
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

“Πλατύ Χωράφι” η αποχέτευση
στα Σπάτα -Αρτέμιδα

Σελίδα 14

Πλήρης εγκατάλειψη στο
ΚΑΠΗ Βάρης

Σελίδα 13

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 728
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

77 Όταν μιλούν τση Κρήτης οι λυράρηδες

Ο πόλεμος ξεκίνησε
πάρετε όλοι θέση

θα γίνει επανάσταση
αρέσει δεν αρέσει.

Μανώλης Κονταρός

Το Χ ΑΟ Σ
― «Αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση (στις εκλογές), η χώρα
θα πέσει σε ακυβερνησία και θα υπάρξει χάος»¹.

― «Η χώρα δεν αντέχει απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις»
― «Αν δεν ψηφιστούν τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης θα
έρθει το χάος»!
― «Καλά όσα μας λένε (οι αντιμνημονιακοί), αλλά δεν έχουμε
ακούσει πώς θα τα κάνουν». (Δεν έχουν, δήθεν, πρόγραμμα).

― «Η μόνη συντεταγμένη δύναμη, σ’ ένα πολιτικό σύστημα που

καταρρέει, είναι η Νέα Δημοκρατία»², δηλώνει ο Σαμαράς και

επαναλαμβάνουν τα λόγια του, ως η ηχώ, οι πάσης βαθ-

μίδας κλασάτοι του. Ο Αντ. Σαμαράς μάλιστα, ξεκαθά-

ρισε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, η νέα προσφυγή

στις κάλπες θα είναι αναπόφευκτη. «Από ανάγκη, όχι
από δική μου επιλογή», είπε.

Αγωνιώδεις προσπάθειες του “καταρ-

ρέοντος πολιτικού συστήματος” να εκ-

φοβίσει, να τρομοκρατήσει και εν τέλει

να χειραγωγήσει τους κατατρομαγμέ-

νους ψηφοφόρους προς τις κάλπες του

δικομματικού πινγκ-πονγκ. 

Ή αυτοί ή το χάος!!!

Είναι η επικοινωνιακή πολιτική του ΣΟΚ

και ΔΕΟΣ του Dr Κάμερον (αποδόμηση

της προσωπικότητας με ηλεκτροσόκ και

κοκτέιλ διεγερτικών, κατασταλτικών και

ψυχεδελικών ουσιών). 

Το ΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία δεν ήταν επενέργεια

ηλεκτρικών εκκενώσεων - όπως στην ψυχιατρική και στα

βασανιστήρια της CIA - αλλά με την οικονομική ξαφνική,

εντός δύο ετών, εξαθλίωση. Με τις απανωτές ΦΑΠες,

των διαφόρων χαρατσιών, με την ανεργία, τις άγριες πε-

ρικοπές αμοιβών και άλλων “κεκτημένων”, με τα λουκέτα

και τα κατεβασμένα ρολά των επιχειρήσεων.

Με αύξηση των αυτοκτονιών κατά 45% τα δύο τελευ-

ταία χρόνια στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα τη σημερινή

(4/4) συμβολική αυτοκτονία αντίστασης στην πλατεία

Συντάγματος (σχετικά σελ. 7)

Αυτό είναι το ΧΑΟΣ. Για ποιο χάος, λοιπόν, μας απει-

λούν; Ζούμε στο ΧΑΟΣ.

Και το ΔΕΟΣ - γενικευμένος και υπέρτατος φόβος. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 3

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Ορκομωσία Δημάρχου 3Β

Ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

στα 3Β, που προέκυψε με εκλογή μέσα από το συν-

δυασμό της πλειοψηφίας, μετά την παραίτηση του τ.

Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, λόγω ασθενείας.

Η τελετή έγινε στην αίθουσα του Δημαρχείου 6/4, με

την παρουσία του Μητροπολίτη κ. Παύλου.

Παρόντες οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμβου-

λοι και δημότες.Περισσότερα στο www.ebdomi.com

21οι αγώνες δρόμου στην Παλλήνη

Σελίδα  23

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
θα κλείσει, παρά το αναντικατάστατο έργο της Σελ. 12



2 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες   10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αποδομημένος έτσι απ’ το ΣΟΚ και φοβούμενος υπέρμε-

τρα το “άγνωστο”, την αντίδραση, στα πλήγματα που δέ-

χτηκε ο πολίτης, να οδηγηθεί, ως ψηφοφόρος, στο

“γνωστό”, στο υπαρκτό ΧΑΟΣ, στην υπαρκτή άβυσσο προ-

βλημάτων, έντρομος μ’ όσα “αδιαμφισβήτητα” του καλ-

λιεργούν και του υποβάλλουν διάφοροι “σοβαροί” κύριοι

των καναλιών, αποστρέφοντας έτσι και τη σκέψη ακόμη

επιλογής του άγνωστου και ψευδεπίγραφου “χάους” που

του επισείουν ολημερίς.

Τί είναι όμως το ΧΑΟΣ; Είναι η καταστροφή, η αταξία, είναι

το βάραθρο, η άβυσσος χωρίς πάτο; Ή μήπως, είναι ταυτόσημο

με το “βαρέλι δίχως πάτο” που το “βρήκε” ο Βενιζέλος και οι

τροϊκανοί πέρυσι το καλοκαίρι, για να το χάσουν αμέσως μετά;

Μη χάσουμε και τη μνήμη μας κιόλας! Και η απώλεια της

μνήμης ήταν μέσα στους κύριους στόχους του Δρ. Κάμερον

και είναι στους στόχους του συστήματος. Να ξεχάσουμε

την πενταετία της Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή, που απο-

δοκιμάστηκε το 2009, επειδή “άλλαξε ο Μανωλιός” κι ήρθε

ο Αντ. Σαμαράς, που κι αυτος άλλαξε στάση απέναντι

στους δανειστές, γιατί μας τα “κούρεψαν”!

Να ξεχάσουμε και το ΠΑΣΟΚ, όχι του χθες, με τον Γ.Α.Π.,

αλλά και το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με τον Ευαγγ. Βενιζέλο

(Beni), και να μη δούμε τι μας περιμένει αύριο. Αύριο, όχι

στον αόριστο μέλλοντα, αλλά την επαύριο των εκλογών.

Μακάρι όμως να ‘ρχότανε το ΧΑΟΣ. Γιατι το χάος έχει κι

αλλη σημειολογία. Εχει την έννοια της δημιουργίας.

«Χάος πρώτιστα γένεται... έπειτα Γαία ...Ερος»².

Καταστροφή είναι αυτό που ζούμε και που τεκταίνεται, που

απεργάζεται, για τη χώρα μας και το Λαό μας, και τους άλ-

λους λαούς το διεθνές στέρφο χρηματοπιστωτικό κεφά-

λαιο, με εργαλείο την τρόικα και τους υπηκόους της. Κι

εκεινο που απεργάζονται είναι ο πλήρης έλεγχος των

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, η εξαθλίωση

του λαού μας, με αμοιβές βαλκανικών χωρών, όπως απε-

κάλυψε η μαντάμ Λαγκάρντ, με απώτερο σκοπό την απο-

στέρηση από το λαό ακόμη και της περιουσίας του, του

ήλιου μας και της ψυχής μας ακόμη, για να παίξουν τα σα-

τανικά γεωπολιτικά τους παιχνίδια και να ικανοποιήσουν

την ακόρεστη απληστία τους.

Ο υπαρκτός καπιταλισμός, στην παρούσα αυτοκαταστρο-

φική του μορφή είναι ένα ζωντανό πτώμα· ένας δράκου-

λας· ένα βαμπίρ.

Οι ιδεολογίες σε αναστολή

Δεν είναι καιρός για ιδεολογίες.Οι ιδεολογίες και οι αντι-

παραθέσεις τους στην παρούσα ιστορική συγκυρία, πρέπει

ν’ ανασταλούν.

Αυτή τη στιγμή - θα το επαναλάβω - προέχει η σωτηρία

της Ελλάδας και του Λαού μας.

Οι κομμουνιστές το 1940 πολέμησαν στην Αλβανία. Δεν

κιότεψαν, επειδή στην εξουσία ήταν ο δυνάστης τους Ιωάν-

νης Μεταξάς.

Το 1941, το ΚΚΕ, με την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερω-

τικού Μετώπου (ΕΑΜ), μαζί με τους σοσιαλιστες της ΕΛΔ

(Σβώλος), το Αγροτικό Κόμμα και το ΣΚΕ, καλούσαν σε

συμπαράταξη όποιον συμφωνεί με τους σκοπούς τους

(Απελευθέρωση και πλήρης ανεξαρτησια της χώρας - κα-

τοχύρωση του κυριαρχικού δικαιώματος του Λαού ν’ απο-

φανθει για τον τρόπο διακυβερνησής του κλπ.), χωρίς να

εξετάζεται το παρελθόν τους ή οι κοινωνικές τους αντι-

λήψεις³.

Σήμερα, ο Καμμένος με τους “Ανεξάρτητους Έλληνες”, δή-

λωσε ότι θα συνεργαζότανε και με τον Τσίπρα, στον κοινό

αντιμνημονιακό στόχο, αλλά κι ο Τσίπρας εμμέσως δεν

απέκλεισε τέτοιο ενδεχόμενο. Να κάνουν το ίδιο και οι

άλλοι. Μη φοβούνται τους οπαδούς τους· να τους πείσουν.

Να θυμίσω πάντως ότι ο Λένιν σε παραπλήσια περίσταση

είχε δηλώσει ότι «θα συνεργαζόταν και με το διάβολο

ακόμη ή τη ...γιαγιά του». Εξ’ αλλου, τί έκανε ο Στάλιν στον

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο; Δεν συνεργάστηκε με τους καπιτα-

λιστές Τσώρτσιλ και Ρούσβελτ και τούμπαλιν;

Κι ακόμη, το 1989, ο ενιαίος Συνασπισμός (ΚΚΕ, ΚΚΕ εσ.

(ΣΥΝ) και άλλοι μέχρι ΚΟΔΗΣΟ, δεν συνεργάστηκαν στην

κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη με σκοπό την “κάθαρση;”

Ηταν πιο σπουδαία εκείνη η “κάθαρση” από το μνημόνιο και

τη νέα κατοχή;

Λίγη αξιολόγηση ΔΕΝ βλάπτει.

ΝΑΙ στην προεκλογική συνεργασία ΤΣΙΠΡΑ-ΚΟΥΒΕΛΗ (ΣΥ-

ΡΙΖΑ - ΔΗΜ.ΑΡ. και μικρότερων προοδευτικών δυνάμεων)

με σκοπό την πρωτιά στις εκλογές και το πριμ των 50 υπο-

κλεπτόμενων εδρών!

ΝΑΙ στις μετεκλογικές συνεργασίες όλων των αντιμνημο-

νιακών δυνάμεων - πλην Χρυσής Αυγής - και συγκυβέρ-

νηση όσων τα προγράμματα συγκλίνουν και με στήριξη -

ψήφο εμπιστοσύνης (ανοχής έστω) των άλλων.

Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ θέλει απλά ενισχυμένες τις αντιμνημονιακές

δυνάμεις και κατακερματισμένες. Ο Λαός θέλει ΣΥΜΜΑΧΙΑ

των αντιμνημονιακών κομμάτων και προοδευτική Ελληνική

Κυβέρνηση.

ΔΕΝ θέλει κυβέρνηση Ράιχενμπαχ.

Οσο για την αυτοδυναμία, είδαμε τόσα χρόνια που έβγαι-

ναν τα δύο μεγάλα κόμματα, υπερενισχυμένα, τι πάθαμε,

πόσο εφάρμοζαν τα προγράμματά τους και πού μας οδή-

γησαν. 

Οι αυτοδυναμίες είναι καλές μόνο για τα ρουσφέτια, τη δια-

πλοκή και τη διαφθορά.

――――――――――――

1.Αντώνης Σαμαράς “Καθημερινή” 1/4/12.

2.Ησίοδος, Θεογονία.

3. Πλήρες απόσπασμα της Διακήρυξης του ΕΑΜ στην Εβδόμη της

10ης Μαρτίου 2012. 

4. EXTRA “αποκαλυπτικό δελτίο” 4.4.12

Το Χ Α Ο Σ
Πασχαλινή συναυλία Σελ. 4

Στην Αμυγδαλέζα το 1ο Κέντρο
Μεταναστών Σελ. 6

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο.
Δώστε τα φάρμακα που δεν χρειάζεστε Σελ. 6

Μήνυμα του αυτόχειρα... Σελ. 7

Η θέση του Ομήρου στους σοφούς
της Αθήνας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Γερμανία χρωστάς... Σελ. 8

Ρίξτο σ’ ένα συρτάρι
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Γρίφοι για γερά ...νεύρα
Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Τί κατασκευάζεται στο Βο; Σελ. 13

Η ομογένεια της Αυστραλίας

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας Σελ. 13

Γιατί το ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ δεν συμμετέχει
στις εκλογές Σελ. 16

Συντονισμός Πολιτικής Προστασίας

εν όψει καλοκαιριού Σελ. 17

Το κύπελλο του Σπύρου Λούη

στο σφυρί Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η“βόμβα” που έπεσε στην Πολεοδομία των

3Β, δεν έσκασε, ακόμη βρίσκεται με το φυ-

τίλι αναμένο...

Λ
υτούς και δεμένους έχει βάλει ο Σα-

μαράς να “κόψει” τον Θανάση Αυγε-

ρινό από τους “Ανεξάρτητους

Ελληνες”.

Εχουν σπάσει τα τηλέφωνα.

Θανάση, ελπίζουμε ότι θα αντέξεις τις πιέ-

σεις...

ΣΥΛΛYΠΗΤΗΡΙΑ

Η Αικατερίνη Θηβαίου-Κιούση, μητέρα του Δημάρχου Κρω-

πίας,  Δημήτρη Ν. Κιούση, απεβίωσε και κηδεύτηκε την Κυ-

ριακή 1η Απριλίου από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του

Κυρίου, στο Κορωπί.

Η απώλεια της μάνας, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται είναι

οδυνηρή και δυσαναπλήρωτη.

Τα βαθιά μας συλλυπητήρια στον Δήμαρχο.
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Σε μια αίθουσα που δεν μπόρεσε να χωρέσει όλο
τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του
συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης
«Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πόλεις για να ζεις»
ο επικεφαλής της Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
έκλεισε την ομιλία του με το προσκλητήριο: «Εί-
μαστε εδώ όλοι μαζί και αγωνιζόμαστε για έναν
καλλίτερο και πιο ανθρώπινο Δήμο».
Η εκδήλωση έγινε την περασμένη Κυριακή (Πρω-
ταπριλιά, αλλά δεν ήταν) στο κέντρο «Ιωνία».
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πλαισιωμένος από
τους εκλεγμένους Δημοτικούς και Τοπικούς συμ-
βούλους της παράταξής του, προσπάθησε μέσα
από την ομιλία του να μεταφέρει τις παραλείψεις
και την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής, τη δράση
και συνεισφορά της αντιπολίτευσης, αλλά και να
καταθέσει σειρά προτάσεων.
Αρχικά, αναφέρθηκε στο προεκλογικό πρό-
γραμμα του συνδυασμού του και στο ολοκληρω-
μένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα,
που έθεσε στην κρίση των πολιτών, ξεπερνων-
τας τις λογικες του “λεφτά υπάρχουν”...
Εξήγησε ότι η φιλοσοφία της παράταξης του
είναι ότι όλα επικεντρώνονται στον πολίτη, και
ανέφερε χαρακτηριστικά: «στον Δήμο που ονει-
ρευόμαστε θα πρέπει να δεσπόζει η έννοια του
πολίτη. Ο πολίτης οφείλει να είναι η κυρίαρχη
μορφή η οποία θα ορίζει τους άξονες στους
οποίους θα κινηθεί ο Δήμος. Ο πολίτης πρέπει να
είναι στο επίκεντρο. Οτιδήποτε άλλο είναι παθο-
γενές και απλά καταδικασμένο να αποτύχει».
Σε ότι αφορά τη σημερινή εικόνα του Δήμου, ο
Γρ. Κωνσταντέλλος την χαρακτήρισε «ακυβέρ-
νητη πολιτεία», σημειωνοντας: «Το τι ακριβώς
έχει συμβεί στην πόλη μας αυτούς τους τελευ-
ταίους 15 μήνες είναι γνωστό σε όσους παρακο-
λουθούν από κοντά τα δημοτικά πράγματα. Ο
μέσος πολίτης, εισπράττει περισσότερο εξ απο-
στάσεως, το αποτέλεσμα της δημοτικής δράσης.
Πιστεύουμε  όμως, ότι αυτό που εισπράττει ο πο-
λίτης, ο δημότης, ο κάτοικος, απέχει παρασάγ-
γας από την προσδοκία που του δημιουργήθηκε
εντέχνως κατά την διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. Δεν θα γίνουμε επ’ ουδενί μικρόψυχοι
και μεμψίμοιροι στην κριτική και στην άποψη μας
για την σημερινή Δημοτική αρχή, καθότι κάτι τέ-
τοιο δεν μας ταιριάζει δεν είμαστε εμείς. Αυτό
το γνωρίζουν όλοι, ακόμα και η Δημοτική πλει-
οψηφία που δημοσίως και προς τιμήν της θα πω,
αναγνωρίζει την θετική και παραγωγική μας
στάση στα όσα έχουν γίνει αυτόν τον καιρό. Ο
ρόλος μας όμως, είναι να κρίνουμε, να ελέγ-
χουμε, να προτείνουμε, να συνεπικουρούμε

όπου οι περιστάσεις το απαιτούν και να εμποδί-
ζουμε τα λάθη και τις επικίνδυνες ή επιζήμιες για
την πόλη μας και τους κατοίκους της, πολιτικές
της δημοτικής πλειοψηφίας. Και δυστυχώς συ-
ναντήσαμε αρκετές τέτοιες πολιτικές τους τε-
λευταίους 15 μήνες όπου χρειάστηκε η
παρέμβασή μας, κάποιες φορές ακόμα και σε
πολύ έντονο τόνο και ύφος, για να αποτραπεί η
υιοθέτηση ή εφαρμογή τους από την δημοτική
πλειοψηφία. 
Βασική διαπίστωση είναι, ότι η Δημοτική αρχή
βρέθηκε από ανέτοιμη έως και ξαφνιασμένη να
διαχειριστεί τον νέο Δήμο και τις υποχρεώσεις
του. Και ίσως θα ήταν λογικό να υπάρξουν κά-
ποιες αρρυθμίες και κάποια στραβοπατήματα
στην αρχή, για την πιθανότητα αυτή  προεκλο-
γικά η παράταξή μας  είχε προετοιμάσει τους δη-
μότες όπως ανέφερα νωρίτερα και με εκλογικό
κόστος μάλιστα, είναι όμως αδιανόητο να παρα-
τηρούνται αυτά τα φαινόμενα, που κατά περί-
πτωση έχουν ενταθεί, ακόμα και μετά από τόσο
καιρό.
Η Δημοτική δράση χαρακτηρίζεται κυρίως από
έλλειψη στρατηγικής και κατεύθυνσης. Επιχει-
ρήθηκε κυρίως στην αρχή να διοικηθεί ο νέος
Δήμος με το συγκεντρωτικό μοντέλο που ίσχυε
στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης, όπου όμως τα
μεγέθη ήταν περίπου 10 φορές μικρότερα. Χά-
θηκε χρόνος μέχρι να γίνει αντιληπτό και βε-
βαίως δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα και τώρα
πλήρως αντιληπτό, ότι χρειάζεται οργάνωση,
εξειδικευμένη γνώση, συλλογική δράση και προ-
σπάθεια. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι
η εικόνα που σήμερα βλέπουμε και βιώνουμε, με
ένα Δήμο που δυστυχώς προσομοιάζει με ακυ-
βέρνητη πολιτεία. Το να περιγράψουμε με λε-
πτομέρειες, τα λάθη, τις αστοχίες, τα
ελλείμματα και  τα πολύ λίγα θετικά πράγματα
που έγιναν για την Πόλη μας τον τελευταίο
καιρό (τα τελευταία κυρίως στα ζητήματα που η
Δημοτική πλειοψηφία άφησε πίσω τον κακό της
εαυτό και αφουγκράστηκε την κοινωνία  ή
άκουσε τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις της
Αντιπολίτευσης) είναι  δύσκολο ως αδύνατο,
λόγω του περιορισμένου χρόνου. Θα προσπα-
θήσω όμως έστω και επιγραμματικά να παρου-
σιάσω τα σημαντικότερα κατά την άποψή μας,
ελπίζοντας ότι αναδεικνύοντας τα ίσως, λέω
ίσως, η Δημοτική Αρχή αποφύγει την επανάληψή
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να μη χα-
ρακτηριστούν και οι υπόλοιπους 25 μήνες της
θητείας της ως χαμένοι μήνες, όπως δυστυχώς
για την πόλη μας χαρακτηρίζονται οι πρώτοι 15
μήνες».
Οι προτάσεις του προς τη διοίκηση κινήθηκαν σε
τρεις βασικούς άξονες. Ζήτησε από τη σημερινή
Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί σοβαρά με τον Δη-
μότη, να χαράξει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον
Δήμο και: «Να διαβάσει έστω και καθυστερημένα
το πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Η πορεία
των 15 μηνών έδειξε ότι για την πλειονότητα
των ζητημάτων από αυτά που προέκυψαν, πε-
ριέχεται και μια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση».
Ξεκαθάρισε ότι ο συνδυασμός του «Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις» έχει σκοπό
να στηρίξει το Δήμο με προτάσεις, να σταθεί
δίπλα στη Δημοτική Αρχή σε κάθε απόφαση που

κινείται στην σωστή κατεύθυνση.
Ευχαρίστησε το σύνολο των συνεργατών του,
με τους οποίους, όπως είπε, συμπορεύεται και οι
οποίοι έχουν σηκώσει μαζί του το βάρος και την
ευθύνη που τους εμπιστεύθηκαν οι δημότες και
παρουσίασε τους εκλεγμένους στο Δημοτικό και
στα Κοινοτικά Συμβούλια: Στο Δημοτικό είναι οι:
Δημοσθένης Βαμβασάκης, Γιάννης Δήμας, Διο-
νύσης Γεωργουλόπουλος, Βερόνικα Αγαλιώτη,

Νίκος Ζυγόυρης και οι τοπικοί: Μάρα Βασιλάκου
Ψυχογιού Δημ. Ενότητας Βούλας, Παναγιώτης
Ασκούνης Δημ. Ενότητας Βάρης, Άννα Λεντή
Τομοπούλου Δημ. Ενότητας Βουλιαγμένης
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν δημότες και εκ-
πρόσωποι φορέων, δημοτικών παρατάξεων και
πολιτικών φορέων. Αξιοπρόσεκτα μάλιστα κά-
ποια ονόματα, που πιθανόν να στέλνουν και ένα
μήνυμα...

«Είμαστε εδώ όλοι μαζί και αγωνιζόμαστε για έναν καλλίτερο και πιο ανθρώπινο Δήμο»

Απολογισμός δράσης 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
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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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  “ΑΡΤΕΜΙΣ” 

NIKOΣΤΡΑΤΟΣ: ΕΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Μια ταινία του Ολιβιέ Ορλέ, την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -

προβολή: 19.15, Διάρκεια: 95’

Σκηνοθεσία: Olivier Horlait

Σενάριο: Olivier Horlait & Eric Boisset

Μουσική: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

Παραγωγή: FIVE 2 ONE, BLACK ORANGE, WESH WESH,

NEXUS FACTORY

H μεγάλη ελληνο-γαλλική παραγωγή, με πρωταγωνιστή

τον Εμίρ Κουστουρίτσα και γυρίσματα στις Κυκλάδες,

είναι βασισμένη στο best-seller του Ερίκ Μπουασέ, ≪Ni-

costratus, The Pelican≫. 

Πρόκειται για μια ανθρώπινη, τρυφερή αλλά και διασκε-

δαστική ιστορία, στην οποία συμμετέχει ο κινηματογρα-

φικός αστέρας της Γαλλίας, Φρανσούα-Ξαβιέ Ντεμεζόν

(βραβευμένος με Σεζάρ Α΄Ανδρικού Ρόλου 2009). Στο

πλευρό των καταξιωμένων συντελεστών βρίσκονται ει-

δικά εκπαιδευμένοι πελεκάνοι από την ομάδα της ταινίας

≪Ταξιδιάρικα Πουλιά≫.

Ο Γιάννης ζει μαζί με τον ψαρά πατέρα του, τον σκληρο-
τράχηλο Δημοσθένη (Εμίρ Κουστουρίτσα), σε ένα μικρό
νησί στο Αιγαίο. Κάποια μέρα, σώζει από βέβαιο θάνατο
ένα παράξενο νεοσσό, τον οποίο φέρνει στο σπίτι, κρυφά
από τον πατέρα του... 

«Ο Συμβολισμός 
της Σταύρωσης 

στο σύγχρονο κόσμο»

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

Αγγελική Τσεβά εκθέτει στο εικαστικό της εργα-

στήρι έργα με θέμα: «Ο Συμβολισμός της Σταύρω-
σης στον σύγχρονο κόσμο»
Παρουσιάζονται:

― Γλυπτά έργα με μέταλλο και γυαλί.

― Ζωγραφικά έργα σε συνδυασμό με μέταλλο και

γυαλί, λουλούδια της Άνοιξης  έτσι για μια ελπίδα

χαράς που αξίζει να περιμένουμε σαν την Ανά-

σταση.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως και την Μεγάλη Πέμ-

πτη από της 4:00μμ ως και 8:00μμ. 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,  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.

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, με μεγάλη ποικιλία πασχαλι-

νών δώρων, προϊόντα ΣΠΑ,  νηστίσιμες και μη νοστιμιές, και

πολλές άλλες εκπλήξεις.

Βοηθήσετε τον ΣΠΑΖ να βοηθήσει τα αδέσποτα!

Μια μοναδική συναυλία – αφιέρωμα  στο συμφωνικό έργο του μεγάλου ποι-

ητή της μουσικής Μίκη Θεοδωράκη: «Οιδίπους Τύραννος» 

- Ραψωδία για βιολοντσέλο και ορχήστρα

- 1η  Συμφωνία 

Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής  και της Ελληνικής Ραδιοφω-

νίας και Τηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Απριλίου, ώρα

20:30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Η παρουσίαση των λόγιων μουσικών καταθέσεων του Μίκη Θεοδωράκη κα-

τέχει ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου

του Μεγάρου Μουσικής. 

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

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

λίστα Σεμπάστιαν Χες στην παρουσίαση της Ραψωδίας για βιολοντσέλο.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς η Συμφωνική της Ε.Ρ.Τ. θα παίξει την

Πρώτη Συμφωνία για Μεγάλη Ορχήστρα. Διευθύνει ο Άγγλος μαέστρος Τζον Καρού. 

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

στο Μέγαρο Μουσικής

Πασχαλινή Συναυλία στην Παλλήνη
Σάββατο 7.4, ώρα 8.15μ.μ.

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση  διορ-

γανώνουν την καθιερωμένη Πασχαλινή Συναυλία, το Σάβ-

βατο 7 Απριλίου και ώρα 20:15 στο αμφιθέατρο του

Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης (17ο χλμ Λ.

Μαραθώνος, θέση Μάριζα).

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θρησκευτικά αλλά και

κλασσικά έργα σε εκτέλεση από τη Φιλαρμονική Ορχή-

στρα και τη Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Παλλήνης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση έχουν προγραμματιστεί

δωρεάν δρομολόγια από τη στάση του Προαστιακού Παλ-

λήνης προς και από το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο :

1ο Δρομολόγιο – 19:10 , 2ο Δρομολόγιο – 19:50

Επιστροφή με τη λήξη της συναυλίας.

Εκδρομή στο θεματικό

πάρκο, Σοφικό Κορινθίας

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος η Αγ. Παρα-

σκευή Πόρτο-Ράφτη προγραμματίζει  ανοιξιάτικη παι-

δική εκδρομή για   την Κυριακή 22 Απριλίου στο θεματικό

πάρκο The RANCH στο Σοφικό Κορινθίας 

Η συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των 12 € και αφορά την

είσοδο και το γεύμα στις εγκαταστάσεις. Η μεταφορά

όλων των συμμετεχόντων θα είναι εντελώς δωρεάν. 

Για Παιδιά έως 4 ετών δεν θα υπάρξει καμμία χρέωση.

Επιθυμώντας αυτή η εκδρομή να αποτελέσει την απαρχή

μιας σειράς πολιτιστικών και παιδαγωγικών εξορμήσεων

στα πλαίσια της δράσης και κοινωνικής προσφοράς του

Συλλόγου, καλούν μέλη και φίλους να δηλώσουν   συμ-

μετοχή στα τηλέφωνα 22990-72765  & 694/6659741



με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ειρήνη Είναι»
Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας

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

γανώνει για 4η συνεχή χρονιά το διεθνή διαγωνισμό φω-

τογραφίας «Ειρήνη Είναι» από την 6η Απριλίου μέχρι

τις 31 Ιουλίου. Οι συμμετοχές γίνονται αποκλειστικά από

την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.eirineinai.gr . Εκεί

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν τους όρους συμ-

μετοχής και ακριβείς οδηγίες. Η ιστοσελίδα του διαγω-

νισμού θα δέχεται συμμετοχές από 6 Απριλίου. 

Θα υπάρχουν 2 κατηγορίες συμμετοχών: 

1.  Γενική

2.  Μαθητικές

Η Τέχνη, και συγκεκριμένα αυτή της Φωτογραφίας, δεν είναι

ανεπηρέαστη από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Επίσης πι-

στεύουν πως είναι ενεργός παράγοντας προς μια υπέρβαση

των δεδομένων κοινωνικών συνθηκών. Αυτή την περίοδο η

ανθρωπότητα βιώνει μια περίοδο κρίσης και πρωτοφανών αλ-

λαγών, με ταυτόχρονη αύξηση της βίας σε όλες τις μορφές

της, σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, κάτι που σίγουρα

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

των παραπάνω, έχουν αρχίσει να προτείνονται και να προ-

βάλλονται ή να υλοποιούνται  παραδείγματα λύσεων που

μέχρι χτες εθεωρείτο εξαιρετικά δύσκολα ή δεν τα είχαμε

φανταστεί ποτέ. Λύσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, τον

αλληλοσεβασμό, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικό-

τητα, την ισορροπία με το περιβάλλον, αναγκαίες δηλαδή

προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας πραγματικής «Ειρήνης»

στον Κόσμο.  

Αυτή ακριβώς την αντίθεση, καλούνται να αποτυπώσουν οι

συμμετέχοντες φωτογράφοι. Να προβάλλουν μια εικόνα που

αντικατοπτρίζει αυτό που δεν είναι Ειρήνη, δίπλα σε μια άλλη

που θα αντικατοπτρίζει αυτό που είναι Ειρήνη στο ίδιο θέμα.

Παραδείγματα μπορεί να είναι από όλα τα ανθρώπινα περι-

βάλλοντα: υγεία, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνικές συνθήκες,

περιβάλλον, ανθρώπινη πολυμορφία, ανθρώπινες σχέσεις κλπ.

Δεν ζητείται η ανάδειξη των αντιφάσεων του σημερινού κό-

σμου, αλλά η ανάδειξη θετικών παραδειγμάτων σε αντίθεση

με την υπάρχουσα μη «ειρηνική» συνθήκη που υπάρχει. 

Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες, ασπρόμαυρες

ή προϊόντα επεξεργασίας. Το ζητούμενο είναι ένα «δίπτυχο»

με οποιαδήποτε τεχνική και φορμά θέλει ο φωτογράφος. Οι

συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 4 «δί-

πτυχα».

Η διαδικασία θα είναι η εξής: 

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

κόνα – θετική εικόνα)

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

δύο φωτογραφίες που απαρτίζουν το δίπτυχό μου. 

- επαναλαμβάνω τη διαδικασία μέχρι 4 φορές. 

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

βάλλουν μόνο στην κατηγορία που δημιουργήθηκε αποκλειστικά

για αυτούς. 

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

θνούς κριτικής επιτροπής, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν

στην 21η Σεπτεμβρίου 2012, παγκόσμια ημέρα της Ειρήνης. 

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

ληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO. 

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

του έπαινου, θα απονεμηθεί και από μία ψηφιακή φωτογραφική

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

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επι-

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

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

από 10 φωτογραφικές λέσχες και ομάδες στην Ελλάδα.

“Το όνειρο του σκιάχτρου”
Την θεατρική παράσταση “Το όνειρο του σκιάχτρου”
θα παρουσιάσει το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι Λα-

γονησίου, την Κυριακή 8 Απριλίου στις 7.30μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία

με το Κέντρο Δημιουργική Απασχόλησης και το Παιδικό Θεα-

τρικό Εργαστήρι Λαγονησίου.

SUNDAY

JAZZ TRIO

FESTIVAL

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙ-

ΛΙΟΥ στο «Κελάρι» του

ATHENAEUM για ακού-

σματα SUNDAY JAZZ

TRIO FESTIVAL.

H Street Beat, Latin, Jazz

& Funky διάθεση των Hot

Organic Trio οι Κλακέτες

& το Body percussion των

Prime Time Jazz Trio συ-

ναντούν την Οpen Jazz

αίσθηση  του "broken

swing" των Jazz on

T.A.P. και τον πολυδιά-

στατο Groovy Rock &

Jazz ήχο του DM Trio

συνθέτοντας μια πραγ-

ματικά ιδιαίτερη μουσική

βραδιά, στο ΑTHENA-

EUM Κελάρι!

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10 ευρώ (με

ποτήρι κρασί ή μπύρα)

ATHENAEUM «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο,

Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ

«Θησείο»)

Τηλ.: 210 32 11 987 &

6945 160 385.

«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. 

Κάλεσμα για την

εορτήν των Βαΐων

Μετά από την καταστροφική φωτιά στο Ναό των

Αγίων Θεοδώρων Αναβύσσου  και με μεγάλη προ-

σπάθεια κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη ζημιά

που υπέστη.

Ετσι, έτοιμοι, καλούν το χριστεπώνυμο πλήθος, την

Κυριακή των Βα'ί'ων να ξαναλειτουργειθούν όλοι

μαζί, Χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητρο-

πολίτη κ. Νικολάου. 

Επισης την Μεγάλη Παρασκευή, στην περιφορά του

Επιταφίου, θα γίνει αναπαράσταση της Ζωής και των

Παθών του Χριστού.
Ευάγγελος Νικ.Γούλας 

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

στο διαδίκτυο”

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα

και ο Σύλλογος Καρδιτσιωτών Αθήνας, οργανώνουν σε

συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και

το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπ/νση Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), εκδήλωση με θέμα: «Ασφα-

λής πλοήγηση στο διαδίκτυο”, η οποία θα πραγματοποι-

ηθεί την Κυριακή 8 Απριλίου στις 7μ.μ. στο Μουσείο

Μαραθώνιου Δρόμου στον Μαραθώνα Αττικής.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το Πάσχα πλησιάζει και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενη-

μερώνει τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς για

τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η χρήση

κροτίδων και βεγγαλικών από τα παιδιά.

Δυστυχώς το να προμηθευτούν αυτά τα είδη παραμένει

εξαιρετικά εύκολο, πολύ απλά από το κατάστημα της γει-

τονιάς τους. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε ότι δυνα-

μιτάκια, κροτίδες και βεγγαλικά στα χέρια των παιδιών

γίνονται «φονικά όπλα» που απειλούν τη σωματική τους

ακεραιότητα και πρέπει όλοι να απλώσουμε ένα δίχτυ

προστασίας! 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί, σε εθελοντική προσφορά για την

προστασία του Υμηττού και των άλλων δασικών περιοχών,

τους νέους, τους συλλόγους και κάθε Κορωπιώτη, να εν-

ταχθεί στην Δημοτική εθελοντική ομάδα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για

συμμετοχή: Ε-mail:  grafeiotypou@e-koropi.gr, και στα

τηλέφωνα: 662 23 24 (εσωτ.  128). Τηλέφωνο υπευθύνου:

6947- 56 07 30 (Δημοτ. Σύμβουλος Κώστας Δήμου). 

Για συμμετοχή στην εκπαίδευση δασοπυροπροστασίας

για στελέχωση δημοτικού οχήματος πρώτης προσβολής:

6985 167 303 (Αντιδήμαρχος Θοδωρής Γρίβας).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Πριν οκτώ χρόνια η Κοινωνική Υπηρεσία της Μητρόπολης

Γλυφάδας & 3Β δημιούργησε  τη «Φωλιά Ελπίδος» στε-

λεχωμένη με κοινωνικές λειτουργούς και πεπειραμένους

εθελοντές συνεργάτες κληρικούς και λαϊκούς, όπου προ-

σφέρει αθόρυβα, πλούσιο κοινωνικό έργο σε αναξιοπα-

θούντες, δίχως θρησκευτική, εθνική ή οποιαδήποτε άλλη

διάκριση.

Ετσι, σήμερα η Μητρόπολη ανακοινώνει τη συνεργασία

της με το «Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο», μία πρω-

τοβουλία την οποίαν ανέλαβαν, εθελοντές Ιατροί και Φαρ-

μακοποιοί της περιοχής. Το Κοινωνικό Ιατρείο, στεγάζεται

εντός του χώρου της πρώην Αμερικανικής Βάσης στο Ελ-

ληνικό, δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού. Σ’ αυτό,

παρέρχονται δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ψυ-

χολογική υποστήριξη και βρεφική φροντίδα, σε όλους

τους ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους συμπολίτες

μας.

«Η Μητρόπολη, αγκαλιάζει και συγχαίρει τους εμπνευ-
στές, διαχειριστές και εθελοντές συνεργάτες αυτής της
κοινωνικής προσφοράς και ευελπιστεί στη μεταξύ μας
καλή συνεργασία, προς το συμφέρον των πολιτών της πε-
ριοχής», όπως σημειώνει σε δελτίο τύπου.

Σας περισσεύουν φάρμακα; 

Διαθέστε τα

Καλεί δε όσους έχουν στα σπίτια τους φάρμακα που πε-

ρισσεύουν και δεν θα χρησιμοποιηθούν, όπως και άλλα

είδη νοσηλείας, να τα προσκομίσουν, είτε στο Μητροπο-

λιτικό Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό, είτε στη Φωλιά Ελ-

πίδος, που φιλοξενείται στα Γραφεία της Μητρόπολης στη

Βούλα (δίπλα από την εκκλησία Παναγίτσα) κάθε Τετάρτη

και Πέμπτη πρωί 9.00-12.00.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους που
με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους στις εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στο σωματείο εργαζομένων του
Δήμου 3Β.
Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» κατέλαβε μία
έδρα στο Δ.Σ. Υπόσχεση και δέσμευση μαχητικότητας και
συνέπειας σε καιρούς όπου οι κυβερνώσες αναξιότητες
λοιδορούν και συστηματικά απαξιώνουν τους εργαζόμε-
νους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου ν’ ανοίξει
με ελάχιστες αντιδράσεις ο δρόμος για την παράδοσή της
σε ιδιώτες. Κούνια που τους κούναγε.

Θέτουμε τις όποιες δυνάμεις μας στη διάθεση όλων των
συναδέλφων που εξελέγησαν στο νέο Δ.Σ. του σωματείου
μας, στη βάση μιάς ευκταίας και στοιχειώδους συναντί-
ληψης ότι η ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι Έλληνες
εργαζόμενοι απαιτεί σύγκρουση με τις έξωθεν εντεταλ-
μένες εξουσίες κι όχι συμβιβασμούς,  κομματικές αγκυ-
λώσεις και «παραγοντιλίκια».

Η όποια ομοσπονδία δεν είναι ελέω Θεού εξουσία, ούτε οι
όποιες μίζερες ψευδοκινητοποιήσεις της για¨την «τιμή
των όπλων» εκπροσωπούν την οφειλόμενη αντίσταση
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. απέναντι στα σχέδια πε-
ραιτέρω ειλωτοποίησής τους. Η συνδικαλιστική δύναμη
του μέλλοντος είναι η συσπείρωση και η αγωνιστικότητα
των πρωτοβάθμιων σωματείων και η ακηδεμόνευτη φωνή
τους που πρέπει να εκφραστεί και ν’ ακουστεί πολύ δυ-
νατή στις ομοσπονδίες τους.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Στην Αμυγδαλέζα το πρώτο

Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών
Ανάστατοι οι Αχαρνείς κλείνουν τους δρόμους

Ολη η περιοχή στο πόδι,

από την ώρα που ακούστηκε

ότι το πρώτο Κέντρο Μετα-

ναστών θα εγκατασταθεί

στην Αμυγδαλέζα. Ο Δήμος

Αχαρνών με μπροστάρη το

Δήμαρχο, οργισμένοι όλοι

για μία ακόμη υποβάθμιση

της περιοχής, έχουν ξεκινή-

σει συγκεντρώσεις διαμαρ-

τυρίας και κινητοποιήσεις.

Την Πέμπτη 5/4, συνεδρίασε

εκτάκτως το δημοτικό συμ-

βούλιο Αχαρνών, στον χώρο

κοντά στη Σχολή Αστυνο-

μίας στην Αμυγδαλέζα,

όπου οριοθετούν και το κέν-

τρο μεταναστών και αποφά-

σισε:

― Νέα συνάντηση με τον

υφυπουργό του ΥΠΡΟΠΟ

Λευτέρη Οικονόμου, όπου

τους παρέπεμψε ο υπουρ-

γός Μιχάλης Χρυσοχοΐ-

δης(!).

― Να ζητηθεί συνάντηση με

τους αρχηγούς των κομμά-

των προκειμένου να πάρουν

ξεκάθαρες θέσεις για το

θέμα.

― Καθημερινη παρουσία και

αντίθεση όλων, με συγκεν-

τρώσεις διαμαρτυρίας, πρωί

και απόγευμα, έξω από τη

Σχολή Αστυνομίας. 

Στην περιοχή βρίσκονται κτή-

ρια που παραμένουν ανεκμε-

τάλλευτα από το τέλος των

Ολυμπιακών Αγώνων, τα

οποία στέγαζαν τότε τους

αστυνομικούς που κάλυπταν

τις ημέρες εκείνες και είχαν

έρθει από άλλες περιοχές

της Ελλάδας.

Σ’ αυτούς τους χώρους προ-

ορίζουν να δημιουργήσουν

το Κέντρο Μεταναστών,

δίπλα από τη Σχολή Αστυ-

νομίας, όπου φοιτούν χίλια

παιδιά και η  Πανελλήνια

Ομοσπονδία Αστυνομικών

Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) δηλώ-

νει κάθετα αντιθετη με το

εγχείρημα.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν

την Πέμπτη το μεσημέρι,

όταν κάτοικοι απέκλεισαν

τη λεωφόρο Θρακομακεδό-

νων με υδροφόρα του

δήμου και άλλα οχήματα,

αντιδρώντας στη δημιουρ-

γία του κέντρου.

Παράλληλα, μαθητές επι-

χείρησαν να σπάσουν τον

αστυνομικό κλοιό, με απο-

τέλεσμα να απωθηθούν από

τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σω-

τήρης Ντούρος, δήλωσε αν-

τίθετος με τη λειτουργία

κέντρου και τόνισε ότι την

απόφαση θα πάρει και το

Δ.Σ.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας  καλεί δημότες  του Κορωπίου που

έχουν γνώσεις πληροφορικής και διαδικτύου ή είναι ιδιο-

κτήτες blogs ή άλλων συλλογικών ή ατομικών ηλεκτρονι-

κών ιστοσελίδων να πλαισιώσουν το Δήμο για μια

προσπάθεια δωρεάν υπηρεσιών-λογισμικού  ελεύθερου

κώδικα, προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση του πο-

λίτη καθώς και προτάσεων επιχειρηματικότητας –ευρω-

παϊκών προγραμμάτων στην οποία μπορεί να συμπράξει ο

Δήμος Κρωπίας. 

Επίσης, στόχος του είναι να δημιουργηθεί μια βάση εθε-

λοντών πληροφορικής για την υποστήριξη κοινωνικών, πο-

λιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δράσεων του

Δήμου καθώς και της προβολής τοπικών παραγωγικών

κλάδων και συνολικά της τοπικής οικονομίας. 

E-mail επικοινωνίας:  grafeiotypou@e-koropi.gr 

και bilikian@e-koropi.gr  

voria.gr
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Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα ο Δήμος Μαρκοπού-

λου, την Κυριακή 1 Απριλίου, ανακήρυξε τον

συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Καργάκο σε

Επίτιμο Δημότη Μαρκοπούλου, με την οποία, το

Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνώρισε τη

σημαντική πνευματική προσφορά του και πρωτί-

στως, την επιμονή του στην καταγραφή και διά-

δοση της ιστορικής αλήθειας του Ελληνισμού.      

Η πρόεδρος του Διαλεκτικού Ομίλου Μαρκο-

πούλου Γιώτα Γέγου έκανε μια εκτενή αναφορά

στο έργο του Σαράντου Καργάκου, αλλά και

στους δεσμούς που τον συνδέουν με τον Δήμο

Μαρκοπούλου και τα Μεσόγεια.        

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενί-

της διατύπωσε, ότι το έργο του Σαράντου Καρ-

γάκου υπερβαίνει τις παγιωμένες ιδεολογικές

περιχαρακώσεις. Όσο για το πρόσωπό του, είναι

γνωστή σε όλους, η άρνησή του στις προτάσεις

για συμμετοχή σε πολιτικούς σχηματισμούς,

αλλά και ο συντονισμένος αποκλεισμός του από

τα κυρίαρχα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα

οποία θέση έχουν, μόνο οι κάθε λογής τυχάρπα-

στοι εθνομηδενιστές.

Στη διάλεξή του, με αφορμή τη συμπλήρωση

εκατό χρόνων από τους Βαλκανικούς Πολέμους,

ο Σαράντος Καργάκος επισήμανε, ότι ο Ελληνι-

σμός έχει βρεθεί σε πολύ δυσκολότερες φάσεις

από τη σημερινή. 

Συγκεκριμένα, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13),

κατά τους οποίους η Ελλάδα διπλασίασε τα

εδάφη της και τον πληθυσμό της, έλαβαν χώρα,

δεκαπέντε περίπου χρόνια μετά το «δυστυχώς

επτωχεύσαμεν» του Χ. Τρικούπη και τον κατα-

στροφικό Πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο οι

Οθωμανοί έφτασαν μέχρι τη Λαμία!

Αξίζει να αναφερθεί, η διαπίστωση του Σαράν-

του Καργάκου, ότι «οι Έλληνες ενωμένοι μεγα-
λουργούν και διχασμένοι αυτοκτονούν»!

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ.Αττικής προέβη με δαπάνες της

στη διαμόρφωση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου του

Τύμβου του Σοφοκλή στην Βαρυμπόμπη. 

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη του αρ-

χαιολογικού χώρου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της

Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής με την συνεργασία της

αρμόδιας Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-

των ήταν οι εξής:

1. Αποκατάσταση των σπασμένων λαρνάκων και ανατοποθέ-

τηση τους στους τάφους.   

2. Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών περιμετρικά του Τύμβου,

με πρόβλεψη για τους έχοντες κινητικά προβλήματα.  

3. Κατασκευή στεγάστρου για την προστασία του.

4. Κατασκευή νέας θύρας εισόδου. 

Οι εργασίες ύψους 82.828,48€ έγινε από ίδιους πόρους της Πε-

ριφέρειας Αττικής.  

Τιμώντας τον Σαράντο Καργάκο
στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟΝ  ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ 

ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

Μια ηρωϊκή

αυτοκτονία

Έχω εκφραστεί το πρό-

σφατο παρελθόν, για τις αυ-

τοκτονίες, ως γεναία συχνά

ύστατη πράξη, αλλά παθη-

τική. Η συγκεκριμένη ηρωϊκή

πράξη του 77 χρονου συντα-

ξιούχου φαρμακοποιού Δη-

μήτρη Χριστούλα στην

πλατεία Συντάγματος, Τε-

τάρτη 4 Απρίλη είναι ενερ-

γητική συμβολική πράξη

ύψιστης Αντίστασης.

Αναφέρεται στην «κατοχική

κυβέρνηση» παραβάλοντάς

την μ’ αυτήν του Τσολάκο-

γλου και κατονομάζοντάς

την ακριβώς έτσι. Εκφράζε-

ται στη σύντομη επιστολή

του – υποθήκη, ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΟΣ, ακριβώς όπως αισθα-

νόταν και αισθάνεται πολύ

μεγάλο μέρος του ελληνικού

λαού.

Συνομήλικός του εγώ ο

ίδιος, τον συμμερίζομαι από-

λυτα. Ζήτω η μνήμη σου

άγνωστε φίλε, συναγωνιστή

Δημήτρη Χριστούλα.

Μόνος εσύ, μια εβδομάδα

πριν τον μνημόσυνο εορτα-

σμό μιας άλλης πανανθρώπι-

νης θυσίας πριν 2000

χρόνια, έριξες βόμβα χιλιο-

τόνων. 

Κώστας Βενετσάνος

Υ.Γ. Ηθικοί αυτουργοί: οι

τραπεζίτες, ο άπληστος ιμ-

περιαλιστικός καπιταλι-

σμός, οι συνένοχοι ξένοι

και Έλληνες πολιτικοί.  Αν

υπήρχε φιλότιμο, άλλοι θα

έπρεπε ν’ αυτοχειριαστούν. 

Το τραγικό σημείωμα του αυτόχειρα συνταξι-

ούχου Φαρμακοποιού Δημήτρη Χριστούλα,

δεν αφήνει περιθώρια παρανόησης και παρά-

φρασης. 

Η επιλογή της Πλατείας Συντάγματος, η “κατο-

χική κυβέρνηση”, οι “εθνικοί προδότες”,  χτυ-

πούν καμπάνες· δεν χρειάζονται ερμηνεία.

Αφησε ένα εκκωφαντικό μήνυμα· ήθελε ο πυ-

ροβολισμός να αφυπνίσει...

Τα Διεθνή ΜΜΕ είχαν την τραγική είδηση πρω-

τοσέλιδη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και

όχι μόνο.

«Δεν είναι αυτοκτονία, είναι δολοφονία», «Το
μνημόνιο ενός φόνου», είναι στοιχεία από τα

εκατοντάδες σημειώματα που αποθέτουν οι

πολίτες στο σημειολογικό βωμό του αυτόχειρα.

Κι όμως εμφανίστηκαν τα πολιτικά ζόμπι στα

γυάλινα παράθυρα και τον ...μετέφρασαν, όπως

ο Πάνος Μπεγλίτης: «...η ανάγκη είναι η σιωπή
αυτή τη στιγμή, χωρίς  την προσπάθεια να το
διασυνδέσουμε με την οικονομική, πολιτική και
κυβερνητική συγκυρία. Κανείς δεν γνωρίζει
πώς έχει φτάσει σε αδιέξοδο, σε χρεωκοπία
κάθε οικογένεια.
[...]Το αν είχε χρέη ή δεν είχε χρέη, αν τα έφα-
γαν τα παιδιά του ή αν τα έφαγε ο ίδιος»... 
Κάφρε, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν

μιλήσεις...

Το μήνυμα του αυτόχειρα Δημήτρη Χριστούλα
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Γερμανία χρωστάς!!!

Δεν υπάρχει ζήτημα πολεμικών αποζημιώσεων για την Γερ-

μανία, απαντάει ανερυθρίαστα το γερμανικό Υπουργείο

Εξωτερικών.

Η Γερμανία (από επίσημη κυβερνητική πηγή) «αναγνωρίζει
την ευθύνη» της για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και «λυπά-
ται βαθύτατα για την οδύνη των θυμάτων», αλλά έχει κα-

ταβάλει ήδη αποζημιώσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του

1946, ενώ στήριξε έμπρακτα και την ανοικοδόμηση της Ελ-

λάδας. 

Και το αναγκαστικό δάνειο που “σούφρωσαν” από τα κρα-

τικά ελληνικά ταμεία επί κατοχής;

Αφήνω τις καταστροφές και τις συμφορές που αποδεκάτι-

σαν τους Ελληνες και έστειλαν στα νεκροταφεία και στα

κρεματόρια κατά χιλιάδες.

Α, δεχόταν και Ελληνες μετανάστες...

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης δεν “χτίζονται” έτσι. Ηδη η Γερ-

μανία έχει κλονίσει κάθε εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολι-

τών προς αυτήν. Υπήκοους μας θέλουν, όπως το

επιχείρησαν και το 1941.

Τα ...αργύρια για τα Κέντρα

Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ)

λαθρομεταναστών
Είχαν οργανώσει το σχέδιο για  τα ΚΕΠΥ εδώ και δύο χρό-

νια για να εισπράξουν τα “αργύρια” της ντροπής· 250 εκα-

τομ. ευρώ! Μάλιστα τα είχαν στείλει (επί Υπουργιας

Χρυσοχοϊδη) και  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συμ-

φώνησε, αλλά δεν τα προχώρησαν φοβούμενοι ίσως την

κατακραυγή...

Σήμερα επανήλθε ο Χρυσοχοϊδης, όταν στο μεταξύ έχουν

μπει 57 χιλιάδες ακόμη λαθρομετανάστες από τα ελληνο-

τουρκικά σύνορα μέσα στο 2011  και έχουν δημιουργήσει

την έκρυθμη κατάσταση που βιώνουν όσοι διαβιούν στο

κλεινόν άστυ...

Οχι, κύριοι δεν θέλουμε τα 250 εκατ. ευρώ. Θέλουμε να

φύγουν οι λαθρομετανάστες. Να τους στείλετε στην Γερ-

μανία... 

Η ξεφτίλα με τον ΕΟΠΥΥ
Το είπε μάλιστα και με καμάρι, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ Γ.

Βουδούρης στην ΤV (3/4 στην πρωινή ζώνη), ότι έχουν και

«μία καινοτομία για τα γενόσημα φάρμακα. Οποιος για-
τρός συνταγογραφήσει 50% γενόσημα, στο τέλος του
χρόνου θα έχει και μπόνους!!!» 
“Φακελλάκι” δηλαδή στο γιατρό από το Υπουργείο για να

συνταγογραφήσει αντίγραφα φαρμάκων, ουσίες και όχι

συγκεκριμένα ονόματα φαρμάκων. 

Κατά δήλωση Παπακωνσταντίνου ο Βενιζέλος

συμμετείχε στη σύνταξη του 1ου Μνημονίου, όχι

μόνον ως κυβερνητικό στέλεχος, αλλά και ως νομι-

κός και γνώριζε το συνολικό κείμενο του Μνημονίου.

Παπακωνσταντίνου (εκπομπή «ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ», τηλεό-

ραση ΣΚΑΪ). 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στο παρελθόν συναναστράφηκα  σπουδαιότε-

ρους άντρες από σας, αλλά ποτέ δεν με αγνόη-

σαν. 

«Ου γαρ πω τοίους ίδον ανέρας ουδέ ίδωμαι» 

(Ομήρου Ιλιας Α 266- 272 

Ο Όμηρος με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια

εγράφη σαν Επικός ποιητής, σαν ποιητής

που προκαλεί μέχρι σήμερα τον θαυμασμό

σε μια παγκόσμια εμβέλεια. Πώς όμως αν-

τιμετωπίστηκε από τον πνευματικό κόσμο

στην Κλασική Αθήνα του 5ου αιώνα; 

Το Έπος, πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια, με

τη φωνή του θρύλου και του Μύθου εκάλυ-

πτε ολόκληρο το ιστορικό παρελθόν και πε-

ριέκλειε όλη τη σοφία της εποχής. Αλλά ο

κόσμος της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, για

την Ελλάδα της Κλασικής εποχής,  ήταν μια

πολεμική ηρωϊκή κοινότητα που ανήκε

πλέον στο παρελθόν. Τότε οι θεοί καθόρι-

ζαν τις τύχες  και τους νόμους όλων, τώρα

νομοθετούσαν οι άνθρωποι και άφηναν

τους θεούς στην μακαριότητά τους. Τώρα οι

φιλόσοφοι και  οι νομοθέτες είναι αποκομ-

μένοι από τον Όμηρο. Τώρα «θα σωπάσει το

“Έπος” και θα μιλήσει η φιλοσοφία». 

Ο Ξενοφάνης, που κήρυττε τον μονοθεϊσμό

και την ηθική ακεραιότητα του θείου, στά-

θηκε εναντίον  του “παραμυθά” Ομήρου

καθώς έλεγε  πως «Ο Όμηρος και ο Ησίο-

δος, απέδωσαν στις πράξεις των θεών,

κάθε κακό  που υπάρχει στην ανθρώπινη

κοινωνία, την κλοπή, την μοιχεία και την

απάτη». (αλλήλους απατεύειν).

Ο Αισχύλος σχολιάζοντας την Ιλιάδα και

την Οδύσσεια θα αποφανθεί για «ψίχουλα

από το συμπόσιο του Ομήρου».

Στον  Όμηρο προβάλλεται ο «όρκος» που

είναι για αυτόν “νόμος”. Μας λέγει για ”ορ-

κοπάτες” θεούς και ανθρώπους. 

Στην κλασική όμως εποχή του 5ου αιώνα, κι-

νείται το ερώτημα: «πώς είναι δυνατόν οι

θεοί, αυτοί που είναι εγγυητές των ανθρω-

πίνων πραγμάτων, να είναι οι ίδιοι φαύλοι

και απατεώνες. Το Δωδεκάθεο δεν δίνει το

παράδειγμα του “Δικαίου”. 

Στην Αθήνα οι σοφοί ζητούν να απαγκι-

στρωθούν από το παρελθόν. Να διώξουν

τον Όμηρο και την ποίηση του. «Να τον ξυ-

λοφορτώσουν» διαλαλεί ο Ηράκλειτος. (εκ-

βάλλεσθαι και ραπίζεσθαι) Ο Πλάτων τον

αποκαλεί στην “Πολιτεία” του, “αποδιοπομ-

παίο”. Ο Σωκράτης δεν παραλείπει να κατα-

φέρεται εναντίον του. Ο Αριστοτέλης πάλι

αντικρούει τον Σωκράτη. Και οι νομοθέτες

στην Κλασική Αθήνα, παραμερίζοντας κάθε

κατά Όμηρον θεϊκή παρέμβαση, νομοθε-

τούν και ρυθμίζουν τη ζωή  στο “Δίκαιο” το

ανθρώπινο και στους ανθρώπινους “Θε-

σμούς”. Κι όμως, όπως είπαμε η ποίηση του,

διέψευσε τους αντιρρησίες της αξίας του.

Ο Όμηρος τελικά επέζησε και έγινε διαχρο-

νικός εγγίζοντας πολλούς θεσμούς ελληνι-

κούς.

Ο Οδυσσέας,  μας λέγει ο  Hanson , είναι ο

μάστορας παραμυθάς, ο οποίος σώζει άπει-

ρες φορές τη ζωή του. Είναι πάντως βέβαιο,

ότι από την σημερινή γενιά επιστημοσύνης,

αποδίδεται στον Οδυσσέα ένας ναρκισσι-

σμός και μια επαναλαμβανομένη ανιαρό-

τητα με πολλές νοηματικές “κοιλιές” στην

πορεία της. Η Ιλιάδα εξ’ άλλου, με την με-

λαγχολικότητα και την τραγικότητα των κα-

ταδικασμένων σε θάνατο ανδρών της, σε

μια πέραν των ορίων των δυνατοτήτων τους

πράξη, παραμερίζεται εύκολα από την ευ-

χάριστη ανάγνωση της Οδύσσειας. Βέβαια

η Ιλιάδα είναι το μεγάλο έργο του Ομήρου. 

Με την εξωτερίκευση του πλήθους των συ-

ναισθημάτων από τους πρωταγωνιστές

όλων των Ραψωδιών, δεν παύει να προβλη-

ματίζει και να διδάσκει τον αναγνώστη, ο

οποίος μεταφέρει  τα παθήματα των ηρώων,

στα δικά του βιώματα. 

Ο Αχιλλέας λυπάται που είναι μακριά στην

Τροία  και ίσως πεθάνει  σύντομα  χωρίς να

προλάβει να ξαναδεί τον  πατέρα του και να

τον βοηθήσει στα γηρατειά του: «ουδέ νυν

τον γε γηράσκοντα κομίζω» (Ιλ. Ω, 538). Στη

σκηνή πάλι που ο Πρίαμος καταρρέει και γο-

νατιστός  φιλά το φονικό χέρι του Αχιλλέα

εκλιπαρώντας  να του δοθεί  πίσω το πεθα-

μένο κορμί του γιού του, του Έκτορα, ο

Αχιλλέας  κάμπτεται και συγκινείται. Τότε

και οι δυό μαζί, εχθροί αντίπαλοι μαχητές,

κλαίνε καθώς ο ένας θυμάται τον πατέρα

του και ο άλλος θρηνεί για το παιδί του.

Στην κοινή τραγωδία της ζωής, ο Αχιλλέας

αναθυμάται και τον φρικτό θάνατο του επι-

στηθίου φίλου του Πατρόκλου (Ιλ.Ω ,510).

Και του λέγει: «Ο γιος σου λύθηκε, όπως
μου ζήτησες»  (υιός μεν δή τοι λέλοιτε ως

εκέλευες) και σου παραδίνεται… Ιλ. Ω

.599). «Πείνασες όμως. ́ Ελα τώρα να φάμε

μαζί και μετά το τραπέζι, σου στρώνω να

ξεκουραστείς». Στο δε τραπέζι μιλώντας,

θαύμαζε ο ένας τον άλλον. (Ιλ. Ω.620 – 670)  

Στην υπερβατική αυτή  σκηνή,  σβήνει το

προσωπικό  μίσος του πόλεμου και επέρχε-

ται ηθική εξύψωση στα όρια του θείου

λόγου. Τα πράγματα όμως, δεν αλλάζουν

με μια ανάπαυλα. «Εννέα μέρες θα σταμα-

τήσομε τον μεταξύ μας πόλεμο, την δεκάτη

θα τον θάψομε και ο λαός θα φάει, την εν-

δεκάτη θα φτιάξομε τύμβον** και την δωδε-

κάτη θα ξαναρχίσομε τον πόλεμο. Αν τούτο

είναι αναγκαίο» (τη δε δωδεκάτη πολεμίξο-

μεν είπερ ανάγκη )(Ιλ. Ω 664), δηλώνει  ο

Πρίαμος. Σε αυτή τη σκηνή, ο βίαιος και

ζωώδης πόλεμος, γίνεται ιπποτικός και αν-

θρώπινος… Οι σκηνές πάλι στην Οδύσσεια

που δείχνουν την επιμονή επιστροφής στην

πατρίδα, στο πατρικό σπίτι, στην οικογένεια

και την πιστή Πηνελόπη, επισημαίνουν

άλλα ανθρώπινα συναισθήματα.  

Ο ημέτερος Μιστριώτης δέχεται ότι  ο Όμη-

ρος έζησε τρείς αιώνες μετά τον Τρωϊκό

πόλεμο. Ο Γιάννης Κορδάτος παραδέχεται

ότι  «ο Όμηρος ήταν μεγάλος ποιητής και

αοιδός, δημιούργησε δε ποίηση μαγευτική».

«Η Ιλιάδα εμφανίζεται ως η πρώτη και ση-

μαντικότερη τραγωδία στην Ελλάδα. Απο-

τελεί το αρχαιότερο και τελειότερο

ευρωπαϊκό γραπτό μνημείο, ως προς τη

σύλληψη, την δράση και την παραγωγή αι-

σθημάτων» γράφει ο V. Ivanof.   

Τελικά διαβάζοντας τον Όμηρο είναι βεβαι-

ωμένο, πως ό,τι γεννάται μέσα μας γεννά-

ται εν καλώ, για να παραφράσω το λόγο της

Διοτίμας στο “Συμπόσιο” του Πλάτωνα, για

τη σοφία και τη γνώση.

* Νόστος: Επιστροφή στην πατρίδα 

** Τύμβος: Επιτάφιος στήλη με την εικόνα

του νεκρού. 

-----------------------

Βοηθήματα

1) Ομήρου: “Ιλιας” Εκδ. Γεωργιάδη

2) Κ. Παπαγιώργη: “Η Ομηρική Μάχη” Εκδ. Κα-

στανιώτη

3) B. Snell: “Η ανακάλυψη του Πνεύματος” Εκδ.

ΜΙΕΤ

4) Ομήρου: “|Οδύσσεια’’ Εκδ. Πάπυρος 

5) D. Page: “Η Ομηρική Οδύσσεια” Εκδ. Παπα-

δήμα

6)V.D. Hanson: “Ποιός σκότωσε τον Όμηρο”

Εκδ. Κάκτος 

7) J. P Vernan: “Ανάμεσα στον Μύθο και την Πο-

λιτική” Εκδ. Σμίλη.

Η θέση του  Ομήρου,

στους σοφούς της Αθήνας 

των Κλασικών χρόνων
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Προς Αντώνη Σαμαρά:

τελευταίος αρχηγός της Νέας

Δημοκρατίας ή πρώτος Πρό-

εδρος της Νέας Δημιουργίας;

Συνέχιση της κατεπείγουσας

ναυπηγοεπισκευής στην οικονο-

μία, καθέλκυση νέου πολιτικού

σχηματισμού κι εκλογικός από-

πλους το φθινόπωρο

Η κλωστή έγινε πολύ λεπτή και το

βάρος ασήκωτο. Η επιλογή της κατα-

ψήφισης του πρώτου μνημονίου το

2010 ήταν ορθή, έκτοτε όμως επέτρε-

ψες να θεριέψει στους κόλπους του

κόμματος που έβαλε τη σφραγίδα του

στην ευρωπαϊκή επιλογή της χώρας,

μια βαθειά αντιευρωπαϊκή και ευρύ-

τερα, αντιορθολογική και αντιδυτική

στάση που ανέκαθεν είχε ερείσματα

στην ελληνική κοινωνία. Δεν μας

έφταιγε παρά μόνον ο Γ.Παπανδρέου

και η μικρή του ομάδα που είχε «υφαρ-

πάσει» την εξουσία με το «λεφτά υπάρ-

χουν» –λες και οι δικοί μας Βουλευτές

δεν υπόσχονταν προεκλογικώς ποτέ, τί-

ποτα και σε κανέναν, ειδικώς στην

εκλογική τους περιφέρεια, εξελέγοντο

βάσει του ισχυρού βιογραφικού, της

ακεραιότητας, του πατριωτισμού, του

οράματος και των λαμπρών ιδεών τους!

Το γεγονός ότι η Ν.Δ. ψήφισε ορισμέ-

νους νόμους της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ

δεν την απαλλάσσει για την παραδο-

σιακή και άγονη αντιπολίτευση και την

ελάχιστη στήριξη στην πράξη στις

όποιες ορθές και επώδυνες αλλαγές

δοκιμάσθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν

αυτοί και αυτό που η Ν.Δ. εξέθρεψε τε-

λικώς να την προδώσει οικτρά. Εκείνοι

που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημε-

ρινή δραματική κατάσταση, που υποθή-

κευσαν την ποιότητα ζωής της

επόμενης γενιάς, προκειμένου να εκλέ-

γονται, χωρίς προσωπική αξία και δη-

μόσιο ήθος, ανάγοντας σε πολιτική τις

εξυπηρετήσεις, προς άτομα, προς το

κόμμα, προς επαγγελματικές συντε-

χνίες και προς τον τυφλό τοπικισμό,

διεκδικούν με περισσό θράσος να συνε-

χίσουν, είτε διαμέσου νέων κομμάτων,

είτε δια της Ν.Δ. Και παρ’ όλα αυτά μια

μόλις εβδομάδα μετά την οριστική(;)

διαγραφή τους καλείς να επιστρέψουν.

Για να μη χαθούν μερικοί ψήφοι, προϊόν

των ρουσφετιών τους· δηλαδή προϊόν

του εγκλήματος κατά της Ελλάδας; Η

Ν.Δ. έπρεπε να συμμετάσχει στη δια-

πραγμάτευση του μεσοπρόθεσμου και

σε μια νέα κυβέρνηση στηρίζοντας τις

αλλαγές, ήδη από την άνοιξη του 2011,

παρά τη μη εποικοδομητική συμπερι-

φορά του ΠΑΣΟΚ προς αυτήν την κα-

τεύθυνση. Αυτό δεν έγινε ούτε

αργότερα όταν στήριξε την κυβέρνηση

Παπαδήμου με μισή καρδιά και απλω-

μένο το χέρι των εκλογών. Ωσάν μια

εκλογική επικράτηση ακόμη και με κοι-

νοβουλευτική αυτοδυναμία θα οδη-

γούσε εκείνους που σήμερα

διαγράφηκαν ή αποχώρησαν να είναι οι

φορείς των τεραστίων αλλαγών που

χρειάζεται η χώρα! Πώς γίνεται να ισχυ-

ριζόμαστε ότι δεν υπολογίζουμε το πο-

λιτικό κόστος αν πρόκειται για την

πατρίδα και ταυτόχρονα να ρητο-

ρεύουμε και να παροχολογούμε υπέρ

του λαού που χειμάζεται;

Η εικόνα και η διαπραγματευτική δύ-

ναμη της Ελλάδας διεθνώς έχουν πλη-

γωθεί υπερβολικά. Οι Ευρωπαίοι

θεωρούν ότι για το «ελληνικό πρό-

βλημα» ευθύνονται τα πολιτικά κόμ-

ματα και όχι ο ελληνικός λαός. Οι

ευθύνες της ΝΔ ουδέποτε εξειδικεύθη-

καν ούτε προσωποποιήθηκαν, κάτι που

δείχνει ατολμία και υποδηλώνει ότι στο

μέλλον ανάλογες συμπεριφορές μπορεί

ανέξοδα να επαναληφθούν. Στις εκλο-

γές ο ελληνικός λαός θα προβεί σε

έναν συνολικό απολογισμό του έργου

των 2 κομμάτων που κατά τη μεταπολί-

τευση μονοπώλησαν τη διακυβέρνηση

της χώρας. Η ευθύνη τους είναι τερά-

στια. Μόνον η κατ’ αποτέλεσμα ευθύνη

των 3 Πρωθυπουργών και των 2 κομμά-

των που βρέθηκαν στην κυβέρνηση

κατά τη δεκαετία που η χώρα βρίσκεται

στο ευρώ είναι ευθύνη "άσωτου βίου".

Δεν πρόκειται για λάθη που δεν θα επα-

ναλάβουμε γιατί μάθαμε από αυτά.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρότερη, δο-

μική κατάσταση, του πολιτικού φορέα

της κεντροδεξιάς να μην ανταποκρίνε-

ται στις σύγχρονες ανάγκες και τα

βαθιά συμφέροντα να μην μπορεί να θι-

γούν.  Έχει δε οδηγήσει σε ένα βαθύ-

ριζο και φαύλο πελατειακό κράτος

διασυνδεδεμένο διαμέσου των πολιτι-

κών στελεχών με πολύ εκτεταμένα δια-

προσωπικά δίκτυα διαπλεκομένων και

τακτικά απολύτως διεφθαρμένων αλλη-

λοεξυπηρετήσεων, που στο κάτω –

κάτω αδικεί όσους δίκην αξιοπρέπειας

και σεβασμού των θεσμών και των

νόμων δεν καταφεύγουν σε αυτό. Γι’

αυτό, το ανερχόμενο ανθρώπινο δυνα-

μικό που προορίζεται προς αντικατά-

σταση των σημερινών

κοινοβουλευτικών στελεχών συνιστά

εν πολλοίς, μια νέα γενιά παλαιοκομ-

ματικών που είναι απλώς θέμα χρόνου

να αναδείξει την πραγματική της ποι-

ότητα και παρασύρει τη ΝΔ στο τελευ-

ταίο στάδιο του "γαλάζιου ΠΑΣΟΚ" και

μαζί απειλεί να παρασύρει την Ελλάδα

πάλι προς τον γκρεμό, όταν σύντομα τα

νέα δανεικά θα έχουν πάλι τελειώσει.

[...]Η περίσταση απαιτεί, ευρεία κοινο-

βουλευτική αυτοδυναμία κι ακόμη ευ-

ρύτερη εμπιστοσύνη ενός

συγκεκριμένου προγράμματος ανασυγ-

κρότησης υπό έναν νέο συνασπισμό πο-

λιτικών δυνάμεων. Τέτοια προοπτική

δεν υπάρχει σήμερα. Η ακυβερνησία

δεν αποτρέπεται με την αυτοδυναμία

και η ενότητα δεν εξασφαλίζεται με την

αστυνομία. Κατά το επόμενο 6μηνο οι

ανειλημμένες υποχρεώσεις αλλαγών

θα ήταν προτιμότερο να γίνουν από την

παρούσα κυβέρνηση και με πλήρη συμ-

μετοχή της Ν.Δ. σε αυτή. Κι ακόμη να

δοθεί ο χρόνος και οι συνθήκες για να

αποφασισθεί η ευρωπαϊκή οικονομική

συνδρομή στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Γιατί η Ν.Δ. αναλαμβάνει τη μεγάλη ευ-

θύνη της επίσπευσης των εκλογών που

μπορεί να οδηγήσουν σε μια τραυμα-

τική μετεκλογική κατάσταση και διακιν-

δύνευση της χώρας; Η Ελλάδα

χρειάζεται λοιπόν κυβέρνηση δημιουρ-

γικών Ελλήνων, πλήρως τετραετούς

ορίζοντα, με εφάπαξ ρητή δέσμευση να

μην είναι ξανά υποψήφιοι, τουλάχιστον

την επόμενη φορά, όσοι εκλεγούν στην

προσεχή Βουλή κι όσοι είναι Υπουργοί.

Και χρειάζεται επίσης ένα νέο κόμμα.

Σαν κι αυτό που έπρεπε να έχει γίνει

την επαύριο της εκλογής σου εδώ και

δύο χρόνια. Μια νέα υπέρβαση. Μια νέα

δημιουργία. Σήμερα το μεγαλύτερο

μέρος του λαού πολιτικά βρίσκεται σε

πλήρη σύγχυση, το δίλημμα των εκλο-

γών είναι άγνωστο. Επομένως οι εκλο-

γές θα ήταν προτιμότερο να

μετατεθούν επί ένα 6μηνο και η ΝΔ να

συμμετάσχει πλήρως σε μια νέα μετα-

βατική κυβέρνηση, προετοιμάζοντας

την εξαρχής γένεση ενός νέου κόμμα-

τος. Αν αυτό δεν γίνει με αφετηρία τη

ΝΔ θα το φέρει η ελαύνουσα πραγματι-

κότητα.

Στη Νέα Δημιουργία λοιπόν δεν θα

έχουν θέση εκείνοι που ευθύνονται για

τη σημερινή κατάσταση και τη διεθνή

ταπείνωση. Στην εμπροσθοφυλακή της

ΝΔ ανήκουν οι νέες δυνάμεις που θέ-

λουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς στην

Ελλάδα, προερχόμενες από την ίδια τη

χώρα ή την ελληνική διασπορά, τα μη

προβεβλημένα και όχι παλαιοκομματι-

κής σύστασης στελέχη των κομμάτων

του ευρύτερου χώρου και μόνον το 20%

του σημερινού δυναμικού της Ν.Δ.,

εκλεγμένων και μη, με αυστηρά κριτή-

ρια. Το Ζάππειο ΙΙ μπορεί ν’ αποτελέσει

τον άξονα μιας προγραμματικής συμ-

φωνίας μεταξύ των δυνάμεων αυτών. Η

σημερινή ΝΔ, με το παρόν δυναμικό,

ακόμη και με αυτοδυναμία δεν μπορεί

να τα καταφέρει. Με μια τέτοια γενναία

απόφαση η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα,

θα «κόψουμε δρόμο» και αυτό θα σου

αναγνωρισθεί αργά ή γρήγορα. Να ανα-

δείξουμε τον εξευρωπαϊσμό ως τη νέα

μεγάλη ιδέα του ελληνισμού με ορί-

ζοντα το 2021, Έλληνας πολίτης Ευρω-

παίος πολίτης.

[...]Ήμουν πάντοτε ενεργός στο πλαί-

σιο της κοινωνίας πολιτών πιστεύοντας

στην αξία του εθελοντισμού και της ανι-

διοτελούς συμμετοχής στα κοινά. Αν-

ταποκρινόμενος στην πρόσκληση

ήμουν υποψήφιος Βουλευτής και με

έχουν τιμήσει 11.500 συμπολίτες μου

στην Περιφέρεια Αττικής με την ελπίδα

να συμβάλλω στις μεγάλες αλλαγές

που χρειάζεται η χώρα, για τις οποίες

κατέθεσα συγκροτημένες προτάσεις

και ανέπτυξα δράση. «Κατηγορήθηκα»

ως Ευρωπαίος, ιδεολόγος, ρομαντικός!

Στην περίπτωση μιας προσεχούς εκλο-

γικής αναμέτρησης με τη σημερινή ΝΔ

απαράλλαχτη, αρνούμαι κατηγορημα-

τικά να σταθώ ως υπ. Βουλευτής δίπλα

σε εκείνους που θεωρώ υπευθύνους

για τη δεινή θέση της πατρίδας μου. Η

δημοκρατία εμπεδώθηκε ανεπιστρεπτί.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα τώρα

είναι κάθε είδους ποιοτική δημιουργία

υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, δι-

καιοσύνης, αξιοκρατίας και ασφάλειας,

που θα δώσει ορμή στην οικονομία,

βάθος στη δημοκρατία και θα δημιουρ-

γήσει μια ρωμαλέα κοινωνία πολιτών,

προβάλλοντας μια νέα και εξωστρεφή

Ελλάδα. Να προσελκύσουμε τους δημι-

ουργικούς και έντιμους Έλληνες που

αναγκάσθηκαν σταδιακά από το 1981

και μετά να αποσυρθούν στην αξιοπρέ-

πεια τους. Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημι-

ουργία, η μεγάλη πρόκληση για σένα

και για όλους μας! Τώρα 
Νίκος Γιαννής

www.nicosyannis.gr

Δεν θα διαβάσετε άρθρο μου αυτή την εβδομάδα, φίλοι αναγνώστες. 
Αιτούμαι την κατανόησή σας για την ...«αγρανάπαυση». 
Στη ζωή υπάρχουν ευτυχώς  και αυτά που κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να σβύσει.

Ρίξτο σ’ ένα συρτάρι

Ποτέ μην έρθει η μοιραία,

η ώρα που θα λες «πονάω»

και θ’ απαντούν οι φίλοι

«κι εγώ καλά περνάω,

τι άλλα νέα»;

Ποτέ μην πάψει ο ήλιος

να μαλώνει με τη νύχτα

στα μαλλιά σου,

του δειλινού την ώρα

όταν ζηλεύει

να φύγει μακριά σου.

Μ’ αν κλείσουν κάποτε οι δρόμοι

που χαίρονται το τρέξιμό σου ...

Αν δεν αρκέσει μιά «συγνώμη»

να γειάνει τον ξεριζωμό σου

απ’ όσα πίστευες ακλόνητα, βαθειά,

ρίξε μονάχα μιά ματιά

σ’ εκείνο το συρτάρι ...

Θα είμ’ εκεί,

θα τρέξω αν με φωνάξεις,

να μη διστάσεις.

Δεν θα σου φέρω ανόητα «γιατί»

να πνίξω την κραυγή σου.

Θα έρθω ν’ αγκαλιάσω την πληγή σου,

την πίκρα σου δική μου για να κάνω,

του καντηλιού λαδάκι να γενώ

στην προσευχή σου,

πολεμιστής σε μία μάχη 

που αξίζει να πεθάνω.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το status quo δεν αποτελεί πλέον επιλογή

Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Νϊκος Γιαννής, με σημείωμά του μας γνωστοποιεί ότι έστειλε 12σέλιδη επιστολή

στον αρχηγό της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, στην οποία επισημαίνει αλήθειες και αντιλήψεις καθώς και την επιθυμία του

να μη συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία με απαράλλαχτη τη Ν.Δ. Παρουσιάζεται απόσπασμα λόγω μεγέθους.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κάποια απλά tips μπορούν

να κάνουν τη ζωή μας πολύ

πιο εύκολη σε ορισμένες

περιπτώσεις. Συμβουλές

που έρχονται απ’ τις γιαγιά-

δες και τους παππούδες

μας και κάνουν στην άκρη

σύγχρονα απορρυπαντικά,

σαμπουάν και πολλά άλλα. 

Σας έχει κολλήσει ποτέ τσί-

χλα στα ρούχα σας; Πόσες

ώρες προσπαθούσατε να

την ξεκολήσετε με χίλια

δυο κολπα; Δεν βγαίνει με

τίποτα...

Κι όμως δοκιμάστε να τοπο-

θετήσετε το ρούχο μαζί με

την κολλημένη τσίχλα μέσα

σε μια νάιλον σακούλα για

μια ώρα μέσα στην κατά-

ψυξη και μόλις το βγάλετε

η τσίχλα θα φύγει πανεύ-

κολα!

Συμβουλές για καθημερινά

χρήσιμα πράγματα

“Χτες μια δημοσιογράφος πήγε στο νοσοκομείο από ξυλο-
δαρμό μπάτσου, σήμερα οι ματαδες χτύπησαν ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ
φωτορεπόρτερ, μια διμοιρία στριμωξε τους δημοσιογρα-
φους (από κάθε μέσο) σε μια γωνια, δεν τους άφηναν να
κάνουν βήμα...δε θέλω να σκέφτομαι τι είναι ικανοί να κά-
νουν σε επικίνδυνους διαδηλωτές - εξ- οπλισμένους με κά-
μερες και φωτογραφικές μηχανές ή απλά κινητα!”

Ο παρακάτω ...γρίφος είναι από ένα πολύ έξυπνο e-mail που μας έστειλε αναγνώστης μας. Στην ουσία είναι μια απλή

υπενθύμιση των γεγονότων των τελευταίων μηνών όσον αφορά τις κινήσεις της Ν.Δ. κυρίως, σε σχέση με τα μνημόνια

που κλήθηκε να ψηφίσει. 

“Ο Σαμαράς διέγραψε την Ντόρα επειδή ψήφισε ΝΑΙ στο Μνημόνιο, ενώ η γραμμή του κόμματος ήταν ΟΧΙ.
Μετά διέγραψε 21 βουλευτές του επειδή ψήφι-
σαν ΟΧΙ, ενώ η γραμμή της ΝΔ ήταν ΝΑΙ.
Στη συνέχεια κάποιοι απ τους διαγραφέντες
είχαν επαφές με την Ντόρα για να ενταχθούν
στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που έλεγε ΝΑΙ
στο μνημόνιο, ενώ αυτοί είχαν διαγραφεί επειδή
είπαν ΟΧΙ.
Η Ντόρα που συζητούσε το ενδεχόμενο ένταξης
στο κόμμα της αυτών που ψήφισαν ΟΧΙ, ενώ η
ίδια έλεγε ΝΑΙ, κατηγόρησε τον Σαμαρά για πο-
λιτική σχιζοφρένεια.
Ο Σαμαράς τώρα μαζεύει πίσω αυτούς που ψή-
φισαν ΟΧΙ, ενώ έπρεπε να ψηφίσουν ΝΑΙ».

Για το ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρει τίποτα, αλλά τι να

αναφέρεις γι’ αυτό; Από πριν τις εκλογές προ-

σχεδιασμένη την είχε την κατρακύλα της Ελλά-

δας.

Αυτά, για όσους ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ έχουν ξεχάσει

και σκέφτονται τι να ψηφίσουν.

Γρίφοι για γερά νεύρα
Όποιος το λύσει έχει μια θέση στη κυβέρνηση

Ο συνταγματολόγος Γιωρ. Κατρούγκαλος δίνει απάντηση

στα μεγάλα ερωτήματα που έχουμε για τις εκλογές για το τι

ακριβώς; γίνεται με τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια. 

1) ΔΕΝ ισχύουν τα περί διάλυσης της Βουλής αν τα λευκά ή

αποχή είναι πάνω από 50%!

2) Τα λευκά προσμετρώνται στα άκυρα, με νόμο του 2005!!

3) Με το σύστημα αυτό, αν το πρώτο κόμμα πάρει μόνο

το 15% από το σύνολο του εκλογικού σώματος (των πε-

ρίπου 12.000.000), με αποχή στο 50% τότε το ποσοστό

του πάει στο...30%! Αν έχουμε και 30% λευκά από αυ-

τούς που ψήφισαν, τότε βγαίνει με αυτοδυναμία το

15%!!!

4) Η ΑΠΟΧΗ-ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟ 1ο

ΚΟΜΜΑ!!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕ E-

MAIL, ΜΕ ΚΑΠΝΟ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, ΜΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟ-

ΡΕΙΤΕ.

Ακούστε το ζωντανά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://soundcloud.com/elegr/katrougalosapoxiakiraleuka

Μηνιαία ανάλυση εσόδων - εξόδων
Η εν λόγω φωτογραφία, είναι

η ανάλυση εξόδων που έκανε

κάποιος μέσω facebook,

βάσει των δικών του δεδομέ-

νων. Ομολογουμένως είναι

μια πολύ “σεμνή” και μαζε-

μένη, ανάλυση, καθώς απλά -

απλά και χωρίς πολλές λε-

πτομέρειες, ένα αντρόγυνο

συνήθως χαλάει περισσότερα

από 400 ευρώ για ενοίκιο και

κοινόχρηστα, για βενζίνη με

τίποτα δεν χαλάνε μόνο 40

ευρώ, το 100άρικο ο κάθε

ένας, το έχουνε σίγουρο, και

βέβαια για τρόφιμα τα 70

ευρώ δεν φτάνουν ούτε για

τη μια φορά στο super mar-

ket. 

Και το χαράτσι της ΔΕΗ;

Και το κινητό; Και η πιστω-

τική; Και τα φροντιστήρια;

Και, και, και...

Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά

είναι δύσκολο έως αδύνατο

να πραγματοποιηθούν με 820

ευρώ. Για φανταστείται με

450 ευρώ που είναι πλέον το

καθαρό ποσό του κατώτερου

μισθού; Να γιατί έχουμε κα-

ταντήσει να έχουμε μια σχε-

δόν αυτοκτονία την ημέρα...

Λευκά και άκυρα φέρνουν
το αντίθετο αποτέλεσμα
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Αξιότιμε κύριε Παρετζόγλου 
Επί της από 2.3.12 επιστολής σας θέλω να σας αναφέρω
τα εξής: Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ για την ενημέρωση
στην οποία προβήκατε αποστέλοντάς μου την ως άνω επι-
στολή, με την οποία οφείλω να σας επισημάνω ότι:
Βασική μέριμνα της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι η
διασφάλιση της νομιμότητας και ο σεβασμός στο δημότη
και στον πολίτη εν γένει. Το ανωτέρω αποδείχθηκε και ως
και εσείς γνωρίζετε και αναφέρατε στην επιστολή σας δια
της ευρείας αποδοχής που είχε η παράταξη που ανέδειξε
την παρούσα δημοτική αρχή.

Επί των υφ’ υμών καταγγελθέντων σας γνωρίζω ότι:
1. Είναι απολύτως σεβαστές από το Δήμο μας οι υγειονο-
μικές διατάξεις Υ1/ΓΠ οικ. 76017 (ΦΕΚ 1001, τβ 01-08-
2002) και Υ1/ΓΠ οικ. 82942 συμπληρωματική της πρώτης
76017 (ΦΕΚ1292, τβ 12-09-2003) καθώς και οι διατάξεις
των νόμων 3370/2005 και 3730/2008 ως τροποποιήθηκαν
από το νόμο 3868/2010.
2. Επιληφθείς του συμβάντος έγιναν από το Δήμο μας οι
δέουσες αυστηρές συστάσεις προς όλους τους εμπλεκό-
μενους και τις υπηρεσίες εν γένει και ελπίζω ότι πρόκειται
για ένα ατυχές περιστατικό συμπεριφοράς που δημιούρ-

γησε εντάσεις και το οποίο μετά την παροχή των εκατέ-
ρωθεν εξηγήσεων θεωρώ ότι έχει εκτονωθεί και διευθετη-
θεί καθ’ όσον βέβαια θεωρώ ότι δεν φτάνει τα όρια της
κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης που πιστεύω ότι καθ’
υπερβολικό τρόπο εξιστορείτε στην ως άνω καταγγελία
σας.
3. Πέραν του ως άνω συμβάνος επέστησα την προσοχή σε
όλους τους υπηρεσιακούς φορείς για την αυστηρή τήρηση
της νομοθεσίας.
Δράττομαι της ευκαιρίας παρά ταύτα να σας ευχαριστήσω
για την ευαισθησία σας να ασχοληθείτε και να με ενημε-
ρώσετε και ευρίσκομαι στη διάθεση τη δική σας και όλων
των δημοτών για την προάσπιση των θιγομένων δικαιωμά-
των στα πλαίσια της εξουσίας, που μου ανατέθηκε και επ’
ονόματι της νομιμότητας που φρονώ ότι διακρίνει την πα-
ρούσα δημοτική αρχή της οποίας ηγούμαι ως δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Κιούσης

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
της  15ης  Μαρτίου, 2012,  με  μοναδικό  θέμα  «Λήψη  απόφασης
περί  έγκρισης  ή  μη  του  Σχεδίου  Μνημονίου – Πρόταση  για  το
παραλιακό  μέτωπο»,  η  συζήτηση  επεκτάθηκε  για  πολλές  ώρες
και  σε  πολλά  άλλα  θέματα  που  αφορούν  στις  παραλίες  του
Δήμου  μας.  Κατά  τη  συζήτηση  αυτή  ακούστηκαν  πολλά  για

το  τι  συνέβη  στο  παρελθόν.  Για  το  ποιοί  έχουν  ευθύνες  για
πράξεις  και  παραλήψεις  που  αφορούν  στη  διάσωση  της  πα-
ραλίας.  Για  νομικής  φύσεως  θέματα  και  δικαστικές  αποφάσεις.
Για  την  ανάγκη  άμεσης  κινητοποίησης  των  πολιτών  για  την
ανάκτηση  της  κυριότητας,  του  ελέγχου  και  της  διαχείρισης
των  ακτών  από  το  Δήμο.  Για  οράματα,  αλλά  και  για  την
ανάγκη  εκπόνησης  ενός  ενιαίου  master plan  για  το  σύνολο
της  παραλιακής  ζώνης  των  3Β.  Για  μελέτες  και  έργα  που
αφορούν  στην  παραλία.  Για  την  ανάγκη  συλλογικής  δράσης
και  για  πολλά  άλλα  ενδιαφέροντα  πράγματα.  Και  όμως,  κάτι
κρίσιμο  απουσίαζε  από  την  όλη  συζήτηση,  που  διήρκεσε  μέχρι
τις  2:00  το  πρωί.  Απουσίαζε  ένα  ουσιαστικό  «Δια  Ταύτα»  και,
συγκεκριμένα,  για  το  πως  μπορεί  όλος  αυτός  ο  πλούτος  γνώ-
σης  του  αντικειμένου,  ιδεών  και  επί  μέρους  προτάσεων  να
συντονιστεί  και  να  μεθοδευτεί  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  επι-
φέρει,  το  συντομότερο  δυνατόν,  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτε-
λέσματα.  Με  απλά  λόγια,  απουσίαζε  συγκεκριμένη  και
ολοκληρωμένη  πρόταση  στόχων, ενιαίου  σχεδιασμού  και  συν-
τονισμένων  δράσεων.  Πρόταση   αντάξια  ενός  υπέρτατου  κοι-
νωνικού  αγαθού  και,  μάλιστα,  μοναδικού  φυσικού  κάλλους.  

Επομένως,  ΕΠΕΙΔΗ  η  σωτηρία  της  παραλίας  είναι  πολύ  σπου-
δαία  υπόθεση,  τόσο  για  το  Δήμο  μας,  όσο  και  για  το  σύνολο
των  κατοίκων  του  Λεκανοπεδίου, ΕΠΕΙΔΗ  κάποιοι  οραματί-
ζονται «τουριστική  αξιοποίηση»  της  παραλίας,  την  οποία  θεω-
ρούν  ως  «φιλέτο»  γης  προς  άγρια  οικονομική  εκμετάλλευση,
ΕΠΕΙΔΗ  ο  χρόνος  «μετράει»  ασφυκτικά  εναντίον  της  διατή-
ρησης  της  παραλίας  ως  κοινωνικού  αγαθού  και  ΕΠΕΙΔΗ  το
θέμα  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  άμεσα  και  συντονισμένα,  σε
όλες  του  τις  πτυχές  (νομική,  οικονομική,  πολεοδομική,  περι-
βαλλοντική),  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμ-
βουλίου,  να  συγκροτηθεί,  άμεσα,    Διαπαραταξιακή  και
Διεπιστημονική  Επιτροπή  Σωτηρίας  της  Παραλίας,  με  τη  συμ-
μετοχή  δημοτικών  συμβούλων  που  γνωρίζουν  καλά  το  θέμα,
εκπροσώπων  κοινωνικών  φορέων  που  έχουν  ασχοληθεί  σε
βάθος  με  την  παραλία  και  ειδικών  επιστημόνων  που  θα  συν-
δράμουν,  αφιλοκερδώς,  με  τις  εξειδικευμένες  γνώσεις  τους.
Η  Επιτροπή  θα  έχει  εντολή  να  ολοκληρώσει,  εντός  τριών
μηνών,  το  πρώτο  συνολικό  πόρισμα,  με  συγκεκριμένη  εισή-
γηση  προς  το  Δ.Σ.,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει,  τουλάχιστον,  τα
εξής  τέσσερα  μέρη:
(1)  Ενιαίο  Σχέδιο  Γενικής  Διάταξης χρήσεων  και  λειτουργιών
για  το  σύνολο   της  παραλιακής  ζώνης  του  Δήμου,  βασισμένο
σε  ένα  πλαίσιο  αρχών,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  εγκριθεί  άμεσα
από  το  Δ.Σ.  Το  σχέδιο  αυτό  θα  απεικονίζει,  σε  γενικές  γραμ-
μές,  το  πως  προβλέπεται  να  διαμορφωθεί  η  παραλιακή  ζώνη,

έτσι  ώστε,  αφού  περάσει  πρώτα  από  δημόσια  διαβούλευση
και  εγκριθεί  από  το  Δ.Σ.,  να  καταστεί  γενικός  οδηγός  για
κάθε  μελλοντική  ενέργεια  που  αφορά  σε  αυτήν,  καθώς  και  για
την  εκπόνηση  ενός  λεπτομερούς  master plan,  που  πρέπει  να
ακολουθήσει.  Το  γενικό  αυτό  σχέδιο  θα  είναι  το  αποτέλεσμα
μιας  κατεξοχήν  συνθετικής  εργασίας,  βασισμένης  στους  δια-
κηρυγμένους  στόχους,    λαμβάνοντας  υπόψη,  αξιολογώντας
και  αξιοποιώντας  τα  διάφορα  σχέδια  ανάπλασης,  που  έχουν
ήδη  εκπονηθεί  για  διάφορα  τμήματα  της  παραλίας,  ενώ  μια
άμεση  συνέπειά  του  θα  είναι  η  σύνταξη  σχετικού  αιτήματος
προς  τον  Οργανισμό  Αθήνας  για  την  τροποποίηση  του  δια-
τάγματος  του  2004  για  την  παραλιακή  ζώνη  του  Σαρωνικού,
κυρίως  σε  ό,τι  αφορά  τις  οργανωμένες  ακτές.  

(2) Οικονομοτεχνική  Μελέτη για  τη  διαχείριση  της  παραλιακής
ζώνης,  συμπεριλαμβανομένων  των  οργανωμένων  ακτών,  από
τον  ίδιο  το  Δήμο.

(3)  Εμπεριστατωμένη  Νομική  Έρευνα – Εισήγηση,  η  οποία  θα
καλύπτει,  τουλάχιστον,  τα  ακόλουθα  θέματα:  (α)  το  ιδιοκτη-
σιακό  καθεστώς  της  παραλίας  και  τις  ενέργειες  στις  οποίες
θα  πρέπει  να  προβεί  ο  Δήμος,  ώστε  να  ανακτήσει  την  κυ-
ριότητα,  τον  έλεγχο  και  τη  διαχείρισή  της,  αξιοποιώντας  το
πλούσιο  υλικό  και  την  πολύχρονη  σχετική  εμπειρία  κοινωνι-
κών  φορέων  και  ενεργών  πολιτών,  (β)  τα  Μνημόνια  συνερ-
γασίας  για  τις  οργανωμένες  ακτές  (πλαζ),  που  υπογράφηκαν,
το  2001,  μεταξύ  της  Ε.Τ.Α., Α.Ε. (Ελληνικά  Τουριστικά  Ακί-
νητα)  και  των  τριών  πρώην  δήμων  Βούλας,  Βάρης,  Βουλιαγ-
μένης,  σε  σύγκριση  με  το  περιεχόμενο  των  συμβάσεων
μίσθωσης  και  παραχώρησης  των  πλαζ,  που  υπογράφηκαν,  εν
κρυπτώ,  μεταξύ  της  Ε.Τ.Α., Α.Ε.  και  επιχειρηματικών  σχημά-
των  και  οι  οποίες  συμβάσεις  ανέτρεπαν  στην  ουσία  τους
όρους  των  Μνημονίων,  χωρίς  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  Δήμων
και  (γ)  τη  νομιμότητα  ή  μη  των  παρατάσεων  των  παραπάνω
συμβάσεων  από  την  Ε.Τ.Α., Α.Ε.,  πέραν  της  αρχικά  προβλε-
πόμενης  δεκαετίας.

(4)  Ολοκληρωμένο  Σχέδιο  Δράσης για  την  ανάκτηση  της  κυ-
ριότητας  της  παραλίας  από  το  Δήμο.  Επειδή  το  θέμα  είναι
εξαιρετικά  επείγον  (υπάρχουν  ήδη  αρνητικές  για  το  Δήμο  δι-
καστικές  αποφάσεις,  καθώς  και  οικονομικές  απαιτήσεις  σε
βάρος  του  από  ιδιώτες),  θα  πρέπει  να  γίνει άμεση  ενημέρωση
και  κινητοποίηση  των  κατοίκων, έτσι  ώστε  να  ασκηθεί  η  μέ-
γιστη  δυνατή  πίεση,  προς  κάθε  κατεύθυνση,  υπέρ  των  συμ-
φερόντων  του  Δήμου.  

Εν  κατακλείδι,  είναι  σχεδόν  βέβαιο  ότι,  χωρίς  άμεση  και  καλά
συντονισμένη  δράση,  το  μέγιστο  αυτό  κοινωνικό  αγαθό,  που
λέγεται  Παραλία,  δεν  πρόκειται  να  διαφυλαχθεί  στη  μορφή
που  όλοι  επιθυμούμε.  Μικροπολιτικά  συμφέροντα  και  προσω-
πικές  έριδες  δεν  έχουν  καμία  θέση  στον  κοινό  αγώνα,  ο
οποίος  απαιτεί  ομοψυχία.   Τώρα  είναι  η  ώρα  της  ευθύνης  για
όλους  μας:  Δήμο,  δημοτικές  παρατάξεις,  κοινωνικούς  φο-
ρείς,  πολίτες.                                               Γιάννης Δημητριάδης

Εκατέρωθεν εξηγήσεις και ειρήνη

Εχουμε γράψει σε ορισμένα φύλλα μας, για μια άκομψη ενέργεια, με αιτία το τσιγάρο, που εξελίχθηκε στο

Δήμο Κρωπίας. Ο πολίτης, Μ. Παρετζόγλου, επειδή αντιμετωπίστηκε, με λάθος τρόπο, το προχώρησε το

θέμα και ανάμεσα στις ενέργειές του, που έχουμε γράψει απέστειλε και επιστολή στο Δήμαρχο Δημήτρη

Κιούση, όπου του εσημείωνε το ιστορικό. Ο Δήμαρχος του απάντησε άμεσα και αυτό το σημειώνουμε ως

θετική ενέργεια. Στην επιστολή του δίνει τις αρμόζουσες εξηγήσεις και γι’ αυτό τη δημοσιεύουμε:

Ευχαριστίες
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η προσφορά χρη-

ματικών ή άλλης μορφής βοήθειας σους δυσπραγούν-

τες συμπολίτες μας είναι κάθε άλλο παρά πολύτιμη.

Αποκτά όμως άλλη αξία και άλλη διάσταση, πέραν της

απλής δωρεάν όταν πρόκειται για παιδικές ψυχές και

παιδικά χαμόγελα. Εκατοντάδες πλέον παιδιά φιλοξε-

νούνται στα παιδικά χωριά S.O.S. Ελλάδας, καθώς οι γο-

νείς τους αδυνατούν να τους προσφέρουν τα

απαραίτητα.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση δεχθήκαμε στο Παιδικό

Χωριό S.O.S. Ελλάδος τη σημαντική και πολύτιμη συμ-

μετοχή ενός δικού μας δημοτικού συμβούλου.

Η χρηματική του δωρεά θα καλύψει ανάγκες των παι-

διών που ζουν και μεγαλώνουν στο Παιδικό χωριό S.O.S.

Βάρης, συγχρόνως όμως η προσφορά αντικατοπτρίζει

την ανθρωπιστική του διάθεση και ευαισθησία, μα πάνω

από όλα την προσωπική του συμβολή στα κοινωνικά

δρώμενα το Δήμου μας.

Οσο θα υπάρχουν φίλοι, είναι σίγουρο ότι τα Παιδικά

Χωριά S.O.S.  Ελλάδος, θα μπορούν να προσφέρουν

αγάπη, φροντίδα και οικογενειακή ζεστασιά σε κάθε

παιδί, που είχε την ατυχία να τη στερηθεί κάποια στιγμή

της ζωής του.

Θα θέλαμε να δώσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας

στον άνθρωπο αυτό που προτίμησε να είναι ανώνυμος

και ευχόμαστε καλή δύναμη στη συνέχιση των προσπα-

θειών του.

Με εκτίμηση

Εφη Πατσάκη
δημότης Βούλας, εθελόντρια Παιδικού Χωριού S.O.S. 

Ανοιχτή  Επιστολή  προς  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,  για  την  πα-

ραλία, δημοσιεύουμε του Γιάννη  Δημητριάδη, πολεοδόμου – χωροτάκτη και Πρόεδρου  της  Ένωσης  Πο-

λιτών  Βούλας, με αφορμή τη συζήτηση στου Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο μνημονίου της ΕΤΑ για

την ακτογραμμή του Δήμου.

ε π ι σ τ ο λ έ ς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
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Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 31

Μαρτίου στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού. Ο Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός

Σύλλογος «Λυκουρίζα Λαγονησίου» του Δήμου Σαρωνικού διοργάνωσε μια μοναδική συ-

ναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο Ελληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με τη συμμετοχή της

Χορωδίας του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Χορωδία ερμήνευσε γνωστά αγαπημένα τραγούδια

του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Ελύτη, Σεφέρη, Ρίτσου, Γκάτσου, Βάρναλη κ.α. Τραγού-

δια αγαπημένα, φορτισμένα με μνήμες, τραγούδια που θυμίζουν τη μεγάλη πορεία και το

σημαντικό έργο του μεγάλου δημιουργού, όπως «Της δικαιοσύνης», «Του μικρού βοριά»,

«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις»...

Η  συναυλία χαιρετίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τους θεατές που κατέκλυσαν το

αμφιθέατρο του Δήμου. Εξαιρετική και η εμφάνιση της Χορωδίας και της Ορχήστρας που

απέδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σπουδαία αυτά τραγούδια υπό τη μουσική

καθοδήγηση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου. 

Ο Σύλλογος «Λυκουρίζα», δια του Προέδρου του Ευάγγελου Ζεκάκου, ευχαριστεί θερμά

όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, τον μαέστρο Αιμ. Γιαννακό-

πουλο, τα μέλη της Χορωδίας και της Ορχήστρας, και όλους όσους έβαλαν το “λιθαράκι”

τους για να πετύχει αυτή η ωραία εκδήλωση.

Συναυλία – αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη
Με τη χορωδία του  Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Λυκουρίζα Λαγονησίου» 

Ξεφυλλίζοντας, πίσω στο χρόνο, το 1996

(Νοέμβριος, φ. 108),  γράφαμε στην “Αδέ-

σμευτη Δημαρχία” για την Παιδιατρική Κλι-

νική του Ασκληπιείου Βούλας: «Στο
ξεκίνημά της το 1986, εξέτασε 1.483 παιδιά
ενώ το 1995 εξέτασε 22.585 παιδιά. Και
είναι εντυπωσιακός ο αριθμός αν σκεφθεί
κανείς ότι το 1993, ένα από τα μεγαλύτερα
παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Αγία
Σοφία, είχε δεχθεί 26.076 παιδιά, όταν τον
αντίστοιχο χρόνο το Ασκληπιείο είχε δεχ-
θεί 11.200 παιδιά».
Αυτό σε κάθε νοήμονα άνθρωπο δίνει την

απάντηση στην αναγκαιότητα της ύπαρξης

της Παιδιατρικής Κλινικής του Ασκληπι-

είου Νοσοκομείου Βούλας.

Μιας Κλινικής που περιέργως, από την ώρα

που δημιουργήθηκε πολεμιέται μέσα από το

ίδιο το Ασκληπιείο (Διοίκηση και γιατροί);

Η μόνιμη “καραμέλα” η μη πληρότητα των

κρεβατιών της κλινικής από ασθενή παιδιά!

Φανταστείτε, μια κλινική που θα κρατάει τα

παιδιά μέσα για να ...γράφει ασθενείς!

Εκοψαν, πριν χρόνια, τα απογευματινά ια-

τρεία, λες και τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν

το απόγευμα και σήμερα προσπαθούν να

την κλείσουν, αφού λειτουργεί με έναν επι-

μελητή γιατρό! 

Θα μπορούσαμε να αριθμήσουμε επιστολές

γονιών (από το αρχείο μας), που ευχαρι-

στούν για την βοήθεια και την κατανόηση

που βρήκαν, όταν βρέθηκαν με το άρρωστο

παιδί τους στην κλινική. «Μέσα σ’ αυτή την
κλινική νιώθεις χαλαρωμένος, ασφαλής»,
έλεγε μια μητέρα και άλλο χαρακτηριστικό

παράδειγμα επιστολής γονιού με ημερομη-

νία 17/3/10: «...θα σταθώ στην υποχρέωση
μου να συγχαρώ τους ανθρώπους αυτούς
όχι από ιδιοτελή ευγνωμοσύνη αλλά με κα-
θαρή σκέψη, τώρα που η ένταση των πρώ-
των ημερών έχει καταλαγιάσει.
Βρέθηκα στο Ασκληπιείο την περασμένη

Πέμπτη, 13.00 το μεσημέρι, λίγες στιγμές
μετά την εκδήλωση του έκτακτου περιστα-
τικού, αφού λόγω της απόστασης και της
σοβαρότητας της κατάστασης δεν υπήρχαν
άλλες επιλογές. Εντός ολίγων λεπτών, παρ’
ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε και
υπήρχε γενική απεργία, το παιδί μου βρι-
σκόταν υπό την φροντίδα Τεσσάρων (4) για-
τρών που προέβησαν στις απαιτούμενες
ενέργειες. Διασωλήνωση, εκτεταμένες εξε-
τάσεις, συνεχής παρακολούθηση κλπ.
Έμεινα έκπληκτος από τον επαγγελματι-
σμό, την συνεχή παρουσία και την οργά-
νωση που συνεχίστηκε ακόμα και μετά το
κρίσιμο διάστημα. Μέσα στο Σαββατοκύ-
ριακο, ανά μία ώρα, Τρεις Ιατροί βρισκόν-
τουσαν στο πλευρό μας με διάθεση για
προσφορά, με ήθος αλλά κυρίως με πραγ-
ματικό ενδιαφέρον, αφού κάθε τους ενέρ-
γεια γινόταν με γνώμονα τον σεβασμό στην
ψυχολογία του βρέφους και όχι ως στείρα
εφαρμογή κάποιου πρωτοκόλλου διαδικα-
σιών. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία

της υγείας, τήρηση σχεδιαγραμμάτων και
λεπτομερούς ιστορικού αλλά και συμβου-
λές φροντίδας, ακόμα και συμπεριφοράς
των γονέων. Ακόμα και έντυπο οδηγιών με
αναλυτικές οδηγίες για τους γονείς που
μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αφού δεν
είχα συναντήσει κάτι τέτοιο, τόσο όμορφα
δομημένο ακόμα και σε μεγάλα ιδιωτικά
ιδρύματα».

Η διευθύντρια όλα αυτά τα χρόνια της Παι-

διατρικής Δρ. Σταυρούλα Παπαδάκου, έχει

δώσει κυριολεκτικά την ψυχή της και γι’

αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει η μο-

νάδα.

Στις δραματικές εκκλήσεις της για ανθρώ-

πινο δυναμικό, από τον Ιανουάριο του 2011

όχι μόνο πέφτουν στο ...κενό, αλλά ο Διοι-

κητής Ν. Πόθος απέρριψε τις αιτήσεις της,

παρά την αντίθετη γραμμή του Υπουργείου

που αφορά κατα προτεραιότητα την πλή-

ρωση των Παιδιατρικων Τμημάτων.

Σήμερα η Κλινική υπολειτουργεί. Ιδιαίτερα

από τον Μάρτιο/12 λειτουργεί με 2 θέσεις

αντί για 6 οργανικές θέσεις που προβλέ-

πονται. 

Το Παιδιατρικό Τμήμα με τις παρούσες συν-

θηκες έχει τη δυνατότητα να δεχεται περι-

στατικά μέχρι τις 2.30μ.μ. καθημερινά από

Δευτέρα έως Παρασκευή(!) και τις ημέρες

των γενικών εφημεριών.

Η Διευθύντρια, Δρ. Στ. Παπαδάκου, που την

επισκεφθήκαμε  μας εξήγησε ότι «το παι-
διατρικό θα αναγκαστεί άμεσα να ζητήσει
αναστολή της εφημερίας για την 2η ΔΥΠΕ
και έως την κάλυψη θέσεων από επικουρι-
κούς γιατρούς». Μάλιστα μας επεσήμανε

ότι έχει δεχθεί αιτήσεις από γιατρούς που

βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία και ζητούν

να αποσπαστούν. Αρα γιατροί υπάρχουν.

Εφέτος προοριζόταν να λειτουργήσει και

εφηβικό τμήμα, κάτι που είναι απολύτως

αναγκαίο στην περιοχή, και στο μεταξύ έχει

εγκατασταθεί και το Παιδοψυχιατρικό

Τμήμα από το Νταού Πεντέλης.

Και να σκεφθεί κανείς ότι είναι η μόνη ίσως

ελληνική δημόσια κλινική που έχει βραβευ-

θεί διεθνώς, για έντυπο που έχει δημιουρ-

γήσει με οδηγίες προς τους γονείς· οδηγίες

συμπεριφοράς για να αισθανθεί το παιδί πιο

άνετα. 

Γιατί λοιπόν αυτή η κατάπτωση της Κλινι-

κής; Τι επιδιώκουν; Οι αποστασεις και τα

μποτιλιαρίσματα για να βρεθείς στα δύο

Παιδιατρικά Νοσοκομεια των Αθηνών, είναι

παράγοντες που μπορεί ένα παιδί να χάσει

τη ζωη του, από μια λαρυγγίτιδα π.χ. Ποιοι

το διακινδυνευουν;

Η Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου εξυ-

πηρετει μία τεράστια γεωγραφική έκταση,

και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μιας που είναι σε

παραθαλάσσια περιοχή.

Σε επόμενο φύλλο μας θα επανέλθουμε.
Αννα Μπουζιάνη

Παιδιατρική Κλινική Ασκληπιείου Βούλας
Προσφορά δεκαετιών, κι όμως την πάνε για κλείσιμο!!!
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Τις ανακατασκευές και τον εξοπλισμό σε κτίρια του Κέν-

τρου Αποκατάστασης (ΠΙΚΠΑ) στη Βούλα και ιδιαίτερα τον

ανακαινισμένο  θάλαμο «Ζεστή Αγκαλιά», με την χορηγία

των Ομογενών της Αυστραλίας, επισκέφθηκαν η Πρέ-

σβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα Jenny Bloomfield

και ο Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού 2mm Σίδνεϋ,

εκ μέρους των ομογενών Γιάννης Μεραβόγλου, συνο-

δευόμενοι από τον Υφυπουργό Υγείας Μάρκο Μπόλαρη,

την Τετάρτη 4 Απριλίου.

Η Διοικήτρια Ευαγγελία Χαλβατζά, η υποδιοικήτρια Αννα

Κεφαληναίου και όλο το διοικητικό προσωπικό ξενάγησαν

τους επισκέπτες στο θάλαμο “ζεστή αγκαλιά”, που ανακα-

τασκευάστηκε  με χρήματα της ομογένειας της Αυστρα-

λίας, αλλά και σε άλλους χώρους του ΠΙΚΠΑ,  που

διαμορφώθηκαν με τη συμβολή του Συλλόγου “Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ” Βούλας με πρόεδρο την Φωτεινή Ψυλλάκη και άλ-

λους δωρητές.

Είχα καιρό να επισκεφθώ το χώρο του ΠΙΚΠΑ και είδα ότι

έχει γίνει σημαντικό έργο σε πολλά κτίρια κάνοντας πιο

άνετες τις συνθήκες και για τα παιδιά, αλλά και για το προ-

σωπικό που προσφέρει σπουδαίο έργο.

Στο χαιρετισμό που τους  απηύθυναν είπαν μεταξύ άλλων:
...«Η παρουσία σας εδώ σημαίνει πολλά για εμάς. Η κοινωνία
της αλληλεγγύης ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης είναι αυτή που
αναδεικνύει τον πολιτισμό μας. Ο Ελληνισμός το αναδεικνύει
διαχρονικά. Η προσφορά των Ελλήνων της Αυστραλίας με την
πρωτοβουλία και την οργάνωση του κυρίου Μεράβογλου μας
δείχνει πως οι Ομογενείς είναι δίπλα μας και η ευαισθησία
τους μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να
καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωή των παιδιών μας, γιατί η

ίδια η ζωή στάθηκε άδικη μαζί τους.
Κυρία Πρέσβειρα, είναι τιμή και χαρά η παρουσία σας στο κέν-
τρο. Δείχνει την προσωπική σας ευαισθησία και της χώρα σας
για τους ανθρώπους με αναπηρία.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Θανάση και Μαρίνα Μαρτίνου
για την προσφορά τους.
Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε το σεβασμό τις ευχαριστίες
μας στην κα Ψυλλάκη και τα μέλη του Συλλόγου Φίλοι του
ΠΙΚΠΑ Βούλας για τη διαχρονική βοήθεια στο κέντρο.
Η “ζεστή αγκαλιά” όπως ονομάστηκε το σπίτι των παιδιών
είναι ανοιχτή και σας καλωσορίζει».

Τέλος, η διοικήτρια επέδωσε αναμνηστικά στους εκπρο-

σώπους της Ομογένειας.

Επίσκεψη της ομογένειας της Αυστραλίας στο ΠΙΚΠΑ

Τηλεφωνήματα από μέλη του ΚΑΠΗ

Βάρης, για ελλείψεις σε βασικά είδη λει-

τουργίας του, μας οδήγησαν ένα πρωινό

στο χώρο του.

Ηταν γεμάτο από μέλη που συζητήσαμε

μαζί τους· το συμπέρασμα που βγήκε από

τα λεγόμενά τους (γυναίκες και άνδρες)

είναι ότι το ΚΑΠΗ Βάρης έχει εγκαταλη-

φθεί στην ...τύχη του.

«Ο,τι εκδήλωση γίνεται, γίνεται στη
Βούλα και μας λένε να πάμε; Πώς, με τι
τρόπο; Τους ζητήσαμε να έρθει λεωφο-
ρείο του Δήμου να μας πάρει αλλά αρ-
νούνται».
«Ούτε καφέ δεν έχουμε εδώ και μήνες
και βάζουμε ρεφενέ για να ψωνίσουμε».
«Καμία εκδρομή δεν γίνεται από το
ΚΑΠΗ Βάρης. Και για να γραφτείς σε μια
εκδρομή πρέπει να πας στη Βούλα!»

«Για εμάς δεν την ενδιαφέρει την υπεύ-
θυνη, από τη Βούλα μαζεύει ψήφους.
Ηρθε μία ημέρα μας έδωσε τη φωτογρα-
φία της και μας είπε αν θέλουμε να την
πάρουμε τηλέφωνο· ούτε ξαναφάνηκε»,
είναι λίγα από τα παράπονα που ακού-

σαμε από τους θαμώνες.

Το ΚΑΠΗ βρίσκεται σε έναν ωραίο χώρο,

που είχε και ιατρείο το οποίο πλέον δεν

λειτουργεί. Εμεινε ο χώρος νεκρός...

Ο Δήμαρχος πλέον Σπ. Πανάς, νομίζουμε

ότι πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα

αυτό. Ιδιαίτερα δε, θα έπρεπε να έχει επι-

ληφθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ελ. Αρ-

γυρουδάκης, αφού είναι το αντικείμενό του.
Αννα Μπουζιάνη

Σε πλήρη εγκατάλειψη το ΚΑΠΗ Βάρης

Τυχαία βρεθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στη θάλασσα, δίπλα

από το κέντρο Βο και είδαμε όλη την πραμάτεια του έξω και ένα

μεγάλο μέρος αυθαίρετων κατασκευών πεσμένο.

Αναρωτηθήκαμε αν υλοποιήθηκε εν τέλει η απόφαση οριστικής

κατεδάφισης που εκκρεμεί 15 τουλάχιστον χρόνια, αλλά φεύ.

Οπως μάθαμε από την αρμόδια αντιδήμαρχο Ηλέκτρα Τσιριγώτη,

σε τηλεφωνική επικοινωνία μας, μόνος του κατεδάφισε  ότι είναι

εκτός ορίων του, αφού προηγουμένως νομιμοποίησε τις αυθαί-

ρετες κατασκευές που είχε με το νόμο περί αυθαιρέτων 4014. 

Τώρα πλέον θα ζητήσει νέα άδεια.

Βέβαια αν το περπατήσει κανεις θα δει τις απίστευτες επεκτάσεις

που είχε κάνει μέχρι το ...νερό και βέβαια έχει μπαζώσει και τον

αιγιαλό για ...καλύτερη πρόσβαση.

Τώρα πάντως χαίρονται οι πεζοί που μπορούν να περνάνε ανε-

νόχλητοι....

Τα ψυγεία άδεια παντελώς από προμήθειες...

Τι κατασκευάζεται στο Βο;
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Μακρά η συνεδρίαση των Σπάτων - Αρτέμιδας, για

άλλη μια φορά, με θέμα την αποχέτευση.

Την Δευτέρα 2 Απριλίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του

Δήμου με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη: «Συ-
ζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων για την αντι-
μετώπιση του αποχετευτικού ζητήματος του ενιαίου
πλέον Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
Επανήλθε το θέμα της αποχέτευσης μετά την μακρά

συνεδρίαση της 23/1/12, όπου αναβλήθηκε η από-

φαση μετά από εισήγηση του Δημάρχου (αρ. φ.

718/28.1.12).

Δικαιώθηκε ο Αντιδήμαρχος

Και τότε είχε έρθει το θέμα με εισήγηση την τοποθεσία δη-

μιουργίας ΚΕΛ στο “Πλατύ Χωράφι”, αλλά η αντίδραση του

κόσμου απ’ τη μιά και πολλών δημοτικών συμβούλων, έκαμ-

ψαν την απόφαση του Δημάρχου και ανέβαλε το θέμα, έτσι

που ήρθε σε “ρήξη” με τον εισηγητή αντιδήμαρχο Χρ. Μάρ-

κου, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά τότε: «Φούσκα περιρ-
ρέουσα η Ψυττάλεια. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε ΕΥΔΑΠ

ούτε τίποτα και το Πλατύ χωράφι θα είναι πάλι μπροστά μας».

Ετσι αναβλήθηκε τότε η συνεδρίαση και προχθές (2/4) επα-

νήλθε η πλειοψηφία με πρόταση το Πλατύ Χωράφι και

πάλι. Ο λόγος όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Χρ. Α. Μάρκου,

«η αρνητική απάντηση της ΕΥΔΑΠ”  (απόφ. 17511/16.1.12).

Την απόρριψη της ΕΥΔΑΠ, ως ψευδή καταγγέλει ο πρό-

εδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Σωτήρης Γιαν-

νάτος, σε άλλη στήλη.

Πολύς ο κόσμος στη συνεδρίαση, φωνές, αντιδράσεις, κα-

τηγορίες για “κοροϊδία” από πλευράς της πλειοψηφίας. Μί-

λησαν για “μεθόδευση από το Δήμαρχο και τους

Αντιδημάρχους”.
Στην εισήγηση της πλειοψηφίας, που έγινε και απόφαση

του Δ.Σ. με 16 ψήφους υπέρ και όπως διατυπώνεται και στο

δελτίο τύπου του Δήμου γράφει μεταξύ άλλων: «Μετά την

αρνητική απάντηση της ΕΥΔΑΠ να δεχτεί την σύνδεση του

αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με

την Ψυτάλλεια, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ.

87/2012 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη του ότι:

-Η  «λύση» σύνδεσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με

την Ψυτάλλεια με τα σημερινά και τα μεσοπρόθεσμα δε-

δομένα δείχνει να είναι πρακτικά ανέφικτη. Θα συνεχί-

σουμε να την επιδιώκουμε, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος,

χωρίς όμως να αναστείλουμε όσα ψήφισε το Δ.Σ.

-Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού είναι αναγκαίο και

απαραίτητο και η εκτέλεση του θα πρέπει να γίνει τώρα.

-Προϋπόθεση  για να προχωρήσει αυτό, είναι η άμεση χρη-

ματοδότηση του έργου των εσωτερικών Δικτύων των Σπά-

των και της Αρτέμιδος και η αξιοποίηση των υδάτων της

απορροής του βιολογικού με ταυτόχρονη εκτέλεση αρδευ-

τικών δικτύων

-Αν τα έργα δεν ενταχθούν τώρα στο ΕΣΠΑ για χρηματο-

δότηση είναι αμφίβολη η κατασκευή τους στο μέλλον

-Οι αρχικοί σχεδιασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που σημα-

τοδοτούσαν το μέγεθος του Βιολογικού Κέντρου Επεξερ-

γασίας είναι εντελώς έξω απ’ την σημερινή πραγματικότητα

και πολύ περισσότερο μακριά απ  τις εκτιμήσεις που με χρο-

νικό ορίζοντα το 2025 θα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο μέ-

γεθος πληθυσμού.  Άρα  δεν συζητάει κανείς σοβαρά

σήμερα για ένα έργο «Φαραωνικού Τύπου».

-Αποδεδειγμένα επιστημονικά με όρους οικονομικού και περι-

βαλλοντικού οφέλους, φυσικός αποδέκτης δεν μπορεί να είναι

η θάλασσα. Είναι τα βουνά,  τα δάση, οι καλλιέργειες,  η  αστική

κατανάλωση, ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα.

-Οι προηγμένες τεχνολογικές μέθοδοι, που χρησιμοποι-

ούνται σε χώρες του εξωτερικού, δεν μεταφέρουν την λυ-

ματολάσπη. Την μετατρέπουν σε ενέργεια με σημαντικά

οικονομικά οφέλη σ’ αυτούς, που διαχειρίζονται την όλη

διαδικασία.

-Το κόστος κατασκευής και η δέσμευση αναλόγων κονδυ-

λίων θα πρέπει να λάβει  υπόψη της πρώτα απ’ όλα το πε-

ριβάλλον και ταυτόχρονα την σημερινή οικονομική

συγκυρία.

-Η χωροθέτηση ενός μικρού βιολογικού κέντρου επεξεργα-

σίας, που θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των 16

σημείων της βασικής απόφασης του Δ. Σ. Σπάτων – Αρτέμι-

δος, δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιφυλάξεων.

Επικαιροποιεί την υπ’ αρ. 13/2011 απόφασή του, προσθέ-

τοντας ένα νέο πλαίσιο συγκεκριμένων προσεγγίσεων που

προσδιορίζουν:

α) Το Μέγεθος εξυπηρέτησης Βιολογικού κέντρου:

Δυνατότητα εξυπηρέτησης πληθυσμιακού φορτίου 120.000

ανθρώπων, μέγεθος που καλύπτει τις πόλεις των Σπάτων

και της Αρτέμιδος σε χρονικό ορίζοντα διαρκείας. 

β) Αρχιτεκτονική εγκαταστάσεων: εξ ολοκλήρου κλειστού

τύπου.

γ) Μορφή επεξεργασίας λυμάτων: Τριτοβάθμια με απο-

στείρωση χωρίς λυματολάσπη.

δ) Παροχέτευση επεξεργασμένων υδάτων: ΌΧΙ αγωγός
στην θάλασσα. Τεχνητή λίμνη και δίκτυο δασοπυρόσβεσης,

αρδευτικό δίκτυο, αστική χρήση.

ε) Κόστος κατασκευής:  στο 1/3 του αρχικού προϋπολογι-

σθέντος  μεγάλου ΚΕΛ.

στ) Χωροθέτηση:    Πλατύ χωράφι της Διοικητικής περιφέ-

ρειας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.

Και αποφασίζει χωρίς ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

του ΔΗΜΟΥ την εκπόνηση προμελετών για την εις βάθος

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η εκπόνηση των προαναφερομένων μελετών θα γίνει από

την έχουσα την σχετική τεχνογνωσία εταιρεία Μ2 RENE-
WABLES, επαναλαμβάνουμε, χωρίς καμία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και χωρίς καμία δέσμευση de facto αποδο-

χής των προμελετών από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, και

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το δυνατόν συντομότερα.

Συγχρόνως ο Δήμος θα απευθυνθεί στο ΕΜΤ και θα ζητή-

σει να είναι τεχνικός τους σύμβουλος. 

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το Δημοτικό Συμ-

βούλιο θα πάρει την οριστική του απόφαση και θα απαιτή-

σει από την Περιφέρεια και την ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι είναι

αρμόδιοι του σχεδιασμού και της ανάθεσης μελετών και

έργων, την υλοποίηση του έργου.

Ο  επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γ. Κασίμης ζή-

τησε να μπει σε ψηφοφορία η πρόταση «Ο Δήμος Σπάτων
– Αρτέμιδος, να διεκδικήσει την σύνδεση με το ΚΕΛ της
Ψυτάλλειας», όπως άλλωστε και στην προηγούμενη συνε-

δρίαση, αφού υπήρχε έγγραφο της ΕΥΔΑΠ που απαντούσε

ότι «η Ψυττάλεια θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τις
περιοχές της Ανατολικής Αττικής».

Ο Χρ. Τσαντήλας, έμεινε στην αρχική του θέση για Πλατύ

Χωράφι και τότε και τώρα γιατί όπως είχε δηλώσει τότε:

«πιστεύω ότι ο σχεδιασμός είναι Πλατύ χωράφι και όλα τα
άλλα δεν ξέρω γιατί γίνονται. Είναι στάχτη στα μάτια. Ετσι
που το πάμε θα γίνει, η αποχέτευση και θα είμαστε κατα-
στροφικά απέξω». 
Ο τ. δήμαρχος Αντ. Τούντας όμως είχε στηρίξει την πρό-

ταση για Ψυττάλεια στο προηγούμενο Δ.Σ. ενώ αυτή τη

φορά ψήφισε υπέρ του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.

Τέλος ξεκίνησε ο προεδρος Κων/νος Γκίκας την ψηφοφο-

ρία, αλλά ο κόσμος από κάτω δεν είχε ακούσει τι ακριβώς

ψηφίζανε και ξεσηκώθηκε φωνάζοντας. Διακόπηκε η ψη-

φοφορία και ο πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόταση που είχε

τεθεί σε ψηφοφορία και είναι η επικαιροποίηση την υπ’ αρ.

13/2011 απόφασης του Δ.Σ., προσθέτοντας ένα νέο πλαί-

σιο συγκεκριμένων προσεγγίσεων. 

Αννα Μπουζιάνη

Τελικός αποδέκτης αποχέτευσης 

το Πλατύ Χωράφι στα Σπάτα - Αρτέμιδα
Επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης με τροποποίηση της μελέτης

Καταγγέλει το δελτίο τύπου

ο πρόεδρος του Τοπικού

Συμβουλίου Σπάτων

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σπά-

των, Σωτήριος Γιαννάτος, καταγγέλει την πλειοψηφία,

από την οποία προέρχεται, για ανακρίβειες, παραπλάνηση

του Δημοτικού Συμβουλίου και αδικίες και ψεύδη!

Χαρακτηρίζει το δελτίο τύπου “κατάπτυστο” ιδιαίτερα

στην παράγραφο που σημειώνει: «Με ιδιαίτερη ευθύνη και
αποφασιστικότητα οι 16 σύμβουλοι, που στήριξαν τεκμη-
ριωμένα και καθοριστικά την εισήγηση της Δημοτικής
Αρχής έβαλαν ένα τέλος στην υποκρισία και τον λαϊκισμό
και άνοιξαν με την στάση τους έναν δρόμο για την ανά-
πτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προ-
στασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής», και ζητάει

από το Δήμαρχο να ανακαλέσει: «το δελτίο τύπου περιέ-
χει ανακριβή στοχιεία, για την “τεκμηριωμένη” ψήφο τω ν
16 συμβούλων. Ολοι ακούσαμε τις έωλες και ανύπαρκτες
τοποθετήσεις επί του θέματος των ομιλησάντων», σημει-

ώνει ο Σ. Γιαννάτος.

Σημειωτέτον ότι το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα ψήφισε

την πρόταση για Ψυττάλεια και όχι το Πλατύ Χωράφι.
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“Περικαλλείς κήποι στο Βυζάντιο”
Ανανεωμένη έκδοση της Βούλας Λαμπροπούλου*

Το βιβλίο της Βούλας Λαμπροπούλου με τίτλο “Περικαλλείς κήποι στο Βυζάντιο” επανεκ-

δόθηκε το 2011 (πρώτη έκδοση το 2006) από τις εκδόσεις Παπαδήμα.

Αναφέρεται στους κήπους και τα άνθη  που χρησιμοποιούσαν στις γιορτές οι Αρχαίοι Ελ-

ληνες “τα Ανθεστήρια” και που είχαν μια αφετηρία· την αναζήτηση και τη σύνδεση του

ανθρώπου με το μεγάλο αίνιγμα του Σύμπαντος. 

Μέσα στις δώδεκα ενότητες του βιβλίου έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές πληροφορίες

για τους κήπους (ανακτορικούς, αναψυχής, μοναστηριακούς, ευαγών ιδρυμάτων κ.ά).

Ακόμη θέματα που αφορούν τον προσανατο-

λισμό των κήπων, τις εδαφοκλιματικές τους

συνθήκες, τη συμμετρία, τη θέα, τα χρώματα

και τις ευωδιές των ανθέων, αλλά και τα αι-

σθήματα που προκαλούν. 

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών Γεώργιος Σαρλής, έκανε την παρου-

σίαση του βιβλίου, από την οποία δημοσι-

εύουμε απόσπασμα.
«Προσωπικώς εκτιμώ το ισχυρό επιστημονικό
βάθρο της συγγραφέως, που αντιπροσωπεύει σο-
βαρή επιστήμονα, η οποία πέραν των φιλολογικών
ιστορικών και αρχαιολογικών της ενδιαφερόντων,
έχει και άλλες αναζητήσεις, ακι άλλες ανησυχίες
και άλλα ενδιαφέρονται, με επίκεντρο όλων αυτών

τα φυτικά είδη που φέρουν πληθώρα μεμονωμένων ή σε ταξιανθίες ανθέων. Εξ’ αλλου τα άνθη, είναι
το βλάστημα εκείνο που περιλαμβάνει τα αναπαραγωγικά  όργανα με τα οποία ο Δημιουργός και
μέγας Καλλιτέχνης συνεχίζει το έργο του στον κόσμο των φυτών, επιτυγχάνοντας έτσι τη διατή-
ρηση του φυτικού γενετικού υλικού του πλανητή.
Σε μια εποχή που αδιαφορεί για την πνευματική αναζήτηση, σε μια εποχή βίας, σε μια εποχή που η
γλώσσα χειμάζεται και σε μια εποχή που η εικόνα μας πολιορκεί, η συγγραφεύς με ειδική ικανότητα
δύναται να ξεχωρίζει μέσα στο σύνολο, εκείνο το συγκεκριμένο είδος που προκαλεί την προσοχή.
Και τούτο γιατί η γυναικεία ματιά είναι μια φυσική ροπή που ξεκινά από την ιδιαιτερότητα ςτης φύσης.
Η γυναίκα κοιτά αλλιώς τον κόσμο και όλα μέσα από τη ματια της παίρνουν άλλη διάσταση».

* Η Βούλα Λαμπροπούλου σπούδασε στο Παν/μιο Αθηνών φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία. Στο University Col-

lege London έκανε Post Doctoral Studies research με θέμα: The Meaning of Harmony in Greek Thought from Homer

to Aristotle. Ελαβε 12 υποτροφίες από 9 χώρες. Σπούδασε και δίδαξε σε πολλά αμερικανικά Πανεπιστήμια.

Comic «Οδύσσεια 2012»
Βράβευση του 2ου Γυμνασίου Κρωπίας

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου συμμετείχε στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργάνωσε

το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, για να δη-

μιουργηθεί το comic με τίτλο «Οδύσσεια 2012», όπου ο Οδυσσέας εμφανίζεται από μία

τρύπα χωροχρόνου και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την Τρόικα και τους Μνηστήρες. Με

τη βοήθεια του Τηλέμαχου σώζει τη σύγχρονη Ελλάδα-Πηνελόπη και πετυχαίνει το

στόχο του. Η βρά-

βευση του σχολείου

είναι σημαντική, ιδιαί-

τερα γιατί οι μαθητές

του διακρίθηκαν ανά-

μεσα σε πολλά γυ-

μνάσια, ιδιωτικά και

δημόσια της χώρας.

Η απονομή των βρα-

βείων έγινε το 17/3

στο Γαλλικό Ινστι-

τούτο, όπου παρα-

βρέθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, μαζί με την καθηγήτριά τους Πολυξένη

Ρεντζεποπούλου, που επάξια παίρνει κι αυτή βραβείο μαζί με τους μαθητές της.

Τα παιδιά που συμμετείχαν:

Ευγενία Κύριο, Χριστίνα Μαράι, Θεοδώρα Μαβραγάνη, Βάσω Τσέλα, Σοφία Παπαμι-

χάλη, Όλτα Μπαράι, Ντομίνικα Ντιμέρσκα, Γιάννης Παπαχρήστου, Αντώνης Ντούνης,

Αρετή Πάλλη, Χριστίνα Νικολού, Γιάννης Μίχας, Μάρκος Νγγέλο, Λισέν Μπούζι, Γιώρ-

γος Κοντόπουλος, Γιώργος Δήμας, Αλεξάνδρα Αγγελή, Ανδριάνα Κίτσιου, Ελεονόρα

Δήμα, Μαρία Κώνστα, Δανέζης Αλέξανδρος, Στεφανία Γιάγκου και Γκολιάς Κων/νος

Σ.Σ.: Η Ελλάδα είναι γεμάτη τέτοια αστέρια, αλλά πολλές φορές δεν τα αφήνουμε να
...λάμψουν.

Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδε-

μόνων των Δημοσίων Σχολείων Δήμου

Παλλήνης συναντήθηκε ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης, έπειτα από πρόσκληση που τους

απηύθυνε. 

Στη συνάντηση ο Δήμαρχος  και η Ένωση

Συλλόγων Γονέων, βρήκαν πολλά κοινά

σημεία και ίδια  διεκδικητική κατεύθυνση

απέναντι στη δαιδαλώδη Δημόσια Διοί-

κηση. 

Ζήτησε δε από τα μέλη της Ένωσης να

είναι αρωγοί στις προσπάθειες που κάνει

ο Δήμος για την επίλυση μικρών ή μεγά-

λων ζητημάτων της Εκπαιδευτικής Κοινό-

τητας του Δήμου. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε πνεύμα απόλυ-

της συνεργασίας

και κατανόησης

και έληξε με την

δέσμευση όλων

πως από κοινού

θα γίνει ό,τι είναι

εφικτό ώστε να

επιλυθούν τα

όποια ζητήματα

απασχολούν τα

σχολεία του

Δήμου. 

Στη συνάντηση,

παρευρέθησαν  η

Αντιδήμαρχος Ει-

ρήνη Κουνενάκη

(Κοινωνικής Πο-

λιτικής και Παιδείας), η Κατερίνα Παπανι-

κολάου (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και  ο Άγγε-

λος Λιακόπουλος Πρόεδρος Σχολικής Επι-

τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πράξη έκαναν, τους στίχους

του Γ. Ρίτσου «Αν όλα τα παι-

διά της γης …», με τη συμμε-

τοχή τους  τα παιδιά του

Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας

και του Παιδικού χωριού SOS

Βάρης σε μια συγκινητική

μουσική εκδήλωση που διορ-

γάνωσε στο πλαίσιο του εθε-

λοντισμού και της κοινωνικής

αλληλεγγύης το Δημοτικό

Ωδείο Γλυφάδας.

Τα παιδιά ένωσαν τις φωνές

τους και ερμήνευσαν έργα

μεγάλων Ελλήνων συνθε-

τών και ποιητών στέλνον-

τας με το δικό τους τρόπο

το μήνυμα ότι “η μουσική

ενώνει όλα τα παιδιά”.

Την «αυλαία»  της εκδήλω-

σης, καλωσορίζοντας τα

παιδιά του χωριού SOS

Βάρης, άνοιξαν με ομιλίες

τους  ο διευθυντής του

Ωδείου  Δ. Κεχρής και η το-

μεάρχης Λένα Μαυρακάκη

συντονίστρια της διοργάνω-

σης,  η οποία αναφέρθηκε

στη σημασία του εθελοντι-

σμού  και στη συνέχεια το

λόγο έλαβαν ο διευθυντής

του παιδικού χωριού SOS

Βάρης Π. Παπαδάκης και η

παιδίατρος  Α. Λουτράδη,

μέλος του ΔΣ του χωριού

SOS και τέως διευθύντρια

του νοσοκομείου Παίδων,

ευχαριστώντας το Ωδείο

και το Δήμο για την πρωτο-

βουλία αυτή.

Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκ-

κορης κατά την ομιλία του

συνεχάρη το ανθρώπινο

δυναμικό του Ωδείου Γλυ-

φάδας για τη διοργάνωση

της μουσικής βραδιάς

καθώς και τους εκπροσώ-

πους του χωριού SOS για

το σημαντικό έργο τους και

μεταξύ άλλων τόνισε

«είναι ιδιαίτερη χαρά για
εμάς να φιλοξενούμε τα
παιδιά του Παιδικού χωριού
SOS Βάρης. Τα παιδιά της
διπλανής μας πόρτας. Είναι
δικά μας παιδιά και είμαστε
στη διάθεση τους να συνε-
χίσουμε την προσπάθεια και
με άλλες πρωτοβουλίες
γιατί τα παιδιά, όλα τα παι-
διά είναι το μέλλον μας».
Τιμώμενο πρόσωπο της

βραδιάς ήταν η εθελόντρια

μητέρα Σεβαστή Μόσχου,

στην οποία ο Δήμαρχος

απένειμε πλακέτα προς

αναγνώριση του έργου της.

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφά-

δας προγραμματίζει τις ημέ-

ρες του Πάσχα επίσκεψη

κοινωνικής αλληλεγγύης

στο Παιδικό Χωριό SOS

Βάρης.
Γιάννης Κουρδομένος

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB

“αν όλα τα παιδιά της γης...”
Εκδήλωση του Ωδείου Γλυφάδας με το Παιδιό χωριό SOS

Ο Δήμαρχος Παλλήνης   και η Ένωση Γονέων

συμπορεύονται στα προβλήματα παιδείας
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Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας για το

2012 κατά πλειψοηφίαν στη δημο-

τική συνεδρίαση Πέμπτη 29 Μαρ-

τίου. 

Η καθυστέρηση της κατάθεσής

του όπως ελέχθη στο Δ.Σ. οφείλε-

ται στην τιτάνια προσπάθεια που

κατέβαλαν πολιτική ηγεσια και

υπηρεσίες μαζί, προκειμένου να

αποτυπώσουν με όσο το δυνατόν

μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία

που αφορούν τα έσοδα και τις δα-

πάνες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου

αναφέρθηκε στα στοιχεία του χρό-

νου που πέρασε και τι επιδιώκει

και ελπίζει να πετύχει τη φετεινή

χρονιά 2012.

Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα

52,8εκ.€ έναντι 61,1 εκ. € του

2011 και υπερψήφισε στο σύνολό

του από την πλειοψηφία, ενώ η

μειοψηφία  τον καταψήφισε. 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου,

στην εισήγησή του εξήγησε ότι οι

προβλέψεις τους «δεν στηρίζονται
σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά
βασίζονται, στα θετικά απολογι-
στικά δεδομένα του 2011». Τόνισε

ότι περιόρισαν σημαντικά τις δα-

πάνες τον προηγούμενο χρόνο και

αύξησαν τα έσοδα: «πληρώσαμε
παλιές οφειλές του Δήμου ύψους
5 εκ. €, καταφέραμε να πετύχουμε
ένα ποσοστό υλοποίησης του προ-
ϋπολογισμού της τάξης του 55%.
Κι όλα αυτά, σε μια εποχή, που οι

κρατικές ενισχύσεις περιορίζονται
δραστικά ..», εξήγησε ο Δήμαρχος

και κατέληξε: 

«Οι προτεραιότητές μας, στο-
χεύουν  σε απορρόφηση Κοινοτι-
κών Πόρων μέσω ΕΣΠΑ για έργα
Υποδομής στο Δήμο μας όπως:

• Χρηματοδότηση των Παιδικών
Σταθμών και ΚΔΑΠ.

• Παρεμβάσεις στο κεντρικό Δη-
μαρχιακό μέγαρο

• Χρηματοδότηση για την κατα-
σκευή Παιδικού Σταθμού στην Αρ-
τέμιδα  

• Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου
για την ωρίμανση έργων καθώς και
για δράσεις που αφορούν στο
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής   

Με πρωτοβουλία του Δήμου

Μαρκοπούλου, της Αντιδη-

μάρχου Παιδείας Μαρίας

Κιμπιζή και του υπεύθυνου

Πολιτικής Προστασίας Δημ.

Συμβούλου Άγγελου

Ρούσση, διοργανώθηκε για

πρώτη φορά ενημέρωση -

παρουσίαση, για θέματα αν-

τιμετώπισης σεισμού και

πυρκαγιάς, σε Δημοτικά και

Γυμνάσια, στο Μαρκόπουλο

και το Πόρτο Ράφτη, την

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012.

Η εκπαιδευτική δράση

πραγματοποιήθηκε, μετά

την άμεση ανταπόκριση της

Διοίκησης Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής,

σε σχετική πρόσκληση της

Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου, με την παρουσία

του Διοικητή, Αρχιπύραρ-

χου Μιχάλη Μαθιουδάκη,

του Προϊσταμένου Γρα-

φείου Πυρασφάλειας, Επι-

πυραγού Γιάννη

Αντωνόπουλου, μόνιμων

συναδέλφων πυροσβεστών

και της Αρχηγού της Εθε-

λοντικής Ομάδας Πολιτικής

Προστασίας Δήμου Μαρκο-

πούλου  Μαρίας Χασάπη.

Κατά την επίσκεψη του

εξειδικευμένου προσωπι-

κού της Πυροσβεστικής και

της Εθελοντικής Ομάδας

στο 1ο Γυμνάσιο και 2ο Δη-

μοτικό Μαρκοπούλου και

στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό

Σχολείο Πόρτο Ράφτη, μα-

θητές και εκπαιδευτικοί,

είχαν την ευκαιρία να ενη-

μερωθούν για το ρόλο και

το έργο της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας, τη λήψη μέτρων

προστασίας και τους τρό-

πους αντιμετώπισης πυρκα-

γιάς και σεισμού.

Πραγματοποιήθηκε επίσης

παρουσίαση της λειτουρ-

γίας και χρήσης πυροσβε-

στήρα, με πρακτική μάλιστα

εξάσκηση μελών του εκπαι-

δευτικού προσωπικού στην

κατάσβεση φωτιάς, σε

ελεγχόμενη εστία. Εχει

προγραμματιστεί αντί-

στοιχη εκπαιδευτική επί-

σκεψη, στο 4ο Δημοτικό

Μαρκοπούλου.

Προγραμματίζονται επίσης

πρόσθετες δράσεις, που

αφορούν την επίσκεψη των

σχολείων στην Πυροσβε-

στική Υπηρεσία Μαρκοπού-

λου, όπως και η

πραγματοποίηση και καθιέ-

ρωση ασκήσεων εκκένωσης

στις σχολικές μονάδες της

περιοχής.

Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για

βιολογική κτηνοτροφία
Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ το Δήμου Κρωπίας

ενημερώνει τους παραγωγούς του Κορωπίου, τους παρα-

γωγούς Κορωπίου, ότι δόθηκε παράταση στην καταλη-

κτική ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτρο-

φίας,  από 30-03-2012 σε 30-04-2012.

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο Γ.Γ.Α. Κορω-

πίου, καθώς και στο διαδίκτυο (Α.Δ.Α.: ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ).

Πληροφορίες: Κατέχης Ν. - Χατζηπέτρος Γ.

Τηλέφωνο: 2106625596

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ  

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Ανεξάρτητων Πο-

λιτών-ΣΠΙΘΑ, συζήτησε το θέμα των εκλογών – που εικά-

ζεται ότι θα προκηρυχθούν για τις 29 Απριλίου ή τις 6

Μαΐου -  μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις

επιστολές του ιδρυτή του Κινήματος μας Μίκη Θεοδω-

ράκη.

Οι επικείμενες εκλογές, εφόσον  τελικά γίνουν, θα έχουν

κρίσιμη ιστορική σημασία. Η τρόικα επιδιώκει στις εκλο-

γές  αυτές την τρίτη νίκη της. 

Πέτυχε με το μνημόνιο  τον οικονομικό αφοπλισμό της

Ελλάδας, με την δανειακή τον νομικό  και στις εκλογές

επιδιώκει τον πολιτικό της αφοπλισμό. 

Θέλει να εκμεταλλευθεί τυχόν εκλογική νίκη των μνημο-

νιακών  κομμάτων, προκειμένου να νομιμοποιήσει εκ των

υστέρων τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, που

υπερψηφίστηκαν  πραξικοπηματικά .

Οι προσεχείς εκλογές υπό τις συνθήκες αυτές, τείνουν να

πάρουν τον χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το μνημόνιο

και τις δανειακές.

Είναι ιστορικές οι ευθύνες των κομμάτων, κινημάτων και

ατόμων που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να συγκροτή-

σουν ένα ενιαίο αντιμνημονιακό μέτωπο, παρά τις άοκνες,

πολύμηνες, επίμονες και υπομονετικές προσπάθειες και

πρωτοβουλίες του Μίκη Θεοδωράκη και του ΚΑΠ-Σπίθα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες το ΚΑΠ-Σπίθα  δεν θα συμμετά-

σχει στις επικείμενες εκλογές.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες  να ψηφίσουν μαζικά, το

κόμμα, κίνημα ή σχηματισμό που θεωρούν ότι έχει την πιο

συνεπή αντιμνημονιακή στάση στην επικείμενη εκλογική

αναμέτρηση. Η αποχή το λευκό και το άκυρο ευνοούν τα

κόμματα του μνημονίου.

Το Κίνημα θα συνεχίσει, καθημερινά την προσπάθεια του,

να αποκαλύπτει τον ρόλο των κομμάτων της εξουσίας  και

του μαύρου μετώπου και να χτίσει το Πανεθνικό Παλλαϊκό

Μέτωπο  ενάντια στην πολιτική των μνημονίων,  μέσα από

το κίνημα Αντίστασης και εκδηλώσεις, Αλληλεγγύης και

Πολιτισμού σε κάθε γωνιά της χώρας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτου  Κ.Α.Π. – Σπίθα

Αξιόπιστος ο προϋπολογισμός του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας
χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη

Ανατ.Αττικής Χρυσάνθης Κισκήρα πραγματοποι-

ήθηκε (Τετάρτη 28 Μαρτίου), η συνεδρίαση του

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

με θέματα: α) τα προληπτικά μέτρα για την αντι-

μετώπιση των δασικών πυρκαγιών β) την εφαρ-

μογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων

και γ) τις δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και την

αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμού.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν όλοι οι εμπλεκομενοι ορ-

γανισμοί, φορείς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π. Ε.

Ανατ. Αττικής.

Η Αντιπεριφερειάρχης στην εισήγηση της ανέφερε μεταξύ

άλλων: 

«Το περσινό καλοκαίρι δουλέψαμε όλοι μαζί,
ο καθένας από τη δική του θέση,  σαν μία
ομάδα και οπωσδήποτε βαδίσαμε με συντο-
νισμένο σχέδιο. Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέ-
πει να βαδίσουμε με οργανωμένο σχέδιο και
για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και
φέτος. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπάρξει
καμία πυρκαγιά, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο
είναι ανέφικτο.
Γι΄ αυτό κι εμείς θα προχωρήσουμε βάσει
συγκεκριμένης στρατηγικής συνεργασίας,
ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατόν
αποτέλεσμα. Οι καιροί είναι δύσκολοι και θα
πρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες
και συντονισμένες ενέργειες για την πρό-
ληψη καταρχάς και φυσικά και την καταστολή
των πυρκαγιών, όπου θα υπάρξει πρόβλημα.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε
πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκα-
γιών. Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ξεκινή-
σαμε έγκαιρα  την προετοιμασία και τον συντονισμό των
ενεργειών μας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών.
Βεβαίως, το γενικό πρόσταγμα για την κατάσβεση των πυρ-
καγιών έχει η Πυροσβεστική υπηρεσία, συνεπικουρούμενη
όμως από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο
Σ.Ο.Π.Π. Με τη  στενή συνεργασία όλων και καταρτίζοντας
συγκεκριμένο σχέδιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά και φέτος τους κινδύνους από την εκδή-
λωση  των δασικών πυρκαγιών.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η πρόληψη. Έτσι,  θα πρέπει
και οι πολίτες από τη μεριά τους να ευαισθητοποιηθούν, να
συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών
και να μην προχωρούν στην καύση ξερών χόρτων καθ’ όλη
την αντιπυρική περίοδο. Όλοι οι πολίτες οφείλουν να επι-
δείξουν υπευθυνότητα, να θεωρούν τα δημόσια δάση δική
τους περιουσία και σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί, όλοι
να τρέξουμε να βοηθήσουμε και εθελοντές και υπηρεσίες.»

Η Χρ. Κισκήρα ανέφερε τα θέματα που χρήζουν άμεσης αν-

τιμετώπισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων:

― Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

― Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτά-

σεων

― Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου.

― Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη

λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών

Απορριμμάτων που ανήκουν στους Δήμους.

― Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την

εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμέ-

νης έκτασης στην ύπαιθρο.

― Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες.

― Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη

διάθεση υλικών και μέσων.

― Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασι-

κής πυρκαγιάς.

― Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Ορ-

γανώσεων - Οργάνωση Εθελοντισμού σε επίπεδο

Δήμων.

Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή που έχει υποφέρει και

έχει θρηνήσει θύματα από σεισμό αλλά σε κάθε περίπτωση,

όπου και να εκδηλωθεί σεισμός, θα πρέπει να είμαστε όλοι

προετοιμασμένοι για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων

από το φαινόμενο αυτό. Κατά τη συνεδρίαση, έγινε εκτε-

νής συζήτηση και για τις απαιτούμενες ενέργειες λόγω σει-

σμού, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

― Προσεισμικός έλεγχος σε δημόσια και κοινωφελούς

χρήσης κτίρια

― Ενημέρωση - εκπαίδευση πληθυσμού, υπηρε-

σιών και ειδικών ομάδων ( εθελοντές, παιδιά,

ΑΜΕΑ)

― Καθορισμός και έλεγχος ασφαλών χώρων

συγκέντρωσης και καταφυγής των πολιτών 

― Προγραμματισμός της μεταβατικής στέγασης

των πληγέντων (άμεση και προσωρινή στέγαση)

― Προγραμματισμός ασκήσεων επί χάρτου ή επί

πεδίου με τις οποίες επιτυγχάνεται η αποσαφή-

νιση των αρμοδιοτήτων, η εκπαίδευση εμπλεκο-

μένων και η αποτελεσματικότητα των σχεδίων

έκτακτης ανάγκης

― Σχεδιασμός σταδίων επιχειρήσεων (αναγγε-

λία σεισμού, εκτίμηση συνεπειών, κινητοποίηση

δυνάμεων έρευνα και διάσωση, περίθαλψη).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αν.

Αττικής ανέφερε το σύνολο των ενεργειών που θα πρέπει

να κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς (Δήμοι – Τροχαία –

Εθελοντές – ΔΕΗ - ΟΣΕ) για την προετοιμασία  και επισή-

μανε την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ Εθελον-

τών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αναφέρθηκε στους

κινδύνους από σεισμούς και τόνισε ότι το μεγαλύτερο

βάρος της άμεσης επέμβασης έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι και

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμα-

σμένοι ώστε να έχουν άμεση ανταπόκριση και αποτελε-

σματικότητα σε περίπτωση σεισμού. 

«Είμαι αισιόδοξη, ότι και κατά τη φετινή θερινή περίοδο θα
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τυχόν πυρ-
καγιές. Είμαστε σε ετοιμότητα, ξεκινήσαμε έγκαιρα.

Συντονισμός Πολιτικής Προστασίας Ανατ. Αττικής 

εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου
Κατεγράφησαν οι προτεραιότητες 

και τα προληπτικά μέτρα για προστασία 

από τις πυρκαγιές και την αντισεισμική θωράκιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6/04/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 48807

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063533

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), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 175/12 Απόφαση Αντι-

περιφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υπό

μηχανολογική και κτιριακή εγκατάσταση Οινοποιείου, της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑ-

ΛΑΝΔΡΑΚΗ, το οποίο θα εγκατασταθεί στην επαρχιακή οδό Μαρκοπού-

λου-Βραυρώνας θέση ΠΟΛΕΜΕ, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης

Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω από-

φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-

φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6/04/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 48816

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063533

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), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. οικ.1092/12 Απόφαση

Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του

εργαστηρίου γραφικών τεχνών-τυπογραφείου της ‘’ABK PRINT.GR

Μ.Ε.Π.Ε.’’, που βρίσκεται στην οδό Σωτ. Γκρίτση 18 στις Αχαρνές, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω απόφα-

σης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέ-

ρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συσκέψεις με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του Δήμου Καλυ-
βίων, έγιναν κατ’ επαναληψιν
στο Νοσοκομείο Γεννηματάς,
για την  επίλυση των προβλη-
μάτων λειτουργίας του Κέν-
τρου Υγείας Καλυβίων, όπως
αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Σαρωνικού (66/7-3-
2012).
Μετά τις συζητήσεις κατέλη-
ξαν στα παρακάτω, τα οποία
αν δεν υλοποιηθούν μέχρι
τέλος Μαρτίου, όπως τόνισε ο
Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο
Δήμος και οι κάτοικοι της πε-
ριοχής θα προβούν σε παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας και
κινητοποιήσεις.
― Να παραταθούν οι συμβά-

σεις των ιατρών του Κέντρου
Υγείας Καλυβίων Κρανιά και
Πουλόπουλου για ένα επι-
πλέον έτος,
― Να στελεχωθεί το Κέντρο
Υγείας Καλυβίων με ειδικευό-
μενους ιατρούς,
― Να επισκέπτονται το Κ.Υ.
Καλυβίων ιατροί δύο επιπλέον
ειδικοτήτων και συγκεκριμένα
ορθοπεδικός και οφθαλμία-
τρος σε 15ήμερη βάση και
― Να γίνει παρέμβαση από τις
διοικήσεις των δύο εμπλεκό-
μενων Νοσοκομείων, ώστε να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
για την απόσπαση στο Κ. Υ.
Καλυβίων δύο ιατρών από τα
ΚΥ Λυγουριού και Δοβρένας.

Συσκέψεις για το Κέντρο Υγείας Καλυβίων
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Ισολογισμοί Προσκλήσεις
Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655

www.ebdomi.com

ΑΔΑ: Β4Ω9ΩΛΝ-43Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρκόπουλο     21-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 4274 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 434.300,09 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :
Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά  για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογι-
σμού δαπάνης 434.300,09 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
2/2012 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Π.Δ
60/2007 , το Ν.2286/95, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτι-
κές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ αριθμ 2/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που
θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας .
Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή
και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσο-
στό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέ-
της , αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς
προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κα-
τακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που κα-
λύπτεται από την εγγύηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020167. 

Ο Δήμαρχος

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,   117 43 Αθήνα - Τηλ : 213 206 3 776       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Συντή-
ρηση της Επαρχιακής Οδού 1», με προϋπολογισμό  500.000,00 ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08/05/1212 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην 1η, 2η και 3η
(υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
3. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας). 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9781.05.011). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 8.042,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει
να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 236.960,20€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ,  απρόβλεπτα 15%
41.941,96€, αναθεώρηση 4.449,07 €, Φ.Π.Α. 93.495,93€ και άσφαλτος
απολογιστικά 80.500,00€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε πέντε (5) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για
διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πλη-
ροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005318, FAX επικοινωνίας 210 6032993,
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Ψαρομιχαλάκης Γ. κα Κηπουρού
Δ. όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν
τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμ-
πλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 03/05/2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,   117 43 Αθήνα - Τηλ : 213 206 3 776       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρ-
θρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδι-
κού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπές
εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής έτους 2012», με προϋπολογισμό  3.500.000,00 € (ΕΥΡΩ) με ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην 3η, 4η και 5η
(υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
3. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 55.166,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας
πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 1.900.000,00€, χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 342.000,00€, απρό-
βλεπτα 15% 336.300,00€, άσφαλτος απολογιστικά 180.000,00€, αναθε-
ώρηση 87.228,46€ και Φ.Π.Α. 23% 654.471,54€. 
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για
διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
11. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας .Α.Α.,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2005325, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδια υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Ε. Νιργιανάκη (ή κ. Ο. Κοτσίνα) όπου οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της
δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 17/05/2012. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

Βαθμός      Ασφαλείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 02/04 /2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.   Πρωτ          88
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Σαρωνικού
Δ/νση  Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Ελευθερίου Σταμάτης Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337 - Email : info@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛ-

ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Πρόχει-

ρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολο-

γίου και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την

εκτέλεση της υπηρεσίας "Οργάνωση εκδρομών μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές

πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έτους 2012", ενδεικτικού προ-

ϋπολογισμού 54.880,00€ πλέον ΦΠΑ 13%.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και

με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80, του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την 20/2012

απόφαση του Δ.Σ. και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνι-

κού για τη σχετική υπηρεσία

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βα-

ρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού στο

Κ.Α: 15-6413.001

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 18/04/2012 και

ώρα ώρα10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών)

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5%) επί

του προϋπολογισμού σε 3.110,00€, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους

και πρέπει να απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστα-

σίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού και να

βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας

συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης  της υπηρεσίας

, υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγ-

γύηση  καλής εκτέλεσης ,για το ποσό 5% της αξίας της μελέτης με ΦΠΑ,

μη υπολογιζόμενης της επιτευχθείσας εκπτώσεως.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-

σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολο-

γητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-

μενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται

αριθμητικώς και ολογράφως 

Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως

και στις 31/12/2012.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα γίνει σε όποιον προσφέρει οικονομικό-

τερη προσφορά εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προ-

σφορά του πληροί τους  όρους  της συνημμένης μελέτης , με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στο

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Τα στοιχεία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι μία εργάσιμη

ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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 σοβα-

ρές προτάσεις. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

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

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της

ΕΦΗΣ το γένος ΗΛΙΑΔΟΥ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ

και κατοικεί στην ΚΥΠΡΟ και η ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΗ του ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ και της ΚΑΤΙΑΣ, το γένος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην ΚΥΠΡΟ και κατοικεί στην ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ,

θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.

ΓΑΜΟΙ

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υπεύθυνα 
εχέμυθα
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας 

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μία πάθηση του κεντρικού

τμήματος του αμφιβληστροειδούς που συναντάται συνήθως

σε άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Ο αμφιβληστροειδής είναι η φωτοευαίσθητη επιφάνεια του μα-

τιού κάτι αντίστοιχο του φιλμ, είναι δηλαδή το κομμάτι του μα-

τιού που είναι υπεύθυνο να συλλαμβάνει την εικόνα και εν

συνεχεία να την μεταδίδει στον εγκέφαλο. Εν αντιθέσει με το

φιλμ που έχει την ίδια ανάλυση σε όλη του την επιφάνεια ο

αμφιβληστροειδής είναι πολύ ευαίσθητος κεντρικά και λιγό-

τερο περιφερικά. Αυτό το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροει-

δούς ονομάζουμε ωχρά κηλίδα και αποτελεί το τμήμα που

επηρεάζεται κατά την συγκεκριμένη πάθηση.

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς

και χάρη σε αυτήν ο άνθρωπος βλέπει με λεπτομέρειες στο

κέντρο του οπτικού πεδίου του. Όσο η ασθένεια προχωρά, μια

σκοτεινή κηλίδα στο κέντρο των ματιών γίνεται ολοένα μεγα-

λύτερη κι έτσι η όραση γίνεται όλο και πιο αδύναμη, κάνοντας

δύσκολο έως αδύνατο το διάβασμα, την οδήγηση, την ανα-

γνώριση των άλλων ανθρώπων κ.λ.π.

Η νόσος της ωχρής κηλίδας πλήττει περίπου ένα στα 50 άτομα

άνω των 50 ετών και ένα στα πέντε άνω των 85 ετών. Η ακρι-

βής αιτία της είναι άγνωστη, όμως παράγοντες αυξημένου κιν-

δύνου είναι το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η υψηλή πίεση του

αίματος και η κληρονομικότητα. Όσο ο πληθυσμός γερνάει

στις ανεπτυγμένες χώρες, η εκφύλιση της ωχρής κηλίδας ανα-

μένεται να εξαπλωθεί πολύ περισσότερο.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) αποτελεί τη συ-

χνότερη αιτία απώλειας όρασης σε ασθενείς άνω των 65 ετών

μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και

της Ελλάδας.  Λαμβανομένης υπόψη της μέσης αύξησης της

επιβίωσης στον πληθυσμό, η ΗΕΩ τείνει να λάβει επιδημικές

διαστάσεις, γεγονός που πέρα της δεδομένης επίπτωσης στη

ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων φορτίζει επικίνδυνα τα οικο-

νομοτεχνικά δεδομένα των ασφαλιστικών μας ταμείων.

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει αρκετούς τροπο-

ποιήσιμους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΗΕΩ, πάνω

στους οποίους η ιατρική κοινότητα έχει εστιάσει όλες τις προ-

σπάθειες "πρόληψης" της πάθησης. Το κάπνισμα, η «καθι-

στική» ζωή και η δίαιτα του "δυτικού κόσμου" που

συνεπάγονται αυξημένο δείκτη μάζας-σώματος, καθώς και η

απροστάτευτη έκθεση στο υπεριώδες -κυρίως- φάσμα της

ηλιακής ακτινοβολίας έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν σημαν-

τικά τον κίνδυνο εμφάνισης της ΗΕΩ.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι καπνίζουν ή δε φο-

ρούν γυαλιά ηλίου σε μια χώρα ηλιόλουστη όπως η Ελλάδα

θα εμφανίσουν ΗΕΩ, ή -το αντίθετο- πως όσοι γυμνάζονται και

τρώνε υγιεινά δεν θα χάσουν ποτέ όραση από ΗΕΩ... Ο κλη-

ρονομικός παράγοντας φαίνεται ότι διαδραματίζει εξίσου ση-

μαντικό ρόλο τόσο στην πιθανότητα εμφάνισης, αλλά και στη

βαρύτητα της εξέλιξης της πάθησης.

Ο κληρονομικός αυτός παράγοντας εκφράζεται μέσω του γε-

νετικού μας υλικού, της βιοχημικής δηλαδή "πληροφορίας"

(DNA) που καθορίζει σε γενικές γραμμές τη κατασκευή των

κυττάρων μας και εν γένει του οργανισμού μας. Κάθε τμήμα

αυτής της "πληροφορίας" που αφορά ένα συγκεκριμένο χα-

ρακτηριστικό μας (π.χ. το χρώμα των ματιών μας) λέγεται γο-

νίδιο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένες

μεταλλάξεις -παραλλάγες δηλαδή στη δομή της "πληροφο-

ρίας"- σε συγκεκριμένα γονίδια που επηρεάζουν την εμφάνιση

της ΗΕΩ. Κάποιες από τις μεταλλάξεις αυτές (C2, BF) "προ-

στατεύουν" τον ασθενή από την εμφάνιση ΗΕΩ, ενώ άλλες

(CFH, LOC) αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ΗΕΩ.

Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιδημιολογικών

παραγόντων κινδύνου που αναφέραμε παραπάνω (π.χ. κάπνι-

σμα) και του γενετικού μας υλικού (συγκεκριμένα γονίδια -

"δείκτες") είναι αυτή που θα καθορίσει το αν θα εμφανίσουμε

ΗΕΩ, αλλά και το πότε και πώς θα νοσήσουμε. Ίσως να καθο-

ρίσει και το αν θα ανταποκριθούμε στην προτεινόμενη θερα-

πεία σε άλλοτε άλλο βαθμό. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα νεό-

τερα αυτά δεδομένα θεμελιώνουν μια εξατομικευμένη προ-

σέγγιση για τον κάθε ασθενή και την οικογένειά του, και

ανοίγουν καινούργιες προοπτικές στη πρόληψη, διάγνωση και

θεραπεία της ΗΕΩ.

Ο γενετικός έλεγχος της ΗΕΩ μπαίνει πλέον στη καθημερινή

κλινική πρακτική και αφορά ως επι το πλείστον ασθενείς και

συγγενείς με οικογενειακό ιστορικό ΗΕΩ, καθώς και ασθενείς

με συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες προχωρημέ-

νης ΗΕΩ πάντοτε κατά τη κρίση του θεράποντος οφθαλμιά-

τρου. Η αξιολόγηση και αξιοποίηση της γονιδιακής

"πληροφορίας" έγκειται στη συνεργασία του θεράποντος

οφθαλμιάτρου και του κλινικού γενετιστή, αλλά και στη συνε-

χιζόμενη αναπροσαρμογή του εφαρμοζόμενου γενετικού

ελέγχου βάσει των νεότερων επιστημονικών δεδομένων. Η γε-

νετική "πληροφορία" ελέγχεται μέσα από δείγμα αίματος και

σηματοδοτεί ένα νεότερο μοντέλο διάγνωσης και -πιθανώς

μελλοντικά- θεραπείας της ΗΕΩ. 

Χαρώνης Αλέξανδρος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ενζυμο η αιτία;

Ενα ένζυμο ευθύνεται για την ασθένεια της ωχρής κηλίδας

του ματιού. Μια σημαντική αιτία για την εκφύλιση της ωχρής

κηλίδας, που προκαλεί τύφλωση στους ηλικιωμένους, ανακά-

λυψαν οι επιστήμονες. Η εξέλιξη δίνει ελπίδες στους γιατρούς

ότι θα μπορέσουν τελικά να βρουν μια θεραπεία για τη μη ανα-

στρέψιμη μέχρι σήμερα πάθηση, που πλήττει πολλά εκατομ-

μύρια ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας σε όλο τον κόσμο,

αποτελώντας ουσιαστικά την κυριότερη αιτία τύφλωσης στις

ανεπτυγμένες χώρες.

Οι ερευνητές βρήκαν ένα ένζυμο (DICER 1) το οποίο, όταν

σταματά να λειτουργεί, προκαλεί την ασθένεια "ξηρού τύπου"

(τη συνηθέστερη μορφή της νόσου). Η ανακάλυψή τους δη-

μοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, σύμφωνα με το BBC και τη

βρετανική Telegraph.

Ελπίδες για θεραπεία της ηλιακής εκφύλισης της ωχράς κηλί-

δας, προσφέρει ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και τα πανεπιστήμια University of California at Riverside

και Princeton University στις ΗΠΑ.

Μέρος των αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο

επιστημονικό περιοδικό Chemical Biology and Drug Design,

ενώ θετικά και υποσχόμενα πειραματικά αποτελέσματα δο-

κιμών των νέων παραγώγων σε επιθηλιακά κύτταρα του αμ-

φιβληστροειδούς παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο

με θέμα την ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας «Arnold

and Mabel Beckman Initiative for Macular Research Confer-

ence» από τον Καθηγητή Δρα Δημήτριο Μωρίκη.

Στην όλη ανακάλυψη, σημαντική ήταν η συμβολή του ερευ-

νητή Δρα Φανούριου Ταμάμη και του Αναπληρωτή Καθη-

γητή Γεώργιου Αρχοντή, του Τμήματος Φυσικής του

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Την παρούσα περίοδο γίνονται επιπρόσθετες πειραματικές

δοκιμές στα Πανεπιστήμια University of California at River-

side και University of California at Santa Barbara, με σκοπό

την εξεύρεση ακόμη πιο δραστικών φαρμάκων, που βασί-

ζονται σε καινούργιες προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις Σπειρομέ-

τρησης από εθελοντές γιατρούς, όπως είχε προ-

γραμματιστεί στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας

Γέρακα (29/3) και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότη-

τας Παλλήνης (3/4), ενώ στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής

Ενότητας Ανθούσας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

24 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων παραβρέθηκε και ο

Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, που είχε την ευκαιρία να συ-

ζητήσει με αρκετά από τα μέλη του ΚΑΠΗ. Παρόντες

επίσης ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Φώτης

Αβαρκιώτης και ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Δημόπουλος.

Εξετάσεις Σπειρομέτρησης Δωρεάν στα ΚΑΠΗ 

του Δήμου Παλλήνης
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Ο Θεόδωρος Τουμαζάνης και ο Πάνος Μπουντούρης είναι οι μεγάλοι νικητές του αγώνα

γκολφ «Spring Cup 2012» που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ, το περασμένο

Σαββατοκύριακο (31 Μαρτίου-1 Απριλίου) στο γήπεδο της Γλυφάδας. 

«Στην “μνημονιακή” σημερινή κατάσταση και για τον αθλητισμό, καλούμαστε να ξεπερά-
σουμε τα προβλήματα στο σπορ που αγαπάμε και υπηρετούμε, είτε ως ασκούμενοι, είτε
ως παράγοντες. 
Η ομοσπονδία φέτος δεν επι-
χορηγείται από την πολιτεία
αλλά θα βρούμε λύση για να
συμμετάσχει η εθνική μας
ομάδα στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα του Οκτωβρίου»,
τόνισε στην απονομή επά-

θλων ο πρόεδρος της ΕΟΓ,

Πέτρος Δούκας. 

Ο πρώην υφυπουργός υπο-

γράμμισε ότι: «Η χρονιά που
διανύουμε θα είναι, ελπίζω, η
τελευταία “κακή παρένθεση”
και όχι μόνο στον κόσμο των
σπορ».   
Κώστας Λούσης 

περ. «Golf in Greece»

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 25 Μαρτίου το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθη-

νών που διοργανώθηκε  στο  ΝΟΤΚ υπό την αιγίδα της ΕΙΟ.  

Ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας (ΝΑΟΒ)  συμμετείχε με 10 αθλητές. Πολύ καλή εμφάνιση

πραγματοποίησαν ο Τέλης  Αθανασόπουλος και ο Κωνσταντίνος  Χουσιάδας κατα-

κτώντας  την 3η και 4η θέση αντίστοιχα

μεταξύ 130 αγοριών!   

Οι δυο μικροί ιστιοπλόοι του ΝΑΟΒ συ-

νεχίζουν στην τελική φάση της πρόκρι-

σης για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας

Optimist 2012 που θα διεξαχθεί από 17-21 Απρι-

λίου στο ΝΟΚΒ.

“Το βασικότερο  σε ό,τι και να κάνεις στη ζωή  είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις! Με την αγάπη

έρχονται όλα. Η όρεξη για προπόνηση και σκληρή δουλειά, η υπομονή για τις δυσκολίες των αγώ-

νων, ακόμη και το να ξέρεις ότι εσύ θα περνάς πολλές ώρες στο νερό, ενώ θα έρθουν κάποιοι

στους αγώνες να σε κρίνουν κάποιες φορές καθαρά... υποκειμενικά! Θέλει ψυχική δύναμη.

Για μένα στην καθημερινότητα μου υπάρχει ένα

διαρκές τρέξιμο, γιατί έμαθα έτσι από παιδί. Το

χειρότερό μου ήταν να μην έχω τι να κάνω. Αν

και πέρασα έναν πολύ δύσκολο χειμώνα  λόγω

δουλειάς-αφού είμαι δασκάλα σε Δημοτικό Σχο-

λείο στο κέντρο, όπου και μένω- αλλά και προ-

πονήσεων στο ανοιχτό κολυμβητήριο της

Βουλιαγμένης εκτός της απόστασης, αλλά και

του καιρού, όλα πήγαν καλά και φέτος. Αλλά τε-

λικά μετά από τόσα χρόνια αγάπης για το

άθλημα αν δεν το αφήσεις, δεν σε αφήνει κι

αυτό”. Εύη Μακρυγιάννη
αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης στο ΝΟΒ

1ος ποδηλατικός γύρος Αρτέμιδος 

O Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και η ΕΟΜΑΚ οργανώνουν

τον 1ο ποδηλατικό γύρο Αρτέμιδος την Κυριακή 8 Απριλίου 10:00 πμ. Σημείο εκκί-

νησης και τερματισμού η πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αρτέμιδα. Η διαδρομή

που θα ακολουθήσουν είναι 9,5 χλμ και ο χρόνος που θα χρειαστούν είναι περίπου

μία ώρα.

Στον τερματισμό θα γίνει εκδήλωση με μουσική και χορό. Όλοι οι συμμετέχοντες

θα πάρουν μέρος σε κλήρωση με αρκετά δώρα.

Δηλώσεις συμμετοχής: 

Στα Σπάτα στον Αθλητικό Οργανισμό, Μπέκα Ανδριάνα, 2106633290

Στην Αρτέμιδα στο κοινοτικό κατάστημα, Αθ. Κοκκίνης 2294040935 - 697364508

Σημαντικές νίκες στους διασυλλογικούς 

ο Ο.Α. Βουλιαγμένη 

Μετά την ολοκλήρωση των

Διασυλλογικών Πρωταθλη-

μάτων Ανδρών και Γυναικών 

της Α' , Β' Βορρά, Β' Νότου

και Γ' Εθνικών κατηγοριών,

για το 2012 ο σύλλογος

Ο.Α. Βουλιαγμένης,  στην

κατηγορία Ανδρών  από Β'

Νότου ανέβηκε στην Α'

Εθνική Ανδρών και στην κα-

τηγορία Γυναικών διατή-

ρησε την 5η θέση στην Α'

Εθνική Γυναικών.

Οι αθλητές προετοιμάζονται

για το 3ο Πανελλαδικό jun-

ior που γίνεται στο Ηρά-

κλειο Κρήτης από 17 έως

24/4. Συνεχίζουν την

σκληρή δουλειά και την

προσπάθεια για ακόμα με-

γαλύτερες διακρίσεις.

ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΚΟΛΦ 2012

Ο πρόεδρος του Γκολφ Πέτρος Δούκας ανάμεσα στους μεγάλους νικητες.

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών
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Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττι-

κής- Φυσική Αγωγή διοργάνωσε

την Τετάρτη 14 Μαρτίου τους «Πα-

νελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

Ανωμάλου Δρόμου Λυκείων Ελλά-

δας-Κύπρου σχολικού έτους 2011-

12, στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

Μαρκοπούλου». 

Στους αγώνες συμμετείχαν 95

αθλητές-μαθητές και αθλήτριες-μα-

θήτριες από Ελλάδα και Κύπρο.

Στην τελετή έναρξης συμμετείχε η

μπάντα του Μουσικού  Γυμνασίου

Παλλήνης με 25 μαθητές, οι οποίοι

απήγγειλαν τον «Ολυμπιακό

Ύμνο».

Πανελληνιονίκες αναδείχθηκαν οι

εξής μαθητές-αθλητές:

1. Μπερδούση Νικολέτα, του 2ου

ΓΕ.Λ. Τρίπολης στα 3.000μ.

2. Χαραλάμπους Χαράλαμπος, του

ΓΕ.Λ. Ιδαλλίου (Κύπρος)

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους οι:

•  Εκπρόσωπος της Υφυπουργού

Παιδείας

•  Ο Δ/ντής της Δ/νσης Φυσικής

Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

•  Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Αν.Ατ-

τικής

•  Η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής

Αγωγής Αν. Αττικής και πολλοί

άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής

αυτοδιοίκησης και του Υπουρ-

γείου Παιδείας.

Με τη συμμετοχή 260 δρομέων 7 έως 74 ετών διεξήχθη-

σαν για 21η συνεχόμενη χρονιά οι αγώνες ανωμάλου δρό-

μου στη μνήμη του κριτή στίβου Βασίλειου

Μανωλόπουλου.

Έγιναν κούρσες από 600 μέτρα για τα πιο μικρά παιδιά

μέχρι και 6χλμ για τους άνδρες, σε κυκλική διαδρομή στους

δρόμους του Γέρακα.

Οι φετινές συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία αφού

υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή χρονιά και

δίνουν το μήνυμα ότι ο υγιής αθλητισμός ως συλλογική

δραστηριότητα και η ευγενής άμιλλα που αναπτύσσεται

μέσα από αυτόν, αποτελούν διαχρονικές αξίες, που παρα-

κινούν για υψηλές επιδόσεις και στις υπόλοιπες κοινωνικές

δραστηριότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

600μ  ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 2001 - 2002

1 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 2,12

2 ΛΙΟΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 2,20

3 ΚΟΛΑΤΟΣ 2001 2,21

600μ  ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΜΑΡΥΦΙΛΗ 2001 2,29

2 ΔΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 2,43

3 ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 2002 2,46

1000μ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  Β' 1999-2000

1 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΛ. 2000 4,36

2 ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΚΛΕΟΜ. 2000 4,41

3 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 4,48

1000μ  ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' 1999-2000

1 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 4,56

2 ΣΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2000 5,21

3 ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΛ. 1999 5,42

1000μ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  Α' 1997-1998

1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 1998 4,16

2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χ. 1998 4,44

3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 5,22

1000μ  ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α' 1997-1998

1 ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 4,52

2 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΛΛΟΥ 1998 5,24

2000μ ΠΑΙΔΩΝ 1995-1996

1 ΒΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1995

2 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995

3 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996

4000μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μ 1987 18,28

2 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ 1991 18,32

3 ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1986 20,26

4000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 19,08

2 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΤΑ 1972 20,00

3 ΚΟΥΖΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ 1984 21,39

ΑΠΟΝΟΜΕΣ 6000μ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 24,00

2 ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 26,30

3 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 26,49

1 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 1963 27,31

2 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1963 30,42

3 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1966 31,06

1 ΛΥΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1956 28,02

2 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1955 36,38

3 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1950 42,26

1 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞ. 1943 36,45

2 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1938 36,57

3 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1944 38,08

Οι αγώνες διεξήχθησαν με τη άψογη συνεργασία του

Δήμου Παλλήνης και του ΣΕΓΑΣ.

21οι Αγώνες δρόμου στην Παλλήνη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ
Η ομάδα των παγκορασίδων

του Πρωτέα Βούλας, 5/4 έκανε

πολύ καλή εμφάνιση απέναντι

στην ομάδα των Εσπερίδων.  Ο

Πρωτέας έπαιξε πολύ καλή και

οργανωμένη άμυνα.  Το σκορ

αδικεί τις παγκορασίδες που

είχαν πάθος και δύναμη στις

επιθέσεις τους, αλλά δεν κατά-

φερναν πάντα να σκοράρουν.

Ενδεικτικό της παρουσίας της

ομάδας μας στο παρκέ είναι ότι

περιόρισε την πολύ δυνατή

πρωτοπόρο σε σκορ 5-6  στο

πρώτο δεκάλεπτο ενώ "κέρδι-

σαν" 15-13 το τρίτο.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 9-18, 24-31, 28-45

ΠΡΩΤΕΑΣ: (Αλεξοπούλου) Σιαπέρα 2 ,

Μιχαλοπούλου Μ. 12,  Μιχαλοπούλου

Α. 4, Παυλινέρη 3(1), Aντωνάκη 1, Ρουσ-

σάκη 1, Κριτή 2,  Αιτιαρίδη,  Θεωφανίδη,

Κορρέ, Ματοπούλου, Μπράβη 3.

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ στον ΙΣΤΟΧΩΡΟ
Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Πρωτέας Ραφήνας με έτος

ίδρυσης το 2011, δημιούργησε σελίδα στον ιστότοπο, για άμεση

ενημέρωση της δράσης του. 

Στο Σύλλογο θα βρείτε τα αθλήματα του AIKIDO, JODO,TAE

KWON DO, JUDO,  KICK BOXING, για όλες τις ηλικίες! Επίσης

ZUMBA, HATHA YOGA, PILATES, MODERN DANCE, MEDITA-

TION κ.α.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 28-45
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3 Απριλίου 1896, ημέρα λήξης των Ολυμ-

πιακών Αγώνων. Τελετή απονομής των με-

ταλλίων στους νικητές όλων των

αγωνισμάτων. Ο Σπύρος Λούης, εν μέσω

γενικής αποθέωσης στο κατάμεστο Πανα-

θηναϊκό Στάδιο, λαμβάνει τον κότινο

(κλάδο ελαίας), ασημένιο μετάλλιο  γιατί

χρυσό δεν προβλεπόταν τότε και ασημένιο

αναμνηστικό κύπελλο που εμπνεύσθηκε ο

Μισέλ Μπρεάλ.

3 Απριλίου 2012. Το ασημένιο κύπελλο του

λαϊκού ήρωα, ολυμπιονίκη βρίσκεται στο

Λονδίνο για να πουληθεί σε δημοπρασία

από τον οίκο Κρίστις, σε δημοπρασία Ολυμ-

πιακών Αναμνηστικών, στις 18 Απριλίου.  

Ο συνονόματος εγγονός του θρυλικού δρο-

μέα, συνταξιούχος συντηρητής μηχανικός

σήμερα, μίλησε στα «Νέα» γι’ αυτή του την

απόφαση: «Το κειμήλιο δεν έφυγε από το
σπίτι ποτέ. Πέρναγε από χέρι σε χέρι και
από γενιά σε γενιά. Υπάρχουν λόγοι σή-
μερα που με αναγκάζουν να εκποιώ ένα τέ-
τοιο αντικείμενο. Πήρα την απόφαση πριν
από δύο χρόνια και μέσω γνωστών ενημέ-
ρωσα διάφορους οίκους (ανάμεσά τους και
τον Κρίστις) ότι το πουλάω. Αυτοί ενδια-
φέρθηκαν, το εκτίμησαν και μετά ήλθα σε

επαφή με το ελληνικό κράτος για να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία και να βγει στο
σφυρί». Όπως δήλωσε, είχε επιχειρήσει να

πουλήσει (σε πολύ χαμηλότερη τιμή από

αυτή που το εκτίμησε ο Κρίστις) το Κύπελλο

στο ελληνικό κράτος. «Αρχικά είχε ξεκινή-
σει μια πολύ καλή προσπάθεια από τον
πρώην δήμαρχο Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρη να
πάρει το Κύπελλο και να το εντάξει στο
μουσείο του Δήμου. Στη συνέχεια υπήρξαν
προσπάθειες από τον ΣΕΓΑΣ και άλλους,
όπως ο Κώστας Παναγόπουλος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου. Κατ'
επανάληψη ενόχλησα τον υπουργό Πολιτι-
σμού, αλλά λεφτά δεν υπήρχαν. Ο οίκος
Κρίστις είχε θέσει προθεσμία μέχρι το

τέλος Ιανουαρίου και έπειτα από αίτηση
που έκανα στο υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού στις 8 Φεβρουαρίου πήρα την
άδεια να πουλήσω το ασημένιο Κύπελλο
του παππού μου».
Πρόσφατα, ο  Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πα-

τούλης, άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό, ελ-

πίζοντας να συγκεντρώσει το ποσόν, για ν’

αγοράσει ο Δήμος το κύπελλο, που υπολο-

γίζεται ότι η αξία του θα ξεπεράσει το ποσό

των 200.000 ευρώ.

Ο τ. Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγά-

ρης, δηλώνει:
Από τον Σεπτέμβρη του  2010, που ενημερώθηκα
από τον φίλο και επίτιμο δημότη Μαραθώνα
Σπύρο Λούη για την πιεστική ανάγκη που τον
ανάγκαζε να αποχωριστεί το οικογενειακό του
κειμήλιο, έκανα προσπάθειες για να έρθει αυτό
το κειμήλιο στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.
Θεωρώ ότι εκεί ανήκει. ΄Ηδη με προσωπικές μου
προσπάθειες το μουσείο μας κοσμεί το ασημένιο
μετάλλιο, ο σκούφος και το αναμνηστικό δί-
πλωμα του Σπύρου Λούη, τα οποία μας παραδό-
θηκαν από τη Γ. Γ. Αθλητισμού. Ο Σπύρος Λούης
ήταν πρόθυμος να δώσει το κύπελλο σε χαμηλό-
τερη τιμή, προκειμένου να μείνει στην Ελλάδα
και στον Μαραθώνα. Στο «σπίτι» του μαραθωνίου
δρόμου, το οποίο επί δημαρχίας μου εμπλουτί-
στηκε με 3500  προσωπικά και αθλητικά κειμήλια
όλων των μεγάλων μαραθωνοδρόμων και του ει-

ρηνιστή βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Δυστυχώς βρήκαμε πόρτες κλειστές. Και ο λίγος
χρόνος μέχρι τις δημοτικές εκλογές δεν μου επέ-
τρεψε να έχω θετικό αποτέλεσμα σ’ αυτή την
προσπάθεια. Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η
άγνοια της τεράστιας αξίας αυτού του κειμηλίου,
λίγο η αδιαφορία, μας έφεραν στο σημείο αυτό. 

Ελπίζω η προσπάθεια του Δήμου Αμαρουσίου να
στεφθεί με επιτυχία, να συγκεντρωθεί το ποσόν

και το κύπελλο του Σπύ-
ρου Λούη να ξαναγυρίσει
στον τόπο μας. Ως Δή-
μαρχος Μαραθώνα, είχα
κατασκευάσει αντίγραφα
του κυπέλλου (ένα βρί-
σκεται και στο μουσείο
μας) τα οποία δώρισα στα
επίσημα ταξίδια μου με
τη φλόγα και σήμερα  κο-
σμούν τη Γερουσία της
Μασαχουσέτης, το ολυμ-

πιακό μουσείο της Σιαμέν στην Κίνα, το δημαρ-
χείο της Σαγκάης κλπ. Είναι  κρίμα να λείπει από
την χώρα μας το πρωτότυπο. 

Δεν είναι μόνο συναισθηματικοί οι λόγοι που μας
επιβάλλουν  να τιμάμε την ιστορία μας και να σε-
βόμαστε την κληρονομιά μας. Το κειμήλιο αυτό,
θα μεγαλώσει κατά πολύ την αξία του μουσείου
και θα αυξήσει την επισκεψιμότητά του. Ελπίζω ο
νέος Δήμος Μαραθώνα να επενδύσει σ’ αυτό.

ΤΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ

Ο τ. δήμαρχος Σπ. Ζάγαρης με τον εγγονό του Σπύ-
ρου Λούη, Σπύρο Λούη μπροστά στο σπίτι που έζησε.


