους:
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 24

Νέος Δήμαρχος στα 3Β
ο Σπύρος Πανάς
Διαφαίνεται ρήξη της πλειοψηφίας.

Δυσοίωνη η πορεία του Δήμου

Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της πολιτικής που διαλύει

με ανισότητες την ελληνική κοινωνία

Συνέντευξη με τον 

Φώτη Κουβέλη

Σελίδα  12

Στάσεις στους Δήμους και κινη-
τοποιήσεις Δημάρχων Σελ. 11

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Ο Μανώλης Γλέζος στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 13

Με τους 

“Ανεξάρτητους 

Ελληνες” 

ο Θανάσης 

Αυγερινός
Σελίδα 24

Για έναν νέο 

Συνασπισμό νίκης
Αλέξης Τσίπρας

Σελίδα 7

Σελίδα 3
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Είναι σοσιαλιστές; Υποθέτω ότι γνωρίζουν τον όρο

“σοσιαλισμός”: «Είναι το πολιτικό σύστημα που επι-
διώκει την κυριότητα ή (έστω) τον έλεγχο των μέσων
παραγωγής - κεφαλαίου, εδάφους (παραγωγικής) πε-
ριουσίας (δηλ. μηχανών κλπ.) - εκ μέρους της κοινω-
νίας (της κοινότητας) ως συνόλου και τη διαχείρισή
τους προς το συμφέρον όλων»1. Κι αν όχι όλων των

μέσων παραγωγής, όπως στην ΕΣΣΔ και στις άλλες

σοσιαλιστικές χώρες, τουλάχιστον σ’ εκείνα που ο

Ενγκελς αποκαλούσε “δεσπόζοντα υψώματα” και

όπως τα καθόριζε περιοριστικά ο Ανδρέας και ιδρυ-

τής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., “στρατηγικής σημασίας επιχειρή-
σεις” - Τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,

μεταφορές, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες -.

Κανείς, φαντάζομαι, σήμερα δεν τολμά να ισχυριστεί

ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι σοσιαλιστικό. Αν υπάρχει αν-

τίρρηση προ(σ)καλώ όποιον θέλει σε αντιπαράθεση

επιστημονική, πολιτική, πραγματική.

Αρα, γιατί μένει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., όποιος μένει; Επειδή

έχει “κολλήσει”; Επειδή είναι η “ομάδα” του; Επειδή

έχει υποχρέωση ή συμφέρον; Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα

και οι κορυφαίοι του, που υπηρετούνται απ’ αυτό,

είναι, όπως εξ’ άλλου έχουν αποδείξει, νεο-φιλελεύ-

θεροι και μόνο αφ’ ότου δέχτηκαν τη συνθήκη του

Μάστριχτ και της Λισσαβώνας, που ορίζει ότι “σκο-
πός της Ε.Ε. είναι η άκρως ανταγωνιστική οικονομία
της αγοράς”2.

Αν είναι όντως σοσιαλιστές, ή έστω με την παρατρα-

βηγμένη έννοια του παρεμβατικού - κοινωνικού κρά-

τους, τύπου Κέινς, ο χώρος τους εκτείνεται από το

ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη ΔΗΜ.ΑΡ. ή το Δημαρά.

Δεν είναι κακό να διαψεύδονται οι ελπίδες μας. Δεν

ειναι κακό να πέφτουμε εξω στις προσδοκίες μας.

Κακό ειναι να μη μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας και τα

πάθη μας. Κακό ειναι να εμμένουμε πεισματάρικα

στα λάθη μας και μάλιστα από ιδιοτέλεια. Ασυγχώ-

ρητο κακό είναι όταν δεν εμφιλοχωρεί ιδιοτέλεια,

αλλά ξεροκεφαλιά ή φόβος. Το χειρότερο είναι πως

με τέτοιες πρακτικές παίρνουμε στο λαιμό μας και

τους άλλους. Τους άλλους αλλά κι εμας τους ίδιους,

που χάνουν τη δουλειά τους, το ψωμί τους, το σπίτι

τους.

Βέβαια, οι περισσότεροι από τους επιφανείς του κόμ-

ματος έχουν ανδρωθεί, προβληθεί και φτιαχτεί μέσα

στο σύστημα. Σ’ αυτό το σαθρό σύστημα του στέρ-

φου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, κι αν έχουν

σπουδάσει, έχουν μπολιαστεί με το δηλητήριο της

“σχολής του Σικάγο”, του Μ. Φρίντμαν.

Ο Μίλτον Φρίντμαν έλεγε πως «μόνο μια κρίση - είτε
είναι πραγματική, είτε εκλαμβάνεται ως πραγματική -
οδηγεί σε πραγματικές αλλαγές»3. Και βέβαια, όταν

λέει αλλαγές, μην πάει το μυαλό σας σ’ αυτή την αλ-

λαγή που ευαγγελιζόταν ο Ανδρέας. Οταν λέει αλ-

λαγές εννοεί αυτές που ο ίδιος εφάρμοσε στη Χιλή

του Πινοσέτ και οι ΗΠΑ στη Νέα Ορλεάνη: Κλείσιμο

των δημόσιων σχολείων και επιδότηση των ιδιωτικών

μέσω κουπονιών, που διανέμονται δωρεάν στους γο-

νείς, για να επιλέξουν οι ιδιοι ελεύθερα(!) το ιδιωτικό

σχολείο που θα στείλουν το παιδί τους. Για ορισμέ-

νους, με α’ βαθμού σκέψη, φαίνεται ωραίο! Ψαχτείτε

λίγο.

Ο Φρίντμαν ήθελε όσο το δυνατόν λιγότερο κράτος.

Τόσο λίγο που να περιλαμβάνει μόνο τα ΜΑΤ για την

επιβολή της θέλησης της κρατούσας γενικά τάξης,

δηλαδή των κεφαλαιοκρατών, των γενίτσαρων και τα

τσιράκια τους. Α, και των μαζοχιστών και των ηλιθίων.

Η κρίση, σαν κι αυτή που περνάμε σήμερα, είναι

“ευχής έργον” για τον Φρίντμαν. Με την κρίση ο λαός

σαστίζει, τρομοκρατείται, σοκάρεται κι αυτό το σοκ

κατορθώνει αυτό που ήταν “πολιτικά αδύνατον, να
καθίσταται πολιτικά αναπόφευκτο” 4. Δηλαδή ο “μο-

νόδρομος” που οδηγηθήκαμε και οδηγούμαστε σή-

μερα.

Τα ίδια που λέω για τους εναπομείνατες ΠΑΣΟΚους

ισχύουν ασφαλώς και για τους νεοδημοκράτες που

είναι και οι ίδιοι παθόντες, έχουν κοινωνικές ευαι-

σθησίες και εθνική συνείδηση. (Δεν έχουν όλοι. Εγώ

αναφέρομαι σ’ αυτούς που έχουν και είναι οι περισ-

σότεροι). Οι νεοδημοκράτες έχουν ένα ελαφρυντικό

- επουσιώδες - Δεν ισχυρίζονται ότι είναι σοσιαλι-

στές! - παρ’ όλο που ο ιδρυτής του κόμματός τους

είχε κατηγορηθεί για ...”σοσιαλμανία!”

Νεοδημοκράτες και ΠΑΣΟΚοι, πιστεύετε ότι θα τολ-

μούσε η Μέρκελ και ο Σαρκοζί να κουνήσουν το δά-

κτυλο και να ζητήσουν υπογραφές υπακοής από τον

Κωνσταντίνο Καραμανλή κι από τον Ανδρέα Παπαν-

δρέου;

Σκεφθείτε ελεύθερα. “Οποιος ελεύθερα συλλογάται,
συλλογάται καλά”.

――――――――
1. Oxford English Dictionary.

2. Συνθήκη Λισσαβώνας,αρθρο 2§1.

3. Ν. Klein, “Το δόγμα του σοκ”, σελ. 20.

4. Αυτόθι ως άνω.

5. Ρήγας Βελεστινλής.

Προς “κολλημένους” ψηφοφόρους
“Τα κινούμενα” on line games
στο θέατρο “Βαφείο” Σελ. 5

“Το διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης” στην Παλλήνη Σελ. 6

Κέντρα μεταναστών στην Κερατέα
και Αφίδνες Σελ. 6

Υπερχρεωμένα τα κόμματα αλλά
επιδοτούνται... Σελ. 8

Περί Οδυσσέως βιογραφικά 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αποτυπώματα μιας επετείου Σελ. 8

Η άλλη Ελλάδα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η Ν.Δ. κατά Καμμένου Σελ. 9

Τις Παρασκευές στο κέντρο της Αθή-

νας της Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

“Ραγίσματα” στην μειοψηφία Σπά-

των-Αρτέμιδας Σελ. 11

Νοσοκομεία σε αποσύνθεση Σελ. 14

Δημιουργία αρχείου μνήμης & τέ-
χνης στο Κορωπί Σελ. 15

Αγώνες βετεράνων πινγκ-πονγκ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ημερίδα υγείας στη Βάρη

Το Κέντρο Υγείας Βάρης σε συνεργασία με το νομικό

πρόσωπο (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β διοργανώνει την Τε-

τάρτη 4 Απριλίου, ώρα 7μ.μ. ημερίδα με θέμα: “Ακράτεια

ούρων στις γυναικες”, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης.

Ομιλητές είναι ο επίκουρος καθηγητής - μαιευτικής - γυ-

ναικολογίας - ουρογυναικολογίας Σταύρος Αθανασίου

και η νοσηλεύτρια ουρογυναικολογίας Σιάννα Τατα-

ρούδα.



ΕΒΔΟΜΗ  31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Κώστας Βενετσάνος: Κατά την εκτίμησή
σας, η παρούσα κυβέρνηση συνεργασίας
ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.,  στην πολιτική της διά-
σταση, μπορεί ν’ αποτελεί και ένα πείραμα
συνεργασίας πολιτικών δυνάμεων συγγε-
νών ή και ετερόκλητων;

Φώτης Κουβέλης: Θεωρώ ότι είναι το πιθα-

νότερο ενδεχόμενο, δεδομένου ότι τα δυο

κόμματα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, μετά και την

ψήφιση του 2ου Μνημονίου έχουν συγκλί-

νει πλήρως στους βασικούς άξονες της

ασκούμενης πολιτικής. Και τούτο ανεξάρ-

τητα από τα όσα λένε, προκειμένου να εξυ-

πηρετήσουν τους εκλογικούς τους

στόχους. 

Κ.Β.: Mε δεδομένο ότι η ΔΗΜ.ΑΡ είναι ένα
κόμμα που δεν αρνείται τις συνεργασίες,
σε ποια κυβέρνηση συνασπισμού και με τι
προϋποθέσεις θα μπορούσατε να συμμε-
τάσχετε σ’ ένα τέτοιο σχήμα μετεκλογικά;

Φ.Κ.: Δεν είμαστε αδιάφοροι για το πολι-

τικό περιεχόμενο της διακυβέρνησης της

χώρας. Δεν είμαστε η κλειστοφοβική Αρι-

στερά που αναζητεί την παρουσία της στην

περιχαράκωσή της. Θέλουμε να επηρεά-

ζουμε το μέγεθος της κυβερνητικής εξου-

σίας. Η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί την

πολιτική παρουσία της ως "κυβερνώσα

Αριστερά" προς όφελος της κοινωνίας και

της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, όμως,  οι

"κυβερνήσεις συνεργασίας" προϋποθέτουν

προγραμματικές συμφωνίες, πολιτικές συγ-

κλίσεις και συμπτώσεις. Η τυχόν κυβέρνηση

συνεργασίας θα πρέπει με δεσμευτικό πο-

λιτικό προγραμματικό περιεχόμενο να μπο-

ρεί να μετατοπίσει την πολιτική από τη

βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρί-

σκεται προς ουσιαστικά προοδευτική κα-

τεύθυνση. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, η

οποιαδήποτε συζήτηση για κυβερνήσεις συ-

νεργασίας αποτελεί "άσκηση επί χάρτου". 

Αυτή τη στιγμή που τίθεται θέμα εθνικής
και κοινωνικής επιβίωσης, θεωρείτε σκό-
πιμο να ευαγγελιζόμαστε και να φαντα-
σιωνόμαστε σοσιαλισμούς διαφόρων
αποχρώσεων, ή φιλελευθερισμούς διαφό-
ρων διαβαθμίσεων; Τι λέτε στον κατατρο-
μοκρατημένο και σαστισμένο λαό; Πώς
λύνουμε το θέμα της ύφεσης, της ένδειας,
της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας,
της υποθήκευσης της χώρας, της αρπαγής
– μέσω της υπέρμετρης και άστοχης φο-
ρολογίας - της ιδιωτικής μικρομεσαίας
όποιας περιουσίας, της ανασφάλειας για
το σήμερα και το μέλλον και για τη στοι-
χειώδη ακόμη αξιοπρεπή επιβίωση.

Η Δημοκρατική Αριστερά διαμορφώνει κα-

θημερινά σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης με

τους πολίτες. Αναδεικνύουμε, προωθούμε

και διεκδικούμε, από θέση ευθύνης απέ-

ναντι στη χώρα και την κοινωνία, την πολι-

τική που ανοίγει δρόμους για τη διέξοδο

από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται ο

τόπος και στηρίζει την κοινωνία. Το πολι-

τικό σύστημα καταρρέει και  αποσυντίθεται

απαξιωμένο και λοιδορούμενο από τους πο-

λίτες. Η Δημοκρατική Αριστερά  με τις θέ-

σεις της και τις προτάσεις της αμφισβητεί

το γνωστό κομματικό σύστημα και την

άσκηση της πολιτικής ερήμην της κοινω-

νίας. Θέλουμε να προωθούμε την πολιτική

για τους πολίτες. Να αφήσουμε πίσω την

Ελλάδα της χρεωκοπίας και της παρακμής.

Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της πολι-

τικής που διαλύει με ανισότητες την ελλη-

νική κοινωνία, υποτάσσει και περιθωριο-

ποιεί τους εργαζόμενους, τους νέους και

τις νέες. Σταθερά αγωνιζόμαστε για την

πολιτική που μπορεί να αλλάξει τα κυβερ-

νητικά μέτρα, με στόχο τη δίκαιη κατανομή

των βαρών, την αντιμετώπιση των δομικών

προβλημάτων του κράτους, την ανάπτυξη

με σταθερή αναφορά τον πολίτη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της
VPRC κ.ά. ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜ.ΑΡ. λαμ-
βάνουν αθροιστικά 23,5% (ενώ η Ν.Δ.
22,5%). Δεν θα μπορούσατε λοιπόν να συ-
νεργασθείτε προ και μετεκλογικά ώστε να
λάβει η Ενωμένη Αριστερά την πριμοδό-
τηση των 50 εδρών, αντί της Ν.Δ.; Μαζί με
τους Οικολόγους (2,5%) και το “Αρμα Πο-
λιτών” (1,5%), εξασφαλίζετε άνετα την 1η
θέση. Δεν θα μπορούσατε λοιπόν να δια-
τυπώσετε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση,
ώστε με την ψήφο ανοχής, έστω του ΚΚΕ
και άλλων κομμάτων (Καμμένου, Κατσέλη)
να σχηματίσετε κυβέρνηση;
Είναι η στιγμή της μεγάλης ευθύνης και

της μεγάλης ευκαιρίας των προοδευτικών
δυνάμεων. Είναι η ελπίδα των αγανακτι-
σμένων πολιτών· της μεγάλης πλειοψη-
φίας του Ελληνικού Λαού

Η απλουστευτική αντιμνημονιακή στάση

δεν αποτελεί από μόνη της στοιχείο που

μπορεί να οδηγήσει σε «συνασπισμό εξου-

σίας της αριστεράς», με δεδομένες τις

υπαρκτές και μεγάλες διαφορές και αντιθέ-

σεις  για το περιεχόμενο της ασκούμενης

πολιτικής και για την αντιμετώπιση της πο-

λυεπίπεδης κρίσης. Υποστηρίζουμε τη συμ-

πόρευση ευρύτερων δυνάμεων του

δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδη-

μοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας,  ιδιαί-

τερα μέσα στις συνθήκες ρευστοποίησης

της κοινωνίας και αποσύνθεσης του πα-

λαιού κομματικού συστήματος. Η ανασύν-

θεση και η ανασυγκρότηση του ευρύτερου

δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου

είναι αναγκαία. Η μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ

σε θέσεις οικονομικού φιλελευθερισμού και

η μετακίνηση άλλων δυνάμεων της αριστε-

ράς σε παλαιοκομμουνιστικές και αντιευ-

ρωπαϊκές θέσεις διαμορφώνουν την

ανάγκη συγκρότησης του σοσιαλιστικού

χώρου. 

Να αφήσουμε πίσω την Ελλάδα της χρεωκοπίας και της παρακμής. Αγωνιζόμαστε για την
ανατροπή της πολιτικής που διαλύει με ανισότητες την ελληνική κοινωνία

Συνέντευξη με τον Φώτη Κουβέλη
Προσηνής, θετικός, ευγενικός ο πρόεδρος της Δημοkρατι-

κής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, ανταποκρίθηκε με προθυ-

μία στην πρόσκλησή μας ν’ απαντήσει σε ερωτήματα που

του έθεσε ο Κώστας Βενετσάνος.

Ερωτήματα που, όπως θα διαπιστώσετε, εμπεριέχουν τοπο-

θετήσεις του αρθρογράφου, που απηχούν τις θέσεις και τις

αγωνίες του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας μας.

“Ν’ αφήσουμε πίσω την Ελλάδα ης χρεωκοπίας και της πα-

ρακμής”, λέει ο Φώτης Κουβέλης. «Η Αριστερά οφείλει να

διεκδικεί την πολιτική παρουσία της ως “κυβερνώσα αρι-

στερά”, προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας».

Και συμφωνούμε. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να διερωτώμεθα

τί είναι αυτό που τους αποτρέπει να συνεργασθούν και προ-

εκλογικά, έστω εκτός του ΚΚΕ, που εμμένει στην “καθαρό-

τητα” και την απολυτότητα των απόψεών του. Εκείνο που

χωρίζει τη ΔΗΜ.ΑΡ. από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., από ότι αντελήφθην

από την ομιλία του Φ. Κουβέλη της προπερασμένης Πέμ-

πτης, είναι αν θα γίνει περαιτέρω κούρεμα του χρέους και

3ετης αναστολή αποπληρωμής του χρέους, που προαναγ-

γέλει ο Αλ. Τσίπρας. Τόσο αποτρεπτική είναι αυτή η δια-

φορά;

Ο Φώτης Κουβέλης, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας,

διαπιστώνει: «Η ανασύνθεση και η ανασυγκρότηση του ευ-
ρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χωρου είναι ανα-
γκαία». Και συμφωνούμε. Εμπρος λοιπόν. Δεν υπάρχει

χρόνος. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΔΗΜ.ΑΡ. - Οικολόγοι - Δημαράς και

άλλοι ενωθείτε· κάνετε τη μεγάλη ανατροπή για τη σωτη-

ρία της πατρίδας και του Λαού.
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ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ

Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος

Βάρης «O ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ» διοργανώνει την 1η Απριλίου

πρωινό περίπατο στο σπήλαιο των Νυμφών για δεύτερη

φορά, μετά από απαίτηση πολλών μελών και φίλων που δεν

μπόρεσαν την πρώτη φορά να είναι παρόντες. 

Το Σπήλαιο, λόγω έλλειψης υποδομής δεν είναι καθόλου

εύκολα επισκέψιμο και η κάθοδος σ’ αυτό είναι άκρως επι-

κίνδυνη. Συνιστούμε λοιπόν σε όποιον θελήσει να κατέβει

να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός.

Σημείο συνάντησης είναι ο χώρος απέναντι από την παι-

δική χαρά επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και Μπρά-

λου, ώρα αναχώρησης 10:30 π.μ..

Οσοι συμμετάσχουν στον περίπατο να έχουν κατάλληλη

ενδυμασία και νερό. Tηλ. 6981731762

ΠΑΣΧΑ 12 - 16  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΠΟΡΟΪΑ

(ΜΠΕΛΕΣ)  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΑ  ΤΕΜΠΗ - ΛΙΜΝΗ

ΒΙΣΤΟΝΙΔΑ- ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ  12/4, 8πμ Αναχώρηση για Σιδηρόκαστρο

Άφιξη στο Σιδηρόκαστρο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/4, 8πμ,  

Α) – Πεζοπορία στο Μπέλες.

Β) – Βαρκάδα και οικοξενάγηση στη λίμνη Κερκίνη. 

Αναχώρηση από Πορόια για Ξάνθη.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  14/4

Πεζοπορία στα μοναδικής ομορφιάς κατάφυτα Παρανέ-

στια Τέμπη δίπλα στον από Ποταμό Νέστο από το χωριό

Γαλήνη μέχρι τα Κομνηνά.

Αναχώρηση για λίμνη Βιστωνίδα (Υγρότοπος Ramsar).

Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ  15/4 Αναχώρηση για Δάσος  Δαδιάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ  16/4, 8.30πμ Αναχώρηση για Αθήνα

Δηλώσεις συμμετοχής 

Μαρία Κορομηλά   2108991145  6940308757

Εmail ena.drasi@gmail.com

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Την Παρασκευή 6  Απριλίου οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν ποδηλατοβόλτα  στο Σκοπευτήριο της

Καισαριανής

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα  (Αφετηρία

Τραμ) και θα  ακολουθήσουμε τη διαδρομή Παραλιακή Λε-

ωφόρος-Πρ. Πέτρου- Λ. Βουλιαγμένης –Φιλολάου- Σκο-

πευτήριο-.  Εδώ θα μιλήσει η ιστορία...

Υπεύθυνοι ενημέρωσης Κωστής 6937153051

Εβελίνα Σταύρου 6970308448

«ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ»  

Ο Ομιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας, οργανώνουν μουσική

εκδήλωση με τίτλο «ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΜΕ-
ΛΩΔΙΕΣ» την Τρίτη 3 Απριλίου και ώρα 19:30, στην αί-

θουσα  «ΙΩΝΙΑ»,  δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας (επί

της παραλιακής λεωφόρου), 

. Θα ερμηνευθούν έργα των Bach, Massenet, Weber,

Gluck, Satie κ.α.

Ερμηνεύουν οι Σολιστ STACY & STEPHIE KOULOURIS

και το Μουσικό Σύνολο “THE ΑMBERLINK ENSEMBLE”

ΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΠΡΑΝΟ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΓΩΝΗ – ΦΛΑΟΥΤΟ

ΝΑΤΑΛΙ ΣΔΡΑΛΗ – ΒΙΟΛΙ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ - ΑΦΗΓΗΣΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9657957. 

Έκθεση ζωγραφικής 

ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
Εκθεση ζωγραφικής άνοιξε με έργα του Σπύρου Βρετ-

τού στην art gallery café, (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού,

Βούλα, τηλ.    210 8958866) 

Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου.

Περισσότερα στη σελίδα 15

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τήν Κυριακή 1η Ἀπριλίου καί ἀπό ὥρας 10.30 ἕως 13.00 θά

πραγματοποιηθῇ Ἐθελοντική Αἱμοδοσία στόν Ἱερό Καθε-

δρικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία γιά μιά ἀκόμη φορά, θά ἀναμένῃ ἀπό

τούς πιστούς, τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης τους,

πρός τούς πάσχοντας συνανθρώπους μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή)

Πασχαλινό Παζάρι

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) διοργανώνει και

φέτος το Πασχαλινό Bazaar στα γραφεία του οργανισμού

(Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα) από Δευτέρα

έως Παρασκευή,  3 έως 12 Απριλίου 8:00-18:00. Καθώς και

στα εμπορικά κέντρα Avenue (14:00-20:00) και Athens Metro

Mall (10:00-20:00) στις 6 και στις 7 Απριλίου αντίστοιχα.

Στο Bazaar θα έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε πολλά χει-

ροποίητα είδη φτιαγμένα με μεράκι από τους εθελοντές και

φίλους του φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) καθώς και λαμπά-

δες, δώρα, στολίδια, παιχνίδια, καλάθια, σοκολατάκια, σπι-

τικά γλυκά και πολλά ακόμα!

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του διε-

θνούς οργανισμού ‘ΜΑΚΕ–Α–WISH INTERNATIONAL’. Ο οργανισμός

πραγματοποιεί ευχές παιδιών που πάσχουν από ασθένειες απειλη-

τικές για τη ζωή τους, δίνοντας χαρά, ελπίδα και δύναμη!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΒΑΖΑΑR

Ο Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (ΣΠΑΖ) οργα-

νώνει Πασχαλινό bazaar του που θα γίνει στις 7 και 8 Απρι-

λίου στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου και

Ναυσικάς), ώρες 10.00-16.00. Θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία

πασχαλινών δώρων (χειροποίητες λαμπάδες, σοκολατένια

αυγά ΣΠΑΖ, τσουρέκια κλπ), προϊόντα ΣΠΑΖ (ρούχα, κο-

σμήματα, τετράδια, αξεσουάρ ζώων, είδη σπιτιού), (μετα-

χειρισμένα είδη), bazaar βιβλίου, τον μπουφέ με νηστίσιμες

και μη νοστιμιές, και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Βοηθήσετε τον ΣΠΑΖ να βοηθήσει τα αδέσποτα!

Το Σάββατο 7 Απριλίου, από 6:00μμ ως 10:00μμ η Αγγελική

Τσεβά εκθέτει στο εικαστικό της εργαστήρι έργα με θέμα:

«Ο Συμβολισμός της Σταύρωσης στον σύγχρονο κόσμο»
Παρουσιάζονται:

― Γλυπτά έργα με μέταλλο και γυαλί.

― Ζωγραφικά έργα σε συνδυασμό με μέταλλο και γυαλί, λου-

λούδια της Άνοιξης  έτσι για μια ελπίδα χαράς που αξίζει να πε-

ριμένουμε σαν την Ανάσταση.

Η έκθεση θα διαρκέσει όλη την μεγάλη εβδομάδα ως και την

Μεγάλη Πέμπτη από της 4:00μμ ως και 8:00μμ.

«Ο Συμβολισμός της Σταύρωσης

στον σύγχρονο κόσμο»
εικαστική έκθεση της Αγγελικής Τσεβά
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΔΩΡΗΤΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Κυριακή 1 Απριλίου

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης προσκαλεί τους δη-

μότες στην  τιμητική εκδήλωση για τους δωρητές-εθε-

λοντές Γιάννη Πρόφη, Αθηνά Χατζή & Δημήτριο Χατζή,

Σοφία Βασιλείου & Οικογ. Σπύρου Χατζή, Θωμά Πρόφη,

Σάββα Παράσχη, Ηλία Κράλλη, την Κυριακή 1 Απριλίου,

στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, ώρα  11.00.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε  μια άλλη αντίληψη για την

προβολή του εθελοντισμού ως στάση ζωής  και της συ-

νέχισης του φαινομένου των  δωρητών- ευεργετών. 

Συναυλία αφιερωμένη

στην Επτανησιακή μουσική
Το θέατρο Badminton στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών

“θέματα της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού τρα-

γουδιού”, που διευθύνει ο συνθέτης Μιχάλης Κουμπιός,

επιχειρεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Επτανησιακή μου-

σική. Απ’ τους κλασσικούς συνθέτες και ποιητές της ως

το λαϊκό τραγούδι της Καντάδας και της Αριέττας. 

Συμμετέχουν οι λυρικοί σολίστ Αντ. Κορωναίος (τενό-

ρος) και Διον. Σουρμπής (βαρύτονος).

Τηλέφ. κ. Αδάμ 210 8840.600 & Αθανασοπούλου 6974993434

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Την Κυριακή 1η Απριλίου στις 8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί

συναυλία με το “Avra 7 Anima Quintet”. Σολίστ η Τζίνα

Μαρκουλή (σοπράνο), στην Ελληνική Ευαγγελική Εκ-

κλησία (Λ. Βουλιαγμένης 44 Γλυφάδα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη

«Η γυναίκα στην Αθηναϊκή
Δημοκρατία»

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείο Μαραθώνα, οργανώ-

νουν παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Δημητρόπου-

λου: «Η γυναίκα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία» την

Κυριακή 8 Απριλίου, ώρα 10.30 π.μ στο Μουσείο Μαραθω-

νίου Δρόμου  (Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης Μαρτίου), στο

Μαραθώνα. Μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η τα-

κτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Η θέση του βρετανικού Τύπου 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ‘55-’65

Το βιβλίο της Δέσποινας Αφεντούλη (περιφερειακής

συμβούλου Αττικής) με τίτλο “Η θέση του βρετανικού
Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 1955-1965”, θα πα-

ρουσιάσουν “Το σπίτι της Κύπρου” και οι Εκδόσεις

Gutenberg την Τετάρτη 4 Απριλίου στις 8μ.μ. στο “Το

σπίτι της Κύπρου”  (Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα).

“Τα Κινούμενα”  On line games 
στο Θέατρο Βαφείο

Γράφει η Διονυσία Ρώντα

Κινούμενα σχέδια live, ένα διαδραστικό παιχνίδι από την Καίτη

Μανωλιδάκη για όλη την οικογένεια. Μέχρι να στείλεις τον Ch-

eater στα έγκατα της Αβύσσης, κατεβαίνεις κι εσύ μαζί του. Λυ-

πάμαι που δεν μπορώ να σταθώ στο ύψος της μετριοφροσύνης

των συντελεστών αυτής της παράστασης, αλλά δεν θα μασήσω

τα λόγια μου. «Τα Κινούμενα» είναι ένα μικρό (70 λεπτών) αρι-

στούργημα. Από τις θεατρικές παραστάσεις που σου αφήνουν

πολλά. 

Παράδειγμα, όταν ο Σπυρος Ξενος, από gothic Παππούς, εμφα-

νίζεται ξαφνικά ως Cheater (ήρωας των role playing games) και

προκαλεί το γέλιο με το μαγιό που φοράει. Προσωπικά δεν μπό-

ρεσα να γελάσω. Υπερίσχυσε μέσα μου η σκέψη «ενδυματολό-

γος respect» (Σάββας Πασχαλίδης!). Kι όταν αρχίσει να χορεύει

ως εκπρόσωπος του Κακού ενάντια στο Καλό, αναγκάζεσαι να

ψάξεις και να μάθεις ότι ο συγκεκριμένος Cheater έχει κάνει σω-

ματικό θέατρο στη Βουλγαρία.

Αλλά πάλι, όλη η παράσταση λειτουργεί σαν μια παρτιτούρα

όπου όλοι συμμετέχουν ως νότες, άψογα συντονισμένοι στο

ρυθμό. Μεγάλη σκηνοθετική τόλμη να βασίσεις ένα ολόκληρο

έργο, όχι στα λόγια αλλά στο ρυθμό και στις συντονισμένες κι-

νήσεις. Αν δεν βγει τέλειο, θα βγει γελοίο και βαρετό. Εδώ αρ-

χίζεις και ψάχνεσαι πώς το έκανε αυτό κινησιολογικά η Καίτη

Μανωλιδάκη. Από Σχολή, Κουν δεν θυμίζει ούτε και Κατσέλη.

Αυτό είναι καραμπινάτη Πολωνία, τρανταχτή επιρροή απ’ το Th-

eater Lodz. Είναι μεταμοντέρνο θέατρο που δημιουργείται για

να μπορεί να παιχτεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να

γίνει άμεσα κατανοητό, ακόμα κι αν συμμετέχουν ηθοποιοί που

μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Στο σενάριο της Καίτης Μανωλι-

δάκη είναι περισσότερες οι σκηνοθετικές οδηγίες παρά τα λόγια.

Και οι οδηγίες έχουν να κάνουν περισσότερο με το ρυθμό και τη

μουσική.

Η μουσική στα Κινούμενα δεν έχει γραφεί σαν χαλί για την πα-

ράσταση, αλλά ανασαίνει μαζί της σε κάθε βήμα. Η ψυχική διά-

βαση από το παιδικό νανούρισμα στις οιμωγές των ψυχών από

τα έγκατα της Αβύσσης επιβραβεύει για άλλη μια φορά όσους

παρακολουθούν τη δουλειά του Γιάννη Μανωλιδάκη (ο πρώτος

μουσικολόγος στον κόσμο που αποκάλυψε τις ελληνικές ρίζες

των Καλάς, μαθητής του Segovia και του Δημήτρη Φάμπα).

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
Η παράσταση ξεκινά μ’ ένα εντυπωσιακό κάδρο ανθρώπων που

βλέπουν τη ζωή τους μέσα από ένα μαγικά φωτισμένο παράθυρο

(η Καίτη Μανωλιδάκη έχει διδαχτεί φωτισμούς από την Ελευθε-

ρία Ντεκώ  τελετή έναρξης ΑΘΗΝΑ 2004).

Το φως και πιο σημαντικά  η απουσία του παίζει καθοριστικό

ρόλο στα Κινούμενα. Το σκοτάδι είναι το «φυσικό» περιβάλλον

ενός παίκτη rpg games. Όταν ο ενηλικιούμενος έφηβος έχει πε-

θάνει όλους εκτός από τη μητέρα του, στο τέλος τη ρωτά αν

θέλει φως. Τότε που τα μάτια δεν μπορούν πια να διακρίνουν το

φως μιας πραγματικότητας που δεν είναι virtual reality.

Αναρωτήθηκα γιατί στα Κινούμενα παίζουν όλοι οι ηθοποιοί τόσο

καλά. Η σκηνοθέτης Καίτη Μανωλιδάκη μού έλυσε την απορία:

Δεν γνώριζε κανέναν προσωπικά. Επέλεξε μετά από ατέλειωτες

audition την αφρόκρεμα για κάθε ρόλο, φροντίζοντας να δένουν

και στις μεταξύ τους σχέσεις.

ΥΓ Έμαθα ότι οι ηθοποιοί δεν θα πληρωθούν γι’ αυτή την

παράσταση. Παίζουν μόνο επειδή πίστεψαν από την αρχή

σ’ αυτή τη δουλειά. 

(Αγ. Όρους & Κωνσταντινουπόλεως 115 Τηλ.: 2103425637)

Πασχαλινό μπαζάρ 

από το ξεblogάρισμα
To ξεblogάρισμα διοργανώνει το Σάββατο 31 Μαρτίου και την

Κυριακή 1 Απριλίου (Ώρες 10.00 – 21.00 και 10.00 – 18.00 αν-

τίστοιχα), το 3ο Πασχαλινό μπαζάρ του, για την ενίσχυση των

άπορων κρατουμένων και των παιδιών που ζουν με τις φυλα-

κισμένες μητέρες τους στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα

Θήβας.  Πνευματικό κέντρο Αγ. Νικολάου Ραγκαβά, Πρυτα-

νείου και Επιχάρμου (Πλάκα), ΜΕΤΡΟ Ακρόπολη

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ»

με την Φλώρα Κατωγά – Λαζάρου.
Μια μουσική διαδρομή στην παλιά Αθήνα με πλακιώτικα τραγούδια,

από την οπερέτα του 1920 και τον Αττίκ, μέχρι τις ρομάντζες του

Σουγιούλ, Γιαννίδη, Χαιρόπουλου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Sounds Perfect
Ελληνικά ή ξένα, καινούργια ή παλιότερα, έντεχνα ή ροκ…. 

Φωνή: Ναταλία Λαμπαδάκη, κιθάρα, φωνή : Λένα Τζαμπάζη

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Σμυρνέϊκες ρεμπέτικες βραδιές
Η Φωτεινή Λαμπρίδη (τραγούδι), ο Χαράλαμπος Πολιτόπουλος

(μπουζούκι – τραγούδι), και ο Γρηγόρης Βενιέρης (κιθάρα – τρα-

γούδι)  και Σμυρνέϊκα τραγούδια από τον Παναγιώτη Τούντα στον

Μάρκο Βαμβακάρη.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

«ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»
Παραστάσεις: Δευτέρα 2, 23 & 30 Απριλίου στις 9.00μμ 

Εισιτήριο €5. Τα έσοδα θα διατεθούν για το 2ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας.
Το έργο του Ρομπέρτο Ατάϋ «ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», γράφτηκε το

1970, κι όμως μιλάει για το σήμερα όσο λίγα θεατρικά έργα. «….Δεν

γεννηθήκατε έτσι για το τίποτα….γεννηθήκατε για να….υπακούτε!»

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Δ. ΑΓΟΡΑ και πρωταγωνι-

στούν: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΣΗ, ΧΡΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥ-

ΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Κατανυκτικός Εσπερινός

Σᾶς καλοῦμε 1ῃ Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, στίς 7:00 μ.μ. , νά

συμμετάσχετε καί νά συμπροσευχηθῆτε μαζί μας, στόν τε-

λευταῖο Κατανυκτικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος θά τελεσθῇ
στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας,

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.

Παύλου. Κατ’ αὐτόν θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρω-

τοπρ. π. Γεώργιος Ἀντζουλάτος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Βουλιαγμένης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Χωρίς εκλογικά κέντρα στις

εκλογές η Νέα Δημοκρατία

Οπως ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, «λόγω της οικονο-
μικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες επιβάλλουν αντίστοιχη προ-
σαρμογή στην προεκλογική δραστηριότητα των κομμά-
των. Ετσι αποφάσισε  να μη λειτουργήσουν εκλογικά
κέντρα του κόμματός της σε καμία πόλη.    
Τα υφιστάμενα γραφεία των οργανώσεων του κόμματος μπο-

ρούν να εξυπηρετήσουν και τις προεκλογικές ανάγκες». 

Επίσης σημειώνει ότι θα καλέσει όλους τους υποψήφιους

βουλευτές της, να περιοριστούν στις απαραιτήτως ανα-

γκαίες δαπάνες του προεκλογικού τους υλικού.

«Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας, οργανώνει σεμι-

νάριο με θέμα τη «Θεραπευτική δύναμη των τροφών»,
την Κυριακή 8 Απριλίου από 11 έως 2 το μεσημέρι.
Θέματα που θα αναπτυχθούν:

• Τροφή και ενέργεια

• Διατροφή και υγεία (σε φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο)

• Γιογκική κουζίνα

• Συνδυασμοί τροφών για χορτοφάγους

• Βιωματικός τρόπος μαγειρέματος

(θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την προετοιμασία

και να δοκιμάσετε ένα γεύμα)

Συμμετοχές έως και Τετάρτη 4 Απριλίου Eλάχιστος αριθμός συμ-

μετοχών 15. Υπάρχει εισφορά για το πρόγραμμα 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα: Τηλ: 210-6641545

E –mail : sycp@satyanandashram.gr

«Το Διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής Δικτύωσης» 

εκδήλωση στην Παλλήνη

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και

περισσότερο παίρνουν την θέση του συνδιαμορφωτή της

προσωπικότητας των νέων, με ότι θετικό ή αρνητικό αυτό

συνεπάγεται.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παλλήνης  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  εκ-

δήλωση με θέμα "Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης» την Δευτέρα 2 Απριλίου στις 18:00μμ στο

Αμφιθέατρο του  1ου Γυμνασίου Παλλήνης (Λ. Μαραθώ-

νος, Παλλήνη) γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια

συζήτηση για να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις.

Ώρα 18.15: «Η άσκηση και προστασία των δικαιωμάτων
του παιδιού στο διαδίκτυο». Συζήτηση του κ. Γ.Μόσχου

με τους μαθητές

Ώρα 19.00: «Η αγωνία του γονιού….Το παιδί μου στο δια-
δίκτυο» με ομιλητή τον κ. Οδ. Ρομπάκη, γραμματέα Ενω-

σης Συλλόγων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Παλλήνης.

Ώρα 19.10: "Τα παιδιά στο διαδίκτυο. Οι γονείς;" με ομι-

λήτρια την  Σπυρ. Ραπάνου, ψυχολόγο-οικογενειακή θερα-

πέυτρια. Θα ακολουθήσει συζήτηση

«ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

Την Κυριακή 8 Απριλίου, η παράταξη μειοψηφίας του

Δήμου Μαρκοπούλου «Δύναμη Ελπίδας», οργανώνει πε-

ρίπατο στον κάμπο του Μαρκόπουλου. 
Η διαδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο γραφικό εκκλησάκι της

Παναγίας Βαραμπά, όπου θα ενημερωθούν για την ιστορία του.

Στη συνέχεια, θα βαδίσουν ανάμεσα στα αμπέλια, τις φιστικιές,

τις συκιές και τα θερμοκήπια, θα φτάσουν στο φράχτη του αε-

ροδρομίου, απ’ όπου θα κατεβούν στην κοίτη του Ερασίνου πο-

ταμού και θα καταλήξουν στον Φράγκικο Πύργο της

Βραυρώνας. Στο δρόμο της επιστροφής θα ακολουθήσουν δια-

φορετική διαδρομή και θα καταλήξουν στα γραφεία τους, για

τσίπουρο και μεζέ...

Η αναχώρηση θα γίνει στις 10.00 π.μ  από  τα γραφεία (Λ.

Πόρτο Ράφτη 32 – έναντι καταστήματος της πίτσας FAN). Η

ξενάγηση θα ξεκινήσει στις 10.30 από το εκκλησάκι της Πα-

ναγίας Βαραμπά. 

Η διαδρομή είναι ομαλή με την συνολική απόσταση (μετά-

βαση και επιστροφή) να είναι περί τα 11χλμ., (3) ώρες. Απα-

ραίτητα είναι τα αθλητικά παπούτσια περιπάτου, νερό και

καπέλο για τον ήλιο.

«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ:

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ»

Εκδήλωση με ομιλία του  Σαράντου Καργάκου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και ο Διαλεκτικός Όμιλος Μαρ-

κοπούλου, οργανώνουν ομιλία του ιστορικού και συγγρα-

φέα Σαράντου Καργάκου, με θέμα: “100 χρόνια από τους
Βαλκανικούς Πολέμους: Ένα μήνυμα ελπίδας και αισιο-
δοξίας”, την Κυριακή 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 7.00 μ.μ., στην

Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όρο-

φος Δημαρχείου Μαρκοπούλου). 

Ο ιστορικός, φιλόλογος και δοκιμιογράφος  Σαράντος Ι.

Καργάκος, γεννήθηκε το 1937 στο Γύθειο Λακωνίας.

Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών. Πρωταγωνίστησε στο φοιτητικό κίνημα του 1961-

1963 και υπήρξε εισηγητής του αιτήματος για την

επιχορήγηση 15% του προϋπολογισμού, στην παιδεία.

Στην εκδήλωση, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα ανακηρύξει

τον Σαράντο Καργάκο, Επίτιμο Δημότη Μαρκοπούλου

Μεσογαίας, σε ένδειξη τιμής, για την πνευματική του προ-

σφορά. 

Η Κερατέα στο μάτι του

κυκλώνα. Οι κρατούντες

έρχονται με νέα πρόταση

για την Κερατέα· της

πάνε κέντρο κράτησης

λαθρομεταναστών, ενώ

ακόμη δεν έχουν κλείσει

οι πληγές που άφησε ο

αγώνας για το ΧΥΤΑ και

που δεν έχει λήξει

ακόμη. Και στις Αφίδνες

(Κιούρκα) 

Σχετική λίστα βγήκε στο

φως της δημοσιότητας,

που όπως σημειώνει η

aftodioikis.gr, είναι του

υπουργείου Εθνικής Άμυ-

νας και όπως έλεγαν

πηγές του Πενταγώνου

πρόκεται για τη λίστα Βε-

νιζέλου που απέστειλε ο

τότε υπουργός Εθνικής

Άμυνας, νυν πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ στον τότε

υφυπουργό Προστασίας

του Πολίτη Σπύρο Βού-

για, όταν είχε ανακινηθεί

πάλι θέμα μεταναστευτι-

κού και στρατοπέδων

κράτησης. 

«Στη Λαυρεωτική
λειτουργεί Κέντρο
Υποδοχής Προσφύ-
γων από το 1947»,
δηλώνει ο Δήμαρ-

χος Λαυρεωτικής

Στο Δήμο Λαυρεωτικής λει-

τουργεί από το 1947 Κέν-

τρο Υποδοχής Προσφύγων,

το οποίο εποπτεύεται από

το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και φιλοξενεί 320 άτομα.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής βρί-

σκεται όλα αυτά τα χρόνια

σε συνεχή συνεργασία με

το Υπουργείο και τον Ελλη-

νικό Ερυθρό Σταυρό καθώς

και την κοινότητα των προ-

σφύγων για την ομαλή διευ-

θέτηση κάθε προβλήματος

και πρόσφατα με ομόφωνη

απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου (8/23.1.2012)

πρότεινε τη διάθεση οικοπέ-

δου για να κτιστεί νέο κτίριο

που θα πληροί όλες τις σύγ-

χρονες ανέσεις.

Θεωρούμε, λοιπόν, τα πρό-

σφατα δημοσιεύματα που

αναφέρουν το Δήμο μας ως

υποψήφιο να δεχτεί και νέο

στρατόπεδο τουλάχιστον

ατυχή, αν όχι προερχόμενα

από πηγές που στόχο έχουν

να δημιουργήσουν νέα προ-

βλήματα στην περιοχή μας,

που ακόμα βρίσκεται σε συ-

νεχή ετοιμότητα και εγρή-

γορση αντιμετώπισης και

οριστικής επίλυσης του τε-

ράστιου θέματος της διαχεί-

ρισης των απορριμμάτων,

που μας απασχολεί από

1996, κορυφώθηκε με την

εισβολή στις 11.12.2010 και

τον τετράμηνο αγώνα μας

και συνεχίζεται».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Στο στόχαστρο και πάλι η Ανατολική Αττική

Δύο κέντρα κράτησης 

λαθρομεταναστών 

σε Κερατέα και Αφίδνες

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Την Δευτέρα 2 Απριλίου,στις 18.00, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ θα κάνουν αγιασμό στα κεντρικά γραφεία

τους στη Λεωφ.Συγγρού 196.

Θα ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου

Πάνου Καμμένου σε όλους τους Ανεξάρτητους Έλληνες

που μπορούν να παραστούν στον αγιασμό χωρίς ιδιαί-

τερη πρόσκληση.
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«...Ακούμε για τις παρελάσεις, για φαι-
νόμενα τοπικής διαφθοράς, για τους με-
τανάστες, αλλά δεν ακούμε τίποτα για
το βασικό ερώτημα: τι πρόκειται να γίνει
μετά τις εκλογές.
Σε ποιά πράγματα έχουν δεσμευτεί και
τι έχουν υπογράψει». Επεσήμανε ο Πρό-

εδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας

του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στην ομι-

λία του σ’ ένα ενθουσιώδες κι αγανακτι-

σμένο ακροατήριο στο κατάμεστο

αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού. 

Η γνωστή μέθοδος του αποπροσανατο-

λισμού από το βασικό πρόβλημα. Κου-

βέντα για την «ταμπακιέρα», από τη

Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Για το τι δηλαδή

έχουν δεσμευτεί στην τρόικα να ρίξουν

επί πλέον στις πλάτες του λαού τον Ιού-

νιο και πέρα. 

«Να μη σκέφτεται δηλαδή ο κόσμος το
σημείο στο οποίο έχει βρεθεί. Ν’ ανακα-
λύψει νέους εχθρούς, είτε αυτοί είναι οι
μετανάστες, είτε είναι αυτοί που κάνουν
φασαρίες, είτε αυτοί που δεν θέλουν
υποτίθεται τις παρελάσεις. Και να τρέ-
ξει έντρομος πίσω στην αγκαλιά των
κομμάτων του μνημονίου, προσυπογρά-

φοντας (με την ψήφο του) την καταδίκη
του στην ανεργία, την ανασφάλεια και
την φτώχεια, χωρίς επιστροφή» συνέ-

χισε ο Αλ. Τσίπρας. 

«…Ξέρουμε όλοι και όλες τι μας ετοι-
μάζουν την επόμενη ημέρα. Ξέρουμε
όλες και όλοι ποιοί έφεραν την κοινωνία
στο σημερινό σημείο και γιατί. Τώρα
στην κάλπη είναι ώρα να μιλήσει ο κό-
σμος», συμπλήρωσε, και θα ‘χει τερά-

στια και αποφασιστική ευθύνη, για τις

συνέπειες, να προσθέσουμε εμείς. 

«… Στις περιφερειακές εκλογές έλεγαν
ότι οι εκλογές είναι άσχετες με
τα πολιτικά ζητήματα και ότι
δεν θα πάρουν νέα μέτρα. Την
ημέρα των εκλογών είπαν ότι η
πολιτική τους εγκρίθηκε από το
λαό.  Την επόμενη ανακοίνω-
σαν ...νέα μέτρα» τόνισε και ξε-

καθάρισε: 

«Σ’ αυτές τις εκλογές υπάρχει
μια βαθειά διαχωριστική
γραμμή. 
Από την μια υπάρχει το κόμμα
του Μνημονίου. Με αρχηγό τον
Ράιχενμπαχ και υπαρχηγό τον Παπα-
δήμο. Και με κομματάρχες τον Σαμαρά
και τον Βενιζέλο. Και με πολιτικό πρό-
γραμμα αυτά που προβλέπει και όσα
πρόκειται να προβλέπει στο μέλλον το
Μνημόνιο. Και με στρατηγικό στόχο τη
διάσωση των δανειστών μας και των
τραπεζιτών από την ολοκληρωτική χρε-
ωκοπία στην οποία οδηγούν τη χώρα.
Αυτή είναι η μια πλευρά. 
Και η άλλη πλευρά είναι η εναλλακτική
πολιτική. Για την οποία χρειάζεται να
συγκροτηθεί ένας νέος Συνασπισμός
Εξουσίας. Και να διεκδικήσει, και είναι
απόλυτα εφικτό πια αυτό, την μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία, με την δύναμη
της οποίας θα απαλλάξει την χώρα από
την πολιτική των Μνημονίων και τις λη-
στρικές και ταπεινωτικές δανειακές συμ-
βάσεις. 

«Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην
Ελλάδα, ανέλυσε ακολούθως, συγκλίνει
σε τρεις παράγοντες: 
― Ο πρώτος είναι η βέβαιη αποτυχία
των μέτρων ως προς τους δείκτες του
χρέους και του ελλείμματος.
― Ο δεύτερος είναι η απόλυτη κατοχύ-
ρωση των δανειστών μας ότι οποιαδή-

ποτε στάση πληρωμών θα γίνει προς τα
μέσα και όχι προς τα έξω. Και αυτό το
έχουν κατοχυρώσει με το αγγλοσαξο-
νικό δίκαιο, και την δέσμευση του τα-
μείου των εσόδων.
― Και ο τρίτος είναι η διαρκής και συνε-
χιζόμενη κάθοδος του λαού προς την
ανασφάλεια, τη φτώχεια και την εξα-
θλίωση. 
Είναι μια πορεία προς τον πάτο, με
μοχλό την αναπαραγωγή και την επιδεί-
νωση της ύφεσης. Ύφεση – επιδείνωση
των δημοσιονομικών – καινούργια μέτρα

– μεγαλύτερη ύφεση κλπ.
Μέχρι να χτυπήσουμε στον πάτο. Ο
πάτος θα είναι η ολοκληρωτική χρεωκο-
πία. [...]
«Το πιο εξοργιστικό είναι ότι μας έφε-

ραν ως εδώ χωρίς διαπραγμάτευση. Κυ-

νικά, ψυχρά και με σχέδιο. Αντάλλαξαν

την ισοπέδωση της χώρας με την εύ-

νοια της Μέρκελ  και των τραπεζιτών.

Αλλά ούτε αυτό το έκαναν καλά. Όλοι

αυτοί οι εκπρόσωποι της άρχουσας

τάξης που το παίζουν σοβαροί και κου-

νάνε το δάχτυλο στην Αριστερά, από

τους Ευρωπαίους ομολόγους τους

τρώνε καρπαζιές.  

Το τελευταίο: η δημόσια ομολογία της

Μέρκελ του Γιούνκερ και Σόιμπλε ότι

τρέμουν στην ιδέα και μόνο ότι μπορεί

μια χώρα να βγει από την ευρωζώνη.

Και το ξέραμε. 

Και αντί να το βάλουμε στο τραπέζι, ση-

κώσαμε στις πλάτες μας τις αμαρτίες

ολόκληρης ης ευρωπαϊκής χρηματοπι-

στωτικής κρίσης».

Και ολοκλήρωσε την ομιλία του μ’ ένα

αξιόπιστο, ρεαλιστικό και ολοκληρω-

μένο στις γενικές του γραμμές κυβερ-

νητικό πρόγραμμα:

Κυβερνητικό Πρόγραμμα από τον Αλέξη Τσίπρα 

Για έναν Νέο Συνασπισμό Εξουσίας
Εκδήλωση στα Καλύβια

Στην ερώτηση αν ο νέος Συνασπισμός

εξουσίας έχει εναλλακτική πρόταση,

αν έχει πρόγραμμα, ο Αλέξης Τσίπρας

ξεκαθάρισε:

1. Το πρώτο είναι η καταγγελία της δα-

νειακής σύμβασης και του μνημονίου.

Γι’ αυτό ζητάμε την ψήφο του λαού.

Αυτή θα είναι η ιδρυτική πράξη του

Νέου Συνασπισμού εξουσίας. Και ας μη

μας λένε ότι δεν θα έχουμε λεφτά για

μισθούς και συντάξεις, γιατί έχουν δε-

σμευτεί ότι όλα τα λεφτά του δανείου

και όσα φορολογικά έσοδα χρειάζον-

ται, θα πηγαίνουν πάνω απ’ όλα για να

πληρώνουν τους δανειστές.

2. Μορατόριουμ πληρωμών. Εχει γίνει

και στο παρελθόν στη Γερμανία, όταν

μετά τον πόλεμο κούρεψε τα χρέη της

και τα υπόλοιπα τα αποπλήρωσε μόνο

όταν το επέτρεψε η ανάπτυξη. Δηλαδή

αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης.

3. Αναδιανομή πλούτου. Να πληρώ-

σουν οι πλούσιοι. Η εγχώρια διαπλοκή

που χρύσωσε τον καιρό του εκσυγχρο-

νισμού και της υποτιθέμενης “νέας δια-

κυβέρνησης”. Φορολόγηση του

συσsωρευμένου πλούτου και του κε-

φαλαίου. Στα καράβια τους, στις βίλες

τους στις οφ σορ εταιρείες τους, στις

καταθέσεις τους.

Αντί για το χαράτσι σε μισθωτούς, συν-

ταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους

που υποτίθεται ότι θα μαζέψει 1,5 δις,

εισφορά στο 1% επί του τζίρου των με-

γάλων επιχειρήσεων που πέρυσι ήταν

πάνω από 200 δις και θα μαζέψει πε-

ρισσότερα.

Ακολούθησε σε αδρές γραμμές ένα

πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, στον

οικονομικό κυρίως τομέα, αλλά όχι

μόνο.

Μενει επιτέλους να δούμε ΕΔΩ και

ΤΩΡΑ να συνασπίζονται οι προοδευτι-

κές αντιμνημονιακές δυνάμεις σ’ έναν

προεκλογικό ενιαίο φορέα νίκης.

Κώστας Βενετσάνος

Προγραμματικοί άξονες 

του νέου Συνασπισμού εξουσίας
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Την αρπαγή της ψήφου θέλουν!

"Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες
ζωές που τα περιθώρια ανοχής και αντοχής τους
έχουν εξαντληθεί", είπε, μεταξύ άλλων, ο Ευρωβου-

λευτής Κ. Πουπάκης (της Ν.Δ.) απευθυνόμενος προς

τους εκπροσώπους της Τρόικα.

Εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, αλλά μάλλον ο

αρχηγός του, Α. Σαμαράς, δεν φαίνεται να συμμερίζε-

ται τα λεγόμενά του. 

Κι αυτό γιατί όταν ψήφισαν το 2ο Μνημόνιο, αποδέχ-

θηκε δημοσιονομική προσαρμογή 7% του ΑΕΠ για τα

επόμενα δύο χρόνια (2012-14). Μάλιστα σε έκθεσή

του το ΔΝΤ αποκαλύπτει ότι ζήτησε την επιμήκυνση

του χρόνου πέραν του 2014 για να περιοριστούν οι δυ-

σμενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, αλλά

αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την ελληνική κυβέρ-

νηση (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ).

Ο λόγος αδιάφορος προς το λαό, που αποδεκατίζεται,

αλλά γιατί θα δεχόταν πλήγμα η αξιοπιστία του προ-

γράμματος!!!

Υπερχρεωμένα τα κόμματα

αλλά επιχορηγούνται!

Με 7.720.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών

τα πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της τακτικής χρημα-

τοδότησής τους και της οικονομικής ενίσχυσής τους,

για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, σύμ-

φωνα με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού

Εσωτερικών και του υπουργού Οικονομικών.

Το ποσό πώς κατανέμεται: ΠΑΣΟΚ 3.107.705 €, ΝΔ

2.429.469 €, ΚΚΕ 746.737, ΛΑΟΣ 622.748, ΣΥΡΙΖΑ

556.005, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 257.333.

Οταν η Διοίκηση θέλει...

Θαύμασα την ταχύτητα που κινήθηκε η Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Αττικής, στην αποδοχή της παραίτησης

του Γρηγόρη Κασιδόκωστα που έγινε στις 21/3. Ο Γε-

νικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας

Λιακόπουλος, απάντησε άμεσα (13317/12516/

26.3.2012) και αυθημερόν κινήθηκε η διαδικασία ανά-

δειξης νέου Δημάρχου.

Ενώ σε προηγούμενα σχετικά ερωτήματα; Μήνες πε-

ριμένουν απάντηση στο Δήμο για τη μόνιμη απουσία

δημοτικών συμβούλων και την αντικατάστασή τους!

Ηταν δε τόσο αστραπιαία η όλη ενέργεια (παραίτηση, απο-

δοχή), που δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν οι σύμβουλοι

της πλειοψηφίας ότι παραιτήθηκε ο “δήμαρχός τους” και

το έμαθαν από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης!

Μάλιστα προχώρησαν εντός δυο ημερών και στην ανά-

δειξη του νέου “δημάρχου” Σπ. Πανά, με 12 ψήφους εκ

των 20 συμβούλων της πλειοψηφίας. 

Τώρα περιμένουμε τα ...ανταποδοτικά.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ανδρα μοι ένεπε μούσα πολύτροπον, ός

μάλλα πολλά πλάγχθη, επί Τροίης  ιερόν πτο-

λιέθρον έπερσεν ….».
…Μίλα μου Μούσα γι’ αυτόν τον πολυμήχανο

τον άνδρα, ο οποίος  αφού  περιπλανήθηκε τόσο

πολύ, κατάφερε να πάρει την ιερή πόλη της

Τροίας
(Ομήρου “Ιλιάς”, στιχ. 1-3

Στο άκουσμα του ονόματος του Οδυσσέα, ο

νούς  μας πλανάται στην Ιθάκη και στο βασιλιά

της, του οποίου η μορφή κυριάρχησε  στον πό-

λεμο της Τροίας.  Ακόμη στις  θρυλικές  εκείνες

περιπέτειες της επιστροφής του στην πατρίδα,

που έθρεψαν κάποτε την παιδική  μας φαντα-

σία.  

Κοντά του, θυμόμαστε την Πηνελόπη, την

πιστή σύζυγο που  κλείνει την εικόνα του εξαι-

ρετικά έξυπνου, μα  και πονηρού, αλλά και εν

πολλοίς αδίστακτου αυτού Έλληνα άνδρα,  ο

οποίος καταγράφεται από το λαό του, σαν ο

αγαθός και δίκαιος βασιλιάς των παραμυθιών. 

Μητέρα του ήταν η Αντίκλεια. Ποιός όμως ήταν

ο πατέρας του;  Ο Σίσυφος* ή ο Λαέρτης; 

Αναδιφώντας από  ό,τι είναι γραμμένο, βρήκα

πως  ο Σίσυφος είχε προηγηθεί σε ερωτική

σχέση με την Αντίκλεια. Φαίνεται όμως, ότι σύν-

τομα την παράτησε και τότε μόνο την πήρε γυ-

ναίκα του ο Λαέρτης. Μετά από  αυτό το γάμο

γεννήθηκε ο Οδυσσέας.  Πόσο  χρόνο όμως

μετά και κοντά ήρθε αυτή η γέννηση, η ιστορία

δεν μας προσδιορίζει. Έτσι  μας δίνεται το δι-

καίωμα να σκεφθούμε  και οτιδήποτε άλλο  θέ-

λομε, όσον αφορά την πατρότητα.  

Κάποιοι λένε, ότι η Αντίκλεια δεν έφταιγε  και

άθελα υπέκυψε στον βιασμό. Κάποιοι πάλι λένε,

ότι ο πατέρας της ο Αυτόλυκος ήταν εκείνος

που την είχε σπρώξει σε αυτή την  προγαμιαία

συνεύρεση,  γιατί προσέβλεπε για τον εγγονό

του, να πάρει το πονηρό γονίδιο του Σίσυφου.

Να σημειωθεί δε, ότι ο Αυτόλυκος γιος του

Ερμή η κατ΄ άλλους του Δευκαλίωνα, που

ζούσε στον Παρνασσό,  περιγράφεται σαν  ο

άνθρωπος με το πιο πανούργο μυαλό. Προφα-

νές λοιπόν είναι, αφού  αυτός ο  Αυτόλυκος

φέρεται να έχει  αναμιχθεί  στο όλο θέμα,  ίσως

και  να μην ισχύει η άποψη περί  του  “αθελού-

σιου”  βιασμού. Οπότε απορρίπτεται και το

“άπαξ”.  Οπότε αυτά και κατά τα γνωστά.  

Μικρός ο Οδυσσέας,   κυνηγώντας έναν κάπρο

είχε τραυματιστεί στο γόνατο και αυτό αποτέ-

λεσε στην τελική  στιγμή της επιστροφής του,

το αναγνωριστικό του σημάδι, καθώς ήταν  όχι

μόνο ταλαιπωρημένος και ασπρομάλλης, αλλά

και επί σκοπού μεταμφιεσμένος..

Ο Οδυσσέας φαίνεται,  ότι δεν έλεγε όχι προ-

κειμένου να αυξήσει αριθμητικά τον πληθυσμό

της Ελλάδας.  Έτσι λοιπόν, με την Πηνελόπη

είχε αποκτήσει τρείς γιούς. Τον  “θεοειδή”, δη-

λαδή θεϊκά όμορφο Τηλέμαχο, αλλά και τον Αρ-

κεσίλαο και τον  Πτολίπορθο. Ο Ησίοδος πάλι,

μας μιλά και για άλλους  τρείς από την Κίρκη, τη

θεά με την ανθρώπινη φωνή: τον Άγριο, τον Λα-

τίνο, τον Τηλέγονο και μια κόρη την Κασσιφόνη.

Περνώντας το νησί της Ωγυγίας, που ήταν

κοντά στο νησί των Φαιάκων τη σημερινή Κέρ-

κυρα, συνδέθηκε με την εκεί νύμφη  την Κα-

λυψώ. Η Καλυψώ   με την ερωτική της τέχνη

τον κράτησε   δέσμιο  για οκτώ χρόνια. Του είχε

μάλιστα υποσχεθεί θεϊκή αθανασία και αιώνια

νεότητα. Αν δε,   δεν αναμιγνυόταν η θεά

Αθηνά που τον λυπήθηκε, δεν θα έφευγε ποτέ

από κοντά της.   Ο Οδυσσέας πάντως όσο καιρό

μένει,   δεν παραλείπει να κάνει μαζί της,  τον

Ναυσίθοο, τον Ναυσίνοο, τον Τηλέγονο και τον

Τηλέδαμο.  Η Καλυψώ από την άλλη μεριά   φαί-

νεται ότι ήταν επιρρεπής περί τα “τοιαύτα”, κα-

θότι όταν αργότερα ο γιος του Οδυσσέα ο

Τηλέμαχος, αναζητώντας  τον χαμένο πατέρα

του, πέρασε  και  αυτός από το νησί της, πάλι

αυτή  τον κράτησε ερωτικά και αυτόν. 

Ο Οδυσσέας αναπαραγωγικός ων,  δεν σταματά

φεύ έως εδώ. Με την Ευίππη την ερωμένη του,

σκαρώνει τον Λεοντόφρωνα, τον Δόρυκλο και

τον Ευρύαλο.  Σε συνολικό αριθμό δεκατρία

παιδιά με γυναίκες τέσσερις. 

Οπωσδήποτε  μητέρα του ήταν, όπως προεί-

παμε,  η Αντίκλεια,  η  κόρη του Αυτόλυκου  από

τον  Παρνασσό. Αυτός   ο παππούς Αυτόλυκος,

καθώς έβλεπε τον εγγονό του να είναι συνέ-

χεια και με την παραμικρή  αιτία οργισμένος

του κόλλησε  το όνομα Οδυσσέας από το ρήμα

“οδύσσομαι”, που θα πεί οργίζομαι και που ορ-

θογραφικά έχει δύο “σ”,  γι’ αυτό και ο Οδυσ-

σέας γράφεται με δύο “σ” και κακώς ο

υπολογιστής μου τον θέλει με ένα.  

Μάλιστα λένε, πως το όνομά του αυτό προοιώ-

νιζε την μετέπειτα  οργή  που είχαν δείξει  οι

θεοί εναντίον του,  στο δρόμο  της επιστροφής

του. 

Ο Οδυσσέας λοιπόν,  με τον ερχομό της  ενηλι-

κίωσης του είχε ενταχθεί στον κατάλογο  των

μνηστήρων για την Ωραία Ελένη.

Στη λίστα γάμου ήταν πολλοί οι επιθυμούντες

και η κακομοίρα η Ελένη, που τη λέγανε και

ωραία,  τους ήθελε όλους, αλλά δυστυχώς έναν

μοναχά έπρεπε να διαλέξει. Τότε ο Οδυσσέας

παρενέβη  της είπε: «Διάλεξε επιτέλους έναν

και οι άλλοι έστω και χαμένοι, ορκιζόμαστε να

είμαστε κοντά σου  και να σε προστατεύομε σε

όλη μας τη ζωή».  

Ο πατέρας της ο Τυνδάρεως, που ήταν και  βα-

σιλιάς της Σπάρτης  το δέχτηκε ασμένως  δη-

λαδή με χαρά και ο αγώνας άρχισε. Νίκησε

τελικά ο  Μενέλαος σαν πιο ωραίος και πήρε

την Ελένη. Ο Τυνδάρεως, συμπάθησε πολύ τον

Οδυσσέα, μετά από τη βοήθεια  που  είχε δώσει

στην επιλογή του μνηστήρα, για την κόρη του.

Για να του ανταποδώσει αυτό το καλό,  υπο-

σχέθηκε  να του βρεί μια νύφη. Πείθει λοιπόν

τον αδελφό του τον Ικάριο,  να του δώσει την

κόρη του την Πηνελόπη. Οι κακές γλώσσες μά-

λιστα λένε, ότι   αυτή παίχτηκε σε αγώνα  δρό-

μου. Αλλά ποιός τα πιστεύει αυτά.   Ο Ικάριος

όμως, όταν η κόρη του η Πηνελόπη έφευγε  με

τον    Οδυσσέα,    σαν γυναίκα του πιά, προ-

σπάθησε να την αποτρέψει και να την κρατήσει

κοντά του. Τότε ο Οδυσσέας αγρίεψε, φωνά-

ζοντας: εκείνο το έκτοτε  πολιτικά ιστορικό:

«Εμένα ή τον πατέρα σου». Αλλά η κοπελιά ρί-

χνοντας το πέπλο στο πρόσωπό της,  για να μη

βλέπει τα δακρυσμένα μάτια   του πατέρα της,

αναφώνησε: «Εσένα»  και έκτοτε έγινε   γνω-

στή, σαν “η πιστή Πηνελόπη”.

Ο Τηλέμαχος ήταν μωρό, όταν άρχισε η συ-

στράτευση των Ελλήνων για την εκστρατεία

στην Τροία. Ήθελαν τότε, με το πρόσχημα της

προσβολής που τους έγινε με την απαγωγή της

Ελένης, να πατήσουν κατακτητικά το πόδι τους

στην Ασία.  Εξοργίστηκαν και οι “χαμένοι” μνη-

στήρες για την προσβολή που δέχτηκε  το “κο-

ρίτσι” τους. Θυμήθηκαν  δε τον όρκο που είχαν

κάποτε  δώσει και άρχισαν να μαζεύονται. 

Ο Οδυσσέας  αυτόν τον καιρό  ζούσε  ήρεμα με

τη γυναίκα του και το παιδί του στην Ιθάκη. Δεν

του άρεσε η ιδέα να πάει μαζί τους. Άλλωστε

ένας χρησμός του είχε πεί,  ότι αν έφευγε σε

αυτή την εκστρατεία, θα έλειπε για είκοσι χρό-

νια από το σπίτι του. Όταν λοιπόν ο Παλαμή-

δης** πήγε να τον καλέσει,  αυτός για να τον

αποφύγει έκανε τον τρελό. Αλλά ο Παλαμήδης

γρήγορα  αποκάλυψε την απάτη του, τον ρεζί-

λεψε  και αυτό ο Οδυσσέας ποτέ  δεν του το

συγχώρεσε. 

Αλλά  υπομονή για τη συνέχεια.  Προοδευτικά

θα μάθομε  και τις πίκρες  που δοκίμασε, «πάθεν

άλγεα όν κατά θυμόν» στο δρόμο για τη γλυ-

κειά του γυρισμού ημέρα, για το «νόστιμον

ήμαρ»,  όπως μας λέει ο Όμηρος.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Σίσυφος; Βασιλιάς της Κορίνθου. Σχετικά έχω γράψει σε

παλιότερο άρθρο.  

** Παλαμήδης: Ήρωας του Τρωϊκού πολέμου, φημιζόμενος

για τη σοφία του.  Τελικά θανατώθηκε δια λιθοβολισμού, με

την ψευδή κατηγορία της προδοσίας, που μηχανεύτηκε ο

Οδυσσέας.

Βοηθήματα 

1) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

3) Ομήρου: “Ιλιάς”, Εκδ. Γεωργιάδη

4) Ομήρου  “Οδύσσεια”, Εκδ Πάπυρος 

Περί Οδυσσέως βιογραφικά
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Πολλοί μιλούν κατά καιρούς για την άλλη Ελλάδα.

Εκείνη την πατρίδα που στέκει πικραμένη στην αντίπερα

όχθη της μιζέριας που καθημερινά βιώνουμε τα τελευταία

χρόνια.

Τι είναι τελικά αυτή η άλλη Ελλάδα;

Είναι ότι καλύτερο, ότι ευγενέστερο κρύβει ο καθένας

μας μέσα του.

Δεν είναι δύσκολο να την ανασύρουμε από την αφάνεια

και να τη θρονιάσουμε εκεί που της πρέπει.

Για να τη βρούμε, να τη νοιώσουμε, να την αγαπήσουμε

και να την προστατέψουμε, αρκεί να ξαναβρούμε μέσα

μας τη γη τη μαγική που γεννά τα ΟΧΙ.

Να ξαναθυμηθούμε τα λόγια τ’ ακριβά του πατέρα και της

μάνας, του παππού και της γιαγιάς, τα λόγια τα καλά του

παπά και του δασκάλου.

Να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν μας αρέσει κι αν μας

αξίζει αυτή η κατάντια που ζούμε, η κατάπτωση των

αξιών, το θάψιμο των ονείρων και των ελπίδων μας.

Κάθε αλλαγή εμπεριέχει τον ακρογωνιαίο λίθο της επό-

μενης αλλαγής, είπε πριν πολλούς αιώνες ένας Ιταλός

διανοητής.

Ας ξεκινήσουμε αλλάζοντας τους εαυτούς μας, για ν’

απαιτήσουμε στη συνέχεια και από τους άλλους ν’ αλλά-

ξουν.

Ας γίνουμε πιο εκλεκτικοί, πιο απαιτητικοί. Τίποτε δεν χα-

ρίζεται πέρα από την αγάπη. Όλα τ’ άλλα κατακτώνται με

αγώνες και θυσίες. Με την απόφαση που θα κινήσει

εκείνο το πρώτο βήμα και θα μας βγάλει έξω από τον

φαύλο κύκλο της αέναης επανάληψης των ίδιων καταδι-

κασμένων στη συνείδησή μας στερεότυπων και των μοι-

ραίων ανθρώπων που έχουν αλυσσοδέσει στη μετριότητα

ένα λαό παγκόσμιο φωτοδότη.

Για να εξεγερθούμε, πρέπει πρώτα να εγερθούμε.

Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στις πικραμένες ψυχές

των προγόνων μας που μας χάρισαν τη λευτεριά, μα

πάνω απ’ όλα το οφείλουμε στους αυριανούς Έλληνες

πολίτες. Στα παιδιά μας. 

Νυν υπέρ πάντων αγών.

Η άλλη Ελλάδα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Αλλη μια φορά παρακολούθησα τη πα-

ρέλαση στην πόλη μας την όμορφη και

επαρχιακή Βούλα. Μια Βούλα που μοι-

άζει ακόμη με 'χωριό" γιατί ακόμη χαι-

ρετιόμαστε όταν αντικρύζουμε

γνωστούς, φίλους και γείτονες όπως

κάναμε τον παλιό καλό καιρό.

Όταν´είμασταν πιο λιγοστοί, πιο φτω-

χοί ίσως πιο ασήμαντοι. Και σίγουρα

πιο χαρούμενοι και κεφάτοι. Πιο περή-

φανοι για το έθνος και την πατρίδα.

Τώρα παρά την καλοκαιρία και τον αί-

θριο καιρό η άνοιξη δεν  άνοιξε την

ψυχή μας!

Αφού χαιρετίσαμε γνωστούς και γεί-

τονες σταθήκαμε απέναντι από την

εξέδρα των επισήμων. Επίσημοι δεν

υπήρχαν. Απλά ανέβηκαν διάφοροι

υπάλληλοι του Δήμου και κανα δύο

δημοτικοί σύμβουλοι με τον Δήμαρχο

απόντα και με το βαρύ του εγκεφαλικό

παρόν και πολύ παρόν... Όλοι αυτοί

ανέβηκαν για να δώσουν ένα χαρού-

μενο τόνο στην ημέρα; Χαμόγελα

σφιγμένα, χαιρετούρες, αλλά και

αυτές έκρυβαν μια παγωμάρα.

Μικροπωλητές πηγαινοέρχονταν με

σημαιούλες MADE IN CHINA, άλλοι

τσιγγάνοι, άλλοι Έλληνες, άλλοι Πα-

κιστανοί τις πουλούσαν. Τι μπερδεμέ-

νος κόσμος που είμαστε! Κινέζικες

σημαιούλες που πουλιούνται από Πα-

κιστανούς όταν εμείς γιορτάζουμε την

απελευθερωση μας από τους Τούρ-

κους και την ίδια μέρα οι αιώνιοι εχ-

θροί μας παραβιάζουν τα χωρικά μας

ύδατα! Όσο και να βλέπουμε τα σή-

ριαλ τους, όσο και να κάνουμε επιχει-

ρήσεις από κοινού, το Αιγαίο μας,

αποτελεί γι αυτούς μια "ελληνική

λίμνη" που θέλουν να αποκτήσουν!

Αυτό έρχεται να προστεθεί στη γενική

ατμόσφαιρα πίκρας για την κατάντια

της χώρας που ακόμη και στο πλούσιο

προάστειο που ζούμε έχει αφήσει το

αποτύπωμα του.

Και στο κλίμα της επετείου προστέ-

θηκε και το πανώ της δυσαρέσκειας

απέναντι από την εξέδρα. Το πανώ και

η ντουντούκα της "Πρωτοβουλίας Πο-

λιτών 3Β" να μας θυμίζει το ζοφερό

παρόν που ζούμε! Μια ομάδα ανθρώ-

πων που κινητοποιείται, φωνάζει, δια-

μαρτυρείται για τις αδικίες που

διαπράτει η κυβέρνηση εναντίον των

πολιτών της. Δεν επαναπαύεται, αλλά

δίνει το παρόν στα ζωτικά θέματα της

χώρας.

Διαβάζω αυτόν τον καιρό το τελευταίο

βιβλίο του Μαρκάρη την "Περαίωση"

και προβληματίζομαι άλλη μια φορά

για την κοινωνικοπολιτικη χροιά του

βιβλίου. Ο δολοφόνος αυτή τη φορά

σκοτώνει τους φοροφυγάδες ή τους

αναγκάζει να πληρώσουν τους φό-

ρους τους στην Εφορία, αλλιώς τους

απειλεί με περαίωση της ζωής τους. 

Ο Δολοφόνος που αυτοαποκαλείται

"εθνικός φοροεισπράκτορας" κατα-

φέρνει να συμμαζέψει τα χρέη του

Δημοσίου  γιατί όλοι βάζουν το τομάρι

τους πάνω από τα λεφτά! Η ατομική

μας επιβίωση, το εθνικό μας προϊόν!

Είναι το μόνο που σεβόμαστε! Μήπως

κάτι τόσο δραστικό χρειαζόμαστε για

να γιορτάσουμε την απελευθερωση

μας ως άνθρωποι και ως πολίτες;

Με εκτίμηση

Αντιγόνη Καμπέρου

Φιλόλογος- Συγγραφέας

Μία στιγμή μονάχα
σταμάτα μοναξιά μου να κατέβω,
μιά στάση μόνο, μιά ματιά,
δυό λόγια, ίσως γελάσει
κι είναι το γέλιο της πηγή
σ’ ονειρεμένο δάσος,
λιμνούλες του παραμυθιού
τ’ ανείπωτά της μάτια,
να με κοιτούν και να θαρρώ
πως δεν υπάρχει τόπος
πιό μυστικός, πιό καθαρός,
πιό φωτεινός, πιό ίσιος.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μιά στάση μόνο

Αποτυπώσεις μιας επετείου Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας

Διάθεση ελαιόλαδου 
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, μετά τη διάθεση πατάτας,

προχωράει σε διάθεση παρθένου ελαιόλαδου Μάνης ανω-

τέρας κατηγορίας απευθείας από τον Αγροτικό Συνεται-

ρισμό Νεοχωρίου Λεύκτρου, με 2,80€ ανά λίτρο (14€/5lt).

Καλεί όλους τους δημότες που επιθυμούν να προμηθευ-

τούν ελαιόλαδο να συμπληρώσουν τα έντυπα παραγγε-

λίας που διατίθενται στο www.spata-artemis.gr ή σε

έντυπα που θα βρουν  στα Δημοτικά καταστήματα Σπάτων
(Βασ. Παύλου 108 & Φλέμιγκ, ισόγειο: κ. Μπούρδη Δημήτριο, τηλ.

210-6632200) και Αρτέμιδος (Λεωφ. Καραμανλή στάση Ασύρ-

ματος, 2ος όρ.: κα Αννίτα Πετρογιαννάκη, τηλ. 22940-40903).

Μετά την συγκέντρωση των παραγγελιών, μέχρι Τετάρτη

4 Απριλίου, το Σάββατο 7 Απριλίου θα γίνει η διάθεση

από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς, αυστηρά, με τα

Δελτία παραγγελίας, με αλφαβητική σειρά.

Νέα Δημοκρατία κατά Καμμένου

Επίθεση αυτοαποκάλυψης εξαπέλυσε η Ν.Δ. με Δελτίο

Τύπου κατά του Πάνου Καμμένου και των «Ανεξάρτητων

Ελλήνων» κατηγορώντας τον για πατριδοκαπηλεία, ταύ-

τιση με τις θέσεις της Αριστεράς, προσπάθεια στέρησης

της αυτοδυναμίας της Ν.Δ. (!!!) και ύβρη προς τους υπό-

λοιπους Έλληνες που δεν θα τον ψηφίσουν, αφού κατά τη

Ν.Δ. ο Καμμένος δεν τους θεωρεί ανεξάρτητους. Το γα-

λάζιο Δελτίο Τύπου καταλήγει με την επισήμανση ότι «ο

ελληνικός λαός δεν θα παραπλανηθεί», ίσως ομολογών-

τας αθέλητα ότι τόσα χρόνια οι Έλληνες παρεπλανώντο,

πότε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πότε από τη Ν.Δ. 

«Βγήκε η πομπή στις στράτες να πομπέψει τους διαβάτες»

Αυτό το Δελτίο Τύπου της Ν.Δ. κατά Πάνου Καμμένου, μ’ έκανε

να γελάσω, να ‘ναι καλά οι άνθρωποι. Δεν βρέθηκε κάποιος να

τους πει ότι με την επίθεση κατά των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»

δείχνουν απλώς τον πανικό τους εκεί στη Συγγρού; Και μόνο ο

τίτλος του λίβελου είναι μνημείο υποκρισίας. Ακούς εκεί «Ο ελ-

ληνικός λαός δεν θα παραπλανηθεί»! Δηλαδή λεβέντες μου δεν

θα παραπλανηθεί ο ελληνικός λαός, όπως τότε που μάσησε το

κουτόχορτο της δήθεν αντιμνημονιακής στάσης του Αντώνη Σα-

μαρά;

Τι συνιστά κατ’ εσάς πατριδοκαπηλεία; Ποιά αισχροτέρα μορφή

πατριδοκαπηλείας υπάρχει από την ρητορική ΠΑ.ΣΟ.Κ., περί «σω-

τηρίας της Πατρίδας», την οποία αντιγράψατε στη Ν.Δ. για να δι-

καιολογήσετε την κωλοτούμπα του αρχηγού σας;

Από που κι ως που συνιστά πολιτικό ατόπημα η μερική έστω ταύ-

τιση με τις θέσεις της Αριστεράς; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτο-

γελοιοποιείστε διεκδικώντας για τις παραπαίουσες θέσεις σας το

αλάθητο του Πάπα;

Γιατί, δηλαδή, είναι ύβρις προς τους υπόλοιπους Έλληνες ο τίτ-

λος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»; Κι εσείς δηλώνετε «Νέα Δη-

μοκρατία», ενώ είσαστε ένα πολιτικό χούφταλο που καμμία

σχέση δεν έχει με την αληθινή Δημοκρατία, την οποία εχθρεύε-

στε και φοβάστε, όπως αποδεικνύει η παθολογική εμμονή σας σε

υπερενισχυμένες, καλπονοθευτικές «αναλογικές», με τις οποίες

ετοιμάζεστε και πάλι να υφαρπάσετε την ψήφο των Ελλήνων. 

Παθολογική εμμονή σε μιά ελέω επαναλαμβανόμενης βλακείας

ορισμένων συμπολιτών μας υβριστική αυτοδυναμία σας, χωρίς

την οποία ούτε εσείς, ούτε και οι άλλοι πράσινοι ψευτοδημοκρά-

τες εννοούν την συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Πράγματι ο ελληνικός λαός δεν θα παραπλανηθεί από την απέλ-

πιδα προσπάθειά σας να του παρουσιάσετε ένα άλλο από το αλη-

θινό σας πρόσωπο. Γνωρίσαμε το αληθινό και αποκρουστικό σας

πρόσωπο όταν συμπράξατε στην συγκυβέρνηση των μνημονια-

κών δωσιλόγων. Τα έργα σας μετράνε κι όχι τα λόγια σας, που

προσπαθούν να κρύψουν την ντροπιασμένη υπακοή σας στους

νέους κατακτητές της Ελλάδας.

Την επομένη των εκλογών, άλλος θά ‘χει το όνομα –Καμμένος- κι

άλλων οι γούνες, ή μάλλον τα τομάρια, θά ‘χουν τη χάρη.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

"Στο σημερινό κόσμο επενδύον-

ται πέντε φορές περισσότερα

σε φάρμακα

για την αντρική ανικανότητα

και την σιλικόνη για γυναίκες

από ότι για την θεραπεία του 

αλτσχαιμερ. Σε μερικά χρόνια

θα έχουμε ηλικιωμένες γυναίκες

με μεγάλα στήθη και ηλικιωμένους

άντρες με σκληρό πέος,

αλλά κανένας από αυτούς δεν θα

θυμάται σε τι του χρησιμεύει!"

Drauzio Varella 

νομπελίστας γιατρός Ογκολόγος

Σοφά λόγια...

Κάθε Παρασκευή το κέντρο της Αθήνας 

γίνεται το στέκι μας
Ποιός δεν θα ήθελε να πίνει το

ποτό του στη μισή τιμή; Ποιά δεν

θα ήθελε να ψωνίσει το παπούτσια

που βλέπει κάθε πρωί που περνάει,

πολύ φθηνότερα; Να φάει με τιμές

πολύ πιο λογικές και συγχρόνως

απ’ τους δρόμους της Αθήνας να

ακούγονται μελωδίες της Φιλαρ-

μονικής, ενώ δίπλα σου θα χο-

ρεύουν tango; 

Κι όμως όλα αυτά θα τα δείτε να

συμβαίνουν αν βολτάρετε τις Πα-

ρασκεύες στο κέντρο της Αθήνας.

Μια ακόμα Παρασκευή απομένει

μέχρι τις 6 Απριλίου, όπου με τον

συντονισμό του Εμπορικού Συλλό-

γου Αθηνών και τη βοήθεια του

Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας

Αττικής, της ΕΑΧΑ και των επιχει-

ρηματικών φορέων ξαναζωντάνε-

ψαν το κέντρο. Οι μαγαζάτορες

συνεργάστηκαν χαμηλώνοντας τις

τιμές και δημιουργώντας γιορτινό

κλίμα, ώστε να ξανατραβήξουν τον

κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. 

Η ιδέα ήρθε από τους Θεσσαλονι-

κείς με το κίνημα «Τις Τρίτες τρώμε
έξω με δέκα ευρώ». 

Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να

επαναληφθεί, καθώς δεν έγινε ευ-

ρέως γνωστή απ’ την αρχή. 

Κάποια απλά tips μπορούν να

κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύ-

κολη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συμβουλές που έρχονται απ’ τις

γιαγιάδες και τους παππούδες

μας και κάνουν στην άκρη σύγ-

χρονα απορριπαντικά, σαμ-

πουάν και πολλά άλλα. Κάθε

εβδομάδα θα δημοσιεύω από

μια τέτοια συμβουλή ξεκινών-

τας με την παρακάτω, μιας και

κοντεύει το καλοκαίρι και πολ-

λοί από εμάς θα πρέπει να αντι-

μετωπίσουν στα εξοχικά τους

τα μυρμήγκια... 

Αντι λοιπόν να γεμίσετε την

ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με

καρκινογόνα αεροζόλ διαβάστε

το παρακάτω. 

Τα μυρμήγκια έχουν ένα πρό-

βλημα: σιχαίνονται τα αγγούρια.

Αφήστε λοιπόν τη φλούδα τους

κοντά στα μέρη που συχνάζουν!

Εγγυημένη επιτυχία!!!!

Καθημερινές συμβουλές για

μικρά ή μεγάλα πράγματα

“Τεράστια είναι η επιβάρυνση των φορολο-
γουμένων από την άρνηση πληρωμής των
διοδίων και των καταλήψεων σταθμών από
μεμονωμένες ομάδες πολιτών”, αναφέρει

σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδο-

μών. 

“Η απώλεια εσόδων των παραχωρησιού-
χων, σε συνδυασμό με την πτώση των κυ-
κλοφοριακών ροών εξαιτίας της κρίσης,
αυξάνει το χρηματοδοτικό κενό της κατα-
σκευαστικής περιόδου, με αποτέλεσμα,
είτε την περικοπή φυσικού αντικειμένου
των έργων είτε την ανάγκη αποζημίωσης
του αναδόχου”.
Δηλαδή και πληρώνουμε τόσα χρόνια προ-

καταβολικά για έργα που έπρεπε να έχουν

γίνει, και οι δρόμοι συνεχίζουν να είναι γε-

μάτοι λακούβες και οι νέες διαδρομές κλει-

στές και μας ρίχνουν το φταίξιμο ότι λόγω

της άρνησης ορισμένων να πληρώσουμε θα

πρέπει να αποζημιώσουν τους αναδό-

χους... Εμάς ποιός θα μας αποζημιώσει;;

«Το κίνημα “Δεν Πληρώνω”

επιβάρυνε τους 

φορολογούμενους»!!

Μαζική απεργία και διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην

Ισπανία την Πέμπτη 29 Μαρτίου δίνοντας δυναμικότατο αρ-

νητικό μήνυμα στις πολύ επιθετικές εργασιακές μεταρρυθ-

μίσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση!

Η απεργία ήταν καλά οργανωμένη με συμμετοχή που

έφτανε το 97%, λένε κάποιοι και όπως φαίνεται κι από φω-

τογραφίες η κατάσταση δεν απείχε πολύ απ’ αυτήν του

Συντάγματος στην τελευταία διαδήλωση. Τα καταστήματα

κλείσανε και κολλήσανε αυτοκόλλητα στις πόρτες τους

που ενημέρωναν ότι δεν λειτουργούν λόγω της συμμετο-

χής στους στην απεργία, παρακινώντας και τους υπόλοι-

πους να κάνουν το ίδιο. 

Οι απεργοσπάστες δέχτηκαν το μένος των απεργών. Ξύλο,

οδοφράγματα, φωτιές, 58 συλλήψεις, τραυματισμοί 6

απεργών/διαδηλωτών. Ήταν ο απολογισμός της ημέρας. 

Με την ανεργία να πλησιάζει το 25%, ενώ για τους νέους

50%, η κρίση έχει βάλει βαθιά τις ρίζες της και εκεί, φτά-

νοντας τους νέους σε εξαθλιωτικές καταστάσεις. 

Γέμισαν οι δρόμοι 
στην Ισπανία απ’ την 
μαζικότατη απεργία
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Απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

πραγματοποίησαν στην πλατεία Κλαυθμώ-

νος, μπροστά από το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, εργαζόμενοι και αιρετοί στους

Δήμους, την Τρίτη 27 Μαρτίου, για τις οικο-

νομικές περικοπές που έχουν υποστεί οι

Δήμοι της χώρας, με κίνδυνο να διακοπεί η

λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών που πα-

ρέχονται στους δημότες.

Στην ανακοίνωσή της η Π.Ε.Δ.Α. (Περιφε-

ρειακή Ενωση Δήμων Αττικής) υπογραμμί-

ζει ότι οι Δήμοι έχουν ήδη κάνει και με το

παραπάνω οικονομία στις δαπάνες τους.

Η συνολική χρηματοδότηση των Δήμων από

τον κρατικό προϋπολογισμό, έχει ήδη περι-

κοπεί κατά 50% από το 2009. Η μείωση δε

των δομών έχει ξεπεράσει το 70%.

Από τους 1034 Δήμους που υπήρχαν το

2010, περιορίστηκαν με τον “Καλλικράτη”

στους 325. Τα δε νομικά πρόσωπα των

Δήμων από 5.880 που ήταν,

περιορίστηκαν στα 1.138 (σ.σ. για τα νο-

μικά πρόσωπα “καλώς”, λέμε εμείς). Οι μει-

ώσεις των μισθών την τελευταία 3ετία

έφθαναν σωρευτικά στο 40%.

Οι Δήμοι εκπέμπουν S.O.S. και διαμηνύουν:

“Φτάνει πια, ως εδώ”.

Αντιπροσωπεία των Δημάρχων με επικεφα-

λής την Ε.Ε. της ΠΕΔΑ συναντήθηκε με τον

Υπουργό Γιαννίτση και τον Υφυπουργό

Κουκουλόπουλο ζητώντας την επίλυση των

πιεστικών προβλημάτων της Αυτοδιοίκη-

σης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

• Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων

να αποδίδονται όπως προβλέπεται από τον

Προϋπολογισμό και όχι μειωμένοι κατά 15%

όπως συνέβη απροειδοποίητα τον Φε-

βρουάριο.

• Να διασφαλιστούν τα 450 εκατομμύρια για

την Αυτοδιοίκηση που δεν έχουν εγγραφεί

στον Προϋπολογισμό.

• Να αποδοθούν οι παρακρατηθέντες στο

παρελθόν πόροι των Δήμων.

• Να αντιμετωπιστούν θεσμικά προβλήματα

της Αυτοδιοίκησης.

Αποτέλεσμα της συνάντησης, όπως μας δή-

λωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φι-

λίππου, που ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς που

επισκέφθηκαν τον Υπουργό

“τ ί π ο τ α ”. Μετά τις εκλογές!

Μετά τις εκλογές, αν ο λαός δεν αντιδράσει

και δεν στείλει, χατηρικά, στα σπίτια τους

αυτούς που μας κυβερνούν, λέμε εμείς, έρ-

χονται τα πολύ χειρότερα. Κι αυτοί μεν που

δεν μαθαίνουν από τα παθήματά τους,

“καλά να πάθουν”. Εμείς οι άλλοι, τι φταίμε;

Στη συγκένρωση διακρίναμε πολλούς Δή-

μους της περιοχής μας, όπως Παλλήνη,

Μαρκόπουλο, Κορωπί, Σπάτα-Αρτέμιδα, Σα-

ρωνικού και άλλοι. Ιδιαίτερα έντονη και μα-

χητική ήταν η παρουσία του Δήμου

Κρωπίας.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και στάσεις 

εργασίας στους Δήμους για τις νέες περικοπές

Η Δημοκρατική Αριστερά που συμ-

μετείχε στο Δημοτική παράταξη

τους πλειοψηφίας του Δήμου Ρα-

φήνας-Πικερμίου, "Δημοτική Αλ-

λαγή Ραφήνας-Πικερμίου", με

ανακοίνωσή της δηλώνει ότι απο-

χωρεί από την παράταξη και ανε-

ξαρτητοποιείται γιατί δεν

τηρήθηκαν οι συμφωνίες για ανα-

μόρφωση της πόλης και όχι μόνο.

Επιστολή ανεξαρτητοποίησης κα-

τέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος

και μέλος της ΔΗΜ.ΑΡ. Παναγιώ-

της Κουζής, σημειώνοντας με-

ταξύ άλλων ότι: «Οι δεκαπέντε
μήνες της συμπαράταξης του κόμ-
ματός μου με την παράταξη της
πλειοψηφίας ανέδειξαν μόνο προ-
βλήματα στην ειλικρίνεια και τη
συλλογικότητα της συνεργασίας
μας. Οι δημιουργικές μας προτά-

σεις, παρά την κατ' αρχήν απο-
δοχή τους από το Δήμαρχο, αναι-
ρέθηκαν σταδιακά και στη
συνέχεια δεν υπήρξε κανένα θε-

τικό έργο, ούτε καν έστω μια
σπίθα ελπίδας για την όποια ανα-
πτυξιακή δραστηριότητα του
δήμου μας στο μέλλον.

[...] «Οι καταγγελίες μου προσω-
πικά στο δήμαρχο για αδιαφάνεια
στο ΔΟΠΑΠ (νομικό πρόσωπο του
Δήμου) και για τον αποκλεισμό μου

από τις προβλεπόμενες νόμιμες
διαδικασίες που αφορούν την οικο-
νομική διαχείριση του οργανισμού
δεν βρήκαν ανταπόκριση. 

Αλλά και η δημόσια τοποθέτηση
του δημάρχου σε σοβαρά ζητή-
ματα με αποκορύφωμα τα μαση-
μένα λόγια στην επιστολή του για
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της με-
γάλης αξίας δημοτικής έκτασης
στο Ντράφι, την οποία διεκδικεί ο
τοπικός ιδιωτικός συνεταιρισμός
και η εμπιστοσύνη που ο κ. Χρι-
στόπουλος συνεχίζει να δείχνει
στην αντιδήμαρχο η οποία (μόνη
και σε αντίθεση με όλο το υπό-
λοιπο δημοτικό συμβούλιο) στρά-
φηκε επανειλημμένα κατά των
συμφερόντων του Δήμου, καθι-
στούν αδύνατη πλέον τη συμπό-
ρευσή μου μαζί του».

Ανεξάρτητος ο Παναγιώτης Κουζής της μειοψηφίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας
διαφωνίες στις ενέργειες του Δημάρχου

H ANAKΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Η Δημοκρατική Αριστερά Ραφήνας Πικερμίου αποσύρει τη στήριξή της στην παράταξη Δημοτική Αλλαγή Ραφήνας-Πικερμίου του

Γιώργου Χριστόπουλου και αποχωρεί από τη δημοτική πλειοψηφία.

Οι δεκαπέντε μήνες της συμπαράταξης ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα στην ειλικρίνεια και τη συλλογικότητα της συ-

νεργασίας  σε σημαντικούς τομείς  της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ των οποίων είναι:

α. Η άρνηση της υλοποίησης των συμφωνηθεισών προεκλογικά προτάσεών μας, ως προς την αναμόρφωση της πόλης μας,

β. Η αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, ιδιαίτερα του ΔΟΠΑΠ,

γ. Η αδιευκρίνιστη στάση του δημάρχου και η συνεχιζόμενη στήριξη και  εμπιστοσύνη του προς την αντιδήμαρχο στο ιδι-

αίτερα ευαίσθητο θέμα που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της μεγάλης αξίας δημοτικής έκτασης στο Ντράφι την

οποία διεκδικεί τοπικός ιδιωτικός συνεταιρισμός.

Επειδή κρίνουμε ότι όλα αυτά στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου και καθιστούν αδύνατη πλέον τη συμπό-

ρευση μας μαζί του, περνάμε στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η Δημοκρατική Αριστερά θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δημοτών της Ραφήνας και του

Πικερμίου προτείνοντας από δω και στο εξής δημόσια τα έργα και τις δράσεις που θεωρεί αναγκαία, και ασκώντας επίσης δη-

μόσια τον έλεγχο στην τοπική εξουσία συμπορευόμενη με τις ουσιαστικές επιθυμίες και ανάγκες των πολιτών. 
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Επτά μήνες αδικαιολόγητης εκκρεμότητας του ακέφαλου

μέχρι χθες, Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, επιτέ-

λους έλαβε τέλος με την εκλογή, από τους συμβούλους

της πλειοψηφίας, νέου Δημάρχου. Από την Τετάρτη 28

Μαρτίου, νέος Δήμαρχος 3Β είναι ο Σπυράγγελος Πανάς,

μέχρι τώρα Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του Γρηγόρη

Κασιδόκωστα.

Ο Γρ. Κασιδόκωστας μετά μακρά και μη ανατάξιμη επαρ-

κώς, ασθένεια, έβαλε τέρμα στην εκκρεμότητα, υποβάλ-

λοντας την 21η τρέχοντος την παραίτησή του για λόγους

υγείας. Τις μεταμεσημβρινές ώρες της 26ης απεστάλη από

την Περιφέρεια η πράξη αποδοχής και η παραγγελία εκλο-

γής νέου Δημάρχου. Με εκπληκτική και πρωτόγνωρη ταχύ-

τητα η πλειοψηφούσα σύμβουλος και Αντιδήμαρχος

Γεωργία Μαρτίνου συγκάλεσε τους συμβούλους της πλει-

οψηφίας, για την 28η Μαρτίου σε ειδική συνεδρίαση, με μο-

ναδικό θέμα την εκλογή νέου Δημάρχου.

Σημειωτέον ότι πολλοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έμαθαν

για την παραίτηση του Δημάρχου όταν πήραν στα χέρια

τους την ειδοποίηση για την εκλογή του νέου.

H συνεδρίαση, της οποίας προήδρευσε κατά το νόμο, η Γε-

ωργία Μαρτίνου, άρχισε με καθυστέρηση μισής ώρας, ενώ

πλήθος κόσμου ανέμενε συνωστισμένος στην είσοδο του

Δημαρχείου. Δεν τους επέτρεπαν να ανέβουν στην αί-

θουσα συνεδριάσεων γιατί ήθελαν να κάνουν τη συνε-

δρίαση κεκλεισμένων των θυρών(;)

Η πρόφαση ήταν ότι η συνεδρίαση κρίνεται “ειδική”. 

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος ακουγόταν μέχρι έξω από τις

φωνές για το “κεκλεισμένων των θυρών” και ζητούσε να

αφήσουν τον κόσμο να ανέβει στην αίθουσα.

Ζητήθηκε η γνώμη των δικηγόρων οι οποίοι “μοιράστηκαν”.

Αλλος έλεγε ότι μπορεί να γίνει και άλλος έλεγε ότι δεν

μπορεί να γίνει.

Τέλος μετά την πίεση των πολιτών και κυρίως του Γιάννη

Νιτερόπουλου, άφησαν τον κόσμο να ανέβει στην αίθουσα

συνεδριάσεων.

Η ατμόσφαιρα ήταν και ηλεκτρισμένη και φορτισμένη συ-

ναισθηματικά, αφού ένα μακρόχρονο - 26 ετών - κεφάλαιο,

η θητεία Κασιδόκωστα, έκλεινε δραματικά.

Ετέθησαν τρεις υποψηφιότητες, παρ’ όλο που το αποτέλε-

σμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Υποψηφιότητα για την

εκλογή τους ως Δημάρχου στα 3Β έθεσαν οι Δημήτρης Δα-

βάκης, Γιάννης Νιτερόπουλος και ο Σπυράγγελος Πανάς,

στενός και έμπιστος συνεργάτης επί σειρά ετών του Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και η καταμέτρηση οδή-

γησε στο ακόλουθο αποτέλεσμα, επί συνόλου 20 ψηφι-

σάντων:

Σπυράγγελος Πανάς 12 ψήφοι

Δημ. Δαβάκης 4

Γιάννης Νιτερόπουλος 3

Λευκό 1

Μετά ταυτα η προεδρεύουσα Γ. Μαρτίνου ανακοίνωσε την

εκλογή του Σπ. Πανά ως Δημάρχου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης.

Η όλη διαδικασία όμως, εκτός από Δήμαρχο έβγαλε κι ένα

συμπέρασμα που περικλείεται σε μια φράση της ομιλία του

Γιάννη Νιτερόπουλου: “Μαζί το δρόμο πήραμε, μα προχω-
ράμε χώρια”.

Αξιοσημείωτες οι ομιλίες δημοτικών συμβούλων και θα στα-

χυολογήσουμε σημεία τους.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Δημήτρης Δαβάκης, αφού

έπλεξε το εγκώμιο του απελθόντος Δημάρχου, άφησε αιχ-

μές κατά του Σπ. Πανά, χωρίς να τον ονομάσει, αλλά εμ-

μέσως πλην σαφώς, χαρακτηρίζοντάς τον “κακέκτυπο” του

Κασιδόκωστα: «...ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας είχε την
έμφυτη ανθρώπινη απλότητα και το επικοινωνιακό χάρισμα
και την πόρτα του πάντα ανοιχτή σε αιρετούς και δημότες,
πράγμα που δεν αποτελεί πρακτική άλλων που προτιμάνε
να έχουν τις πόρτες τους κλειστές».[...] Το όραμα που κα-
τάφερε ως ένα μεγάλο βαθμό και εφήρμοσε στην Βου-
λιαγμένη όσο και αν κάποιοι μετά το συμβάν τις 25ης
Αυγούστου θέλουν να το σφετεριστούν και να το λανσά-
ρουν σαν δικό τους, δεν αφορούσε μόνο γκαζόν, εποχιακά
λουλουδάκια και αυτοποτισμό, ήταν μια ολοκληρωμένη
δομή πόλης». Ολη η ομιλία στο www.ebdomi.com.

Καταγγελτικός ήταν ο Γιάννης Νιτεροπουλος και πιο ξεκά-

θαρος, όπως το συνηθίζει: «Μαζί το δρόμο πήραμε μα
χώρια προχωράμε... Αυτό δυστυχώς, είναι το μεγάλο επί-
τευγμα του ανθρώπου που σήμερα θα ζητήσει την ψήφο
σας για το αξίωμα του Δημάρχου ΒΒΒ.
Μετά το πράγματι λυπηρό γεγονός της ασθένειας του
εκλεγμένου Δημάρχου, αυτός ο άνθρωπος και μιλώ βέβαια

για τον αναπληρωτή του, είχε την υποχρέωση, εάν επρό-
κειτο για πραγματικό ηγέτη να αναλάβει προσωπικά το τι-
μόνι του σκάφους, που λέγεται Δήμος ΒΒΒ και από τη θέση
που του εμπιστεύθηκε ο ασθενής πλεόν Δήμαρχος και να
το πηδαλιουχήσει, όχι μόνο για να μην εξωκοίλει αλλά και
να παράγει ουσιαστικό έργο.
Δεν υπήρχε ούτε ώρα για χάσιμο.
Το πλέον φυσιολογικό και σωστό για μια συμπαγή παρά-
ταξη θα ήταν ο κύριος αναπληρωτής Δήμαρχος να συγκα-
λέσει αμέσως τους συμβούλους του συνδυασμού, να μας
ενημερώσει για τη δημιουργηθείσα κατάσταση, να ζητήσει
και να προτείνει θέσεις, απόψεις και λύσεις και ενωμένοι
να χαράξουμε τη μελλοντική πορεία του Δήμου στα πλαίσια
της νέας κατάστασης.
Τι έκανε όμως;
Το εντελώς αντίθετο!! Κλείστηκε στο γραφείο του, απομο-
νώθηκε από την παράταξη ως σύνολο και άρχισε συνεργα-
σία με έναν κατ’ επιλογήν στενό κύκλο ανθρώπων».
Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πρακτικές, συμπεριφορές

και (φανερά ή κρυφά;) παράπονα, κατονομάζοντας τους Αν-

τιδημάρχους Αργυρουδακη, Δαβάκη, Τσιριγώτη και στο

πνευμα του “διαίρει και βασίλευε”. Δεν παρέλειψε να χα-

ρακτηρισει τον προεδρο του Δ.Σ. Δημ. Αναστασίου για

ατολμία.

Αναφερομενος στην κωλυσιεργία εκλογής νέου Δημάρχου,

επεσήμανε: «: Τι πετύχαμε με τη μεθοδευμενη τακτική του
οκταμήνου; Απολύτως τίποτα; Απεναντίας χάσαμε πολλά».
Ολη η ομιλία του Γιάννη Νιτερόπουλου, που είναι αξιοπρό-

σεκτη και για το παρόν και για το μέλλον του Δήμου, δη-

μοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας:  www.ebdomi.com.

Οι θιγόμενοι ετήρησαν “σιγήν ιχθύος”, προφανώς γιατί δεν

συνέφερε “να ρίξουν λάδι στη φωτιά”.

Τέλος, ο Σπ. Πανάς, στη σύντομη προεκλογική του ομιλία,

με χαμηλό και ήπιο τονο, αφού παρήλθε τις κατηγορίες που

του προσήψαν οι προλαλήσαντες, αναφέρθηκε στο συγκι-

νησιακό μέρος της στιγμής, αφού χαρακτήρισε την αποχώ-

ρηση Κασιδόκωστα σαν την απώλεια του “πατέρα” σε μια

οικογένεια. Είπε μάλιστα ότι στο προσεχές συμβούλιο θα

φέρει πρόταση μετονομασίας της κεντρικής πλατείας  Βου-

λιαγμένης σε “πλατεια Γρηγόρη Κασιδόκωστα”.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια

γιατί: «Σε κρίσιμες στιγμές ο ρεαλισμός και η καταγραφή
της πραγματικότητας είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε
παραπέρα. Μάχη σε υπονομευμένο έδαφος είναι παγίδα».
Ολη η δηλωσή της δημοσιεύεται παραπλεύρως.

Σ’ αυτό το βαρύ, θα λέγαμε εμείς, κλίμα, ο αδελφός του

τέως Δημάρχου Παντελής Κασιδόκωστας σε μια σύντομη

παρέμβασή του συνέστησε «να προχωρήσουμε ενωμένοι
για το καλό του συνδυασμού και του Δήμου μας».
Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα της Λυδίας Αργυροπούλου για

το πώς σκοπεύουν οι τρεις που διεκδίκησαν την ψήφο των

συμβούλων της πλειοψηφίας, την επομένη ημέρα να συνενώ-

σουν το συνδυασμό. Γιατί όπως έχουν φτάσει τα πράγματα

υπάρχει ο κίνδυνος να μη λειτουργησει η δημοτική Αρχή. (σ.σ.

εύστοχη η παρατήρηση και διάχυτη η πεποίθηση).

Ο νέος Δήμαρχος πλέον Σπ. Πανάς, μετά την αναγγελία

της εκλογής του, στη σύντομη ομιλία του, απευθυνόμενος

στους Νιτερόπουλο και Δαβάκη είπε: «Γιάννη, Δημήτρη, εί-
μαστε όλοι μαζί»!...
Ηδη όμως ακούγονται τα πρώτα “διαζύγια”, για αλλαγές αν-

τιδημάρχων και υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν...

Ή δήλωση του επικεφαλής της μειοψηφίας Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου μετά την εκλογή του Δημάρχου  στη σελ. 13.

ΔΗΛΩΣΗ ΗΛ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Το «ΟΡΑΜΑ» για μια πραγματικά σύγχρονη, πράσινη, λειτουρ-

γική, ανθρώπινη πόλη, που ειλικρινά σέβεται και υπηρετεί τους

Δημότες της, δεν ξεθωριάζει και  δεν υποχωρεί, αντίθετα γίνε-

ται σήμερα πιο αναγκαίο, από κάθε άλλη φορά, και φυσικά πιο

μαχητικό.

Ατυχώς, από την μια  πλευρά το Εγχείρημα του «Καλλικράτη»,

που αυτό-υπονομεύθηκε από τους ίδιους τους εμπνευστές του

και μετατράπηκε σε εργαλείο άγριας λιτότητας, και από την άλλη

πλευρά η Ασθένεια -Απομάκρυνση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα,

που αποκάλυψε, από τις πρώτες ημέρες, την έκταση και το

βάθος της μεθοδευμένης αλλοίωσης της Λαϊκής Βούλησης σε

επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, μετονομάζοντας τους Βου-

λιαγμενιώτες σε Βουλιώτες, με θύματα τους μεγαλύτερους Δή-

μους, της Βούλας κυρίως, αλλά και της Βάρης, ώστε να

επαληθευθεί, το με θράσος λεχθέν, ότι 5.000 νίκησαν (ή μήπως

εξαπάτησαν;)  50.000.

Σε κρίσιμες στιγμές ο ρεαλισμός και η καταγραφή της πραγμα-

τικότητας είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάχη

σε υπονομευμένο έδαφος είναι παγίδα.

Φοβάμαι ότι με αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προέκυψε,

και με αυτές τις μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας, όχι

«ΟΡΑΜΑ», αλλά ούτε στοιχειωδώς αποτελεσματική λειτουργία

δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί, και πολλά θα χαθούν για

τους Δημότες και τον Δήμο. Για να μη χάνουμε όμως την αισιο-

δοξία μας, πιστεύω ότι βαθιά διαφορά ποιότητας, αρχών και νο-

οτροπίας ξεχωρίζει και διαχωρίζει πολλούς  από εμάς.

Για τον λόγο αυτό δεν θα είμαι υποψήφια για την θέση του Δη-

μάρχου,  στηρίζουμε όμως ανοικτά την υποψηφιότητα του Γιάννη

Νιτερόπουλου.

Προσωπικά θα παρακολουθώ με προσοχή τις εξελίξεις και δεν

θα ψηφίσω τίποτα που θεωρώ ότι θα βλάψει τους Δημότες, δί-

νοντας την μάχη για να διασωθεί και βελτιωθεί ό,τι μπορεί.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη Δημοτική Σύμβουλος  

Νέος δήμαρχος στα 3Β ο Σπύρος Πανάς
Διαφαίνεται ρήξη της συνοχής της πλειοψηφίας 
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«Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες» είχε δηλώσει ο Βρε-

τανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ, για την Αντί-

σταση των Ελλήνων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι ήρωες παραμένουν όρθιοι, ζωντανοί και μαχητικοί, για
να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των συναγωνιστών τους
που έφυγαν και να μεταλαμπαδεύσουν τη φλόγα, σε εμάς
που δεν είχαμε την τύχη να αγωνιστούμε ακόμα», θα έλε-

γαν όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του Μανώλη Γλέζου,

στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρκοπούλου.

Τον Mανώλη Γλέζο, υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Μαρκοπού-

λου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, μοιραζόμενος την προσωπική

του εμπειρία της πρώτης τους συνάντησης, το 1983 στη

Θεσσαλονίκη, όπου ως φοιτητής, παρακολούθησε ομιλία

του στη Νομική Σχολή. Στη συνέχεια παρέδωσε την τιμη-

τική διάκριση του Επίτιμου Δημότη, όπως και το ιστορικό

βιβλίο «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων-Οδοιπορικό στους
αιώνες» του συγγραφέα Σταμάτη Μεθενίτη, στον επί 70

χρόνια αγωνιστή και πνευματικό άνθρωπο!

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο ενενηντάχρονος Μ. Γλέζος

απηύθυνε όρθιος επί μία ώρα, ένα συγκλονιστικά μεστό, δι-

εισδυτικό λόγο, πλήρους διαύγειας και σιδηράς μνήμης, βα-

σισμένο σε ιστορικά στοιχεία και διανθισμένο από

προσωπικά βιώματα, δίχως ποτέ να «υποταχθεί» στην ευ-

κολία του κηρύγματος ή ακόμα και της καρέκλας που του

είχε προσφερθεί. Ακριβής, όχι μόνο στη συνοχή των –

δίχως κείμενο ή σημειώσεων – σκέψεων, αλλά και στο χρο-

νικό προγραμματισμό της εκδήλωσης.

Διατρέχοντας τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των

Ελλήνων, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, διαπίστωσε

ότι «το 1821 και το 1944 κερδίσαμε την ελευθερία μας,
αλλά όχι και την εθνική μας ανεξαρτησία». Μέσα σε μια

τριετία, το 1824, οι Μεγάλες Δυνάμεις μας επέβαλαν τη

λήψη δανείου, το οποίο αποπληρώσαμε… μόλις πριν από

δώδεκα (12) χρόνια!

Στο δε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ήμασταν το πρώτο

έθνος που αντιστάθηκε στις δυνάμεις του Άξονα, μετρών-

τας τεράστιες ανθρώπινες και υλικές απώλειες, παραμέ-

νουμε οι μόνοι που δεν έχουμε λάβει πολεμικές αποζημιώ-

σεις. Όχι μόνο αυτές που αξιώνουμε εμείς, αλλά ούτε καν

αυτές που βεβαιώνει η ίδια η Γερμανία!

Και η σχέση του με το Μαρκόπουλο!

Ο Μ. Γλέζος έζησε ως συγκρατούμενος με  30 και πλέον

Μαρκοπουλιώτες το 1943, στις Φυλακές Καλλιθέας, που αν

και ο μικρότερος σε ηλικία κρατούμενος όπως είπε, τον εξέ-

λεξαν θαλαμάρχη. Για να συμπληρώσει χαριτολογώντας:

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που με τίμησαν οι Μαρκοπου-
λιώτες». 

Η φυλάκιση τους οφειλόταν στην αντιστασιακή τους

δράση και συγκεκριμένα, στη συμμετοχή τους σε δίκτυο

φυγάδευσης Ελλήνων Αξιωματικών, Εβραίων, Άγγλων και

μελών της Εθνικής Αντίστασης, μέσω του λιμανιού του

Πόρτο Ράφτη, προς το συμμαχικό Μέτωπο της Μέσης Ανα-

τολής.

Τέλος, κάλεσε τον Δήμο Μαρκοπούλου και την εκπαιδευ-

τική κοινότητα, να συνδράμουν στην ιστορική έρευνα και

πλήρη καταγραφή των γεγονότων, που οδήγησαν στη σύλ-

ληψη της ομάδας των Μαρκοπουλιωτών. Ζήτησε επίσης,

τη συμπαράσταση στον αγώνα για τις Επανορθώσεις. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, δεσμεύ-

τηκε και για τα δύο, δηλώνοντας πως είναι το ελάχιστο

που μπορούμε να πράξουμε γι’ αυτούς που μας τίμησαν!

25η Μαρτίου ο Μανώλης Γλέζος στο Μαρκόπουλο 

και Επίτιμος Δημότης του
Η ζωντανή ελληνική ιστορία - Μανώλης Γλέζος - μίλησε στο Μαρκόπουλο ανήμερα της εθνικής

μας παλιγενεσίας 25η Μαρτίου.

Τιμή για το Μαρκόπουλο, μια τέτοια προσωπικότητα, μια τέτοια ημέρα.

Τον τίμησε όμως και η πόλη με την παρουσία των δημοτών της στην εκδήλωση, αλλά και με τον

τίτλο του επίτιμου δημότη, που του απενεμήθη από το Δήμαρχο Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη.

Ο Δήμαρχος επιδίδει στον Μανώλη Γλέζο την τιμητική διάκριση
του επίτιμου δημότη Μαρκοπούλου.

Δήλωση Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Θέλω να συγχαρώ για την εκλογή του τον

κ. Σπυράγγελο Πανά, και να του ευχηθώ,

αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, να

πράξει το καλύτερο για τη σωστή λειτουρ-

γία και την ευημερία της πόλης μας.

Χαιρετίζω την πρόσφατη δήλωσή του ότι

ούτε στις σημερινές αλλά ούτε και στις

πρόσφατες δημοτικές εκλογές υπάρχουν

νικητές και ηττημένοι, και δηλώνω ότι θα

συνεχίσω, όπως κάνω μέχρι σήμερα, να

συμβάλλω τόσο εγώ όσο και η παράταξή

μου, μέσα από τα όργανα που έχουμε εκλε-

γεί, στη λήψη των καλύτερων αποφάσεων

για την πόλη μας και τους πολίτες της. Θα

συνεχίσουμε επίσης, να ασκούμε αυστηρό

έλεγχο και κριτική στη διοίκηση και να απο-

τρέπουμε όποιες ενέργειες πιστεύουμε ότι

δεν είναι θετικές για το Δήμο μας.

Ζητώ σήμερα από τον κ. Πανά να επιδείξει

την απαιτούμενη σύνεση και διαλλακτικό-

τητα και να αποφύγει αυταρχικές συμπερι-

φορές, υπενθυμίζοντας του, ότι όχι μόνο

δεν έχει επιλεγεί απ’ ευθείας από το λαό

της πόλης μας για τα νέα του καθήκοντα,

αλλά και ότι μεγάλο τμήμα της παράταξής

του στέκεται επιφυλακτικά απέναντί του. 

Για να υπερκεράσει τις δυσμενείς αυτές

συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να

διοικήσει το Δήμο και να αντιμετωπίσει τα

πολιτικά ελλείμματα που προκύπτουν, οφεί-

λει να συνεννοείται τουλάχιστον για τα με-

γάλα ζητήματα της περιοχής με το σύνολο

των πολιτικών δυνάμεων της πόλης και να

σέβεται και να τιμά το ρόλο του Δημοτικού

και των Τοπικών Συμβουλίων στην παρα-

γωγή πολιτικής και στην εν γένει διαχείριση

των υποθέσεων του Δήμου.

Μόνο έτσι θα αποφύγει να αμφισβητηθεί

από την κοινωνία, όπως αμφισβητείται σή-

μερα ο Πρωθυπουργός της Χώρας, κ. Πα-

παδήμος, επίσης μη εκλεγμένος απ’

ευθείας από το λαό. 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης 

Δήμου Βάρη Βούλας Βουλιαγμένης
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Μετά την επιτυχημένη από πλευράς προ-

σέλευσης εκπροσώπων Γενική Συνέλευση

που πραγματοποιήθηκε την 18-3-2012 στο

1ο  Λύκειο Παλλήνης εξελέγη το νέο Διοι-

κητικό Συμβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή. 

Ακoλούθησε στο Γέρακα την 22-3-2012 η

σύνθεση του πολυφωνικού και μαχητικού

προεδρείου της Καλλικράτειας Ένωσης

Συλλόγων Γονέων.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:  Παπαγεωργίου Κων/νος

Αντιπρόεδρος: Μεταξάς Μιχάλης 

Γραμματέας: Ρομπάκης Οδυσσέας

Αν. Γραμματέας: Λάιος Γιώργος

Ταμίας: Κοτρώνης Δημήτρης

Αν. Ταμίας: Ριτζάκης Μανούσος 

Γραμματεία Τύπου – Internet: Σίμος Νίκος 

Τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και κάθε

εκλεγμένος εκπρόσωπος που επιθυμεί να

συνεισφέρει στο δύσκολο   έργο που θα

συντονίζει το Δ.Σ, θα αξιοποιηθεί και θα

προγραμματισθεί σύμφωνα με τις δυνατό-

τητές του. 

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Η Ενωση Γονέων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, απέκτησε νέο διοικητικό συμβούλιο,

μετά από τη Γενική συνέλευση (6/2) και συ-

στήθηκε το σώμα του Δ.Σ. 29/2.

Στις 29 Φεβρουαρίου έγινε εκλογή του

προεδρείου, καθώς και ο ορισμός των αντι-

προσώπων στη Σχολική Επιτροπή και την

Επιτροπή Παιδείας.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Δημ. Περράκης (3ο Δημ. Βούλας)

Αντιπρ.: Χρ. Τελκούδης (Δημ. Διλόφου)

Γραμμ.: Αρετή Πριοβόλου (1ο Δημ. Βούλας)

Ταμίας: Κων/νος Μαρούλης (Δημ. Διλόφου)

Αν.Ταμίας: Θ. Στεργίου (Γυμνάσ.Βουλ/νης)

Μέλη: Λάμπης Ζωγράφος (2ο Λύκειο Βού-

λας), Βασ. Κωνστάντες (Δημοτ. Βουλ/νης),

Μαργ. Μακρή (Δημ. Διλόφου) και Ι. Μάρκου

(3ο Δημ. Βούλας).

Σχολική Επιτροπή

Μακρή Μαργαρίτα και Ζωγράφος Λάμπης

Επιτροπή Παιδείας

Κων/νος Μαρούλης (Δημ. Διλόφου) για την

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Λάμπης Ζωγρά-

φος για την δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

Τέλος διόρισαν νομικό σύμβουλο τον

Πέτρο Γεωργιλά με γνωμοδοτικό ρόλο στα

νομικά ζητήματα και προβλήματα της Ενω-

σης Γονέων.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής

Μακεδονίας, δέχτηκε καταγγελία πολιτών με προσκόμιση δείγμα-

τος, η οποία αφορούσε Σαλάμι Σκορδάτο, βάρους 500g, με την εμ-

πορική ονομασία «ΑΓΡΟΙΚΙΑ» με αριθμό παρτίδος L 564780 και

ημερομηνία ανάλωσης 04/5/2012, που παράγεται στην Γερμανία

από την εγκατάσταση Sickendiek Fleischwarenfabric GmbH & Co

(Κωδ. Αριθμός Έγκρισης DE - EV - 137EG) και διατίθεται από την

LIDL HELLAS Α.Ε., στο οποίο, κατά δήλωση του καταγγέλλοντα,

διαπιστώθηκε η παρουσία «ξένου σώματος - κόκαλο».

Κατά τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας στο σημείο διάθε-

σης του τροφίμου, το κλιμάκιο των Επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ. δια-

πίστωση την ύπαρξη δύο μικρών τεμαχίων οστού στη μάζα του

προαναφερομένου αλλαντικού και προέβη σε κατάσχεση των προ-

ϊόντων της ιδίας παρτίδας που διατίθεντο στο ψυγείο - προθήκη

της Υπεραγοράς Τροφίμων.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την Αλυσίδα LIDL HELLAS A.E. την άμεση

ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας

και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανω-

τέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Κραυγές αγωνίας από

ασθενείς με χρόνιες, βα-

ριές, παθήσεις ακούγονται

από όλα τα μήκη και τα

πλάτη της Ελλάδας.

Αν κάποιος έχει να επισκε-

φθεί πολύ καιρό Νοσοκο-

μείο, μία επίσκεψη μπορεί

να τον πείσει, ότι σε ιατρεία

π.χ. (καρκίνος μαστού) που

εξυπηρετούντο άμεσα και

χειρουργικά, σήμερα περι-

μένουν 50 και 80 γυναίκες

στη λίστα αναμονής!

Τα ιατρεία ημέρας που περ-

νάμε εκατοντάδες ασθενείς

και κάνουν θεραπεία ωρών,

δεν έχουν κανένα υλικό.

Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο

σεντόνι ξαπλώνουν όλοι

αυτοί οι άνθρωποι για να

κάνουν τη θεραπεία τους·

στα αίματα και τους ορούς!

Αυτά και άλλα τραγικά μας

περιγράφει ασθενής που

πηγαινοέρχεται στα Νοσο-

κομεία και έχει πολύ ειδική

άποψη και εικόνα.

Η κατάσταση θα γίνει

ακόμη χειρότερη μετά την

“αρπαγή” των αποθεματι-

κών τους με το κούρεμα.

Αλλού ήξεραν να κάνουν

εξαιρέσεις οι ΒαγγελοΑν-

τωνάκηδες. Στα Νοσοκο-

μεία, στα Πανεπιστήμια

ούτε κουβέντα.

Τα νοσοκομεία σε

αποσύνθεση

Το κούρεμα των αποθεματι-

κών των Νοσοκομείων, των

Πανεπιστημίων και άλλων

ΝΠΔΔ, αλλά και των ασφα-

λιστικών ταμείων, παραβιά-

ζει το άρθρο 1 της

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των

Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που.

Τεράστιες οι ευθύνες της

Τράπεζας της Ελλάδας για

«μη συνετή διαχείριση».
Στα εθνικά και διεθνή δικα-

στήρια, αλλά και με κάθε

άλλο μέσο, πρέπει να διεκ-

δικηθεί η επιστροφή των

χρημάτων των εργαζομέ-

νων.

Αυτά επισημαίνει σε ερώ-

τησή του ο ευρωβουλευτής

Νίκος Χουντής, προς την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτησή του ο Νίκος

Χουντής, θεωρεί ότι έχει

παραβιαστεί κατάφωρα το

άρθρο 1, της Ευρωπαϊκής

Σύμβασης Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου, για την προστα-

σία της περιουσίας, και επι-

σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο

τρόπος με τον οποίο η Τρά-

πεζα της Ελλάδας διαχειρί-

στηκε τα αποθεματικά των

ΝΠΔΔ και των ασφαλιστι-

κών ταμείων, συνιστά κραυ-

γαλέα περίπτωση «μη

συνετούς διαχείρισης». 

Εγκληματικό το “κούρεμα” αποθεματικών

των δημοσίων ιδρυμάτων

ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΤΟ

LIDL 

στην Ελλάδα!

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας, Σωκράτης Ξυνίδης

παρέπεμψε στον Εισαγγελέα και

την Επιτροπή ανταγωνισμού, την

αλυσίδα Lidl, γιατί μετά από

έρευνα που πραγματοποιήθηκε,

βρέθηκαν οι τιμές να είναι κατα-

φανώς ακριβότερες έως και

116% σε βασικά καταναλωτικά

αγαθά, από άλες χώρες της Ε.Ε.   

Συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ

άλλων η ανακοίνωση του υπουρ-

γείου: "Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγο-

ράς της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου προχώρησε το Δεκέμβριο

του 2011, σε συνεργασία με εξειδι-

κευμένη εταιρία, στη διενέργεια

έρευνας συλλογής τιμών βασικών

καταναλωτικών προϊόντων σε έξι

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συλλέχθηκαν τιμές από αλυσίδες

σούπερ μάρκετ, κυρίως επωνύμων

προϊόντων διεθνών εταιριών, με πα-

ρουσία στις περισσότερες ή και σε

όλες τις χώρες του δείγματος. Την

ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν

και οι τιμές πώλησης 70 προϊόντων

που διακινούνται αποκλειστικά από

την εκπτωτική αλυσίδα λιανικής

(hard discounter) LIDL, σε χώρες

όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και

Βουλγαρία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας,

έδειξαν ότι οι τιμές των προϊόντων

που διακινούνται αποκλειστικά από

την εταιρεία LIDL στην Ελλάδα,

μετά και την αφαίρεση του συντε-

λεστή Φ.Π.Α., είναι σημαντικά υψη-

λότερες από τις αντίστοιχες τιμές

των ιδίων προϊόντων στις άλλες

χώρες της έρευνας».

Ακατάλληλο σαλάμι αποσύρεται

από τον ΕΦΕΤ

Μια ξεχωριστή βραδιά

με πρωταγωνιστές την

ΑΝΘΡΩΠΙΑ, την ΕΥΑΙ-

ΣΘΗΣΙΑ και την ΑΞΙΟ-

ΠΡΕΠΕΙΑ  διοργάνωσε

την Τετάρτη  28 Μαρ-

τίου το Γραφείο Κοινω-

νικής Πολιτικής  του

Δήμου Παλλήνης σε

συνεργασία με τον

ιδιοκτήτη της κοσμικής

ταβέρνας «ΣΑΜΨΩΝ»

στην Παλλήνη.

Σε  25 Οικογένειες του

Δήμου με μηδενικό ει-

σόδημα δόθηκε η ευ-

καιρία   να ζήσουν

λίγες στιγμές ξεγνια-

σιάς και θαλπωρής,

ανάμεσα σε συνανθρώ-

πους τους, και καλό

φαγητό, τραγούδι και

χορό και να ξεφύγουν

έστω και προσωρινά

από τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν

καθημερινά.

Τη βραδιά τίμησαν με

την παρουσία τους ο

Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος

και η Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής

Ειρήνη Κουνενάκη.

Είναι μια πράξη αλλη-

εγγύης και από την τα-

βέρνα και από το

προσωπικό και τους

καλλιτέχνες που αφι-

λοκερδώς προσέφεραν

μια ζεστή βραδιά σε

όλους.

Μια ζεστή βραδιά και ξεχωριστή

πράξη αλληεγγύης 

στο Δήμο Παλλήνης
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Το Νομικό Προσώπου του Δήμου «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρω-

πίας αποφάσισε τη δημιουργία Φωτογραφικού, Ιστορικού και

Λαογραφικού Αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει

ως σκοπό την διαφύλαξη της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της

Κοινωνικής και Πολιτικής ζωής, της Αρχιτεκτονικής, ως και της

Οικιστικής εξέλιξης της πόλης του Κορωπίου.

Το Αρχείο θα περιλαμβάνει:

1. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις της κοινωνικής και πολιτι-

κής ζωής (εθνικές και τοπικές εορτές, κοινωνικές - οικογενει-

ακές εκδηλώσεις, επαγγέλματα- εργασίες, κτίρια,

καταστήματα, κατοικίες έως και το 1960). Επίσης, φωτογρα-

φίες από σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα ή   άλλης ιστορικής

σημασίας.

2. Ιδιωτικά έγγραφα (συμβόλαια, προικοσύμφωνα, διαθήκες,

δωρεές κ.ά). 

3. Δημόσια έγγραφα έντυπα, μονόφυλλα, (βραβεία, επαίνους,

τιμητικά έγγραφα, χειρόγραφα, κ.ά.).

4. Ηχητικά ντοκουμέντα.

Τα στοιχεία αυτά θα προκύψουν από οικογενειακά Αρχεία των

κατοίκων της πόλης και της περιοχής, και από Αρχεία Εκκλη-

σιών, Σχολείων, Συνεταιρισμών ή Συλλογικών φορέων.

Κατά την παραλαβή του αρχειακού υλικού θα υπογράφεται

απόδειξη παραλαβής, ως και η ημερομηνία επιστροφής του

στον κάτοχο.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί από εθελοντές Πτυχιού-

χους Αρχειονομίας η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ταξινό-

μηση με καταχώρηση σε ειδικό σύστημα αρχειοθέτησης.

Για κάθε στοιχείο θα σημειώνεται η ιδιωτική ή μη Συλλογή από

την οποία αυτό προέρχεται και η προέλευσή του θα δηλώνε-

ται ρητά σε κάθε εμφάνισή του στο Αρχείο.

Παράλληλα η δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αυτού

Αρχείου- εξαιρετικά χρήσιμου και αξιοποιήσιμου- θα σημάνει

και την ευχερή άντληση πληροφοριών από μία συγκροτημένη

και αξιόπιστη αρχειακή πηγή.

Ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμαρχος καλούν  το σύνολο των Δη-

μοτών να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και ζητούν την βοήθεια

και ενεργό συμμετοχή όχι μόνον των νέων ανθρώπων, αλλά

και κάθε Δημότη της πόλης. Κυρίως, ευελπιστούν στην εθε-

λοντική προσφορά Ειδικών Επιστημόνων (Λαογράφων- Ιστο-

ρικών κ.ά.). Η Συλλογή του Αρχειακού υλικού  έχει ξεκινήσει

από τις 19 Μαρτίου.

Η παραλαβή θα γίνεται στην Βιβλιοθήκη του Δήμου Κρωπίας

(Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ. Παπασιδέρη» 13) Δευτέρα - Τε-

τάρτη - Παρασκευή από τις Μάρθα Παπαμικρούλη και Σωτηρία

Νικολού (Ώρες: 12:00-14 :00). Η παραλαβή δύναται να γίνει

και στο χώρο του κατόχου μετά από τηλεφωνική συνεννόηση

στις ίδιες προκαθορισμένες ώρες. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 1) 210.6626295, 2) 6932387777. 

Λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εγκαινιάζει τη Λέσχη ανάγνωσης ενη-

λίκων, γιατί η ανάγνωση δεν είναι μοναχική. Μπορεί να εν-

ταχθεί στα πλαίσια μιας ομάδας, μιας παρέας, κάνοντάς το ένα

μέσο για  κοινωνική επαφή και δράση.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απρι-

λίου, ώρα 6.00 μ.μ. με το βιβλίο «Ιμαρέτ: στη σκιά του ρολο-
γιού» του Γιάννη Καλπούζου, εκδ. Μεταίχμιο. Συντονίστρια θα

είναι η Ελένη Γκίκα, συγγραφέας – βιβλιοκριτικός.

Για συμμετοχή καλέστε το 210 – 6626295

Δημιουργία Αρχείου μνήμης και τέχνης στο Δήμο Κρωπίας
Ηλεκτρονικό - Φωτογραφικό - Ιστορικό και Λαογραφικό 

Έκθεση ζωγραφικής 

ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 
στην art gallery café

Εκθεση ζωγραφικής άνοιξε με έργα του Σπύρου Βρεττού στην art gallery café, (Ιππο-

κράτους 1 & Γαληνού, Βούλα, τηλ.  210 8958866) 

Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου.

Δευτέρα – Παρασκευή πρωινές:

1000 - 1300 

Δευτέρα – Κυριακή απογευματι-

νές: 1900-2200. Τρίτη κλειστά

Ο Βρεττός Σπυρίδων γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1980.  Από πολύ

μικρή ηλικία φάνηκε να τον γοη-

τεύει η ζωγραφική καθώς από τις

πρώτες τάξεις του δημοτικού προ-

σπαθούσε και κατάφερνε να απο-

τυπώσει τις δικές του εικόνες σε

τρισδιάστατη μορφή.  Η έλξη του

να αποτυπώνει εικόνες από μικρή

ηλικία και στις τρεις διαστάσεις,

τον δικαίωσε καθώς τελείωσε τη σχολή Πολιτικού Μηχανικού στο Λονδίνο με μετα-

πτυχιακές σπουδές κυρίως στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.  Παράλληλα με τις

σπουδές τον ελεύθερο χρόνο τον περνούσε με την ερασιτεχνική αστρονομία - αστρο-

φυσική, ζωγραφική και με έντονο ενδιαφέρον για τα πατερικά κείμενα Χριστιανικής Ορ-

θοδοξίας.

Ο Βρεττός Σπυρίδων αποκαλύπτει μέσα από τα έργα του την ανάγκη της εσωτερικής έκφρασης να
εξωτερικεύει τον ψυχισμό του.  Συλλογισμοί, βιώματα, ανάγνωση γραφών και παρατηρήσεις απο-
τυπώνονται στον καμβά.Το έργο του από μόνο του δείχνει την πάλη του δημιουργού με την ανόρ-
γανη φύση στην πλαστικότητα της φόρμας που ξεπηδά από ένα βάθος που παίζει το ρόλο
γενεσιουργού. 

Με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης

Μαρτίου 1821, ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας» πραγματοποίησαν εκδήλωση – Ομι-

λία με θέμα «Τα Εθνικά Δάνεια και ο Α’
Προϋπολογισμός του Ελληνικού Κράτους
το 1829».

Ομιλητής ήταν Ανδρέας Κούκος, Νομικός -

Καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας στη Σχολή

Εθνικής Αμύνης, Ταξίαρχος ε.α., CPh.D Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

Πρόεδρος της «Εταιρίας Μελέτης Έργου του

Ιωάννη Καποδίστρια». 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» Γεώργιος

Δ. Δρίτσας, ο οποίος ανέφερε βιογραφικά

στοιχεία του ομιλητή. Τόνισε τη διαχρονι-

κότητα των ιστορικών συμπερασμάτων

εκείνης της χρονικής περιόδου με τη σημε-

ρινή κατάσταση στην Ελλάδα και έδωσε το

λόγο στον ομιλητή Α. Κούκο.

Ο ομιλητής σε συνδυασμό με την προβολή

ιστορικών κειμένων, φωτογραφιών και ει-

κόνων, «μετέφερε» τους παρευρισκόμε-

νους στα χρόνια της Επανάστασης του

1821, αλλά και στην μετέπειτα περίοδο. 

Το σημαντικότερο σημείο της ομιλίας του

ήταν η παρουσίαση του πλήρους και ισο-

σκελισμένου Α’ Προϋπολογισμού του Ελ-

ληνικού Κράτους από τον Ι. Καποδίστρια το

1829 στη Δ’ Εθνοσυνέλευση του Άργους

και η ανάλυση των «ληστρικών» Εθνικών

Δανείων που οδήγησαν την Ελλάδα, λίγο

πριν την ανεξαρτησία της, στη συνεχή από

τότε υποδούλωσή της στις εκάστοτε Με-

γάλες Δυνάμεις. 

Με το πέρας της ομιλίας ακολούθησαν χαι-

ρετισμοί, ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σχό-

λια από τους παρευρισκόμενους. 

«Τα Εθνικά Δάνεια και ο Α’ Προϋπολογισμός 

του Ελληνικού Κράτους το 1829».
Εκδήλωση του Ομίλου “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”
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Πρόγραμμα 

ενίσχυσης 

επιχειρήσεων

όλων των κλάδων 

Εντός του Απριλίου θα

προκηρυχθεί μεγάλο

πρόγραμμα ενίσχυσης

υφιστάμενων (2 έτη) και

νέων επιχειρήσεων όλων

των κλάδων (Εμπόριο,

Υπηρεσίες, Τουρισμός,

Μεταποίηση) μέσω ΠΕΠ.

Ο προϋπολογισμός του

προγράμματος θα είναι

500 εκ. € και το ποσοστό

επιχορήγησης θα κυμαί-

νεται από 40 έως 60%

(ανάλογα με την περιοχή

υλοποίησης της επένδυ-

σης και το μέγεθος της

επιχείρησης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Πλατεία Ελευθε-

ρίας  153 51 – ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες : Πιέτρης Δ.

Τηλέφωνο:      210 6604633

FAX:   210 6604633

Παλλήνη,   27/3/2012

Αριθ. Πρωτ. 117

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού

διαγωνισμού 

για την προμήθεια τροφίμων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια

τροφίμων συνολικής προϋπολογι-

σθείσης αξίας 154.000,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης

12 – Γέρακας), την 11/4/2012

ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00΄. Μετά

το πέρας αυτής της ώρας λήγει η

προθεσμία παραλαβής των προ-

σφορών και όσες προσφορές κα-

τατεθούν θεωρούνται

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η

διαδικασία της αποσφράγισης των

προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να

κατατεθεί και εγγύηση συμμετο-

χής για ποσό που αντιστοιχεί στο

5% της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

Πληροφορίες και αντίγραφα της

διακήρυξης του διαγωνισμού πα-

ρέχονται από το Γραφείο Οικονο-

μικής Διαχείρισης του Νομικού

Προσώπου τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (διεύθυνση: Ιθάκης 12 –

Γέρακας, τηλέφωνο και FAX

2106604633, αρμόδιος Πιέτρης

Δημ.).

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Οπως γράψαμε και σε προηγούμενο φύλλο μας,

από προτάσεις που είχαν καταθέσει οι Δήμοι πριν

δύο περίπου χρόνια για χρηματοδοτήσεις έργων

ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέρ-

γειας εγκρίθηκαν στο σύνολο της χώρας περίπου

300 σχολεία, μεταξύ αυτών και σχολεία της Βού-

λας. Είχε καταθέσει και η Βάρη, αλλά δεν εντάχ-

θηκε κανένα της σχολείο.

Τα χρήματα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα προ-

έλθουν μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νέα πρόσκληση για χρηματοδοτήσεις 

Στο μεταξύ ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και Κλιμάτικης Αλλαγής υπέγραψε νέα

πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδό-

τησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών

συγκροτημάτων, ύψους  20 εκατ. ευρώ.

Με γνώμονα τον επιδεκτικό χαρακτήρα των συγ-

κεκριμένων παρεμβάσεων θα χρηματοδοτηθούν

έργα σε όλους τους Δήμους (157) που υπέβα-

λαν μεμονωμένες προτάσεις και επιπρόσθετα

και σε άλλους δήμους μέσω των προτάσεων του

ΟΣΚ και του υπουργείου Παιδείας. 

Με τον τρόπο αυτό, συνολικά θα χρηματοδοτη-

θούν επιδεκτικά έργα σε περισσότερα από 300

Βιοκλιματικά Σχολεία σε 172 δήμους της χώρας

συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 120

εκ. ευρώ (αντί των 40 εκατ ευρώ του αρχικού

προϋπολογισμού).

Βιοκλιματικά σχολεία με χρηματοδότηση
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

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

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα , 29/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 43767
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τηλ. : 213 2063534  Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη    

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του

Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/A/11) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ.

οικ.143769/810/21.3.12 έγγραφο για διαβίβαση φακέλου για τον

εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη

Νήσο Πάτροκλος, Σαρωνικού Κόλπου, Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδια-

φερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να

ενημερωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

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

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνεται στην Ελλάδα και
ζητεί 5 άτομα άνω των 23 ετών, για ανεξάρτητη συνερ-
γασία (όχι πωλήσεις), σε διάφορους τομείς. Ευέλικτο
ωράριο, μισθός 800 ευρώ. 
Πληροφορίες 6989824416 - 6945839596

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Λαύριο 26.03.2012 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 511

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ερμού 28 κ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00

Τηλέφωνο: 2292 0 26570 - Fax:   2292 0 26512

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, για την “Προμήθεια
των απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη λει-
τουργία και συντήρηση του δικτύου της πόλης για το 2012”, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  59.978,80 € πλέον Φ.Π.Α. 23 %.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα Γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28
και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προ-
σφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης προμηθευτών, κατάθεση ασύμφορων προ-
σφορών, μερική κατακύρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις
19 Απριλίου 2012, στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2.998,94 € και κατατίθε-
ται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα στον
τόπο που εκτελεί εργασίες το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τη δια-
κήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής, στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, τηλ.
22920-26570 έναντι του ποσού των 20,00 €, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (07:30-15:00) έως την Παρασκευή 06.04.2012.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Αντωνίου Νικόλαος 
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

Πώς επηρεάζει η διατροφή τη διάθεσή μας;
Ανάλογα με τη διάθεση που έχουμε, οδηγούμαστε

και σε διάφορα είδη τροφής είτε για να αλλάξουμε

διάθεση, είτε για να το ρίξουμε αλλού...

Μελαγχολία… 

Η μελαγχολία και η καταπιεσμένη ερωτική ζωή έχει διαπι-

στωθεί ότι κάνουν το διατροφικό μας ραντάρ ν’ αναζητά

τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι ξε-

σπάμε σε γλυκά, μπισκότα και σκέτο ψωμί. Λογικό, γιατί οι

τροφές αυτές αυξάνουν τα επίπεδα σεροτoνίνης στο αίμα,

ορμόνης που σχετίζεται με την καλή διάθεση.

Θεραπεία …

Προσπάθησε ν’ απομακρύνεις από το οπτικό σου πεδίο τις

παραπάνω τροφές και να τις αντικαταστήσεις με άλλες,

που είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν αυτό που σε απα-

σχολεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα από τα πιο απο-

τελεσματικά αντικαταθλιπτικά είναι τα ω3 λιπαρά οξέα.

Μπορείς να τα βρεις σε ψάρια, θαλασσινά, ξηρούς καρ-

πούς.  

Κι αν αναρωτιέσαι για τη σοκολάτα, να είσαι σίγουρη πως

και αυτή βοηθά – αρκεί να μην πέσεις σε κανένα καζάνι

με σοκολάτα. Τρώγοντας ένα μικρό κομμάτι αυξάνεται η

παραγωγή ενδορφινών, ουσιών που βελτιώνουν την διά-

θεση. 

Κόπωση / Ατονία…
Πώς να μην αισθάνεσαι κουρασμένη; Νυχτώνει νωρίς και

εσύ τρέχεις ν’ ανταποκριθείς στα εξαντλητικά ωράρια.

Αποτέλεσμα αυτού του ρυθμού είναι να τρως μηχανικά ότι

βρεις μπροστά σου ή να παραγγέλνεις αμφιβόλου ποι-

ότητας φαγητό στο γραφείο!

Θεραπεία…

Φυσικά και θα συνεχίσεις να παραγγέλνεις φαγητό στο

γραφείο, αλλά όχι junk food, καθώς επιβαρύνει τον οργα-

νισμό και μειώνει την πνευματική απόδοση. Επέλεξε τρο-

φές με μαγνήσιο, που ενισχύουν τον οργανισμό. Αυτό

σημαίνει πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, δημητριακά,

ξηρούς καρπούς και σοκολάτα. Επιπλέον, σχετικά με την

ατονία, η επιστήμη υποστηρίζει ότι η πιο αποτελεσματική

λύση κρύβεται σε ένα φλιτζάνι καφέ. Λόγω της ήπιας διε-

γερτικής δράσης που εμφανίζει η καφεΐνη στο ανθρώπινο

σώμα, η μέτρια κατανάλωσή της μπορεί να τονώσει, ν’ αυ-

ξήσει την πνευματική διαύγεια και να βελτιώσει τη σωμα-

τική αντοχή. 

Άγχος… 
Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα που υποφέρουν από άγχος πα-

ρουσιάζουν διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά.

Εκτός από επεισόδια υπερφαγίας ή αποχής από το φα-

γητό, συχνά καταφεύγουν σε «ηρεμιστικά» αλμυρά σνακ

(βλ.πατατάκια, ξηρούς καρπούς, ποπ κορν). Η συγκεκρι-

μένη συμπεριφορά θεωρείται «λογική», καθώς το στρες

ευθύνεται για την αυξημένη παραγωγή ανδρεναλίνης από

τα επινεφρίδια, υπεύθυνα σύμφωνα με ειδικούς γα την

επιθυμία μας για αλμυρή τροφή.  

Θεραπεία…

Το δεδομένο μας είναι ότι όταν είμαστε αγχωμένοι ψά-

χνουμε για κριτσανιστές τροφές. Σίγουρα δεν υπάρχουν

light πατατάκια, μπορούν όμως να αντικατασταθούν με

στικς λαχανικών, π.χ. καρότο ή αγγούρι με λεμόνι! Επι-

πλέον, ότι οι ξηροί καρποί είναι ανάλατοι και το ποπ κορν

χωρίς βούτυρο και αλάτι, οι επιλογές αυτές γίνονται λι-

γότερο επιβαρυντικές. Μπορεί να μην υπάρχουν μαγικές

τροφές που εξαφανίζουν το άγχος, υπάρχουν όμως αυτές

που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεν και αυξάνουν την

σεροτονίνη. Το σελήνιο συμβάλλει στην παραγωγή σερο-

τονίνης και βρίσκεται σε πουλερικά, ψάρια και ορισμένους

ξηρούς καρπούς. Αναζητήστε επίσης αμινοξέα (τρυπτο-

φανή και τυροσίνη), τα οποία βρίσκονται κυρίως σε που-

λερικά. Τέλος, συστατικό που βοηθά είναι το φυλλικό οξύ.

Ανήκει στην οικογένεια βιταμινών Β, δρα απευθείας στο

άγχος, ενώ η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει και

νεύρα. Θα το βρεις σε όσπρια, σπανάκι, μπρόκολο, μα-

ρούλι κλπ. 

Και φυσικά ας μην ξεχνάμε τον καταλυτικό ρόλο της συ-

στηματικής γυμναστικής στην πρόληψη και θεραπεία της

μελαγχολίας και του άγχους!!

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit  ΒΑΡΗΣ

Σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί σας

παρουσιάζει Μαθησιακές δυσκολίες

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ευχέρεια
• Διαβάζει αργά και γενικά δυσκο-

λεύεται (σιωπηρή ή φωναχτή ανά-
γνωση)

• Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις, αντι-
καταστάσεις, παραλείψεις, προ-
σθέσεις τόσο γραμμάτων, όσο και
συλλαβών

Κωδικοποίηση
• Δυσκολεύεται στην αποκωδικοποί-

ηση (ανάλυση) συμπλεγμάτων (κρ,
πρ, χλ, τρ, σπρ, σπλ ...), δίψηφων
φωνηέντων (οι, ει, υι, ου, αι) - συμ-
φώνων (μπ, ντ, γκ, τσ, τζ)

• Αντικαθιστά παρόμοιες φωνητικά
λέξεις (π.χ. ¨δένω¨ αντί ¨μένω¨)

Κατανόηση
• Δυσκολεύεται στην κατανόηση

πληροφοριών που παρουσιάζονται
άμεσα και με σαφήνεια άμεσα στο
κείμενο

• Δυσκολεύεται να διακρίνει τις πλη-
ροφορίες που δεν ταιριάζουν νοη-
ματικά με το περιεχόμενο και στην

εξαγωγή συμπερασμάτων
• Δυσκολεύεται στην οργάνωση

πληροφοριών και στον εντοπισμό
της κεντρικής ιδέας 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Γραφοκινητικές δεξιότητες

• Δυσκολεύεται στη χρήση των ση-
μείων στίξης

• Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις
γραμμές του τετραδίου

• Παρουσιάζει αδυναμίες στο κρά-
τημα του αντικειμένου γραφής
(κράτημα, δύναμη, θέση χεριού και
χαρτιού)

• Δεν τηρεί αποστάσεις μεταξύ των
λέξεων

Ορθογραφία
• Κάνει λάθη στον τονισμό ή δείχνει

παντελή έλλειψη τόνων
• Κάνει συχνά λάθη σε βασικούς κα-

νόνες ορθογραφίας
• Κάνει συχνά λάθη στο ετυμολο-

γικό μέρος της λέξης
• Δεν γενικεύει τους κανόνες ορθο-

γραφίας σε όλες τις λέξεις, ομοι-
οκατάληκτες ή παράγωγες

• Δεν αυτοδιορθώνεται 

Οργάνωση και δομή κειμένου

• Δυσκολεύεται στη δόμηση παρα-
γράφων

• Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση
προτάσεων

• Κάνει λάθη στη σειρά των λέξεων
• Κάνει λάθος χρήση ρημάτων και

ουσιαστικών
• Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις 
• Χρησιμοποιεί κοινόχρηστες και όχι

πρωτότυπες λέξεις
• Δυσκολεύεται στην εύρεση και

χρήση κατάλληλων ουσιαστικών,
επιθέτων, ρημάτων.

• Γράφει κείμενα με περιορισμένο
αριθμό λέξεων/προτάσεων

• Δυσκολεύεται στην εύρεση και
ανάπτυξη κεντρικών ιδεών

• Έχει προβλήματα αλληλουχίας και
συνοχής πληροφοριών

• Δυσκολεύεται στη σύνταξη

Σε επόμενο φύλλο θα αναφερθούμε
εκτενώς για τα γνωστικά χαρακτηρι-
στικά μαθητών με μαθησιακές δυσκο-
λίες στα μαθηματικά.

Αθηνά Κατσαντώνη

Λογοθεαραπεύτρια

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.... 

Πότε πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ;

“Διαβήτης

Το ΚΑΠΗ των 3Β οργανώνει ομιλία με θέμα τον “Διαβήτη”,

που θα γίνει την Τετάρτη 4 Απριλίου στις 18.00 στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο «Ιωνία», (δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας) 

Ομιλητής είναι ο Ηλίας Μακρυγιάννης  Συντονιστής Διευ-

θυντής Β’ Παθολογικής Σισμανόγλειου ΓΠΝ.
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν το Σάββατο 24 Μαρτίου

οι αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης για την περιοχή Ατ-

τικής - Νοτίου Ελλάδας. Οι αγώνες έγιναν στη Βούλα και

διοργανώθηκαν από τον Πανελλήνιο Ομιλο Φίλων Επιτρα-

πέζιας Αντισφαίρισης με την έγκριση της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.

Συμμετείχαν συνολικά 65 αθλητές, μεταξύ των οποίων και

6 αθλήτριες. Στους αγώνες έλαβαν μέρος και ηχηρά ονό-

ματα του παρόντος και του παρελθόντος.

Για πρώτη φορά συμμετείχε ως Βετεράνος και ο πρώην διε-

θνής αθλητής Ντάνιελ Τσιόκα, που κατέχει αυτή τη στιγμή

το Νο2 στο επίσημο Ranking List της ΕΦΟΕΠΑ. Ελαβαν

μέρος ακόμα οι πολυνίκες αθλητές Χρ. Λάμης, Γ. Πετρό-

χειλος, Ν. Μουσχούρης, Γ. Δήμας, Κ. Σταμνίνης καθώς και

παλαιές δόξες του αθλήματος όπως Στ. Πλακαντωνάκης,

Αγ. Μάκρης, Ν. Σαλατάς και άλλοι.

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 16.30 και ολοκληρώθηκαν στις

11μ.μ. με τις απονομές των βραβείων στους νικητές. Οι πα-

ρευρεθέντες που παρέμειναν σχεδόν όλοι μέχρι τη λήξη των

αγώνων, απόλαυσαν εκπληκτικούς αγώνες με πολύ θεαματι-

κούς πόντους και καταχειροκροτήσανε τους νικητές. 

Ολοι έδωσαν ραντεβού στη Θεσσαλονίκη 19 & 20 Μαϊου,

που θα διεξαχθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα με τη συμμε-

τοχή της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου και της

Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ 

Α.Ο. “ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Την Κυριακή 18 Μαρτίου, μετά από αρχαιρεσίες του Α.Ο.

“Αναγυρούς” προέκυψε η παρακάτω νέα διοίκηση.

Πρόεδρος: Κων/νος Παπανικολάου

Αντιπρ.: Νικ. Καρακαξίδης

Γ.Γραμμ.: Νανά Τζώρτζη

Αν.Γ.Γραμμ.: Βαρβάρα Νάκου

Ταμίας: Νικ. Μπεκιάρης

Εφορος Βόλεϋ: Ευάγγ. Ματσούκας

Εφορος Μπάσκετ: Γ. Μέρμηγκας

Εφορος Στίβου: Νικ. Καρακαξίδης

Εφορος Τένις: Βασ. Σιούλης

Μέλος: Ευάγγ. Βατίστας

2ο Πανελλαδικό πρωτάθλημα Τέννις

Με πρωτιές επέστρεψε ο Ο.Α. Βουλιαγμένης

Ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλαδικό πρω-

τάθλημα Τέννις στην Θεσσαλονίκη με

την συμμετοχή πολλών αθλητών από

όλη την Ελλάδα.

Πρώτος στα  (αγόρια 18) ήρθε ο  ΣΤΕΡ-

ΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, την ΜΠΟΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

στην  4αδα, την ΥΦΑΝΤΗ ΣΕΒΗ και ΚΑ-

ΠΕΛΑ ΑΛΙΚΗ στην 8αδα (κορίτσια 16),

τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΟΙΝΕΑ στην 8αδα

και  τον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΙΟΒΑΝ με εξαι-

ρετική εμφάνιση στο ταμπλο (αγόρια 14)

καθώς την ΜΠΟΤΣΑ ΕΥΗ (κορίτσια 14)

στην  4αδα. 

Επίσης και στην κατηγορία (κορίτσια 12)

πολύ καλή κατάταξη είχαν οι αθλήτριες ΚΙΖΙΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

που πέρασαν τα προκριματικά και μπήκαν στο κυρίως ταμπλό, και η ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕ-

ΛΙΚΗ  στην 8αδα. 

Τουρνουά υδατοσφαίρισης

μίνι παίδων έχει ξεκινήσει

με διοργάνωση του Ναυτι-

κού Ομίλου Βουλιαγμένης

(ΝΟΒ) από την Παρασκευή

30 Μαρτίου και θα ολοκλη-

ρωθεί την Κυριακή 1 Απρι-

λίου στις εγκαταστάσεις

του στο Λαιμό με την συμ-

μετοχή οκτώ ομάδων.

Το μέλλον της ελληνικής

υδατοσφαίρισης αποκαλύ-

πτεται στο τουρνουά μίνι

παίδων που διοργανώνει ο

Όμιλος (ΝΟΒ) το τριήμερο

30/3-1/4 στο κολυμβητήριο

στο Λαιμό. Εκτός της ομά-

δας που αγωνίζεται με την

υποστήριξη του επίσημου

χορηγού της που είναι το

Waffle House θα πάρουν

μέρος το Π. Φάληρο, η Γλυ-

φάδα, ο Παναθηναϊκός, ο

Ολυμπιακός αλλά κι εκτός

Αττικής  ο ΝΟ Πατρών, ο

Άθως Χαλκιδικής κι ο

ΠΑΟΚ.

Οι 8 ομάδες έχουν χωριστεί

σε δυο Ομίλους των τεσσά-

ρων και οι δυο πρώτοι απο

κάθε όμιλο θα διεκδικήσουν

τον τίτλο του τουρνουά.

Συμμετέχουν οι Όμιλοι

Α΄Όμιλος: ΑΟΠ. Φαλήρου,

ΝΟ Πατρών, Ολυμπιακός,

Παναθηναϊκός

Β΄Όμιλος: ΝΟΒ, ΠΑΟΚ,

Αθως Χαλκιδικής, ΑΝΟ

Γλυφάδας.

Ττο πρόγραμμα 

Σάββατο 31/3

10:00 ΝΟΒ-Αθως

11:00 ΠΑΟΚ-ΑΝΟΓ

12:00 Π.Φάληρο-Ολυμπιακός

13:00 ΝΟΠ-Παναθηναϊκός

17:00 ΝΟΒ-ΠΑΟΚ

18:00 Αθως-ΑΝΟΓ

19:00 Π.Φάληρο-Παναθηναϊκός

20:00 ΝΟΠ-Ολυμπιακός

Κυριακή 1/4

09:00 Α1-Β2

10:00 Β1-Α2

11:00 Α3-Β3

12:00 Β4-Α4

17:30 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Τουρνουά υδατοσφαίρισης μίνι παίδων

ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Μεγάλη συμμετοχή του Αρη Βούλας ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

Φαίνεται πως οι παίκτες του Dragan Janca πήραν φόρα

καθώς πέτυχαν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τούς επί τής

Νέας Ιωνίας με σκορ 22-19.Οι πράσινοι έπιασαν κατά δια-

στήματα καλή απόδοση και έφτασαν στην νίκη όπου τους

ανεβάζει κι' άλλο στον βαθμολογικό πίνακα.

A2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Ποσειδών Λουτρακίου - Ελπίδες Πάτρας 35-27

Ακαδημία Πάτρας - Αναγέννηση Βύρωνα 28-26

Ιωνικός Ν.Φ - Πήγασος Αιγίου 20-19

Παράδεισος Αμαρούσιου – Πανιώνιος 29-20 

Γ.Σ. Κορωπίου – Ο.Φ. Νέας Ιωνίας 22-19
Γ.Σ. Κορωπιου- Μπεκρης, Γκουμας, Αλεξανδρης, Τολιας, Κωνστας

3, Γιαντσα, Περρος 3, Σουρλαντζης, Χρηστου, Δημοπουλος 7,

Ντουνης, Τσιλιακος, Αναγνωστου 3, Κατσικης 6.

Ο.Φ. Νεας Ιωνιας- Ακριδοπουλος 1, Κουτσης 3, Βαλουρδος 3, Δρα-

κοπουλος, Τζανος, Μπενιας 5, Χρονης, Πουρλανης 2, Τσαγκογε-

ωργας, Ριμπας, Χαλκιας, Παπουτσης 5.

Διαιτητες- Μερτινιαν, Δημακης.

Οι νικητές κατά ηλικιακή κατηγορία:

Ηλικίες 40-49 ετών

1 Λάμης Χρήστος

2 Τσιόκα Ντανιέλ

3 Πετρόχειλος 

Γιώργος, Μουχτάρης Νίκος

Ηλικίες 50-59 ετών

1 Μακρής Αγγελος, 

2 Μιχαηλίδης Χαραλαμπος

3 ΄Βουτσινάς Ηλίας, 

Δεβετζής Μανώλης

Ηλικίες 60 ετών και άνω

1 Σίψας Κων/νος, 

2. Μάγκος Στέλιος

3 Πλακαντωνάκης 

Σταύρος, Κουμπής Κώστας

Γυναίκες

1 Καλογιάννη Μαρία

2 Πετράκη Ευγενία-Εμμανουέλα

3 Σταθα Βασιλική

4 Λουκά Λίλιαν

2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
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ΕΒΔΟΜΗ
Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

ΠΛΗΡΩΣΤΕ μια

συνδρομή και

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ

Διενοριακά

πρωταθλήματα 

mini 

ποδοσφαίρου 

Το Σάββατο 31 Μαρτίου

και από ώρας 3.30 μ.μ.

μέχρι 9.00 μ.μ. η Ιερά Μη-

τρόπολη Γλυφάδας,

Ε.Β.Β.Β. δια του Αθλητι-

κού Οργανισμού του ο

«ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» διορ-

γανώνει για 8η συνεχό-

μενη χρονιά διενοριακά

πρωταθλήματα mini ποδο-

σφαίρου (5Χ5) για όλες

τις κατηγορίες των Κατη-

χητικών Συνάξεων αγο-

ριών και κοριτσιών

(Βασικού-Κατωτέρου-

Μέσου-Ανωτέρου- Απο-

φοίτων) στα γήπεδα

«SPORTS WORLD CLUB

- ΜΠΑΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Εντός του

Αγίου Κοσμά στο Ελλη-

νικό.

Στους προγραμματισμέ-

νους τελικούς στις 8.00

μ.μ., θα βρίσκεται και ο

Μητροπολίτης κ. Παύλος,

ο οποίος θα προβεί και

στις απονομές των σχετι-

κών κυπέλων και μεταλ-

λίων των ομάδων και των

παικτών που θα διακρι-

θούν.
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Με επιστολή του ο περιφερειακός σύμβουλος Θανά-

σης Αυγερινός, δηλώνει ότι συμμετέχει στους “Ανε-

ξάρτητους Ελληνες”, γιατί εδώ και καιρό αισθάνεται

“άβολα” με τις θέσεις της παράταξης που υπηρέτησε

επί πολλά χρόνια· της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Θανάσης Αυγερινός έχει θητεύσει επί σειρά ετών

νομαρχιακός σύμβουλος, Αντινομάρχης και σήμερα

είναι Περιφερειακός σύμβουλος.

Είναι Κορωπιώτης και είναι αγαπητός από τους κα-

τοίκους της Ανατ. Αττικής.

Εμείς τον συγχαίρουμε και πιστεύουμε ότι ο Θανά-

σης Αυγερινός θα πάει πολύ καλά στις εκλογές.

Φίλες και Φίλοι,

Τους τελευταίους μήνες αισθανόμουν εξαιρετικά άβολα

βλέποντας την Νέα Δημοκρατία, που υπηρέτησα για πολλά

χρόνια, να παίρνει αποφάσεις εντελώς αντίθετες από

αυτές που είχε υποσχεθεί στον Ελληνικό Λαό λίγους μήνες

πριν. 

Η αντιμνημονιακή  πολιτική έγινε ξαφνικά συμμετοχή και συγ-

κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, υποκύπτοντας στα σκληρά μέτρα λι-

τότητας που επέβαλαν και εξακολουθούν να απαιτούν η

τροϊκα και οι εκφραστές της, κόβοντας βάναυσα και οριζόντια

μισθούς και συντάξεις. Αδιαφόρησαν πλήρως στην αδυναμία

και την απόγνωση των πολιτών και της αγοράς να αντέξουν

τόσο μεγάλες απώλειες εισοδήματος, να ανταπεξέλθουν

ακόμη και στην επιβίωση τους, οδηγώντας την Ελλάδα σε πα-

ρατεταμένη ύφεση και ανεργία χωρίς τέλος.

Καμία ουσιαστική προσπάθεια ή πρόταση δεν έγινε από την

ΝΔ για πάταξη της φοροδιαφυγής, της γραφειοκρατίας,

του μαύρου χρήματος, αλλά και απονομής δικαιοσύνης και

πραγματικής τιμωρίας των ενόχων για το κατάντημα της

χώρας.

Για τους λόγους αυτούς πρωτίστως, αλλά και άλλους, που

έχουν να κάνουν με τις “Δημοκρατικές διαδικασίες” εντός

της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισα μετά από πολύ σκέψη

ομολογώ,να ενταχθώ στους “Ανεξάρτητους Έλληνες” του

Πάνου Καμμένου γιατί θεωρώ ότι είναι η μόνη δυναμική,

αδιαπραγμάτευτη, γνήσια φωνή της κεντροδεξιάς σήμερα,

που μπορεί να δώσει πίσω στους Έλληνες και τις Ελληνίδες

την χαμένη περηφάνια και αξιοπρέπεια που μας στέρησαν

οι άστοχες, λανθασμένες, και με απίστευτη καθυστέρηση

ενέργειες της κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου, και όχι μόνο!

Έχω μάθει στη ζωή μου να ακολουθώ αυτό που θεωρώ

σωστό και όχι το αρεστό και εύκολο.

Οι πολίτες που με στηρίζουν δεν είναι για μένα απλοί ψη-

φοφόροι αλλά καλοί και προσωπικοί μου φίλοι, και είναι

εξαιρετικά συγκινητικό να βλέπω τη θερμή ανταπόκρισή

τους να είναι κοντά μου στο νέο μου σπίτι. 

Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν

την απίθανη Ελληνική ψυχή, τους φιλότιμους Έλληνες και

Ελληνίδες που ξέρουν να εκτιμούν, να αναγνωρίζουν και

να ανταποδίδουν την αγάπη και το ενδιαφέρον που τους

προσφέρεις από την καρδιά σου.

Δυστυχώς η  Νέα Δημοκρατία κατάφερε μέσα σε λίγους

μήνες να απογοητεύσει τον κόσμο της και τις ελπίδες που

είχαμε εναποθέσει όλοι μας σε αυτήν.

Εγώ παραμένω στην κεντροδεξιά παράταξη όπως πάντα,

με γνήσιο εκφραστεί όμως τους “Ανεξάρτητους Έλληνες”

και τον Πάνο Καμμένο, και να είσθε σίγουροι ότι εμείς θα

είμαστε αύριο η δυνατή φωνή της παράταξης μέσα στην

Βουλή.

Θανάσης Αυγερινός

Οικονομολόγος-τ.Αντινομάρχης

Υποψήφιος Βουλευτής “Ανεξάρτητοι Έλληνες”

Περιφέρειας Αττικής (πρώην Υπόλοιπο)

Ο Θανάσης Αυγερινός υποψήφιος

με τους “Ανεξάρτητους Ελληνες”

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΒΟΥΛΑ
Οι αρχαιότητες και πάλι σε κίνδυνο!

Α΄ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Στη δασώδη και ιδιαιτέρου φυσικού κάλ-

λους περιοχή του λόφου του Ορφανοτρο-

φείου χορηγήθηκε άδεια αποκατάστασης

παλαιών οικίσκων, η οποία προβλέπει παρά-

νομες επεκτάσεις, παρά τις περί του αντι-

θέτου διαβεβαιώσεις της Αντιδημάρχου

Ηλέκτρας Τσιριγώτη, αρμόδιας της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι επιτρεπόμε-

νες από τα σχεδιαγράμματα εργασίες δεν

είχαν την έγκριση της αρμόδιας αρχαιολο-

γικής υπηρεσίας, όπως προβλέπει ο Νόμος.

Η περιοχή γέμει αρχαιοτήτων. Εκτός από

τα εμφανή λείψανα του αρχαίου πύργου

που βρίσκεται εκεί, πολύ κοντά στους πα-

ραπάνω οικίσκους, υπολογίζεται ότι υπάρ-

χουν στην περιοχή αυτή και άλλες

σημαντικές αρχαιότητες που δεν έχουν

ακόμη αποκαλυφθεί. Η παρανόμως χορη-

γηθείσα άδεια ανακλήθηκε ευτυχώς με εν-

τολή του δημαρχεύοντος Σπ. Πανά, κατόπιν

παρεμβάσεως της αρμόδιας αρχαιολογικής

υπηρεσίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος κακοποί-

ησης του ευαίσθητου αυτού χώρου ελλο-

χεύει, καθώς οι κείμενες διατάξεις

προβλέπουν ακόμη και κατασκευή εστια-

τορίου στην περιοχή.

Β΄ ΒΟΥΛΑ 

Το Δασαρχείο Πειραιά, με την υπ’ αρ. πρ.

6093/15.11.2011 πράξη του, χαρακτήρισε

έκταση συνολικού εμβαδού 56.720 τ.μ. στη

θέση «Κάμπινγκ Βούλας» ως μη δασική –

χορτολιβαδική. Όμως, η Χερσόνησος της

Πούντας, στην οποία περιέχονται οι εγκα-

ταστάσεις ΠΙΚΠΑ και το «Κάμπινγκ Βού-

λας», φέρει σαφή λείψανα αρχαίων

λιμενικών έργων και λατομείων, καθώς και

άλλες αρχαιότητες που δεν έχουν μέχρι

στιγμής αποκαλυφθεί.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ-

ΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Να ενεργήσουν τα δέοντα προκειμένου να

αναγνωρισθούν οι παραπάνω εκτάσεις της

Βουλιαγμένης και της Βούλας ως τόποι ιδι-

αιτέρου φυσικού κάλλους και να υπαχθούν

σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως προβλέ-

πει ο Ν. 3028/2002(ΦΕΚ 153 Α΄/28.6.2002),

για να προστατευθούν από τη στυγνή εμ-

πορευματοποίηση και να διατηρήσουν τη

μεγάλη αισθητική και πολιτιστική τους αξία.

Για την ΚΙ.ΠΟ.Β.

Χρήστος Διονυσόπουλος  

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΒΟΥΛΑ: Οι αρχαιότητες και πάλι σε κίνδυνο!
Αποκαλύψαμε στο προηγούμενο φύλλο (726/24.3.12), ότι στο χώρο του Ορφανοτροφείου,

τα παλιά κτίσματα πήραν οικοδομικές άδειες για αποκατάσταση, αλλά όπως γράψαμε άλλα

μαγειρεύονται. Τα έργα ξεκίνησαν στο χώρο του Ορφανοτροφείου, αλλά ήδη τους στα-

μάτησε η Αρχαιολογική εταιρεία και ανακλήθηκε η άδεια, όπως μαθαίνουμε.

Επίσης στο φύλλο μας 725/17.3.12 γράφαμε αποκαλύψεις του Γρ. Κωνσταντέλλου, από

έγγραφο του Δασαρχείου που ζητούσαν να δουν αν το Κάμπινγκ της Βούλας είναι δασικό. 

Η “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”, με επιστολή της που απευθύνει στο ΥΠ.ΠΟ και

στην Κστ’ Εφορία προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτήτων, επισημαίνει ότι στη Βου-

λιαγμένη (Λόφο Ορφανοτροφείου) και στη Βούλα (Κάμπινγκ και πούντα του ΠΙΚΠΑ) υπάρ-

χουν αρχαιότητες που δεν έχουν αποκαλυφθεί και θα πρέπει να μην επιτραπεί καμμία

εργασία εκεί. Ο Χρήστος Διονυσόπουλος της “Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης” γράφει

σχετικά.


