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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ευνοούν το πρώτο

κόμμα!!!

“ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ” η κάθοδος
και η υπερψήφιση

κομματιδίων 
και αποκομμάτων

Κάθε Ελληνας πολίτης, που έχει τη νόμιμη ικανότητα

να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλι-

κίας του, μπορεί να εκλεγεί βουλευτής.

Αυτό βεβαίως θεωρητικά και κατά το Σύνταγμα (άρθρ.

55) και τους νόμους. Και λέμε “θεωρη-

τικά”, γιατί με το ισχύον πολιτικό σύ-

στημα της κομματοκρατίας και τις

σχετικές νομικές διατάξεις περιχαρά-

κωσης του συστήματος, το Συνταγμα-

τικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι

καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο·

αδύνατο. Ενώ δηλαδή θα αρκούσαν

περίπου 26.000 ψήφοι σε όλη την επι-

κράτεια, για να εκλεγεί ένας ανεξάρ-

τητος βουλευτής (7.800.000 έγκυρα

ψηφοδέλτια δια 300 βουλευτικές

έδρες), με τον ισχύοντα αντιδημοκρατικό και ληστρικό

εκλογικό νόμο, απαιτούνται 234.000 ψήφοι. Ακριβώς

δηλαδή το 9πλάσιο. Ενας πολίτης δηλαδή ή ένα κόμμα

απαιτείται να λάβει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων.

(Στις εκλογές του 2009 τα έγκυρα ήταν 6.782.500 πε-

ρίπου)!

Επομένως ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εν-

ταχθεί σε ένα κόμμα με το οποίο θα έχει σχετική ιδεο-

λογική ταύτιση (αν έχει). Ακολούθως θα πρέπει να

περάσει τη “σκύλα και τη χάριβδη” των κομματικών

συντεχνιών, των κομματικών αγκυλώσεων κλπ., των

κομματικών κατεστημένων των “κληρονομικών δικαιω-

μάτων” και ακολούθως να πείσει τους ψηφοφόρους του

κόμματος, υπερπηδώντας τις κομματικές “γραμμές” και

πάει λέγοντας.                                  Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 15

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Συνέντευξη
με τον 
οικολόγο 
δάσκαλο

Σελίδα 12,13

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η ΠΑΡΑΛΙΑ της ΒΟΥΛΑΣ!

Ζητείται αγοραστής, άμεσα διαθέσιμη για κέντρα αναψυχής!    Σελ. 3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Σελίδα 14

Δικαιώθηκε ο Δήμος Σαρωνικού
για την Ψυτάλλεια

Σελίδα 7

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Στα 3Β
Σελίδα 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Μ’ όλα ταύτα στην παρούσα συγκυρία ξεπήδησε μια πλει-

άδα “μικρών”, μικρότατων κομμάτων και... αποκομμάτων,

ομάδων δηλαδή που αποσπάστηκαν από κάποιο μεγαλύ-

τερο κόμμα*.

Στα “αποκόμματα” εντάσσονται η “Δημοκρατική Συμμαχία”

της Ντόρας Μπακογιάννη-Μητσοτάκη-Κούβελου, που κατά

τεκμήριο δεν θα την ψηφίσει ο αδελφός της που είναι υπο-

ψήφιος της Ν.Δ. - αλλά και του Πάνου Καμμένου (Ανεξάρ-

τητοι Ελληνες), που μάλλον θα κάνει την έκπληξη, αφοί οι

δημοσκοπήσεις του δίνουν κοντά 10%. Απόκομμα επίσης

θεωρείται και της Λούκα Κατσέλη (Κοινωνική συμφωνία),

αλλά και του Φώτη Κουβέλη (Δημοκρατική Αριστερά), αν

και “τραβάει” κι αυτός 9 έως 11%!

Τα πολύ μικρά κόμματα

Πάει καλά γι’ αυτούς που είναι πάνω ή γύρω στο 3%. Ομως

τί γίνεται με τα “κομματίδια” που το “μαγικό” 3% είναι

όνειρο απατηλό;

Τα πολύ μικρά κόμματα, που είναι, ως επί το πλείστον, “αν-

τιμνημονιακά”, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ενισχύουν

το πρώτο κόμμα, δηλαδη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,

ενισχύουν το μνημόνιο!

Γιατι; Διότι σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο

3231/2004 (Νόμος Σκανδαλίδη, επι Σημίτη), έχουμε αναλο-

γική (περίπου) κατανομή των εδρών στα κόμματα που θα

μπουν στη Βουλή, με το 3%, για τις 260 έδρες.

Για τις υπόλοιπες 40 έδρες, ισχύει το πλειοψηφικό συ-

στημα! Τις παίρνει το πρώτο κόμμα, ακόμα κι αν πάρει

μόνο το 20% των ψήφων ή και λιγότερο!

Μ’ αυτή τη διάταξη αρκεί το πρώτο κόμμα να λάβει το 42%

των ψήφων, για να σχηματίσει αυτοδυναμία.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να κατέβει  ακόμα και στο 37%

αν τα μικρά κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής, είναι

πολλά ή είναι υψηλό το άθροισμα των ποσοστών τους!

Κι όταν λέμε το “πρώτο κόμμα”, μην πάει το μυαλό σας σε

ένα κόμμα. Αν, για παράδειγμα, η Ν.Δ. πάρει το 24% - θα

πάρει βεβαίως το “μπόνους” των 40 ευδρών - και πάρει και

18% το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα σχηματίσουν συγκυβέρνηση του 42%

του εκλογικού σήματος με 149 - 150 έδρες, ή το 50% τω-

νεδρών του Κοινοβουλίου.

Αν τους λείπουν ένας-δυο βουλευτες, μην αμφιβάλεται ότι

θα τους βρουν, “για να μη πέσει η χωρα σε “ακυβερνησία”»,

χάριν της “παράταξης”, “για να μη μπούμε στη διαδικασία

των”καταστροφικών” επαναλαληπτικών εκλογών» κι άλλες

τετοιες “μπούρδες”. Δικαιολογίες πάντοτε βρισκουν οι δια-

θέτοντες ελαστικές συνειδήσεις.

Τί θα πετύχουν οι αγανακτισμένοι 

των “μικρων”

Κι έτσι, τί θα πετύχουν όσοι ψηφίσουν λευκό (υπολογίζε-

ται ως μη έγκυρη ψήφος - Νόμος 3434/2006, παρα την αν-

τίθετη δικαστική απόφαση 12/2005 του Ανώτατου Ειδικού

Δικαστηριου.

Τί θα πετύχουν όσοι ψηφίσουν “ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, “ΔΡΑΣΗ”,

“ΕΠΑΜ”, κι άλλα μικρότερα κόμματα, που δημοσκοπικά

λαμβανουν κάτω του 1,5%; Δεν αναφερω τους “Οικολό-

γους Πράσινους” που στην τελευταία δημοσκόπηση της

VPRC² λαμβανουν 2,5% και “το παλεύουν”. 

Τί θα πετυχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αντιμνημονιακοί και

έντιμοι αγωνιστές, αδίκως ζημιωμένοι, αηδιασμένοι και

αγανακτισμένοι πολίτες και υποψήφιοι; Θα “πετύχουν” το

αντιθετο του επιδιωκόμενου: Να ενισχύσουν το μνημο-

νιακό δικομματισμό της Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., να βγουν κάποιοι

απ’ το “πηγάδι” και να εδραιωθεί το μνημόνιο και η εται-

ριοκρατία, τραπεζοκρατία και η νεα φραγκοκρατία στην

υποτελή πλεον Ελλαδα με την ευθύνη του λαού.

Μπορεί βεβαίως να “επενδύουν” και να πετύχουν ώστε να

γίνουν μελλοντικώς μια “συνιστώσα”, επιδεικνύοντας τις

ψήφους που έλαβαν. Αυτό όμως λέγεται καιροσκοπισμός!

Στις ιστορικές στιγμες που ζούμε, αυτό είναι ανεπίτρεπτο.

Θα τα ξαναπούμε όμως την άλλη εβδομάδα, ελπίζω.

* Σημείωση: Τα “κόμματίδια” και τ’ “αποκόμματα” είναι βε-

βαίως “κόμματα”, αλλά χαρακτηρίζονται έτσι, όχι μειωτικά,

αλλά ως προσδιορισμό μεγέθους και προελεύσεως.

―――――――――

1. Πηγή: Υπ. Εσωτερικών (ypes.gr)

2. ΕΠΙΚΑΙΡΑ 19.4.12, σελ. 30.

“Μνημονιακή” η κάθοδος και η υπερψήφιση
κομματιδίων και αποκομμάτων

Εκτός ψηφοδελτίου ο Απ. Σταύρου
Σελ. 6

Το κύπελο του Σπύρου Λούη στο
Ιδρυμα Νιάρχος Σελ. 7

Η φυλακή είναι ...χάρη Σελ. 7

Η “Οδύσσεια” του Ν. Καζαντζάκη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο δικομματισμός άρχισε ήδη να
δίνει τα “ρέστα” του Σελ. 9

Τί είναι όμορφο; Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Χορός, η αέναη χορογραφία

ζωής Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Βαδίζοντας στον κάμπο του Μαρκό-

πουλου Σελ. 15

“Το όνειρο του Σκιάχτρου” Σελ. 15

Περικοπές συντάξεων Σελ. 17

Δασαμάρι S.O.S. Σελ. 18

Επιτυχίες του Αρη Βούλας Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β συνεδριάζει για την 7η/12,

συνεδρίαση την Τετάρτη 25 Απριλίου στις 8μ.μ. με 15 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε

Δημόσια Κτήρια».

2. Παροχή κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους.

3. Έγκριση του Κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοι-

νοχρήστων χώρων. Σχ: Απ 4/2012 της Επ Ποιότητας Ζωής.

4. Απόφαση για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2011

στους τομείς αρμοδιότητας της. Σχ.: Απ. 5/2012 της Επ. Ποι. Ζωής

5. Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τον καθορισμό τελών

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

7. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης Σχετ: Απ. 44/2012 της Οικ. Επ.

8. Αποδοχή ή μη της παραίτησης Αντιπροέδρου Ο.Α.Π.Π.Α και

συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ του Ο.Α.Π.Π.Α.

9. Ορισμός Δ. Σ. ως μέλος του Δ.Σ της Σχολ. Επ. Πρωτ.Εκπαίδ.

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

13.  Κατάργηση ή μη των κενών οργανικών θέσεων.

14.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επι-

τροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

15. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής και προϋποθέσεις εγγρα-

φής μελών στα ΚΑΠΗ. 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΥΚΑ - ΑΚΥΡΑ

1. ΔΕΝ ισχύουν τα περί διάλυσης Βουλής, αν τα

λευκά ή η αποχη 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 σώμα-

τος, με αποχή 50% το ποσοστό ανεβαίνει στο

...30%. Και αν έχουμε και 30% λευκά από αυτούς

που ψήφισαν, τότε βγαίνει με αυτοδυναμία!!!

4. Η αποχή, Λευκά, Ακυρα, ευνοούν το πρώτο κόμμα!

Χρ. Κατρούγκαλος, συνταγματολόγος
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Ακούγεται ως φάρσα, αλλά δεν είναι.

Είναι γεγονός, και μπορείτε να το δια-

βάσετε με τα μάτια σας, πέραν της

αναπαραγωγής της δικής μας, στο ίν-

τερνετ.

Τα τρία μεγάλα κομμάτια της παραλια-

κής ζώνης από το “Σμαράγδι” μέχρι

μετά το “Νότος καφέ”, (Ο.Τ. 472, 473 &

474.) που “βρυκόλακες” κληρονόμοι

διεκδικούν ως ιδιοκτησίες τους, βρί-

σκονται σε αγγελία πώλησης.

Το θέμα έχει αναδειχθεί από τον Ιούλιο

του 2011, όταν αποκαλύφθηκε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο των 3Β  (25/7), από

τον Δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα, ότι

υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις εις

βάρος του Δήμου - τότε - Βούλας, για

απώλεια της παραλιακής ζώνης, από τη

“Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης

του Κτήματος Βούλας”.

Το θέμα δεν συζητήθηκε τότε σε

βάθος, γιατί είχε προηγηθεί μια μακρά

συνεδρίαση του Δ.Σ. και ήταν “άγριες”

ώρες πρωινές.

Ομως η απρόσμενη ασθένεια του Δη-

μάρχου δεν επέτρεψε να συζητηθεί

άμεσα το θέμα.

Τότε είχε καταγράψει ένα ιστορικό η

Νομική υπηρεσία του Δήμου, το οποίο

είχαμε δημοσιεύσει στις 31 Ιουλίου,

αλλά το επαναλάβουμε στη σελ.16,

γιατί πολλοί αναγνώστες μας το ζη-

τούν και όλοι δεν χρησιμοποιούν ίντερ-

νετ. Για όσους χρησιμοποιούν,

www.ebdomi.com.

Το θέμα έχει συζητηθεί σε επόμενα δη-

μοτικά συμβούλια και έχει ανατεθεί η

υπόθεση σε δικηγορικό γραφείο προ-

κειμένου, να μελετήσει και να γνωμο-

δοτήσει επ’ αυτού. Μέχρι σήμερα δεν

έχουμε δει ή ακούσει κάτι τέτοιο στο

Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχουν

ενημερωθεί και οι δημότες πού βρίσκε-

ται η υπόθεση.

Μας τρομάζει η ιδέα ότι οι δίκες χάθη-

καν και τα “φαντάσματα” έγιναν ορατά

και συγκεκριμένα, αφού βάζουν και αγ-

γελίες και πουλάνε. Και το λέμε αυτό

γιατί υπάρχει πωλητήριο.

Στην ιστοσελίδα www.aenaos.com.gr

μπορείτε να αναζητήσετε τα συγκεκρι-

μένα τμήματα της παραλίας που πω-

λούνται με τον τίτλο:

ΒΟΥΛΑ, Οικόπεδο 6.800 τ.μ., παραθα-

λάσσιο, αποτελείται από 3 κομμάτια,

εντός σχεδίου, Σ/Κ 20%,Σ/Δ 0,1, προ-

ορίζεται για κέντρο αναψυχής, Τιμή

4500000 το στρέμμα, (Κωδ. 001952), με

φωτογραφίες ανάλογες.
Συνέχεια στη σελ. 16

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ της ΒΟΥΛΑΣ!
Αμεσα διαθέσιμη, για κέντρα αναψυχής!

Η φωτογραφία είναι από την αγγελία πώλησης, στο ίντερνετ.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΓΑΜΟ- ΦΩΚΑΙΑ- ΣΜΥΡΝΗ-ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ-ΕΦΕΣΟ

11 – 16 Μαϊου 2012

Η πολιτιστική οργάνωση "ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ", με έδρα

στην Παλαιά Φώκαια και σκοπό τη διατήρηση της πολιτι-

στικής κληρονομιάς και της μνήμης των χαμένων πατρί-

δων, διοργανώνει πολιτιστική και ψυχαγωγική εκδρομή

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

Συγκέντρωση στην Πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας 18.00.

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

καια (145 χιλ.περίπου) Ξενάγηση στο όμορφο Αϊβαλί και προορι-

σμός μας η Πέργαμος.

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

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

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

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

Επίσκεψη στα κυριότερα αξιοθέατα.

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

ραιάς (150 χιλ.)

6η ημέρα – Τετάρτη 16.5 – Πειραιάς – Παλαιά Φώκαια

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

Πληροφορίες: Γραφείο Γενικού Τουρισμού: Αγ. Ειρήνης 3

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

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

Η Μαγεία της Μουσικής του Κόσμου

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ένα ταξίδι στο Χώρο και το Χρόνο μέσα από παραδόσεις,

αλλά και έργα μεγάλων συνθετών. Ένα παιχνίδι με τα ηχο-

χρώματα που συνδυάζει την έθνικ μουσική με τους ήχους του

αργεντίνικου τάνγκο και της jazz.

Θα παρουσιαστούν έργα των: Artie Shaw, Αstor Piazzola,

Charlie Chaplin, Bennie Golson, Kurt Weill, Αλέξανδρο Μα-

νάτο και Bela Kovacs.
Ερμηνεύουν οι: Μάγδα Νικολαΐδου / πιάνο, Αλέξανδρος Μανά-

τος / κλαρινέτο, Περικλής Τριβόλης / κοντραμπάσο, Παναγιώτης

Μεταλληνός / ντραμς.  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30 - ΕΙΣΟΔΟΣ 12 €

(με ποτήρι κρασί ή μπύρα)

ATHENAEUM «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 32 11 987  &  6945 160 385  

Μια μοναδική συναυλία –

αφιέρωμα  στο συμφωνικό

έργο του μεγάλου ποιητή

της μουσικής Μίκη Θεοδω-

ράκη: «Οιδίπους Τύραν-

νος» 

- Ραψωδία για βιολον-

τσέλο και ορχήστρα

- 1η  Συμφωνία 

Μια συμπαραγωγή του

Μεγάρου Μουσικής  και

της Ελληνικής Ραδιοφω-

νίας και Τηλεόρασης θα

πραγματοποιηθεί την Πέμ-

πτη 26 Απριλίου, ώρα

20:30, Αίθουσα Χρήστος

Λαμπράκης.

Η παρουσίαση των λόγιων

μουσικών καταθέσεων του

Μίκη Θεοδωράκη κατέχει

ιδιαίτερη θέση στις εκδη-

λώσεις της φετινής καλλι-

τεχνικής περιόδου του Με-

γάρου Μουσικής. 

Η Εθνική Συμφωνική Ορ-

χήστρα της Ε.Ρ.Τ. θα ερ-

μηνεύσει στο πρώτο

μέρος τον «Οιδίποδα Τύ-

ραννο» και θα πλαισιώσει

τον διακεκριμένο Γερμανό

τσελίστα Σεμπάστιαν Χες

στην παρουσίαση της Ρα-

ψωδίας για βιολοντσέλο.

Στο δεύτερο μέρος της

βραδιάς η Συμφωνική της

Ε.Ρ.Τ. θα παίξει την

Πρώτη Συμφωνία για Με-

γάλη Ορχήστρα. Διευθύνει

ο Άγγλος μαέστρος Τζον

Καρού. 

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

«Άγιοv Όρος - Ταξίδι στο
περιβόλι της Παναγιάς»

Ο Δήμος Σαρωνικού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (18/4) οργανώνει το Σάββατο

21 Απριλίου, ώρα 8:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χιακού Μεγάρου Σαρωνικού (Καλύβια) εκδήλωση με

θέμα: «Άγιοv Όρος - Ταξίδι στο περιβόλι της Παναγιάς»
Πρόκειται για μια οπτικοακουστική προβολή, ένα νοερό

ταξίδι στο Άγιο Όρος, μέσα από φωτογραφικό υλικό του

δικηγόρου Χαράλαμπου Ιωαννίδη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την βοήθεια και συ-

νεργασία εθελοντών και φορέων του Δήμου Σαρωνικού.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση φωτο-

γραφίας από το Άγιο Όρος. Είσοδος ελεύθερη

Οι Δωρεές θα διατεθούν για την αγορά Τροφίμων για την

παροχή συσσιτίων.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ

ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   

Τις ανοιξιάτικες ποδηλατοβόλτες ξεκινούν την Παρα-

σκευή 27  Απριλίου οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ  με

πρώτο προορισμό το  Δέλτα του Φαλήρου.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  Αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα, 8.30μ.μ., και θα  ακολουθήσουν την ποδηλα-

τική διαδρομή της Παραλιακής Λεωφόρου και θα κατα-

λήξουνστο Φαληρικό Δέλτα.

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 1,30 ώρες

με την επιστροφή χωρίς τη στάση.

Υπεύθυνοι ενημέρωσης

Κωστής 6937153051, Εβελίνα Σταύρου 6970308448

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Στο καταπράσινο  φαράγγι του Βουραϊκού, που αυτή την

εποχή έχει πολλά  νερά και πολύχρωμα αγριολούλουδα

θα έχουν την ευκαιρία να πεζοπορήσουν την Κυριακή 29

Απριλίου σε μια απολαυστική και εύκολη πεζοπορία διάρ-

κειας 5 ωρών, όσοι θα συμμετάσχουν.

Η πεζοπορία θα ξεκινήσει από το Μέγα Σπήλαιο και θα κα-

τέβουν  μέχρι  το σταθμό του οδοντωτού στη Ζαχλωρού.

Μετά το τέλος της πεζοπορίας  φαγητό  και μπάνιο στη

γραφική  παραλία του Ελαιώνα με τις αιωνόβιες ελιές.

Η πεζοπορία είναι ενταγμένη στα πλαίσια της διεθνούς καμ-

πάνιας Led’s do it για εθελοντικό καθαρισμό φυσικών οικο-

συστημάτων στην οποία συμμετέχει η Εναλλακτική Δράση.

Συμμετοχές  Μαρία Κορομηλά  2108991145 6940308757

και στο email ena.drasi@gmail.com 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου, διορ-

γανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 29 Απριλίου,

στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ. έως

τη 13:00 μ.μ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου, διορ-

γανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 29 Απριλίου,

στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ. έως

τη 13:00 μ.μ.



«Προσόν ή μειονέκτημα να

είσαι Έλληνας σήμερα;»
Ομιλητής ο Χρήστος Γιανναράς

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών "Απολλωνία"

έχει προγραμματίσει εκδήλωση με ομιλία του κα-

θηγητού φιλοσοφίας  Χρήστου Γιανναρά, με θέμα:

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

στην αίθουσα "ΙΩΝΙΑ" (δίπλα στο Δημαρχείο, στη

Βούλα). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

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

τας από τα ωραιότερα τραγούδια της πρoπροσωπικής της δισκογραφίας

συνεχίζει με τραγούδια αγαπημένων Ελλήνων συνθετών όπως Χατζι-

δάκις, Πλέσσας κ.α. Καθως και τραγούδια σε λαϊκό και παραδοσιακό

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

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

σας  προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι …”Στην παλιά γειτο-
νιά”…των Αττίκ, Κώστα Γιαννίδη, Μιχάλη Σουγιούλ, Νίκου Γού-

ναρη, Γιώργου Μουζάκη και άλλων δημιουργών της Ελλάδας του

περασμένου αιώνα,  ερμηνεύοντας  τα πιο όμορφα, ρομαντικά

αλλά και «σύγχρονα» τραγούδια της εποχής εκείνης. 

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

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

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

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

διασκευές που σε ταξιδεύουν...
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΕΒΔΟΜΗ  - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπούλου, οργανώνουν

εκδήλωση με θέμα: «Αραβική
Άνοιξη – Νοτιανατολική Μεσό-
γειος και η θέση της Ελλά-
δας», που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 21 Απριλίου και

ώρα 20.00, στο Αμφιθέατρο

του Δήμου Μαρκοπούλου (2ος

όροφος Δημαρχείου).

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο

Θάνος Πετούρης, Υποψήφιος

Διδάκτορας Πολιτικής της

Μέσης Ανατολής, στη Σχολή

Ανατολικών και Αφρικανικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου

του Λονδίνου.

«Αραβική Άνοιξη Νοτιανατολική Μεσόγειος 

και η θέση της Ελλάδας»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

1ο  Φεστιβάλ αγροτικών

προϊόντων 

Βορειανατολικής Αττικής

H Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, το Διαδραστικό

Λαογραφικό Μουσείο και το Ευρωπαϊκό Μουσείο

Αρτου, εγκαινιάζουν 1ο  Φεστιβάλ αγροτικών προ-

ϊόντων Βορειανατολικής Αττικής το Σάββατο 21

Απριλίου και ώρα 19.00 στους χώρους του Ευρω-

παϊκού Μουσείου Αρτου 

Διάρκεια έκθεσης το Σάββατο 21 Απριλίου 19.00 –

22.00 και  Κυριακή  22 Απριλίου,10.00 -13.00

8Ο Εαρινό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου

στα Σπάτα
Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος

«ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος διοργανώ-

νει το 8Ο Εαρινό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο

Αμφιθέατρο του Πνευματικού  Κέντρου Σπάτων «Χρή-

στος  Μπέκας» οδός Σταύρου Μπέκα 7 Σπάτα.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον κορυφαίο Έλληνα

συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Το Θέατρο και η Μουσική σηματοδότησαν και σηματο-

δοτούν μορφές αντίστασης σε δύσκολους και σκοτει-

νούς καιρούς για την πατρίδα μας. Ο Μίκης Θεοδωράκης

πάντοτε παρών σε όποιο κάλεσμα της Ελλάδας.

Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 28 Απρι-

λίου με Συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη

στις 8.30μ.μ. με τραγούδι από την Κατερίνα Παπακων-

σταντίνου 

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 27/5.

Ολες οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο  Πνευ-

ματικού Κέντρου Σπάτων “Χρήστος Μπέκας” (Σταύρου

Μπέκα 7).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 

Tην Κυριακή 29 Απριλίου, τιμάται ο χορός. Είναι η

Παγκόσμια ημέρα χορού· η έκφραση αισθημάτων

με την κίνηση και τη μουσική.

Ο χορός αποτελεί μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ενώ

ταυτόχρονα ανήκει στις σημαντικότερες κοινωνικές  εκ-

δηλώσεις του ανθρώπου και συνδέεται άμεσα με την

ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη μιας κοινωνίας. 

Με το χορό εκφράζεται η αίσθηση και η αντίληψη στο

χώρο, η κοινωνικότητα, η ένταξη στο σύνολο, η συνερ-

γασία, η ομαδικότητα, η ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων.

Ο χορός είναι ο απόλυτος συντονισμός στην κίνηση, ο

ρυθμός, η επιδεξιότητα και ο μυϊκός έλεγχος του αν-

θρώπινου σώματος.

H παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από το

Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO. Γιορτάζεται

κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, ημέρα γέννησης του Ζαν-

Ζορζ Νοβέρ ( το 1727), ο οποίος θεωρείται δημιουργός

του σύγχρονου μπαλέτου.

Η Παγκόσμια ημέρα χορού θα γιορταστεί σε πολλές πό-

λεις και χώρες αντίστοιχα.

Στο Κορωπί, ετοιμάζει γιορτή το Ελληνικό Κέντρο

Τέχνης και Πολιτισμού, στις 6 μ.μ. στην πλατεία

Ελευθερίας (έναντι Δημαρχείου Κρωπίας).

Στα Σπάτα, πάντα την Κυριακή 29/4 ώρα 6.30 με

τίτλο “χορεύοντας καλωσορίζουμε το Μάη”, χο-

ρεύουν στην πλατεία Δημαρχείου με τη συμμετοχή

σχολών χορού του Δήμου.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
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Ο  Δήμος Μαραθώνα εκπό-

νησε και κατέθεσε, μέσω

της   Δικηγορικής Εταιρείας

που συνεργάζεται, καταγ-

γελία στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, ζητώντας την

καταδίκη της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας για την εγκατά-

σταση του Χ.Υ.Τ.Α. στη

θέση «ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ»

Γραμματικού. 

Σύμφωνα με την καταγγε-

λία, η οποία συνυπογράφε-

ται από 1.379 κατοίκους

του Δήμου, η χωροθέτηση

του Χ.Υ.Τ.Α. στη συγκεκρι-

μένη θέση αντίκειται σε

σειρά κανόνων του πρωτο-

γενούς και του παράγωγου

δικαίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, που αφορούν τη

διαχείριση των απορριμμά-

των και την προστασία του

περιβάλλοντος και της δη-

μόσιας υγείας. 

Σύμφωνα με την καταγγε-

λία, από το πρόσφατο πόρι-

σμα της Ειδικής Υπηρεσίας

Επιθεωρητών Περιβάλλον-

τος επιβεβαιώνονται με πα-

νηγυρικό και δεσμευτικό

για τη Διοίκηση τρόπο τα

εξής: 

α) Τον χώρο όπου κατα-

σκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. δια-

τρέχουν ενεργά ρέματα, 

β) η φύση και η σύσταση

του εδάφους στην έκταση

αυτή δεν επιτρέπουν την

ασφαλή λειτουργία της εν

λόγω εγκατάστασης και 

γ) οι μελέτες επί των

οποίων βασίστηκε η αδει-

οδότηση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι

ελλιπείς, αφού δεν θεμε-

λιώνονται, όπως έπρεπε, σε

έρευνα πεδίου αλλά σε βι-

βλιογραφική τεκμηρίωση

που αφορά την ευρύτερη

περιοχή της Βορειοανατολι-

κής Αττικής. Τα δεδομένα

αυτά καθιστούν το έργο αν-

τίθετο προς το ενωσιακό δί-

καιο.

Ενόψει των ανωτέρω, ο

Δήμος Μαραθώνα και οι

λοιποί υπογράφοντες ζη-

τούν από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να ασκηθούν οι

προβλεπόμενες από το

άρθρο 258 ΣΛΕΕ διαδικα-

σίες για τη διαπίστωση πα-

ράβασης του ενωσιακού

δικαίου εκ μέρους της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας με τη

διατύπωση αιτιολογημένης

γνώμης επί του θέματος,

καθώς και να ανακληθεί η

απόφαση Ε(2004)

5509/21.12.2004 της Επι-

τροπής, της 21ης Δεκεμ-

βρίου 2004, με την οποία

αποφασίστηκε η χρηματο-

δότηση από το Ταμείο Συ-

νοχής του υπόψη έργου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και 1.379 κάτοικοι

προσφεύγουν στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Απαγόρευση καύσης 
αγροτικών εκτάσεων

Η  Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου, ενη-

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

2012, δεν επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων,

καθώς και οποιαδήποτε καύση στα δάση τις δασικές εκτά-

σεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις βραχώδης και

πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε

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

μική ή ομαδική, που εκδίδεται από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο

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

ταξης.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας είναι ο δημοτικός Σύμ-

βουλος Άγγελος Ρούσσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

στο Δήμο Παλλήνης

Με την με αριθμ.384/2011  του Δημοτικού Συμβουλίου

Παλλήνης, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του

Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

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

Παλλήνης να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παλλήνης,

Ιθάκης 12, Γέρακας την Κυριακή 29 Απριλίου 2012  για

την εκλογή εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης

Μεταναστών του Δήμου.

Καλούνται όλοι οι μετανάστες που πληρούν τις νόμιμες

προϋποθέσεις στο Δήμο Παλλήνης, όπως υποβάλλουν

την υποψηφιότητά τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου

2012, στο Δήμο Παλλήνης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κα-

τοικούν νόμιμα και μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου

Παλλήνης.

Εκτός ψηφοδελτίου 
της Ν.Δ.

ο Απόστολος Σταύρου
O επί σειρά ετών βουλευτής και τέως Υφυπουργός της

Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, Απόστολος

Σταύρου, δεν συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.

για τις προσεχείς εκλογές. Ο ίδιος επικαλείται διαφωνία

με το ψηφοδέλτιο.

Σχετικά απέστειλε την

παρακάτω δήλωση:

Βρίσκομαι στη δυσάρε-

στη θέση να ενημερώσω

τους Συμπολίτες μου ότι

το ήθος μου και η επί 35

χρόνια πολιτική μου στα-

διοδρομία με τη Νέα Δη-

μοκρατία, με ανάγκασαν

να διαφωνήσω με τις επι-

λογές της ηγεσίας της

παράταξής μας ως προς

την κατάρτιση του ψηφο-

δελτίου της Περιφέρειας

Αττικής, με συνέπεια να μην συμπεριληφθώ σε αυτό.

Παραμένω πιστός στις αρχές και τις αξίες της Παράταξης

την οποία υπηρέτησα και υπηρετώ.

Ευχαριστώ θερμά τους Συμπολίτες μου για την αγάπη και

την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπό μου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

π. Υφυπουργός Γεωργίας - π. Βουλευτής Αττικής

π. Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Νέας Δημοκρατίας

ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΑΤΕ ένα

ΝΤΟΠΕΡΜΑΝ;

Βρέθηκε σκυλί θηλυκό ντόπερμαν με κομμένα

αυτιά/ουρά, χωρίς chip, στις 2 Απριλίου στο Κίτσι

(Αγ. Μαρίνα Κορωπίου). Σίγουρα από σπίτι και για

σπίτι (υπάκουη, εξαιρετικός χαρακτήρας, ιδανική

παρέα για παιδιά και καλοφροντισμένη).

Αν κάποιος την ψάχνει ή αν ενδιαφέρεται κάποιος

να την υιοθετήσει να επικοινωνήσει στο 6944

860451 κα Χριστίνα.

- Let's do it Greece 2012 -

Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα!

Κυριακή 29 Απριλίου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας, συμμετέχον-

τας στο “Let’s do it Greece 2012”  καλεί τους εθε-

λοντές  στον καθαρισμό της   Ανατολικής Παραλίας

της Βάρκιζας  την Κυριακή 29 Απριλίου

Σημείο Συνάντησης:  Ανατολική Παραλία Βάρκιζας,

κάτω από το γήπεδο ποδοσφαίρου στις 10:30πμ.

Να έχετε μαζί σας καπέλο, νερό και αν γίνεται και

μία τσουγκράνα!
Η καμπάνια ξεκίνησε για 1η φορά το 2008 στην Εσθονία με την

ονομασία "Let's do it" και είχε σαν στόχο να καθαριστεί από εθε-

λοντές μέσα σε μία μόνο μέρα ολόκληρη η χώρα από κάθε λογής

σκουπίδια. Τελικά στις 3 Μαΐου του 2008, 50.000 εθελοντές κα-

θάρισαν 10.000 τόνους σκουπιδιών από δασικές εκτάσεις. Let's

Do It. Let's Clean up Greece!!!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
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ΤΟ ΚΥΠΕΛΟ 

ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ

ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΝΙΑΡΧΟΣ”

Εν τέλει δεν “μετανάστευσε” το κύπελλο του Μα-

ραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη μετά τη νίκη του

στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες

το 1896, όπως γράφαμε 7/4 ότι έβγαινε σε πλειστη-

ριασμό από οίκο του εξωτερικού.

Στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε 18/4 από

τον οίκο Cristie’s, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο,

όπως ήταν αναμενόμενο. Στη δημοπρασία παρου-

σιάστηκαν ακόμη 170 αντικείμενα των Ολυμπιακών

Αγώνων, κυρίως αυθεντικές αφίσες και πυρσοί.

Το Κύπελλο κατοχυρώθηκε στο ίδρυμα “Νιάρχος”,

έναντι 554.000 ευρώ, με

τιμή εκκίνησης τις

140.000.

Στη δημοπρασία βρέθηκε

και αντιπροσωπεία του

Δήμου Αμαρουσίου, ο

οποίος - να θυμίσουμε -

ότι είχε ανοίξει ειδικό λο-

γαριασμό και είχε κινήσει

εκστρατεία ούτως ώστε

να βρεθούν τα χρήματα

και να παραμείνει το κύ-

πελλο στο Μαραθώνα.

Ο Δήμος Αμαρουσία είχε συγκεντρώσει 300.000

ευρώ, περίπου από μεγάλους χορηγούς αλλά και

απλούς πολίτες.

“Ζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες από τον οίκο
Κρίστις και τον εγγονό του Σπύρου Λούη να πλη-
ρώσουμε το ποσό που συγκεντρώθηκε, καθώς και το
σχετικό πρόστιμο, προκειμένου το κύπελλο να απο-
συρθεί από τη δημοπρασία, ωστόσο η προσπάθειά
μας δεν ευοδώθηκε”, είχε δηλώσει ο δήμαρχος Αμα-

ρουσίου Γ. Πατούλης.
πηγή: news247.gr

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ,

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ  ΜΕΤΩΠΟ

(Ε.ΠΑ.Μ.)

Στις επικείμενες εκλογές τα κόμματα του Ενιαίου

Παλλαϊκού Μετώπου (ΕΠΑΜ) και της Δημοκρατικής

Αναγέννησης αποφάσισαν να συμπράξουν σε μία

εκλογική συνεργασία με το όνομα: Ο Χ Ι 

«Στόχος μας είναι να εκφράσουμε το εθνικό, δημο-
κρατικό, πατριωτικό συναίσθημα του ελληνικού
λαού, καθώς και η ανάδειξη ικανών και έντιμων εκ-
προσώπων που θα αντιμετωπίσουν με μαχητικότητα
και ασυμβίβαστο πνεύμα τα κρίσιμα κοινωνικά και
ευαίσθητα εθνικά θέματα προς όφελος του λαού»,
σημειώνουν σε δελτίο τύπου. 

Συνεδριάσεις στο Συντονιστικό Όργανο 

Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας

εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου

Συνεδρίασε, την Τετάρτη 4 Απριλίου, υπό την προεδρία του

Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και του Θοδωρή Γρίβα,

Αντιδημάρχου,  υπεύθυνου για την πολιτική Προστασία, το

πρώτο Συντονιστικό  Όργανο  Πολιτικής Προστασίας

(Σ.Τ.Ο) Κρωπίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του

2012. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση,  για την

ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων δασοπυροπρο-

στασίας, για τις αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πο-

λιτικής Προστασίας Ανατ.Αττικής (συγκλήθηκε στις

28/03/2012),  για τις ενέργειες δημοτών και άλλων φορέων

προκειμένου να επιτευχθεί η  ευαισθητοποίηση και  η με-

γαλύτερη συμμετοχή στην εθελοντική δασοφύλαξη καθώς

και θέματα εκπαίδευσης εθελοντών. 

Νέα συνεδρίαση Τετάρτη 25/4

Η 2η συνεδρίαση  θα γίνει την Τετάρτη 25 Απριλίου στις

12:30 το μεσημέρι, όπου και θα προσκληθούν, εκτός των

μελών του Σ.Τ.Ο Κρωπίας, όλα τα μέλη της Εθελοντικής

Ομάδας Δήμου Κρωπίας,  οι τοπικοί σύλλογοι του Κορω-

πίου, Διευθυντές Σχολείων και Σύλλογοι Γονέων και Κηδε-

μόνων, εκπρόσωποι της ΔΕΗ, της Ένωσης Εταιριών

Ανατολικής Αττικής, του συλλόγου Eπαγγελματιών, Βιοτε-

χνών και Εμπόρων Κορωπίου και της Αττικής Οδού ΑΕ. 

Συμμετείχαν: ο Διοικητής Π.Υ Κορωπίου, Πύραρχος Αθ. Τζοίτης, ο

υποδιοικητής Π.Υ Κορωπίου, Πυραγός Σοφ.Ανδρικόπουλος, ο Δι-

οικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου, Ηλίας Τόλιας, ο εκ-

πρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) κ. Δημήτρης Κυργιόπουλος, οι υπάλληλοι του Δήμου Κρω-

πίας, Λεωνίδας Ντούνης, Αραπογιάννης, Σπυρίδων Λάμπρου, Βί-

κτωρ Ι. Γιαρινάκης, Ντίνα Αλεξίου, ο ειδικός συνεργάτης Δήμου

Κρωπίας Ι. Κατιμερτζόγλου, το Προεδρείο του Κυνηγετικού Συλ-

λόγου Κρωπίας με επικεφαλής τους Γ. Τσιαχρή και Χρ. Αναγνώ-

στου, ο δημοτικός σύμβουλος Κρωπίας Βασίλης Γούλας και το

μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας Δημήτρης Σιδέ-

ρης. Απουσίασαν, οι εκπρόσωποι του Δασονομείου Κρωπίας, του

ΚΕΦΣΚΥ, του Λιμενικού Σώματος και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής. 

Με κοινή ανακοίνωση

των Υπουργών ΥΠΕΚΑ

και ΥΠΟΜΕΔΙ Γιώργου

Παπακωνσταντίνου και

Μάκη Βορίδη, αποφασί-

στηκε  οριστική λύση για

το αποχετευτικό ζήτημα

στο Δήμο Σαρωνικού με

τη «διοχέτευση των λυ-

μάτων του δήμου στο

ΚΕΛ της Ψυτάλλειας». 

Απομένει η υποβολή ορι-

σμένων συμπληρωματι-

κών στοιχείων από την

ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Σα-

ρωνικού, μετά από σχε-

τικό αίτημα του

ΕΠΠΕΡΑΑ, για την ολο-

κλήρωση της ένταξης

του έργου.

Η συγκεκριμένη από-

φαση αποτελεί δικαίωση

των αγώνων που έχει ξε-

κινήσει ο Δήμος Σαρωνι-

κού τους τελευταίους

μήνες προκειμένου να

επιλυθεί οριστικά το πρό-

βλημα της αποχέτευσης

ακαθάρτων στην πε-

ριοχή.

Αποτελεί επίσης ένα

ηχηρό ράπισμα σε όλους

εκείνους που όλο αυτό

το διάστημα εξέφραζαν

την έντονη αντίθεσή

τους και χρησιμοποίησαν

οποιουσδήποτε θεμιτούς

και αθέμιτους τρόπους

προκειμένου να μην προ-

χωρήσει η πρόταση του

Δήμου για την Ψυτάλ-

λεια.

Ο Δήμος Σαρωνικού

καλεί όλους τους εμπλε-

κόμενους φορείς και

υπηρεσίες – δημοτικό

συμβούλιο και υπηρεσια-

κούς παράγοντες – να

εντείνουμε από κοινού

τις προσπάθειές μας

προκειμένου να ξεκινή-

σει και να υλοποιηθεί

άμεσα το έργο και να

επιτευχθεί η οριστική

λύση στο μείζον θέμα

της αποχέτευσης.

Δικαιώνεται ο Δήμος Σαρωνικού
«διοχέτευση των λυμάτων στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας»

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ



8 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Μιλένα Αποστολάκη

Συνταξιούχος ετών 45!

Όχι, απλά.... ανήκει στους εκλεκτούς "εθνοσωτή-

ρες" αυτού του τόπου. 

Η Μιλένα Αποστολάκη, μία εκ των πολλών εθνοσω-

τήρων  της Βουλής είναι νέα και συνταξιούχος, πρό-

ωρα από την Ολυμπιακή με το νόμο που έφτιαξε η

ΝΔ και που τροποποίησε πρόσφατα ο υπουργός A.

Λοβέρδος... 

Βέβαια μπορεί να έχει στην πλάτη της 21 χρόνια

στην Ολυμπιακή, αλλά στα χρόνια αυτά έχει θητεύ-

σει ιδιαιτέρα  γραμματέας του  Ανδρέα Παπανδρέου

και Υπουργός του Σημίτη. Στην Ολυμπιακή αλήθεια

πότε δούλευε;

. 

Δηλαδή ούτως εχόντων των πραγμάτων θα πάρει

κανά 2.500 χιλιάδες ευρώ από την Ο.Α., θα πάρει και

τη σύνταξη του βουλευτή και άσε εμάς τα κορόιδα

να ζούμε με 500 ευρώ.

Και να τους ξαναψηφίζουμε κιόλας. Γιατί ναι μεν οι

συμβασιούχοι της Ο.Α. βγήκαν στη σύνταξη με τον

Λοβέρδο, αλλά το νόμο είχε ψηφίσει η Ν.Δ. και τρο-

ποποίησε ο Λοβέρδος.

Η φυλακή είναι ... χάρη

Η απαίτηση του κάθε πολίτη, αυτές τις ημέρες, που

μας έχουν βομβαρδίσει για τον Τζοχατζόπουλο· τι

φόραγε, πώς καθότανε, σε τι σουίτα μένει στον Κο-

ρυδαλλό και άλλα, είναι μία και μοναδική. Κατάσχεση

της περιουσίας του για να ξαναγυρίσουν τα λεφτά

στο κράτος. Με το να πάει φυλακή δεν αποδίδεται

δικαιοσύνη. 

Κατάσχεση της περιουσίας του και ας τον αφήσουν

ελεύθερο να πάει να δει πώς βγαίνει το μεροκάματο,

αφού δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του· και να

έπονται οι υπόλοιποι. Γιατί θα ήμασταν αφελείς εάν

πιστεύαμε ότι μόνο ο Τσοχατζόπουλος “έφαγε”.

Η εξαθλίωση είναι εδώ...
Κυρία Βενετσάνου, σας παρακαλώ, μου έχουν κόψει

τόσο πολύ τη σύνταξη, που βρίσκομαι πλέον στα

όρια της επιβίωσης.

Είμαι 15 χρόνια συνδρομητής σας, αλλά σας παρα-

καλώ πολύ να σταματήσετε να μου στέλνετε την

εφημερίδα, γιατί δεν θα μπορώ να πληρώσω τη συν-

δρομή μου.

Αυτή ήταν η τραγική φωνή ενός συνταξιούχου, αξιο-

πρεπούς και έντιμου ανθρώπου, που πλήρωνε ανελ-

λιπώς τα 10 ευρώ το χρόνο, και τα οποία αδυνατεί

πλέον να πληρώνει. 

Αυτή την Ελλάδα θέλουν· της εξαθλίωσης. Εκεί μας

οδηγούν

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

{--Είντα  ’ναι  ο νιός πολεμιστής, που πάει να

πολεμήσει / Δίχως μαχαίρι και σπαθί, χωρίς το

σισανέ ’ν ‘ του;/ 

---Ετούτος ο πολεμιστής των αλλουνώ δε μοι-

άζει./ Τη μπένα   ’ν ’του έχει σισανέ*, το καλα-

μάρι βόλια…./ Πατεί την μπένα στο χαρτί κι

ένας  ’ Δυσσέας φυτρώνει,…/ 

Και σε ένα του στερνοπάτημα,  ο Καπετάν Μι-

χάλης.}
(Ριζίτικο γραμμένο για τον Καζαντζάκη, από τον λυ-

ράρη Μ. Βαβουράκη)

Τον   Νίκο Καζαντζάκη (1882 -1957) τον θεωρώ

σαν έναν από τους μεγαλύτερους τεχνίτες του

έγγραφου λόγου. Ποιητής, πεζογράφος, θεα-

τρικός συγγραφέας, μεταφραστής. Επάνω

όμως απ’ όλα, εκφραστής  ενός στοχασμού,

που διεκδικεί  τον έπαινο στά όρια του ανθρώ-

πινου. 

Στην Εγκυκλοπαίδεια που έχω μπροστά μου,

διαβάζω: «Σε καιρούς που τα μεγέθη εξαφανί-

ζονται,   έφτιαξε μεγέθη. Σε καιρούς που δεν

υπάρχουν “Επη”, έφτιαξε Έπος. Δεν άφησε κα-

νένα είδος που να μην το καλλιεργήσει.  Ο Κα-

ζαντζάκης ήταν ο ένας μεγάλος συγγραφέας

σε παγκόσμια κλίμακα». 

Τώρα πόσο τιμήθηκε  όταν έπρεπε εν ζωή  ή και

στο θάνατό του, θα ειπώ   «τόσο όσο και οι προ-

φήτες εν τη αυτών πατρίδι». Τέλος πάντων· ευ-

τυχώς εκ των υστέρων, οι κοντόφθαλμοι

έκοντες και άκοντες, έστω  και  με τις   εξαιρέ-

σεις που συνέχισαν να ηδονίζονται στον κατά

των μαγισσών  πόλεμο, ανέβλεψαν. 

Μέρος του συγγραφικού του έργου, το έχω

γνωρίσει,  αλλά αφού είναι τόσο ευρύ, τα κενά

δεν έχουν παύσει να με προκαλούν. Ομολογώ

με ντροπή μου,  ότι υστερώ  στην  ανάγνωση

της  δικής του “Οδύσσειας”, παρόλο ότι το πό-

νημα αυτό κοσμεί την βιβλιοθήκη μου πάνω από

20 χρόνια. Ο τρόμος του όγκου των συνωστι-

σμένων 33. 333 στίχων, των κατανεμημένων σε

24 ραψωδίες, πάντοτε με απέτρεπε να αρχίσω·

και όταν ποτέ το κατόρθωσα, δεν έφτασα  με

τον πρέποντα σεβασμό  στην τελευταία σελίδα.

Ενίοτε  το σκέφτομαι και πολλάκις ντρέπομαι,

παρηγορούμαι όμως, όταν πληροφορούμαι ότι

ο τρόμος αυτός δεν διακατείχε μόνο εμένα. Κυ-

ριάρχησε και σε επωνύμους και καθιερωμένους

της διανόησης, όπως τον λογοτέχνη   Γιώργο

Μακρίδη** και τον Δημήτρη Σαραντάκο, διατε-

λέσαντα  αρχισυντάκτη  της Εγκυκλοπαιδείας

“Ηλιος”, αλλά και τον διαπρεπή λόγιο Μάρκο

Αυγέρη***. Ο τελευταίος μάλιστα στο βιβλίο

του “Έλληνες Λογοτέχνες” εκτός των άλλων

συμπεριφέρεται με ιδιαίτερα απαράδεκτη εμ-

πάθεια προς  την “Οδύσσεια” του Καζαντζάκη.

Εξιλεώνεται πάντως, ότι η κριτική που ασκεί

εγένετο εν έτει  1938,  όταν ακόμη  το όνομα

και το έργο του Κρήτα συγγραφέα  δεν είχαν

γίνει παγκοσμίως γνωστά σε πάγκοινη επιβρά-

βευση.  Όμως  αναγκάζεται να ομολογήσει ο

Αυγέρης,  ότι «αυτή η άλλη  η “νέα Οδύσσεια”

(όπως την αποκαλεί), είναι το μεγαλύτερο έπος

που έγραψε ποτέ η λευκή φυλή.

»Γραμμένη σε ιαμβικό δεκαεπτασύλλαβο, πρω-

τοτυπεί στη ρυθμική μετρική παρά τις δυσκολίες

που επιφέρει στην απαγγελτική διαδικασία,

αλλά και στην ακροαματική ευληπτότητα. Η ποι-

ητική του γλώσσα ξενίζει με νεόκοπους συ-

νειρμούς και νεόκοπες λέξεις χωρίς

ετυμολογική  υποστήριξη. Η καλλιέπεια εγκα-

ταλείπει την αγροτική μούσα της και εξελίσσε-

ται σε στεγνή αστική των διανοουμένων. Με

δυό λόγια υστερεί σε σύγκριση  με τη μουσική

φωνή του Ομήρου.

Ακόμη, ενώ ο ομηρικός Οδυσσέας  έχει μονα-

δικό σκοπό να γυρίσει στην πατρίδα του κοντά

στην οικογένειά του, ο άλλος Οδυσσέας, δεν

πιστεύει ούτε σε πατρίδα, ούτε σε οικογένεια.

Αυτός ο Οδυσσέας δεν πιστεύει σε τίποτα. Η

πορεία  του έργου  στην άλλη Οδύσσεια είναι

πτωχή σε δραματική πλοκή  και  μοιραία κατα-

λήγει σε μια αφηγηματική ιστορία». 

Τέλος πάντων ο Αυγέρης με αυτή τη σκληρή εμ-

παθή κριτική που έκανε το 1938, έμεινε κατά

κάποιο τρόπο μετέωρος και εκτεθειμένος απέ-

ναντι  στην μετέπειτα γενομένη παγκόσμια κρι-

τική.

Τα  πράγματα  εν συμπεράσματι και   τουλάχι-

στον για εμένα  έχουν άλλως, γιατί αν παραμε-

ρίσει κανείς τον αποτρεπτικό για ανάγνωση

μεγάλο   αριθμό  των σελίδων, τα νοήματα και

τα μηνύματα, τα θετικά αλλά και τα αρνητικά,

που βγαίνουν για σημερινούς και κατοπινούς

χρόνους, είναι μεγάλα. Για τους χρόνους, που ο

άνθρωπός στην προσπάθεια να επιτύχει την

προς  τον δημιουργό θεό του εξομοίωση, το

μόνο που κατάφερε ήταν να κερδίσει  την «δια

του  ιδρώτος και την εν τω ιδρώτι» του προσώ-

που του, επιβίωσή του.  

Η  ιστορία στην “άλλη Οδύσσεια” αρχίζει με τον

Οδυσσέα να σκοτώνει ανελέητα τους μνηστή-

ρες. Από κάτω όμως ο κόσμος, παραμένει αδιά

φορος, όσον αφορά για τα εν τω παλατίω γε-

νόμενα. Σύμπας  ο λαός,  πενθούντες γονείς,

χήρες,  ορφανά παιδιά,  ανάπηροι, παλινοστή-

σαντες βετεράνοι, που από τόσα χρόνια δυστυ-

χούν δυσανασχετούν με το να βλέπουν έναν

βασιλιά, τον δικό τους βασιλιά,  να αδιαφορεί

για όλα και να εστερνίζεται τον μηδενισμό.  Γυ-

ρίζει στην πατρίδα μετά από τόση ταλαιπωρία

και αμέσως  μετά το φονικό εγκαταλείπει τα

πάντα:  «Ομπρός βαράτε τα κουπιά και για πού

ας μην αναρωτιέται ο νούς σας». ( Ραψ. Γ 265)

Και ο γέρος νησιώτης  ακούοντας το χαρμό-

συνο μαντάτο: «΄Αραξε  οψές στην πατρική του

γής, ο φουμιστός Δυσσέας» και βλέποντας τη

δική του κατάντια,  φιλοσοφικά  αποφαίνεται:                    

«Τι  νοιάζει εμάς τους μεροδούληδες και μερο-

φάδες, Θέ μου,/ αν ήρθε ο βασιλιάς, για αν πνί-

γηκε στης ξενιτιάς το κύμα; /

Εμείς για τη βροχή νοιαζόμαστε, τα κηπικά, τα

αρνιά μας,/ και για το ιερό ψωμί, που οι αθάνα-

τοι με ιδρώτα μας ταγίζουν./

Οι βασιλιάδες άπιαστα πουλιά και νέφαλα του

ανέμου!/»  (Ραψ. Α .85 0 -855)

Και πιο κάτω:

«Μήτε τους ακαμάτες μοσκονιούς που χάλασε

λυπούμαι,/ μήτε η βασίλισσα άξιζε, να χαλα-

στούν τ’ άγόρια ./ 

Θαρρώ την καλοπέρασε η κερά, να φαίνει να

ξεφαίνει, /μακροπεραματίζοντας, το ναί μαστο-

ρικά με το όχι!» ( Ραψ Α. 860 -865)  

Την “Οδύσσειά” του ο Καζαντζάκης, την διόρ-

θωσε οκτώ φορές, και έκανε περίπου δέκα χρό-

νια να τη γράψει. Πρωτοεκδόθηκε με έξοδα

Αγγλίδας φίλης του σε 325 αντίτυπα και εκτι-

μήθηκε προς χίλιες δραχμές περίπου το ένα,

όταν το εργατικό  ημερομίσθιο  ήταν 40 δρχ.!  

«Έπος γραμμένο σε 33.333 στίχους!  Τέσσερεις

φορές προσπάθησα να το τελειώσω και δεν τα

κατάφερα. Πηδούσα λέξεις και σελίδες», λέει

ο  Μακρίδης. Και  ο Σεφέρης διορθώνει: «Μα

αυτό που μετρά  στην ποίηση, είναι η κάθε λέξη

ξεχωριστά, και όχι αν το έργο είναι όντως

μακρύ και μεγάλο».

Εμείς όμως στην αφήγηση που αρχίσαμε,  τε-

λειώσαμε εδώ,  αλλά μόνο για σήμερα . Και πι-

στέψτε με, το μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται στο

επόμενο, με περισσότερα σταχυολογημένα

αποσπάσματα .     

γιάννης  κορναράκης του μάνθου

* Σισανές;  τουφέκι εμπροσθογεμές

** Μακρίδης Δημ. από Κοζάνη. Μετανάστης στην Αργεν-

τινή. Ζει στην Αυστραλία. Λογοτέχνης βραβευμένος,

συγγραφέας.

*** Μάρκος Αυγέρης από Ηπειρο  (1884-1973) δημοσιογρά-

φος ποιητής θεατρικός συγγραφέας.   

Βοηθήματα

1) “Η Κρήτη”, Αφιέρωμα  Περιοδικό “η λέξη”    αρ .191-193

2007 

2)   Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα

3)  Ν. Καζαντζάκη: “Οδύσσεια”, Εκδ  Ελ. Καζαντζάκη. 

4) Μάρκ. Αυγέρη: “Ελληνες Λογοτέχνες”, Εκδ. Χαρ. Μπού-

ρας     

Η άλλη Οδύσσεια

Η “Οδύσσεια” του Ν. Καζαντζάκη 
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Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση της

ασχήμιας που δείχνει να μας έχει κατατρο-

πώσει, προβάλει απεγνωσμένη η ανάγκη

για ομορφιά. Για αντισώματα στην αρρώ-

στια, για τόπο να σταθούμε και να μην τρέ-

μει, για καθαρμό από τη βρωμιά και τον

ευτελισμό, για κείνα «τα φτερά, τα πρωτινά
σου τα μεγάλα», που λέει ο Παλαμάς.

Τι είναι όμορφο για τον καθένα μας; Ας το

βρούμε, ας το θυμηθούμε, ας το προτά-

ξουμε. Να γεμίσουμε μ’ αυτό την ψυχή μας,

να οχυρωθούμε πίσω του για ν’ απο-

κρούουμε τις λυσσαλέες επιθέσεις της

ασχήμιας.

Μπορεί να είναι το γέλιο ενός παιδιού, ένας

άλλος άνθρωπος φορτωμένος με όλα τα

μυριάκριβα για μας, ένα του Θεού δημιούρ-

γημα θαυμαστό, που μας καθηλώνει άφω-

νους κι εκστατικούς μπροστά σ’ ένα

ηλιοβασίλεμα, μιά θάλασσα φουρτουνια-

σμένη, ένα λιβάδι μ’ αγριολούλουδα. Μπο-

ρεί να είναι της μάνας η άδολη αγάπη, το

χέρι που σε δύσκολους καιρούς απλώνουμε

στήριγμα στον συνάνθρωπο, μπορεί να

είναι η μετάνοια και του δυνατού η γονατι-

σμένη προσευχή στον Κύριο των Δυνά-

μεων. Μπορεί να είναι οτιδήποτε.

Έτσι όπως θ’ ανάβατε ένα κερί στο απόλυτο

σκοτάδι, όπως θα φωνάζατε στην ερημιά,

όπως θα τρέχατε στην αγκαλιά μιάς καθά-

ριας λίμνης, έτσι όπως θ’ άνοιγε τα παρα-

θύρια της η ψυχή σας σ’ ένα γέλιο φωτεινό,

έτσι ανοίξτε ένα παραθυράκι να μπει η

ομορφιά.

Στείλτε μας στο e-mail της «Εβδόμης»,

press@ebdomi.com, την άποψή σας για το

τι είναι όμορφο. Με όχι πάνω από 100 λέ-

ξεις και με την ένδειξη «τι είναι όμορφο».

Χρειάζονται τόμοι για να περιγράψεις έναν

πόλεμο, μιά καταστροφή,

μιά τραγωδία. Μα η ομορφιά

δεν θέλει πολλά λόγια για

να την πεις. Δώστε μας τη

χαρά να αναρτήσουμε στην

ιστοσελίδα μας τα κείμενά

σας και να δημοσιεύουμε

όσα μπορούμε και στην εφη-

μερίδα.

Φωνάξτε την ομορφιά που

κρύβεται και υποφέρει μέσα

στον καθένα μας, φωνάξτε

την δυνατά ν’ ακουστεί, να

την ακούσουν και της ασχή-

μιας οι άρχοντες ότι εδώ εί-

μαστε, δεν πεθάναμε, δεν

σκύβουμε, δεν αλλαξοπι-

στούμε, δεν πουλάμε τα

όσια και τα ιερά μας, δεν τα

πετάμε στους σκύλους και

στα όρνια.

Πεζός ή έμμετρος ο λόγος

σας, όπως θέλετε μιλήστε.

Όπως θα μιλούσατε σ’ ένα

φίλο, σ’ έναν έρωτα, στ’

απλωμένα χεράκια του παι-

διού σας και στο γέλιο του.

Έτσι.

Όσοι εκφράζεστε καλύτερα

με το σχέδιο ή την φωτογραφία, πείτε μας

μ’ αυτόν τον τρόπο τη γνώμη σας για το τι

είναι όμορφο. Μπορείτε και να συνοδέψετε

το κείμενό σας μ’ ένα σχέδιο ή μιά φωτο-

γραφία.

Μπαίνω πρώτος στον χορό, με τη βεβαι-

ότητα και τη χαρά ότι πολλοί από εσάς θα

χορέψετε καλύτερα από μένα. Ελάτε να

πουλήσουμε τρέλα σ’ αυτούς που μας

έχουν τρελάνει. Ελάτε, θάρρος.

Donna Omnia

Όμορφο είναι
ό,τι σε κάνει να γελάς,
ότι ανθεί στον ήλιο των ματιών σου,
στο μύρο των χειλιών σου,
όμορφο είναι 
ό,τι αγαπάς.

Όμορφος τόπος
ο τόπος που πατάς,
ευλογημένη γη ότι αγγίζεις,
ότι ξυπνώντας αντικρίζεις,
όμορφος τόπος 
όπου αγαπάς.    

Ποιά ομορφιά να δω
να μη τη σβύνει η δική σου.

Ποιά μουσική να θέλω
αν δεν ακούω τη φωνή σου.

Ο ήλιος όταν τον κοιτώ
στέλνει το γέλιο σου.

Η νύχτα απλώνει 
την απουσία σου.

Και όσα είμαι
φωνάζουν τ’ όνομά σου.

Τι είναι όμορφο;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο δικομματισμός άρχισε ήδη να δίνει τα “ρέστα” του

και είναι βέβαιο ότι μέχρι την 6η Μαΐου θα ακούσουμε

και θα δούμε ... πράματα και θάματα!

Η φαιδρότητα πλέον παίρνει σάρκα και οστά από τα

στελέχη και τους αρχηγούς των κομμάτων που μας

έφεραν εδώ, οι οποίοι ... ενώ συγκυβερνούν και συ-

νυπέγραψαν το μνημόνιο τώρα προσπαθούν να μας

ρίξουν στάχτη στα μάτια (θεωρώντας μας ηλίθιους)

με δημόσιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες στην

ουσία δηλώνουν την συνέχιση (αν δεν τους στεί-

λουμε στο αγύριστο με την ψήφο μας) της εξαθλίω-

σης μας και της υποταγής της χώρας στους

Γερμαναράδες και στους τοκογλύφους της Ευρώπης!

Είδαμε όλοι την ημέρα της εξαγγελίας των εκλογών

από τον "Γλυκούλη" πως πρόβαλαν το θέμα με τις

μίζες του Άκη Τσοχατζόπουλου τον οποίο οι Βενιζέ-

λος και Λοβέρδος το 2005 αθώωσαν στην γνωστή κο-

λυμβήθρα του Σιλωάμ δηλ. τις περιβόητες

εξεταστικές επιτροπές που έχουν στήσει στην Βουλή

για να εξαγνίζουν τις κλεψιές και τις δολιότητες του

αμαρτωλού συναφιού τους.

Για μένα είναι βέβαιο ότι όλο αυτό το σκηνικό της

προφυλάκισης του κ. Τσοχατζόπουλου είναι στημένο

και προσυμφωνημένο με τον ίδιο ο οποίος δέχτηκε

(για το καλό του κόμματος αλλά και του δικομματι-

σμού) να παίξει πρόσκαιρα το ρόλο της “Ιφιγένειας”

μπροστά στον κίνδυνο στις ερχόμενες εκλογές να

ψηφιστούν και να επικρατήσουν αντιμνημονιακές δυ-

νάμεις οι οποίες σίγουρα θα ψάξουν και εκτός από

αυτόν θα ονοματίσουν (ήδη τους ξέρουν πολλοί) και

άλλους τους οποίους ο Ελληνικός λαός θα απαιτήσει

να τιμωρήσουν μια και τον κορόιδευαν και τον έκλε-

βαν τόσα χρόνια!

Έτσι λοιπόν τα πολιτικά “ξόανα” σκέφτηκαν για άλλη

μία φορά να μας πουλήσουν το παραμύθι της κάθαρ-

σης και μετά τις εκλογές (αν κερδίσουν οι δύο ξε-

πουλημένοι συνέταιροι) θα μας μιλήσουν για ...

παραγραφή των αδικημάτων του εν λόγω κυρίου και

θα ζήσουνε αυτοί καλά και εμείς … χειρότερα!

κ. Βενιζέλο (εμπνευστή των νόμων ασυλίας και πα-

ραγραφής) κ. Σαμαρά (που κάνατε την γνωστή κωλο-

τούμπα και από αντιμνημονιακός μας γίνατε

μνημονιακός του "κερατά") σας μάθαμε πια  … και κα-

ταλάβαμε το μέγεθος της πολιτικής ανευθυνότητας

αλλά και του καιροσκοπισμού που κουβαλάτε και ο

Ελληνικός λαός θα πρέπει στις επερχόμενες εκλογές

να σας δώσει το μάθημα που σας αξίζει και εν συνε-

χεία όσοι είστε ένοχοι και δεν προλάβετε να ξεκουμ-

πιστείτε (για μέρη μακρινά και εξωτικά που έχετε τις

off shore εταιρίες σας) να σας δικάσει και να σας στεί-

λει να σαπίσετε στην φυλακή!
prevenios.com

Ο δικομματισμός άρχισε ήδη να δίνει τα “ρέστα” του
Γιάννης Πρεβενιός
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Δεν θα μπορούσα να αφήσω την Παγκό-

σμια ημέρα Χορού να περάσει χωρίς να

κάνω μια ιδιαίτερη μνεία, αφού η δεύτερη

- όχι σε σημασία - ιδιότητά μου είναι χο-

ρεύτρια.

Οι τέχνες γενικότερα, αλλά ιδιαιτέρως ο

χορός είναι ένα μέσο έκφρασης συναι-

σθημάτων. Συναισθημάτων αληθινών, που

βγαίνουν αβίαστα απ’ την ψυχή. Όχι κα-

μουφλαρισμένων και διπλωματικά συν-

ταγμένων λέξεων, αλλά κινήσεων που

σου “επιβάλει” η καρδιά σου να εκτελέ-

σεις στο άκουσμα μιας μελωδίας...

Κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της χο-

ρούς, άλλους για στιγμές γλεντιού και

χαράς, άλλους για στιγμές λύπης, άλ-

λους για την γοιμμότητα, άλλους για

τους πολέμους.  

Η γνώση διαφόρων ειδών χορού από

άλλες χώρες είναι ένα ταξίδι στον πολι-

τισμό και την κουλτούρα αυτών των

τόπων, ενώ η εξέλιξή τους βαδίζει πα-

ράλληλα με τον πολιτισμό τους.  

Το 1982 αναγνωρίζοντας την σημασία

του χορού στην ένωση διαφορετικών αν-

θρώπων που ασχολούνται με την Τερψι-

χόρη, πέρα από πολιτικούς,

πολιτισμικούς και ηθικούς φραγμούς, το

Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO

καθιέρωσε την 29 Απριλίου ως Παγκό-

σμια ημέρα Χορού, ημερομηνία γέννησης

το 1727 του Ζαν-Ζορζ Νοβέρ, δημιουρ-

γού του σύγχρονου μπαλέτου. 

Κάθε χρόνο, εκτός από δωρεάν σεμινά-

ρια που διογανώνονται από σχολές

χορού και διάφορα άλλα events, μια ση-

μαντική και αναγνωρισμένη προσωπικό-

τητα από τη διεθνή σκηνή του Χορού

αναλαμβάνει να συντάξει ένα «Διεθνές

Μήνυμα» που μεταφράζεται σε 20 γλώσ-

σες και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο.

Φέτος «συντάκτης» αυτού του μηνύμα-

τος ορίστηκε ο Φλαμανδο-μαροκινός χο-

ρογράφος Sidi Larbi Cherkaoui, με τίτλο

"Ας γιορτάσουμε την αέναη χορογραφία
της ζωής".
Σας μεταφέρω απόσπασμα από το μή-

νυμά του σε ελεύθερη μετάφραση από τα

Αγγλικά:

“Πιστεύω ότι ο χορός είναι ίσως ένας από
τους πιο ειλικρινείς τρόπους έκφρασης
για μας να αγαπάμε: γιατί όταν οι άν-
θρωποι χορεύουν, είτε είναι σε μια παρά-
σταση μπαλέτου, είτε σε μια “μάχη”
hip-hop, είτε σε μια σύγχρονη under-
ground εμφάνιση, ή απλά σε μια ντισκο-
τέκ, τα όποια ψέματα σπάνια

αναπτύσσονται, εξαφανίζονται κάτω απ’
τις μάσκες που πέφτουν. 
Οι άνθρωποι αντανακλούν ο ένας στον
άλλον συνεχόμενα και όταν χορεύουν,
ίσως αυτό που εκπέμπουν περισσότερο
είναι η στιγμή της ειλικρίνειας. 
Να χορεύετε για να βρείτε την αλήθεια,
να την μεταδώσετε, να την εκπέμψετε
και να την γιορτάσετε”. 

Παραδέχονται οι Γερμανοί

ότι κερδίζουν απ’ την κρίση
Το πρώτο κρατικό κανάλι

της Γερμανίας, και συγκε-

κριμένα η εκπομπή moni-

tor, έριξε «γροθιά» στην

Γερμανική κυβέρνηση,

προβάλοντας ρεπορτάζ

των Στέφαν Στοοχλικ, Κιμ

Όττο και Αντρέα Ορθ με

αποκαλυπτικά στοιχεία

υπέρ της Ελλάδας. 

Όπως χαρακτηριστικά είπε

η δημοσιογράφος της εκ-

πομπής, Σόνια Σευμουρ

Μίκιχ, η Γερμανία έχει επω-

φελειθεί από την κρίση της

Ελλάδας και επεσήμανε ότι

«διαχωρίζει τη θέση της

από τα παραμύθια που τους

πλασάρουν για Γερμανούς

που πάντα πληρώνουν για

τους άλλους...» (το σχετικό

βίντεο μπορείτε να παρακο-

λουθήσετε στην ιστοσελίδα

μας, ebdomi.com)

Ενδιαφέρον έχει ακόμα η

πρόταση επικεφαλής ανα-

λυτή της τράπεζας της

Βρέμης, που αναφέρει

μέσα στο βίντεο ότι «Ενα
σχέδιο Μάρσαλ για την
Ελλάδα είναι κατά την
γνώμη μου αναγκαίο και

έχουμε την δυνατότητα.
Καθώς μέχρι στιγμής η
Γερμανία είναι η κερδι-
σμένη από την κρίση.
Όμως δεν έχει αποφασι-
στεί ένα πρόγραμμα Επεν-
δύσεων, ένα λάθος το
οποίο η Γερμανία μακρο-
πρόθεσμα θα το πληρώσει
πολύ ακριβά». 

Η παρουσιάστρια έκλεισε

το ρεπορτάζ λέγοντας ότι

«ένα σχέδιο Μάρσαλ
έκανε και τη Γερμανία  -
όταν βρισκόταν στο ση-
μείο μηδέν – να σταθεί και
πάλι στα πόδια της».

Το οικονομικό παιχνίδι που

έχει στηθεί πολύ «επιστη-

μονικά» εις βάρος της Ελ-

λάδας αποκαλύπτεται

ολοένα και περισσότερο,

όχι από τους δικούς μας

πολιτικούς όπως θα όφει-

λαν να κάνουν αλλά από

κάποιους φιλαλήθεις ξέ-

νους, που δεν ανέχονται

άλλο αυτήν την κοροϊδία

εις βάρος της χώρας μας. 

Χορός: Η αέναη χορογραφία της ζωής
Παγκόσμια ημέρα χορού

Εκδηλώσεις για την

Παγκόσμια ημέρα

Χορού 2012
� Η παράσταση «Les illuminations» του

Benjamin Britten, με τους χορευτές Λίλα

Ζαφειροπούλου και Θανάση Σολωμό πα-

ρουσιάζεται στο φουαγιέ της Εθνικής Λυ-

ρικής Σκηνής. 

Συμμέτεχουν: Δ. Ναλμπάντης στο τραγούδι

και  Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο. Ώρα 18:00

� Ο Δήμος Πειραιά, δίνει χώρο έκφρασης

στην τέχνη της Τερψιχόρης την πλατεία

Αγίου Κωνσταντίνου την Κυριακη 29 Απρι-

λίου. Μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη σε

όσους ασχολούνται μαζί της, αλλά και σε

όσους απλά την απολαμβάνουν, με πρό-

γραμμα που ξεκινάει από τις 11:00 και συνε-

χίζει μέχρι τις 21:00.

Κοίτα και σελίδα 5.
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ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ  

ΚA ANNA MΠOYZIANH.         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΒΔΟΜΗ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 728 ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

Αξιότιμη Κα Διευθύντρια, 

Στην εφημερίδα σας, Αρ.Φύλλου 728, και στο σχετικό άρθρο

σας με τίτλο «Σε πλήρη εγκατάλειψη το ΚΑΠΗ Βάρης» προς

αποκατάσταση της αλήθειας, κι εφόσον δεν ζητήθηκε η άποψή

μου πριν τη δημοσίευση, θα ήθελε να σας ενημερώσω για τα

ακόλουθα:

1.Ποτέ το ΚΑΠΗ Βάρης όπως και το ΚΑΠΗ Βούλας δεν είχε

έλλειψη από τα ΔΩΡΕΑΝ προσφερόμενα στα κυλικεία μας

είδη, εκτός από τους τρεις πρώτους μήνες της προσαρμογής

στο Νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Τα κυλικεία λειτουργούν σήμερα άψογα και σε άριστη κατά-

σταση.

2.Ολες οι εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις (διαλέξεις, θεα-

τρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Τσικνοπέμ-

πτης, απογευματινοί περίπατοι, ιατρικές παροχές) είναι κοινές

και διοργανώθηκαν και στα δύο ΚΑΠΗ. Για του λόγου το αλη-

θές σας αποστέλλω σε CD φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΚΑΠΗ Βάρης.

3.Οι εγγραφές των συμμετεχόντων για εκδρομές και θεατρι-

κές παραστάσεις γίνονται στα κεντρικά γραφεία των ΚΑΠΗ,

Ζεφύρου 2 Βούλα,  αλλά και στο κυλικείο της Βάρης κατόπιν

συνεννόησης, όπως αυτό αναγράφεται στο εξάμηνο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ του Δήμου μας που διανέμε-

ται στα μέλη). Το σημείο συγκέντρωσης αναχώρησης και

επιστροφής για τις προγραμματισθείσες εκδρομές για τα μέλη

της Δ.Ε Βάρης είναι ο χώρος της λαϊκής πίσω από το ΚΑΠΗ,

και για την Δ.Ε Βούλας το παρκινγκ μπροστά στην εκκλησία

του Αγ.Ιωάννου. Ήδη τους τελευταίους μήνες, στις εκδηλώ-

σεις μας συμμετέχουν αρκετά μέλη από την Βάρη και τη Βου-

λιαγμένη.

Στο ΚΑΠΗ Βάρης εκτός της καθημερινής παρουσίας της υπαλ-

λήλου του κυλικείου παρευρίσκεται και υπεύθυνος από το Το-

πικό Συμβούλιο Βάρης. Στη Βάρη υπάρχει καθημερινά

φυσιοθεραπευτής ο οποίος στο υπερσύγχρονο φυσικοθερα-

πευτήριο προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες του στα μέλη

όλων των ενοτήτων κατόπιν ραντεβού όπως επίσης και νοση-

λευτής που προσφέρει υπηρεσίες μέτρησης σακχάρου, χολη-

στερίνης κτλ.

Η λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου μας είναι εύρυθμη και τα

μέλη μας απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται,

παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προήλθαν από την

εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, χάρη στη στήριξη αρχικά του

πρώην Δημάρχου μας Γρηγόρη Κασιδόκωστα, και εν συνεχεία

του Αναπληρωτή και νυν Δημάρχου μας Σπύρου Πανά , του

Αντιδημάρχου Βάρης, Λευτέρη Αργυρουδάκη και τις ευγενείς

προσφορές της Αντιδημάρχου μας Γεωργίας Μαρτίνου, των

υπαλλήλων των ΚΑΠΗ και εμού προσωπικά.

Σας ενημερώνω ότι σύντομα θα λειτουργήσει και εντευκτήριο

για τα μέλη της Δ.Ε Βουλιαγμένης.  

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και είμαι στην διάθεση σας

για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Παρακαλώ για τη δημοσίευση

της επιστολής. 

Νανά Κάραγιαν Υπεύθυνη Δημοτική Σύμβουλος για τα ΚΑΠΗ.

ε π ι σ τ ο λ έ ς

ε π ί κ α ι ρ η  π ο ι η σ η  α ν α γ ν ω σ τ ώ ν

Διαψεύδει τα μέλη του ΚΑΠΗ Βάρης, η υπεύθυνη του Δήμου 3Β
Γράφαμε στο φύλλο μας αρ. 728/7.4.12 ότι το ΚΑΠΗ Βάρης βρίσκεται σε εγκατάλειψη, αφού τα ψυγεία είναι

παντελώς άδεια και τα μέλη πίνουν καφέ βάζοντας ρεφενέ.

Αυτά προέκυψαν από συζητήσεις που κάναμε με μέλη του ΚΑΠΗ, τα οποία μας είπαν πολύ περισσότερα.

Η υπεύθυνη του Δήμυ Ν. Καραγιάν τα διαψεύδει με επιστολή που μας απέστειλε. Την δημοσιεύουμε παρα-

κάτω και την αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών και των μελών του ΚΑΠΗ Βάρης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ του Μενε-ΛΑΟΥ

Αν ψηφίσω  Βαγγελάκη….,
θα μου φάνε το σπιτάκι, έχουν δάσκαλο τον Ακη...

Θα μου φαν το πορτοφόλι,
Δημοκρατικά πολύ, με χαράτσι απ’ τη ΔΕΗ.

Να  ψηφίσω Αντωνάκη …,
που πολύ ζεστά τη θέλει, την κουτάλα με το μέλι??
Οι δικοί του  υπουργοί θα μιλάνε με το  λλί,.. (όπως  στην
Ακρόπολη…)
και  θα τρώνε πιο πολύ κι από Θεόδωρο-Βαγγέλη…
Παναγιά μου !! Τι μου μέλλει !!!!

Να ψηφίσω τον Τζαφέρη..???
Που το άθλημα το ξέρει.. κολοτούμπες  για να φέρει!!!
Μια μνημόνιο με τα μπούνια και μια όχι Σαρκοζί (και της
Μέρκελ το βρακί)
Χωρίς  Άδωνη και Μάκη  κάτω στο  υπογειάκι.. (της πολυ-
κατοικίας..)
Θα τον φάει το φιδάκι….

Να  τον δώσω Αριστερά.. που παλεύει ταξικά
Και που πιο πολύ φοβάται την καρέκλα μην τους φάτε..
Την βιδώσαν με μπουλόνια, την κρατάν τριάντα χρόνια..
Κι ‘όποιος λίγο διαφωνεί κάνει άλλο.. μαγαζί

Να ψηφίσω.. σαλαμάκι  να λαδώσει το κουτάκι ??
Θα γελάσει ο Τζιμάκος να’ναι η ώρα του καλή..
Χρόνια τώρα τόχει πει, και το ξέρει κάθε θεία..
“Όσοι ασκήσαν εξουσία λήστεψαν την κοινωνία”.     

Να ψηφίσω .. Πειρατές? που λεν λέξεις μαγικές
Άμεση Δημοκρατία μ΄ έξυπνη  τεχνολογία…
Κι΄ άντε τώρα  πέστα αυτά στου χωριού μας τα αυτιά…!!
Μάλλον  πάμε (πάλι) για ΣΚΑΤΑ !!!! 

μενέΛΑΟΣ  ΜΑΚΑΚΑΣ κάτοικος Βαλκανίων

Οταν απολύσανε τους δημόσιους υπαλ-
λήλους ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί δεν ήμουνα
δημόσιος υπάλληλος.

Οταν απολύσανε τους ιδιωτικούς υπαλ-
λήλους ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί δεν ήμουνα
ιδιωτικός υπάλληλος.

Οταν οι μισθοί γινόντουσαν της πείνας
ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί δεν ήμουνα μισθο-
συντήρητος.

Οταν κατακρεουργουσαν τις συνάξεις
ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί δεν ήμουνα συντα-
ξιούχος.

Οταν διαλύανε το σύστημα υγείας ΔΕΝ
ΜΙΛΗΣΑ, γιατί είχα γερή ιδιωτική ασφά-
λεια.

Οταν διέλυαν / απαξίωναν τη δημόσια
παιδεία ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί τα παιδιά
μου σπούδαζαν στο εξωτερικό.

Οταν κλείνανε οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ, γιατί δεν
ήμουονα μικρομεσαίος.

Οταν, όμως, μια γερμανική πολυεθνική
με ανάγκασε να κλείσω τη δική μου επι-
χείρηση ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΙΛΗΣΕΙ.

Για την επικαιροποίηση γνωστής εξομο-
λόγησης Γερμανού ιερέα επί ΧΙΤΛΕΡ.

Γεράσιμος Πάγκας

Ο Βενιζέλος στο ντουνιά καμιά δεν έχει θέση,
γι’ αυτό και μεις τον στείλαμε στο διάβολο πεσκέσι.

Τα μάθια μου δεν είδανε τέθοιο κουτί ρημάδι,
να ρίχνεις «όχι» το πρωί να βγαίνει «ναι» το βράδυ…

σκωπτικά δίστιχα της Απειράθου, Νάξος

Εκλογές θα έχουμε πάλι
Και όπως τις αποκριές
Οι υποψήφιοι Θα φορέσουν
Τις γνωστές μας φορεσιές

Μάγοι Θα ντυθούνε όλοι
Και με δώρα φορτωμένοι
Ότι Θα μας τάξουν τώρα
Το ξεχνούν την επομένη 

Με το Θα και Θα Θ’αρχίσουν
να μοιράζουν υποσχέσεις 
και αν ποτέ Θα τις κρατήσουν
Θα καθίσω να με… πιπέρι 

Για τις μίζες που έχουν πάρει
Θα μας πουν αλλού πως βρέχει
και Θα ρίχνουν την ευθύνη  
σε όποιον δάνειο μας παρέχει

Πρόδρομος ήταν η Ζήμενς
Που μας πρόσφερε το φώς
Και μας δίδαξε  τον τρόπο                                                                          

Τα κλεμμένα πώς να τρως

Κάποιος που υποβρυχίως
Και ειδικός στις καταδύσεις
Έδειξε κρυφό  ταλέντο
Στις υπόγειες επενδύσεις

Ψάχνουν τώρα για να μάθουν
Τα ποσά που έχει πάρει
Εμείς όμως  τους ρωτάμε
Πως  δεν πήρανε χαμπάρι ??? 

Κρίσιμες οι εκλογές Θα είναι 
Θα λαλούν  απ΄τα μπαλκόνια
σαν σουξέ που έχει γίνει
απ΄της κάλπης τα αηδόνια  

Για ρεφρέν οι ψηφοφόροι
Να ψηφήσουν καθαρά
με ανοιχτές τις δυο παλάμες
Δεξιά και αριστερά.

Σπύρος Βιδάκης, Βουλιαγμένη

Εκτροφείου ΕκλογέςΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η
ΚΑΜΠΑΝΑ
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Κ. Βενετσάνος: Αγαπητέ Χρήστο, νομίζω το 1981, με το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πλέον στην κυβέρνηση, συμμετέχεις ενεργά στην
πολιτική και σου κάνουν πρόταση να πας στο γραφείο του Βε-
ρυβάκη (Υπουργό Παιδείας τότε), αν το λέω σωστά. Θέλεις
να “ξετυλίξουμε” το κουβάρι;
Χρ. Βασιλείου: Α, βέβαια, συμμετέχω από το 1981 ενεργά

στην πολιτική. Είμαι από τους πρωτεργάτες της ΠΑΣΚ (του ορ-

γάνου των Δασκαλων & Νηπιαγωγών). Να σου πω Κώστα. Εγώ

τότε ζήτησα μετάθεση να πάω στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχο-

λείο Πέτας – Κουβαρά, στο χωριό μου, όπου δημιουργώ μαζί

με τους 35 μαθητές μου (6 τάξεις μόνος μου) ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥ-

ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ με μια σπουδαία δουλειά, που έγινε γνωστη στο

πανελλήνιο μέσα από το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες της

εποχής. Δουλειά Παιδιών – Γονιών – τοπικής Κοινωνίας – Δα-

σκάλου. Ακόμη και αίθουσα διδασκαλίας χτίσαμε. Θέλω να το

τονίσω: ΤΙΠΟΤΑ δεν έκανα μόνος μου, τα κάναμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Κ.Β.: Αυτό είχε σαν ένα «παράπλευρο» αποτέλεσμα και τη
συνάντησή σου με τον Ανδρέα Παπανδρέου; 
Χρ.Β.: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, με κάλεσε χωρίς να γνωρίζει

ότι ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, να με συγχαρεί για την εκπομπή

που έγινε στο σχολείο μου τότε, (Νοέμβριος 1984), με τους

Δημοσιογράφους Μάκη Γιομπαζολιά, Βίκτωρα Νέτα και τον

Σκηνοθέτη Τάσο Μπιρσίμη για το Πολυτεχνείο. Πήγα την προ-

καθορισμένη ώρα. Είχε μπροστά του την «Ελευθεροτυπία»,

στο ρεπορτάζ που είχε κάνει ο Μάκης Γιομπαζολιάς με κεί-

μενα από τη συζήτηση των μαθητών στη τηλεόραση. 

Μιλήσαμε για τις άλλες δραστηριότητες του Σχολικού Συνε-

ταιρισμού και στο τέλος είπα, πώς γνώρισα τον Θόδωρο Πάγ-

καλο. Τότε έμαθε ότι ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ και έδειξε ότι

χάρηκε. Όταν με αποχαιρέτησε, όρθιοι και οι δύο, μου είπε:

«δάσκαλε στην διάθεσή σου το γραφείο μου...» Βρήκα την ευ-

καιρία και του ζήτησα δύο πράγματα: 

1ο: Να βοηθήσει να τελειώσουμε την αίθουσα για να γίνει δι-

θέσιο το σχολείο μας, που πραγματοποιήθηκε. 

2ο: Να υπάρχει περισσότερη Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ και να

τηρούμε ΟΛΟΙ το καταστατικό του κόμματος. Θυμάμαι χαμο-

γέλασε παράξενα· το γνωστό χαμόγελο του Ανδρέα, όταν δεν

του άρεσε κάτι και μου είπε νομίζω, πολύ εγκάρδια σφίγγον-

τάς μου το χέρι: «Δάσκαλε θέλω να σε ξαναδώ». 

Πιστεύω ότι είχε εκτιμήσει θετικά το ότι δεν ζήτησα να βγάλω

φωτογραφία μαζί του όπως έκαναν όσοι τον επισκέπτονταν (ο

φωτογράφος βρισκόταν πάντα εκεί)  και ότι του μίλησα ντόμ-

πρα και σταράτα, και με χιούμορ.

Βέβαια η δεύτερη επιθυμία μου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ,

γι’ αυτό ήμουν αιρετικός πάντοτε στο ΠΑΣΟΚ... Από τότε δεν

ζήτησα τίποτα, μόνο μια συνάντηση μετά την αποπομπή του

Αντώνη Τρίτση από το Υπουργείο Παιδείας, για να του εκθέσω

κάποια προγράμματα που σταμάτησαν να προωθούνται. Δεν

γνωρίζω αν του το ‘παν, αν με θυμόταν, δεν έγινε αυτή η συ-

νάντηση. Από τότε ήμουν με τον Αντώνη Τρίτση. 

Κ.Β.: Με τον Αντώνη Τρίτση τι έγινε; 
Χρ.Β.: Μετά από 3 χρόνια Δημιουργικής δουλειάς στο διθέσιο

πλέον Δημοτικό Σχολείο Πέτας – Κουβαρά θέλω να δοκιμάσω

το πέρασμα του Σχολικού Συνεταιρισμού στο Δ.Σ.  Πόρτο

Ράφτη. Εδώ γνώριζα τη Μίλλυ Γρέγου (φίλη του Μενέλαου

Λουντέμη) που με βοηθούσε αρκετά. Το 1985-86 παίρνουμε το

1ο Πανελλήνιο Βραβείο Σχολικών Συνεταιρισμών και ο Αν-

τώνης Τρίτσης γνωρίζει τις δραστηριότητές μας (www.xvasi-

liou.gr).

Μου ζητάει να μπω σε επιτροπές με θέματα οργάνωσης σχο-

λικής ζωής, σχολικός συνεταιρισμός και αρχίζει δουλειά στο

Υπουργείο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δέχομαι,

όμως χωρίς να φύγω από το Σχολείο - δουλεύοντας μετά το

μεσημέρι στο Υπουργείο. Το χαιρόμουν γιατί ό,τι του προτεί-

ναμε το δεχόταν και έβαζε στο τέλος και την “πινελιά του”.

Η σύγκρουσή του τότε με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τον

έθεσε εκτός κυβέρνησης και τον αντικατέστησε ο Γιώργος Α.

Παπανδρέου με τον οποίο έχω υπηρετήσει στρατιώτης μαζί

του.

Δεν μας δέχτηκε ποτέ... οι Επιτροπές διαλύθηκαν ...και αντι-

κατασταθήκαμε από συμβούλους του που δεν μιλούσαν καν

ελληνικά! Οι προτάσεις μας στα συρτάρια του Υπουργείου·

που θέλω να τονίσω εδώ ότι τις βρήκαν οι σύμβουλοι του Γιώρ-

γου Σουφλιά (Υπουργού Παιδείας τότε, 1991) και μας κάλε-

σαν (ανάμεσα σ’ όλους και εμένα και μας ζήτησε να

βοηθήσουμε να γίνει Νόμος του Κράτους η περιβαλλοντική Εκ-

παίδευση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης. Πράγμα που έγινε το 1991.

Κ.Β.: Αναφέρθηκες στον Μενέλαο Λουντέμη, Χρήστο. Πες
μου για τη γνωριμία σου μαζί του.
Χρ.Β.: Ο Μ.Λ. όταν ήρθε στην Ελλάδα φιλοξενήθηκε στο

Πόρτο Ράφτη, στη φίλη του δωρήτρια του Σχολείου Μίλλυ

Γρέγου. Ηρθε στην τάξη μου και μίλησε στους μαθητές μου

για πέντε συνεχόμενες ώρες. Κανένας μαθητής δεν πήγε ούτε

τουαλέτα για 5 ώρες! Εμπειρία μοναδική. 

Ο Μ.Λ. είχε κλειστοφοβία και έπρεπε κάποιος να κοιμάται μαζί

του. Για ένα διάστημα τον βοηθούσα συνεχώς απολαμβάνον-

τας την παρέα του για αρκετές ώρες. Από τότε άρχισε να δια-

φοροποιείται η πολιτική μου σκέψη...

Δάσκαλός μου δεν ήταν μόνο ο Μ.Λ. Αλλά πέρα από τη μου-

σική του Μίκη Θεοδωράκη, αγοράζω από το περίπτερο το

“Χρέος” του Μίκη. Το διάβαζα σαν μάθημα, παράγραφο - πα-

ράγραφο, με ανάλυση κάθε πρότασής του... Με τον Μίκη έχω

συναντηθεί δύο φορές που για μένα ήταν Πανεπιστήμιο. “Δά-

σκαλό μου” και πρότυπό μου είχα και έχω τον Μανώλη Γλέζο·

τον θαύμαζα από την ηλικία των 18μου χρόνων που το είχα

ανακοινώσει τότε και με φοβέρισαν (και στο σχολείο) ότι αν το

ξαναπώ θα με κλείσουν μέσα (χούντα ήταν τότε, 1971, και δεν

καταλάβαινα γιατί με απειλούσαν). Το 1983 ως Αντιπρόεδρος

του Συλλόγου Δασκάλων “Κώστας Σωτηρίου”, στο Κορωπί

διοργανώνουμε εκδήλωση για την Εθνική Αντίσταση με ομι-

λητή το Μανώλη Γλέζο και αντιστασιακούς δασκάλους, Καπε-

τάν Ωρίωνα (κουμπάρος μου), Καπετάν Ερμή και άλλους. Μετά

την εκδήλωση φάγαμε και συζητήσαμε μέχρι το βράδυ. Για

μένα αυτή η συνάντηση ήταν το “μεταπτυχιακό μου”. Συναν-

τηθήκαμε και άλλες φορές και προσφατα την 25η Μαρτίου

2012 στο Δήμο Μαρκοπούλου, όπου ξαναβρεθήκαμε και θυ-

Χρήστος Βασιλείου: Ενας Δάσκαλος
Μια τυχαία συνάντηση μ’ έναν παλιό γνώριμο και συναγωνιστή, 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Νομαρχιακές 2002 – Δάσκαλο, 

πριν απ’ όλα και Περιβαλλοντολόγο, τον Χρήστο Βασιλείου, 

μου ‘δωσε την ευκαιρία για μια συζήτηση μαζί του, 

με αναδρομή στα παλιά μέχρι τα σημερινά. 

Ο Χρήστος Βασιλείου με επιστημονική παιδαγωγική δράση στον τομέα του, γνωστός στην Ανατολική Αττική ως

προϊστάμενος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το 1995 μέχρι το 2004, με πλούσια δράση και έργο που

καταγράφηκε στις συνειδήσεις των παιδικών ψυχών, για να γίνουν αυριανοί κοινωνοί της οικολογίας και της

προστασίας του περιβάλλοντος· με πολιτική δράση απο τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ‘73, Πάντειο ‘76, Ρήγα

Φεραίο. 

Μετά το 1978 είναι ένας από τους πρωτεργάτες της ιδρυσης  της ΠΑΣΚ Δασκάλων και Νηπιαγωγών και άλλα

που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και ενεργός πολίτης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με πολλές ανησυχίες

για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, συζήτησε μαζί μας και, με την άδειά του, σας κάνουμε κοινω-

νούς αυτού του ενδιαφέροντος διαλόγου, που καταλήγει σε χρήσιμα, πιστεύουμε, συμπεράσματα. κινητό: 6936 119 671
www.xvasiliou.gr

Ως νέος δάσκαλος με τον Μενέλαο Λουντέμη στο Πόρτο Ράφτη.

Πρόσφατη συνάντηση με το Μανώλη Γλέζο στο Μαρκόπουλο.
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μηθήκαμε τα παλιά. Δεν έχει αλλάξει σε τίποτα όπως τότε,

πριν 30 χρόνια.

Κ.Β.: Πολλοί οι “δάσκαλοί σου”, δάσκαλε Χρήστο Βασιλείου!
Χρ. Β.: Φίλε Κώστα, ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Βασίλης

Σακελλαρίου (1964 - 65 - 66) στον Κουβαρά. Εκεί έμαθα Σχο-

λικό Συνεταιρισμό, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο Μ. Λουν-

τέμης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Γλέζος

επιρρέασαν τη ζωή μου· νομίζω και ο Καπετάν Ωρίωνας. Θα

προσπαθήσω να είμαι συνέχεια έτσι.

Κ.Β. Το 1993 ξαναπάς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ...
Χρ. Β.: Θα πω πάλι τις αμαρτίες μου... ας είναι. Ναι, μου ζητούν

από τον Πειραιά να βοηθήσω τον καθηγητή μου από την Πάν-

τειο Σχολή, τον Κώστα Σημίτη, βουλευτή Α’ Πειραιά. Πραγμα-

τικά, το Μανιάτικο σόι της γυναίκας μου τον ψηφίζουν και εγώ

ενεργοποιούμαι στην Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Καλυβίων μέχρι το 2001 που

παραιτήθηκα. Σαν γραμματέας της Τ.Ο. βοηθώ τον Δήμαρχο

Πέτρο Φιλίππου, σ’ ότι έχει ανάγκη το χωριό μου (αν και μερι-

κοί σημερινοί συνεργάτες του με πολεμούσαν τοτε). Εγώ ό,τι

έκανα δεν το έκανα για τον Π. Φιλίππου που διαφωνούσα με

μερικές πρακτικές διοίκησης του Δήμου Καλυβίων τότε, αλλά

το έκανα για την πόλη μου. (Γήπεδα, Σχολεία, Νηπιαγωγεία,

Παιδικοί Σαθμοί, Κλειστά Γυμναστήρια, Δρόμοι, Κ.Υγείας Κα-

λυβίων, Δημαρχείο και άλλα που δεν θυμάμαι). Μετά το 1994

παραιτήθηκα αμέσως εγώ από Δημοτικός Σύμβουλος της αν-

τιπολίτευσης και μπήκε ο Ανδρέας Χριστοφάκης, πεθερός του

Πάγκαλου και τους γνώρισα για το καλό της πόλης μου. Στις

επόμενες εκλογές ο Ανδρεάς Χριστοφάκης, για δύο τετραε-

τίες, έγινε Αντιδήμαρχος του Φιλίππου. Καταλαβαίνετε· όπου

πήγαινε ο Φιλίππου οι πόρτες ήταν ανοιχτές... Τον Γνωρίζεις

Κώστα· είναι γάτα... άξιος και δουλευταράς. Αλλο τώρα εγώ

που διαφωνώ σε ορισμένα πράγματα μαζί του. Ομως όποτε

μου ζητήσει τη βοήθειά μου θα την εχει για το καλό του Δήμου

Σαρωνικού πλέον.

Κ.Β.: Φίλε Χρήστο, πες μας για τις περιβαλλοντικές σου ανη-
συχίες.
Χρ.Β.: Μετά το Σχολείο του Πόρτο Ράφτη, και ενώ η Περιβαλ-

λοντική εκπαίδευση έγινε θεσμός του σχολείου πλέον, ζητώ

έξη μήνες άδεια άνευ αποδοχών για να σκεφτώ τι θα κάνω. Η

γυναίκα μου είχε το Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής

“Ξεκίνημα” στο Κορωπί και οι γονείς μας πίεζαν να κάνουμε

και Δημοτικό - Γυμνάσιο. Βρίσκω τα δάνεια, βρίσκω το χώρο

προς το Κορωπί - Βάρη, αλλά η Τράπεζα δεν ήθελε να το κάνω

Οικολογικό - Ανοιχτό Δημοκρατικό Σχολείο, που ήθελα εγώ·

μου έθετε όρους και παιδαγωγικούς. Πώς θα λειτουργεί το

σχολείο μέχρι να εξοφλήσω τα δάνεια...

Βέβαια η ιδιωτική εκπαίδευση δεν μου πάει και βρήκα αφορμή

να τα παρατήσω... και να γίνω προϊστάμενος περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης σ’ ολόκληρη την Ανατολική Αττική.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κ.Β.:Τι έγινε στην Ανατ. Αττική από το 1995 και εντεύθεν;
Με τα Σχολεία (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, Βάρης, Βάρκιζας, μέχρι Λαυρίου, Κερατέας έως Ραφή-

νας, Μαραθώνα και Αχαρνών, Ωρωπού, δηλαδή όλης της

Ανατολικής Αττικής, κάνουμε προγράμματα περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης σε κάθε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό που ζητούσε

τη βοήθειά μου. Σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες συν-

τονίζουμε δεντροφευτεύσεις, οργανώνουμε ημερίδες, Σεμι-

νάρια και γιορτές περιβάλλοντος με συμμετοχή σχολείων απ’

όλη την Αττική. Ακόμη συμμετέχουμε με σχολεία σε Κοινοτικά

και Διεθνή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ακόμη δημιουργήσαμε αρχείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

με Περιβαλλοντικό υλικό - πακέτα για την υλοποίηση προ-

γραμμάτων Π.Ε. Εκδόσεις βιβλίων και άλλα. Και θέλω να πω,

αυτά που λέω πάντοτε, ότι χωρίς τους συναδέλφους μου δα-

σκάλους και νηπιαγωγούς δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί οι εκπαι-

δευτικοί που συμμετείχαν στα προγράμματα Π.Ε. βρήκαν το

χρόνο και το  κουράγιο, να δουλέψουν μέσα και έξω από το

ωρολόγιο πρόγραμμά τους δίπλα στα παιδιά... μαζί με τα παι-

διά... για να εμπνεύσουν την επιθυμία για δουλειά και δημι-

ουργία... Την αγάπη για το περιβάλλον και την αγαπη για το

σχολείο. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έδωσε διέξοδο στη

διάθεση των μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων μας για

δράση και δημιουργία. Σ’ αυτό το διάστημα είδαμε τους εκπαι-

δευτικούς με την Π.Ε. ...από την παθητική ακρόαση (που υπάρ-

χει ακόμη στα σχολεία μας) να αντιπαραθέτουν την

ενεργητική συμμετοχή... στην από καθέδρας διδασκαλία να

αντιπαραθέτουν τη συνεργασία, τη δουλειά μέσα στην ομάδα.

Οι μαθητές εδώ, δεν είναι παθητικοί αποδέκτες, αλλά, οι δά-

σκαλοί τους, τους βοήθησαν, να έχουν μια βιωματική προσέγ-

γιση αυτών που ήθελαν να μάθουν και συνέδεσαν το σχολείο

με τη ζωή και τους χώρους εργασίας...

Αφησαν τον αυθορμητισμό, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και

τις δεξιότητες των μαθητών, να εκδηλωθούν, να λειτουργήσουν

και τελικά να δημιουργήσουν... Τα σχολεία αυτά συνεργάστηκαν

αρμονικά με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και την Τοπική κοινωνία. Εγινε έτσι πράξη και κά-

ποιος άλλος σημαντικός στόχος του σχολείου, “το άνοιγμά του
προς την κοινωνία και τους φορείς της”.
Οταν τελείωσα τη θητεία μου το 2004 (μάλιστα παραιτήθηκα),

αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εργασιών τους, κυρίως

από την ποιοτική τους διάσταση, πιστεύουμε πως ήμασταν

πλέον πολύ κοντά στο στόχο μας (τότε το 2004):  Τα σχολεία

μας να μετατραπούν σε κύτταρα δημιουργίας, έρευνας, προ-

σωπικής και ομαδικής αναζήτησης, ώστε σύντομα να έχουμε

εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον, την

κοινωνία και την εκπαίδευσή μας.

Δυστυχώς από το 2004, που έλεγα τα παραπάνω, δεν έχει

γίνει τίποτα. Αντίθετα δεν βοηθιούνται οι εκπαιδευτικοί στα

προγράμματα και κλείνουν τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης.

Τώρα, το 2012 που έχω περισσότερο χρόνο και πείρα, θέλω

να κάνω πράξη αυτό που είπε ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος

Μπαμπινιώτης: “Η υπέρβαση να ξεκινήσει από την παιδεία...

Και εγώ θέλω να προσθέσω: ...και από τον πολιτισμό και την οι-

κολογία.

Κ.Β.: Και τελευταία ερώτηση: Τι θα κάνεις σ’ αυτές τις εκλογές;

Χρ.Β.: Φίλε Κώστα, από το 2007 είμαι ενεργό μέλος σ’ ένα

κόμμα, ιδιαίτερα σε θέματα παιδείας και πολιτισμού.

Το κόμμα αυτό πιστεύει σε ένα ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ. Είναι αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ με τα 35

χρόνια περίπου στην εκπαίδευση. Το κόμμα αυτό πιστεύει ότι:

το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος, στον οποίο τα παιδιά

αποκτούν κάποιες πλροφορίες και κάποιες γνώσεις. Είναι μαζί

με το οικογενειακό περιβάλλον, η μικροκοινωνία στην οποία

ζουν και ανατρέφονται τα παιδιά συμβιώνοντας και αλληλεπι-

δρώντας με τους συμμαθητές τους. Οι “ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΙ” (γιατί αυτό είναι το κόμμα), θέτουμε από την αρχή το

ζήτημα του περιεχόμενου των σπουδών. Προτείνουμε να πε-

ράσει η πρωτοβουλία των κινήσεων στους εκπαιδευτικούς,

τους μαθητές και τους γονείς. Χρειάζεται άμεσα μια εκπαι-

δευτική “επανάσταση” που θα προτείνει αλλαγές και θα τις

φέρνει στη σχολική πράξη με την ενεργή συμμετοχή ολόκλη-

ρης της σχολικής κοινότητας για το περιεχόμενο της εκπαί-

δευσης, τον τρόπο διδασκαλίας, το ρόλο του σχολείου στη

γειτονιά, τις υποδομές του σχολείου. Αυτά και άλλα πολλά θα

συζητήσω με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς στα σχο-

λεία που θα επισκεφθώ και με τους Συλλόγους Γονέων και την

τοπική κοινωνία σ’ αυτές τις 15 ημέρες που θα είμαι υποψή-

φιος βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής.

Μάλιστα χάρηκα που ο σημερινός  Υπουργός Εξωτερικών

Σταύρος Δήμας δεν θα είναι υποψήφιος. Εξαιρετικός πολιτι-

κός. Επιτέλους ανανέωση, σκέφτηκα! Ομως σήμερα έμαθα ότι

ο Χ. Δήμας (γυιος του Στ. Δήμα) κατεβαίνει υποψήφιος στην

Κορινθία. Ελεος!!! Αυτο το κάνουν κι άλλοι πολιτικοί σ’ όλα τα

κόμματα.

Εμείς οι “Οικολόγοι-Πράσινοι” λέμε: Οχι στην Ανακύκλωση

των πολιτικών και προτεινουμε σ’ όλη την Ελλάδα καταξιωμέ-

νους πολίτες στους χώρους δουλειάς τους (το μοναδικό προ-

σόν τους) και ειδικά στο Υπόλοιπο Αττικής τους: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, ΔΡΟΣΟ ΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΚΩΣΤΑ,

ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΥΧΝΟΥ ΧΡΥΣΗ,

ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ, ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΑ, ΝΤΟΥΡΟ ΝΙΚΟ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΣΤΕΛΙΟ, ΠΑΠΑΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟ, ΠΑΠΑ-

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΜ-

ΠΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑ και  ΤΣΙΡΚΑ ΓΙΑΝΝΗ.

Σ’ αυτές τις δεκαπέντε ημέρες θα προσπαθήσουμε να πεί-

σουμε τον Ελληνικό λαό, γιατί οι “Οικολόγοι-Πράσινοι” πρέπει

να έχουν ισχυρή παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως

έχουν και οι “Οικολόγοι-Πράσινοι” στο Γερμανικό-Γαλλικό και

αυστριακό Κοινοβούλιο. 

Ευχαριστώ για τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε και

μετά τις εκλογές με προτάσεις, αλλά και δράσεις για την Παι-

δεία και τον πολιτισμό, που υπηρετώ σαράντα και πλέον χρό-

Οικολόγος. Μια παιδαγωγική διαδρομή,

με υπεύθυνο πολιτικό υπόβαθρο, για την εκπαίδευση

και το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δάσος του Κουβαρά.

Υποδεχόμενος τον

Μίκη Θεοδωράκη

στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου

Καλυβίων, 

σε εκδήλωση που

έγινε 

προς τιμήν του.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αν. Αττικής

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αν. Αττικής σας καλεί στις ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ που διοργανώνει στα

πλαίσια της πολιτικής της καμπάνιας εν’ όψει

των εκλογών, αλλά και της νέας φάσης των

αγώνων που θα αναπτυχθούν αμέσως μετά τις

εκλογές απέναντι στην ακόμα πιο βάρβαρη

επίθεση που έχουν σχεδιάσει σε βάρος του

λαού, όλο το πολιτικό κατεστημένο των Μνη-

μονίων που μας οδήγησαν εδώ, μαζί με την ΕΕ

και το ΔΝΤ, το κεφάλαιο και τα ΜΜΕ.

Οι εκδηλώσεις – ΣαββατοΚύριακου θα

γίνουν:
• στη Ν. Μάκρη (Δήμος Μαραθώνα) – Σάβ-

βατο 21/4, στις 6μμ στο (πρώην) Δημαρ-

χείο της Ν. Μάκρης, ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Δημήτρης Σαραφιανός

• στην Αρτέμιδα (Σπάτα – Αρτέμιδα) – Κυ-

ριακή 22/4, στις 11πμ, στο Πνευματικό

Κέντρο της Αρτέμιδας (3η στάση Βραώ-

νας), ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βασίλης Συλαιδής

«Υπάρχει άλλος δρόμος για την έξοδο

από την κρίση»

Η πρόταση κοινής δράσης για Αγωνιστικό

Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής στις δυνά-

μεις της αριστεράς και τους αγωνιστές. 

ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΓΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΥΚΑ ΙΣΜΗΝΗ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ

ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ

ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ

ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ)

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  (ΓΙΩΤΑ)

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ

Οι αντιδήμαρχοι έμαθαν από τοπικό

ηλεκτρονικό μέσο την αντικατάστασή

τους, ενώ δεν είχε καν αναρτηθεί στο

διάυγεια!!!

Ο Δήμαρχος 3Β ανακαλεί - τροποποιεί

εν μέρει την υπ’ αρ. 6/2011 απόφαση

του Δημάρχου 3Β όπως παρακάτω:

Διονύσης Κοντονής Αντιδήμαρχος

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης. 

Νίκος Ζαχαράτος Αντιδήμαρχος  Οικο-

νομικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκρι-

μένα των Τμημάτων: Ταμειακής

Υπηρεσίας, Εντελλομένων εξόδων και

Προμηθειών, Δημοτικής Περιουσίας και

Δημοτικών Προσόδων.

Δημήτρης Μπελετσιώτης Αντιδήμαρ-

χος των Διοικητικών Υπηρεσιών και πιο

συγκεκριμένα των τμημάτων: Διοικητι-

κής Υποστήριξης στο οποίο ανήκουν οι

αρμοδιότητες του Γραφείου

ημοτικού Συμβουλίου, Γραφείου Οικο-

νομικής Επιτροπής, Γραφείου Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής, Γραφείου

Πρωτοκόλλου, Γραφείου Παιδείας και

Γραφείου Κοιμητηρίων. Και αναπληρω-

τής Δημάρχου.

Λευτέρης Αργυρουδάκης Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας και του μεταβιβάζει τις

αρμοδιότητες της καθαριότητας – Μη-

χανολογικού και Συντήρησης Οχημά-

των και γραφείου Κίνησης

Τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρε-

σίας και της Πολεοδομίας κρατά ο δή-

μαρχος Σπύρος Πανάς και ειδικώτερα

προκειμένου να ασκήσει ο ίδιος ως

νέος Δήμαρχος όλες τις αναφερόμε-

νες στην ανωτέρω 6/2011 απόφαση

Δημάρχου αρμοδιότητες οι οποίες

κατά Νόμον του ανήκουν. 

Η απόφαση έλαβε αριθμό 119/2012

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com

Νέοι Αντιδήμαρχοι στα 3Β

ΑΛΑΜΑΡΑ-ΣΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ (ΠΑΠΑΤΣΑΚΑΛΟΣ) ΣΠΥΡΟΣ

ΧΟΥΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ
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Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 16 Απριλίου, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ελληνικού, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο π.

Κωνσταντίνο Μαλτέζο, Εφημέριο του Νοσοκομείου, τον π. Αντώνιο Χρήστου Εφημέριο

Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας και από μια ομάδα περίπου 20 εθελοντών,

πραγματοποίησε ποιμαντική επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά την κούρασή του, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, επιστρέφοντας από το ταξίδι στα Ιε-

ροσόλυμα, αλλά και γενικότερα από το βεβαρημένο πρόγραμμα των ημερών, για πέντε

ώρες περιπου, επισκέφθηκε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, μοιράζοντας Πασχαλινά

δώρα,  σε όλους τους ασθενείς, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς

και στους συνοδούς των ασθενών.

Σε όλους τους θαλάμους και τα τμήματα, οι εθελοντές έψελναν Πασχαλινούς ύμνους και

τραγούδια καθώς ο Μητροπολίτης έλεγε τον Αναστάσιμο Χαιρετισμό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»,

συνομιλούσε, ενημερωνόταν για την κατάσταση της υγείας προσωπικά από τους ίδιους

τους ασθενείς, φεύγοντας ευχόταν περαστικά για γρήγορη ανάρρωση. 

Ευχαριστούσε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για ότι προσφέρουν στους ασθενείς

και ευχόταν  κουράγιο και δύναμη στους ασθενείς.

Ποιμαντική επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας  από τη Μητρόπολη Γλυφάδας & 3Β

Εξαιρετική επιτυχία σημεί-

ωσε η παιδική μουσικοχορευ-

τική θεατρική παράσταση

«Το όνειρο του σκιάχτρου»
του Ευγένιου Τριβιζά, που

δόθηκε από το θεατρικό ερ-

γαστήρι του ΚΔΑΠ, με σκηνο-

θέτη και δάσκαλο το Γιώργο

Πετρινόλη, την Κυριακή  8

Απριλίου, στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Σαρωνικού. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν

στην παράσταση, κατέκλει-

σαν το Αμφιθέατρο και γέμι-

σαν με ζωή το χώρο,

διασκέδασαν και καταχειρο-

κρότησαν τους συντελεστές. 

Σκηνοθετικά, σκηνογραφικά,

μουσικά, χορογραφικά, αλλά

και μέσα από την επικοινωνία

με το κοινό και το κέφι των

ηθοποιών, η παράσταση απο-

γειώθηκε, καταλήγοντας σε

ένα εκρηκτικό μουσικοχορευ-

τικό φινάλε, όπου ηθοποιοί

και θεατές έγιναν ένα.

Την παράσταση παρακολού-

θησε ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος

συνεχάρη τα παιδιά-ηθοποι-

ούς, τους συντελεστές και το

δάσκαλο-σκηνοθέτη Γιώργο

Πετρινόλη και Διευθυντές και

δάσκαλοι των σχολείων της

περιοχής.

Συντελεστές της παράστασης:

Ερμήνευσαν οι: Σαββίνα Κρι-

θαρίδου, Μαργαρίτα Κου-

κούλη, Ανδριάνα Γουναλάκη,

Κρυσταλένια Ηλιοπούλου,

Αλεξία Βλαχούλη, Νάντη

Βλαχούλη, Μιχάλης Πατσα-

νάς, Αλεξάνδρα Κατσιάδα,

Ελένη Μαρκάκη, Κατερίνα

Αλεξανδροπούλου, Ηλιάνα

Καζούρη. 

Γιώργος Πετρινόλης (σκηνο-

θεσία – διδασκαλία), Σάκης

Τσιλίκης (μουσική επιμέλεια),

Paulina Zawodny  (σκηνογρα-

φία),   Αναστασία Βαλαχή (εν-

δυματολία), Ελένη Μαρκάκη

(χορογραφίες),  Βίκυ Φιλίπ-

που (κούκλες), Θέμης Μαν-

σόλας (εφέ), Γιώργος

Κολλιαδήμας (ήχος και φως),

Χρήστος Κόλλιας (σκηνικά). 

«Το όνειρο του σκιάχτρου» ενθουσίασε 

τα παιδιά στο Δήμο Σαρωνικού

Την Κυριακή 8/4, πραγματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία και οργάνωση της «ΔΥΝΑΜΗ

ΕΛΠΙΔΑΣ», (δημοτική παράταξη μειοψη-

φίας στο Δήμο Μαρκοπούλου), ο περίπατος

στον κάμπο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οπως μας σημειώνουν, ο περίπατος δεν

είχε μόνο ως στόχο την φυσιολατρική από-

λαυση του μεσογειακού τοπίου από τους

συμμετέχοντες, αλλά και την ιστορική, λα-

ογραφική γνωριμία τους με ορισμένα από

τα μνημεία που κοσμούν την περιοχή.

Η παρέα των συνοδοιπόρων, συναντήθηκε

στο εκκλησάκι της Παναγίας του Βαραμπά,

όπου τους ανέμενε ο Μαρκοπουλιώτης

ιστορικός και συγγραφέας Σταμάτης Μεθε-

νίτης, ο οποίος παρουσίασε τα ιστορικά και

λοιπά στοιχεία που αφορούν το ναό.

Ακολούθως, η παρουσίαση επεκτάθηκε και

στα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τον

Φράγκικο Πύργο στη Βραυρώνα. Οι πληρο-

φορίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν,

από όσους είχαν την τύχη να παρακολου-

θήσουν τον Στ. Μεθενίτη, ήταν πραγματικά

ανεκτίμητες.

Στη συνέχεια, η παρέα συνέχισε τον περί-

πατο διαμέσου των κτημάτων με τα αμπέ-

λια, τις συκιές, τις φιστικιές κ.ά., όπου

κατέληξε στον Πύργο. 

Εκεί, αφού οι περιπατητές ξεκουράστηκαν

για λίγο, πήραν τον δρόμο της επιστροφής

με καταληκτικό προορισμό τα γραφεία της

“Δύναμης Ελπίδας”, όπου τους περίμενε

παγωμένο τσίπουρο με μεζέδες.

www.dynami-elpidas.gr

«ΒΑΔΙΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ & ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

“Δύναμη Ελπίδας”
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 3

* Κωδικός Ακινήτου: 52803

* Εμβαδό: 6800 τ.μ.

* Άσφαλτο

* Άμεσα διαθέσιμο! καταλήγει η αγγελία.

Η εγκληματική ολιγωρία ή όπως αλλιώς πέστε την,

της προηγούμενης Δημοτκής Αρχής (που πρέπει να

λογοδοτήσει γι’ αυτό), κινδυνεύει να προκαλέσει

ανεπανόρθωτη βλάβη στην πόλη και στους κατοίκους

της, εάν αποστερηθεί το πιο ζωτικό κομμάτι της· την

παραλία, στην οποία μπορεί να αναπτυχθούν μπου-

ζουκομάγαζα ή ....μολ!

Ομως και η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει χάσει πο-

λύτιμο χρόνο και φοβάμαι· φοβάμαι πολύ!!! Κι αυτό

γιατί η προσδιορισθείσα δίκη για τις 6 Δεκεμβρίου

2011 που πίστευε ο Δήμος ότι θα πάρει αναβολή, το

δικαστήριο δεν τη δέχθηκε. Τουναντίον δέχθηκε τις

προτάσεις της Μετοχικής εταιρείας που διεκδικεί την

παραλία και ο Δήμος δεν κατέθεσε, με το αιτιολογικό

ότι έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγορικό γρα-

φείο και ακόμη δεν έχει απαντήσει. Ο Δήμος επιφυ-

λάχθηκε να καταθέσει φάκελο εντός των προθεσμιών.

Αν και διαφωνούσα σε πάρα πολλά με το τ. Δήμαρχο

Γρηγόρη Κασιδόκωστα, εδώ πιστεύω ότι θα έπαιζε κα-

θοριστικό ρόλο, αλλά ατυχήσαμε όλοι μαζί.

Εκτοτε δεν έχει ακουστεί τίποτα στο Δημοτικό Συμβού-

λιο. Εχουν ήδη περάσει εννέα μήνες και η υπόθεση δεν

έχει ακόμη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρέπει επιτέλους να ανοίξει ο φάκελος παραλία και να

βγουν στο φως της δημοσιότητας ότι αφορά την υπό-

θεση αυτή. Κάθε ημέρα που περνάει, χάνεται πολύτιμος

χρόνος.
Αννα Μπουζιάνη

Το ιστορικό

Το 1924 συστήθηκε αστική εταιρεία με την επωνυμια

«Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κτήματος

Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β), με το υπ. αριθ. 6896/24 συμβό-

λαιο, για μία έκταση 1100 στρεμμάτων, από το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του

Ναυτικού Ομίλου περίπου.

Η Εταιρεία κατάτμησε την περιοχή σε οικόπεδα και

την πούλησε εντάσσοντας την στο σχέδιο πόλης του

εξοχικού συνοικισμού Βούλας με το από 15.9.26 διά-

ταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών ΦΕΚ 311

Α/17.9.26.

Οι εκτάσεις των οικοπέδων που δεν μεταβιβάστηκαν

παρέμειναν αναξιοποίητες και κατά πάγια πρακτική

των κοινοτικών και μετέπειτα δημοτικών αρχών της

Βούλας αποτέλεσαν εδάφη διεκδικούμενα από την

πρώην Κοινοτητα και πρώην Δήμο Βούλας.

Μεταξύ του αιγιαλού και της μετέπειτα διανοιγείσας

παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου παρέμειναν

αναξιοποίητοι οι χώροι οι οποίοι αρχικά είχαν τα δια-

κριτικά Κ1, Κ2, Κ3 (Κ & Ξ).  Οι χώροι αυτοί (Κ & Ξ) κα-

ταργήθηκαν με το από 24.1.1940 Β. Δ/γμα «περί

τροποποιήσεως του σχεδίου Βούλας» ΦΕΚ

109/Α/30.1.1940 και καθορίστηκαν ως κοινόχρηστοι

χώροι.

Το  1968 έρχεται η Χούντα και τα αναγνωρίζει ως οι-

κοδομικά τετράγωνα  (Ο.Τ.) με αρ. 472, 473, 474,

χωρίς τότε η Κοινότητα να αντιδράσει νομικά. 

Σ.Σ. Και πώς να αντιδράσει όταν ο Κοινοτάρχης ήταν
διορισμένος από τη Χούντα.

Στα Ο.Τ. αυτά τετράγωνα από το “Σμαράγδι” μέχρι

την παραλία δίπλα στο Δημαρχείο και μεταξύ της θά-

λασσας και της παραλιακής λεωφόρου, η Κοινοτητα

και μετέπειτα Δήμος Βούλας ασκούσε διακατοχικές

πράξεις και προέβη σε διαμόρφωση του χώρου με

κρατική χρηματοδότηση και τη συνεργασία κρατικών

φορέων, είτε μέσω των πιστώσεων της ΣΑΕ είτε

μέσω των ΕΠΤΑ μέχρι το 1994.

Ακολούθησαν διακατοχικές πράξεις που μαρτυρούν

τη νομή του Δήμου. Η έκδοση οικοδομικής άδειας με

την υπ. αριθ. 78/94 επί Δημάρχου Αγγελου Αποστο-

λάτου, με την οποία κτίστηκε το κέντρο αναψυχής

στο Ο.Τ. 474, β) η εκμίσθωσή του με τον περιβάλ-

λοντα χώρο στην εταιρία Μ. Οικονόμου και Σια Ε.Ε.

“Νύμφες” το (1994), η μίσθωση στον Β. Σταθοκοστώ-

πουλο στις 16.8.2000 “Νότος” με νέα άδεια οικοδο-

μική αρ. 140/2000. Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης

λήγει το 2012 μετά την παράταση που δόθηκε με την

υπ. αρ. 164/6.7.09 απόφαση του Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο

253 παρ. 1 Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με το Π.Δ.

270/81. 

Λοιπόν η «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του

Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β) εμφανίζεται ξανά  -

μετά από 50 χρόνια - το 2001 (30.9.01) με αγωγή και

διεκδικεί πρωτοδίκως τα παραπάνω οικοδομικά τε-

τράγωνα!

Στη συνέχεια προσφεύγει στο Εφετείο Αθηνών και

δικαιώνεται(!!!) με την υπ. αριθ. 6226/05 απόφαση, η

οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ. αριθ. 1612/120

απόφαση του Αρείου Πάγου που απέρριψε τη σχε-

τική αίτηση αναίρεσης του Δήμου. 

Σ.Σ.: Η Δημοτική Αρχή γιατί τα έκρυβε επιμελώς;

Η παρούσα κατάσταση

Υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις εις βάρος του Δήμου:

1) Αγωγή από 30.9.10 της Μ.Ε.Ε.Κ.Β κοινοποιούμενη

και στον εκμισθωτή Σταθοκωστόπουλο, η οποία είχε

προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών στις 6.12.011, με την οποία ζητούσε,

μετά την έκδοση της 1612/10 απόφασης του

Αρ.Πάγου, να υποχρεωθεί ο Δήμος καί κάθε τρίτος

που έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν να παραδώσει τα

Ο.Τ. 472, 473 & 474. (εκδικάσθηκε).

2) Η αγωγή από 1.3.2011 που προσδιορίστηκε να συ-

ζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις

28.2.2012 και με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι

είναι κυρία και νομέας των Ο.Τ. Κ4 έκτασης 120τ.μ.,

Κ5 έκτασης 260τ.μ. και Κ6 έκτασης 456τ.μ. που βρί-

σκονται κάτω από την παραλιακή λεωφόρο και για τα

Ο.Τ. Κ7 80τ.μ. και Κ880τ.μ. που βρίσκονται πάνω από

τη λεωφόρο. (εκδικάσθηκε).



ΕΒΔΟΜΗ  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τα

τελευταία  δύο χρόνια  τεράστιες

μειώσεις σε κύριες και επικουρικές

συντάξεις, μάλιστα αδιακρίτως της

πηγής χρηματοδότησης των

ασφαλιστικών ταμείων και καθώς

επίκεινται αμέσως μετά τις εκλο-

γές νέες μειώσεις των συντάξεων,

έκπληξη προκαλεί η απάντηση που

έδωσε  ο Επίτροπος Ολι Ρέν σε

ερώτηση του Ευρωβουλευτή του

ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή ότι: «Η Επι-

τροπή δεν έχει την αρμοδιότητα

να εκτιμήσει κατά πόσον το ελλη-

νικό δίκαιο επιτρέπει στο κράτος

να αποφασίσει μονομερώς περι-

κοπές στις κύριες ή τις επικουρι-

κές συντάξεις»

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Χουντής σε ερώτηση του

«αμφισβητούσε το δικαίωμα των

κρατών μελών να αποφασίζουν

οριζόντιες μειώσεις σε επικουρι-

κές ή και κύριες συντάξεις, και

ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλιστι-

κών ταμείων οι πόροι των οποίων

προέρχονται μόνο από τις εισφο-

ρές εργαζομένων και εργοδοτών»

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επικα-

λείτο  νομολογία του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου που «έχει συμπεριλά-

βει τις ασφαλιστικές παροχές στα

περιουσιακά δικαιώματα τα οποία

και ρητά προστατεύονται από το

πρώτο άρθρο του Πρώτου Πρό-

σθετου Πρωτοκόλλου της Ευρω-

παϊκής Σύμβασης των

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ.

Ολι Ρεν αφού ανέφερε ότι: «οι

στόχοι του νέου οικονομικού προ-

γράμματος προσαρμογής το οποίο

έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευ-

σης μεταξύ της Ελλάδας και της

Επιτροπής (εξ ονόματος των κρα-

τών μελών της ευρωζώνης), της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

και του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου, είναι η διασφάλιση της

δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η

αποκατάσταση της ανταγωνιστι-

κότητας και η διασφάλιση της χρη-

ματοπιστωτικής σταθερότητας»,

παίρνει σαφείς αποστάσεις από

το κυρίως ερώτημα αν δηλαδή τα

κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα  να

αποφασίζουν  οριζόντιες μειώσεις

των συντάξεων τονίζοντας  ότι: «Η

Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιό-

τητα να εκτιμήσει κατά πόσον το

ελληνικό δίκαιο επιτρέπει στο

κράτος να αποφασίσει μονομερώς

περικοπές στις κύριες ή τις επι-

κουρικές συντάξεις» και συνεχί-

ζει: «ωστόσο είναι χρήσιμο να

επισημανθεί ότι οι πόροι για αρ-

κετά συνταξιοδοτικά συστήματα

στην Ελλάδα προέρχονται όχι

μόνο από τους εργαζόμενους και

τις εργοδοτικές εισφορές, αλλά κι

από κρατικές επιχορηγήσεις».

Σ.Σ. Εκείνο που προκαλεί αλγεινή

εντύπωση, είναι ότι κυνικά λένε

ότι θα κόψουν εκ νέου συντάξεις

και επικουρικές τον Ιούνιο και μά-

λιστα το μέτρο θα έχει αναδρο-

μική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου

2012.

Αυτό ας τα λάβει υπόψη του ο

κάθε πολίτης που θα φτάσει στο

παραβάν για να ψηφίσει.

Νέος Σύλλογος στα 3Β

“Απολλώνειος”

Νέος πολιτιστικός σύλλογος ενέσκυψε στα 3Β και μάλι-

στα με πανομοιότυπο όνομα με τον προηγούμενο. Ο μεν

πρώτος είναι γένους θηλυκού “Απολλωνία” με αρκετή και

αξιόλογη δράση παρά το μικρόν της ηλικίας του και ο δεύ-

τερος γένους αρσενικού “Απολλώνειος” όπως μας ενη-

μερώνουν με το παρακάτω δελτίο Τύπου.

Χαιρόμαστε που αναπτύσσονται τέτοιες δράσεις πολιτι-

σμού στην περιοχή και όσες και να γίνουν ποτέ δεν είναι

πολλές, αλλά γιατί σχεδόν το ίδιο όνομα; Χάθηκαν τόσα

ωραία ονόματα, για να μη γίνονται και παραξηγήσεις και

παρανοήσεις;

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β.Β.Β. στις

4 Απριλίου, διενήργησε  εκλογές για την ανάδειξη του

πρώτου αιρετού Δ.Σ. Εξελέγησαν οι παρακάτω οι οποίοι

συγκροτούμενοι σε σώμα ανέλαβαν τις εξής θέσεις:
Ρεπαπή Τούλα – Πρόεδρος

Λάλου Αγγελική – Αντιπρόεδρος

Σπαγάκου Αγγελική – Γραμματέας

Χαρισιάδη Δήμητρα – Ταμίας.

Ιωαννίδη Ζέτα, Κοπάνου Κάτια, Κυβέλος Δημήτρης – Τακτικά

Μέλη και Αντωνίου Φωτεινή- Αναπληρωματικό Μέλος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χέλμη Άννα & Μαυράκη Ιφιγένεια.

Στόχος του ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Β.Β.Β., όπως σημειώνει, είναι η δραστηριοποίησή του σε θέ-

ματα που έχουν σχέση με τον  πολιτισμό, ούτως ώστε το βι-

βλίο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική, τα εικαστικά

και οι επιστήμες  μέσα από το βήμα του να  έρθουν πιο κοντά

στους δημότες του Καλλικρατικού  Δήμου Β.Β.Β.

Επιπλέον στόχος του είναι η δημιουργία της έντυπης και

ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Δήμου.

Λεφτά υπάρχουν

μόνο για τα κόμματα
Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που υπέ-

γραψαν ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και ο

υπουργός Επικρατείας Παντελής Καψής, η εκλογική χρη-

ματοδότηση των κομμάτων θα φτάσει στα 12 εκατομμύ-

ρια ευρώ. 

Απ’ την άλλη επιπλέον 6 εκατ. ευρώ θα πάρουν οι τηλεο-

πτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για το χρόνο προβολής

των κομμάτων (διάβαζε προπαγάνδα). Εξ’ αυτών βάσει

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ θα λά-

βουν το 66,66% του συνολικά δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού

χρόνου. 

Ο υπόλοιπος χρόνος πάει, το 8,4% στο ΚΚΕ, το 6,27%

στο ΛΑΟΣ, το 5,12% στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2,82% στους Οικο-

λόγους-Πράσινους, από 3,35% στη Δημοκρατική Αρι-

στερά και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, 2,68% στην

Κοινωνική Συμφωνία και 1,34% στη Δημοκρατική Συμμα-

χία. 

Δηλαδή σούμα φτάνει το ποσό στα 18 εκατομμύρια ευρώ

δίνεται δώρο στα κόμματα για τους σταθμούς για την

προπαγάνδα των εκλογών, ενώ απ’ την άλλη παιδιά πέ-

φτουν λυπόθυμα στα σχολεία από την πείνα και ηλικιω-

μένοι ανήμποροι πεθαίνουν στα παγκακια ως άστεγοι.

Σε ό,τι αφορά τα όρια των προεκλογικών δαπανών δια-

φοροποιείται ανά εκλογική περιφέρεια και κυμαίνεται από

18.000 ευρώ στις μονοεδρικές περιφέρειες, έως και

135.000 ευρώ στη Β' Αθήνας, που αποτελεί και τη μεγα-

λύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Με τα πιο μελανά χρώματα

αποτυπώνει τις επιπτώσεις της

οικονομικής κρίσης η έκθεση

της UNICEF για την «Κατά-

σταση των παιδιών στην Ελ-

λάδα 2012». Τα στοιχεία

δείχνουν ότι τα παιδιά που ζουν

κάτω από το όριο της φτώχειας

υπολογίζονται σε 439.000 και

το ποσοστό της παιδικής φτώ-

χειας είναι 23% ενώ αντίστοιχα

για το σύνολο της Ευρώπης

είναι 20,5%. Δεδομένου ότι η

έκθεση βασίζεται, μεταξύ

άλλων, σε στοιχεία της Eurostat

του 2010, οι παραπάνω αριθμοί

το πιθανότερο είναι να έχουν

μεταβληθεί και η πραγματική

κατάσταση να είναι πιο δραμα-

τική!

Σύμφωνα με την έκθεση -όπως

αναφέρουν Τα Νέα- τα παιδιά

στην Ελλάδα, σήμερα, αποτε-

λούν μια ηλικιακή μειονότητα

σε ένα πληθυσμό που διαρκώς

γερνάει! Ο πληθυσμός των παι-

διών στην Ελλάδα μειώθηκε

από 32% του συνολικού πληθυ-

σμού το 1961 σε 19% το 2001

και 17,4% το 2011 σύμφωνα με

εκτιμήσεις. Τα νοικοκυριά στην

Ελλάδα από το 1960 και μετά

συρρικνώθηκαν κατά ένα

μέλος, από 3,78 το 1961 σε

2,65 μέλη ανά νοικοκυριό το

2009, ενώ μεταξύ 1991 και

2001 το ποσοστό των νοικοκυ-

ριών χωρίς παιδιά κάτω των 15

ετών αυξήθηκε κατά 27,5%. 

Από την έκθεση προκύπτουν

επίσης τα εξής συγκλονιστικά

στοιχεία: 

• Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά

επηρεάζονται περισσότερο από

την φτώχεια. 

• Το ποσοστό της παιδικής

φτώχειας στην Ελλάδα είναι

23% ενώ αντίστοιχα για το σύ-

νολο της Ευρώπης είναι 20,5%.

Στη χαμηλότερη θέση είναι η

Βουλγαρία με 26,8% και στην

καλύτερη θέση η Δανία με

10,9% (Eurostat, 2010). 

• Οι ανήλικοι κάτω από το όριο

της φτώχειας στην Ελλάδα

υπολογίζονται σε 439.000 (Eu-

rostat, 2010). 

• Φτωχά νοικοκυριά είναι το

20,1% του συνόλου. Το 33,4%

των φτωχών νοικοκυριών είναι

μονογονεϊκά. 

• Το 2010 το 28,7% των νοικο-

κυριών με παιδιά βρισκόντου-

σαν σε φτώχεια ή κοινωνικό

αποκλεισμό. Ιδιαίτερα στα νοι-

κοκυριά με παιδιά 12-17 ετών

το ποσοστό εκτινάσσεται στο

34,7% (Eurostat)!!! 

Όσον αφορά στην παιδική ερ-

γασία, και με βάση στοιχεία του

Συνηγόρου του Πολίτη, υπολο-

γίζεται ότι οι ανήλικοι εργαζό-

μενοι στην Ελλάδα ξεπερνούν

τις 100.000.
defencenet.gr

Τραγικές οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  για την

«Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012»

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
«Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να εκτιμήσει κατά πόσον 

το ελληνικό δίκαιο επιτρέπει στο κράτος να αποφασίσει μονομερώς 
περικοπές στις κύριες ή τις επικουρικές συντάξεις»
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Με αφορμή τους αυθαίρετους οικισμούς της Ραφήνας και στα

πλαίσια της νομιμοποίησης αυθαιρέτων, αυτός ο νόμος που κατα-

λύει κάθε έννοια δικαίου και δίνει “δόντι” για να ξεκληριστούν δα-

σικές εκτάσεις με σημερινές οικοδομικές άδειες, άλλη μια

περιοχή κινδυνεύει να γίνει τσιμέντο.

Γιατι δεν επιχειρείται να νομιμοποιηθούν κάποια ήδη κατασκευα-

σμένα αυθαίρετα, αλλά άνοιξε η όρεξη για τσιμεντοποίηση του

δάσους.

Από το Δασαμάρι S.O.S. λάβαμε δελτίο τύπου, το οποίο δημοσι-

εύουμε και που καταγγέλει και αναρωτιέται  πώς είναι δυνατό ορι-

σμένοι κάτοικοι και δημοτικοί σύμβουλοι (πρώην και νυν) να

τάσσονται εναντίον όσων δασικών περιοχών έχουν απομείνει στο

Πικέρμι και στη Ραφήνα. 

Ζητούν  να μεταβάλουν το χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων

εντός των οποίων βρίσκονται οι αυθαίρετοι οικισμοί. Ζητούν τον

αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων που παρεισέφρυσαν

μέσα στους παράνομους οικισμούς! Αλλά ακόμη και τον αποχα-

ρακτηρισμό αμιγώς δασικών εκτάσεων! Μ’ ένα σμπάρο δυό τρυ-

γόνια: και την εξυπηρέτηση των μικρών ιδιωτικών συμφερόντων

και ταυτόχρονα των κατασκευαστικών εταιριών που απαιτούν τη

συνέχιση της δόμησης μέσα σε δασικές εκτάσεις μέχρι την ολο-

σχερή τσιμεντοποίησή τους.

Το γενικότερο δασοκτόνο σχέδιο αποδεικνύεται περίτρανα και

από το γεγονός ότι στις, έως τώρα, συνήθεις περιοχές προς έν-

ταξη της Ραφήνας (Διασταύρωση, Περιβολάκια, Βγένα, Αύρα, ...),

για πρώτη φορά βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται και το Δασα-

μάρι του Πικερμίου - βλ. αίτηση προς το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

μιας ΜΚΟ(!) με όνομα «οχυρό πολιτών»[1].

Το Δασαμάρι είναι μια λοφοσειρά βόρεια του Πικερμίου που περι-

βάλλεται από δύο ρέματα (ρέμα Βαλανάρη και ρέμα Δασαμάρι)

και δύο οικιστικές ζώνες (Ντράφι στα δυτικά και Διώνη-Άγιος Σπυ-

ρίδωνας στα ανατολικά), το οποίο κάηκε στις δασικές πυρκαγιές

του 1995, του 1997 και του 2009. Μια δασική έκταση του Πεντε-

λικού βουνού, ανάμεσα σε ρέματα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού εν-

διαφέροντος [ΦΕΚ 281/Δ/23-3-1993], χαρακτηρισμένη ως

βιότοπος CORINE [Βάση δεδομένων Φιλότης, κωδ. A00060037]

και κηρυγμένη αναδασωτέα το 1995 και το 2010.

15 βίλες εκτός σχεδίου, εντοπισμένες σε μια κόχη της έκτασης,

τους κάνει άραγε να εξομοιώνουν το δασικό Δασαμάρι με άλλους

αυθαίρετους οικισμούς και να αιτούνται τον αποχαρακτηρισμό

του; Άγνοια; Επιπολαιότητα; Ανεπίτρεπτο! Πολύ περισσότερο για

εκείνους που εκλέγονται ή/και χρηματοδοτούνται από το δημόσιο

για να προστατεύουν (λέμε τώρα!) το δημόσιο συμφέρον.

Ουσιαστικά πρόκειται για άλλη μία απόπειρα αλλαγής του δασικού

χαρακτήρα δασικών εκτάσεων της περιοχής μας, που εγγράφε-

ται σε μια σειρά παρόμοιων ενεργειών:

― Πριν μερικά χρόνια κάποιοι έστησαν μια βιομηχανία αποχαρακτηρισμών

δασικών εκτάσεων [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 30/7/2005, ΤΟ ΒΗΜΑ 31/7/2005].

― Μετά εμφανίστηκε η Α.Ε. «κτήμα Πεντέλη» και οι επίγονοι επιχειρη-

ματικοί όμιλοι [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 28/8/2005].

― Πριν ένα χρόνο, με πρόσχημα την απογραφή του 2011, οι «έμποροι των

δασών» ξανακάθησαν στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας-

Πικερμίου με πρόθεση να «αποτινάξουν το δασικό χαρακτήρα περιοχών».

― Το καλοκαίρι του 2011 αποψιλώθηκε μεγάλη έκταση στο Δασαμάρι για

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από εταιρείες κατασκευής κατοικιών

και μεγαλοξενοδόχους.

― Και πριν λίγους μήνες μας προέκυψε νέο μοντέλο αλλαγής χρήσης του

δάσους. Στην ίδια αποψιλωθείσα έκταση φυτρώνουν σήμερα ...βιολογικές

καλλιέργειες!

Όμως εκτός από τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και

τους συγκεκριμένους που τα υπηρετούν, υπάρχουν οι χιλιάδες κά-

τοικοι. Οι κάτοικοι που χαίρονται το δάσος. Οι κάτοικοι που από το

2009, μαζί με την ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών Δασαμάρι

S.O.S, εμπλουτίζουν με συνέπεια τις καμένες δασικές περιοχές

με δενδροφυτεύσεις και σποροφυτεύσεις. Ένα περιβαλλοντικό

έργο που αναγνωρίστηκε και υποστηρίχτηκε και από τον ΣΠΑΠ

και από το δήμο Πεντέλης, αλλά και από τον ίδιο το δήμο Ραφή-

νας-Πικερμίου με εγκατάσταση μιας δεξαμενής για το πότισμα νε-

αρών βελανιδιών. Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να

προασπίσουν με κάθε μέσο τις δασικές εκτάσεις της περιοχής

τους: με συνέχιση των αναδασώσεων στις οποίες καιρός είναι να

συμμετάσχει και ο δήμος, με τη συλλογή εκατοντάδων υπογρα-

φών και με κινητοποιήσεις - αν χρειαστεί! 

Για όσους θα κληθούν να πάρουν θέση για τη δασική περιοχή Δα-

σαμάρι, καλό είναι να γνωρίζουν ότι το Σύνταγμα προστατεύει

εσαεί το δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής:

«Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφη-

καν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο απο-

ψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το

χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρε-

ωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προ-

ορισμό». [Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 117, παράγραφος 3]

Επίσης, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για

την αναδάσωση κάθε καμένης δασικής έκτασης: 

«Τα δάση και οι δασικές εκτά-

σεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που

καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή

αποψιλώθηκαν από οποιαδήποτε

αιτία, προερχόμενη είτε από αν-

θρώπινη ενέργεια, είτε από φυ-

σικά αίτια, μόνος εφεξής

προορισμός, είναι η αναδάσωση,

η επανάκτηση δηλαδή του αρχι-

κού τους χαρακτήρα, η οποία και αποτελεί υποχρέωση του κρά-

τους». [Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση 4575/1998]

Ας γνωρίζουν επίσης, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2011, ζή-

τησε τη θέσπιση 30ετούς απαγόρευσης δόμησης καμένων εκτά-

σεων: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ...καλεί την Επιτροπή να υποβάλει

νομοθετική πρόταση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η οποία να

προβλέπει χρηματοδότηση για σχέδια πρόληψης και εκτίμησης κινδύνου,

για το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές

(EFFIS), για μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης, και για την αποκατάσταση

των δασών μετά από πυρκαγιές, μεταξύ άλλων με την ενδεχόμενη απα-

γόρευση, για τουλάχιστον 30 έτη, οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριό-

τητας σε εκτάσεις που έχουν πληγεί από δασοπυρκαγιές»· [Έκθεση

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής

για την "Προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ:

προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής", INI/2010/2106]

Επιπλέον, ας γνωρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων έχει απορρίψει την προσφυγή συνεταιρισμών

για ένταξη στο σχέδιο πόλης των δασικών εκτάσεων του Δασα-

μαρίου [απόφαση ΕΔΑΔ 21/2/2005].

Τέλος ας γνωρίζουν ότι πρόσφατα το ΣτΕ εξέδωσε απόφαση για

την ανταλλαγή εκτάσεων που κατέχουν συνεταιρισμοί μέσα σε

δασικές εκτάσεις με άλλες εκτάσεις του δημοσίου εντός οικιστι-

κής ζώνης ή την απαλλοτρίωσή τους από το κράτος [Μηχανικός

Online 29/3/2012].

Περιττό να προσθέσουμε κάτι που ήδη γνωρίζουν: ότι ο δήμος νο-

μιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις μόνο για εγκεκριμένα έγκυρα

σχέδια πόλης. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι ή παράνομη ή

άκυρη ή έωλη ή εκ του πονηρού!

Δασαμάρι S.O.S: Ζητούν να μεταβάλουν το χαρακτήρα των δασικών

εκτάσεων εντός των οποίων βρίσκονται οι αυθαίρετοι οικισμοί
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 

για την προμήθεια καυσίμων έτους 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρε-

λαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυ-

βδης) για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λια-

νικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο

τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε

φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για διάρκεια ενός έτους συνο-

λικής προϋπολογισθείσας αξίας 486.519,74 €, συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 23%. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα των προς προ-

μήθεια υλικών κατά 20% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης

δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και

απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η προϋπολο-

γιζόμενη δαπάνη με το δικαίωμα προαίρεσης (option) αυξάνεται κατά το

ποσόν των  97.303,95 € και συγκεκριμένα: 

――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιπλέον  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσότητα δικαιώ- για το δικαίωμα

ματος προαίρεσης προαίρεσης 
――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 8.370 ltr. 8.185,86 €

2 Πετρέλαιο κίνησης 42.000 ltr. 68.250,00 €

3 Βενζίνη super 296 ltr. 529,84 €

4 Βενζίνη Aμόλυβδη 1.200 ltr 2.143,20 €
――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 79.108,90 €

ΦΠΑ 23% 18.195,05 €
――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.303,95 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, (Ιθάκης 12 –

Γέρακας) την 24η Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10.00’ – 11.00’

(λήξη αποδοχής προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η

προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν

θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολου-

θήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για

ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι συνολικά 24.326,00 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχον-

ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Κίνησης του Δήμου

Παλλήνης Αρμόδιος.: Βασιλείου Νίκος Τηλέφωνο: 210-6662152

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

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

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υπεύθυνα 
εχέμυθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55069

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 35898/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου επισκευής, συντήρησης και

τοποθέτησης συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας

κινητήρων αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα του RUMEN METODIEV, Λεωφ.

Δημοκρατίας 313 & Καρυωτάκη, Αχαρναί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 35594/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων  του συνεργείου επισκευής και συντήρησης

μηχανικών μερών και αμαξωμάτων αυτοκινήτων του ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ, Λευκάδος 27 & Ανδραβίδας, Αχαρναί, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Μετατίθεται για ένα μήνα

η μείωση κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων,

που επρόκειτο να εφαρ-

μοσθεί από την 1η Μαΐου

2012 σύμφωνα με τις

προβλέψεις του 2ου

Μνημονίου.

Σύμφωνα με πηγές του

υπουργείου Εργασίας, η

παράταση αποφασίστηκε

μετά από αίτημα της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης Κοινωνικής Ασφά-

λισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),

που ζήτησε περισσότερο

χρόνο, προκειμένου να

εντάξει στο σύστημα

όλες τις μειώσεις που

δεν είναι οριζόντιες αλλά

διαφορετικές ανά κατη-

γορίες συνταξιούχων

που ανήκουν σε διαφο-

ρετικά Ταμεία. 

Ο υπουργός Εργασίας,

σύμφωνα με τις ίδιες

πηγές έχει καλέσει για

απόψε ή νωρίς το πρωί

σε σύσκεψη τα στελέχη

της ΗΔΙΚΑ, προκειμένου

να ξεπεραστεί το πρό-

βλημα. 
Πηγή: www.express.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55055

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. οικ.52568/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για το έργο «Ανόρυξη και λειτουργία

αγροτικής- αρδευτικής χρήσεως υδρογεώτρησης (άρδευση κηπευτικών)

στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρίας «Γ. και Δ. Βλάχος Ο.Ε.», στη

θέση «Λουτρό» του Δήμου Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής», η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων τον Ιούνιο

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ το γένος ΡΕΠΠΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ και η ΜΑΡΙΑ ΚΑΜ-

ΠΑΝΤΑΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΑΡΘΑΣ, το γένος ΒΑ-

ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί

στην ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει το Σε-

πτέμβριο στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΡΤΟΓΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΤΑΣ το γένος ΜΠΡΑΤΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ και η ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΙΑΤΟΥΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ, το

γένος ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΑΝΟΙΚΤΗ και ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

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

ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβικές θρομβώσεις)   

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

(έναντι  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”) 

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, Κ. 6974971498

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

Αλλεργικό Σοκ / Αναφυλαξία

Το αλλεργικό σοκ είναι συστηματική αναφυλακτική αν-

τίδραση του οργανισμού μετά από έκθεση σε αντίστοιχο

αλλεργιογόνο. Είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό αφού

αποτελεί πολυσυστηματική κατάσταση.

Τα Συμπτώματα

Τα αλλεργικό σοκ αποτελεί απειλητική κατάσταση για

τη ζωή του ασθενούς.

Πολύ χαρακτηριστικό πρώιμο, όχι όμως και απαραίτητο

σύμπτωμα, είναι ο κνησμός παλαμών, πελμάτων και πε-

ριγεννητικά. Το δέρμα συμμετέχει στο 90% των περι-

πτώσεων. Το αλλεργικό σοκ αποτελεί απειλητική

κατάσταση για τη ζωή του ασθενούς. Είναι πολύ σύνη-

θες ο ασθενής να εμφανίζει αγγειοοίδημα γύρω από

τους οφθαλμούς, στα χείλη ή στη γλώσσα.

Στο 65% συμμετέχει το κατώτερο αναπνευστικό και ο

ασθενής εμφανίζει βήχα, δύσπνοια, συσφιγκτικό αί-

σθημα στο στήθος, συριγμό, εικόνα η οποία αποτελεί

αποτέλεσμα σπασμού των βρόγχων.

Εικόνα οιδήματος λάρυγγα πριν το αλλεργικό shock

Ένας στους τέσσερις ασθενείς θα εμφανίσει οίδημα λά-

ρυγγα, από το οποίο προφανώς θα κινδυνεύσει και το

οποίο θα αντιληφθεί σαν «βράχνιασμα» σε αρχόμενο

στάδιο και εν συνεχεία σαν μια καυτή μάζα στο βάθος

του λάρυγγα.

Το 25% των ασθενών θα εμφανίσει συμπτώματα από το

πεπτικό (κοιλιακός πόνος, διάρροια, έμετος).

Από το καρδιαγγειακό σύστημα θα εμφανίσουν συμ-

πτώματα επίσης το 25% των ασθενών με ταχυκαρδία και

πτώση της αρτηριακής πίεσης που θα έχει σαν αποτέ-

λεσμα ζάλη ή και λιποθυμικό επεισόδιο.

Τα Αίτια

Κατά κανόνα το αλλεργικό σοκ έχει αίτια:

Εικόνα οιδήματος λάρυγγα κατά τη διάρκεια αλλεργι-

κού shock

* Τροφές, * φάρμακα,

* δηλητήριο από νυγμό υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκα),

* έκθεση σε latex,

* άσκηση.

Υπάρχουν ασυνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο

ασθενής εμφανίζει τυπική εικόνα αναφυλαξίας χωρίς

αίτιο (ιδιοπαθής αναφυλαξία). Είναι προφανές ότι η ανα-

γνώριση του αιτιολογικού παράγοντα είναι μείζονος ση-

μασίας, αφού σε επανέκθεση είναι πιθανό ο ασθενής να

κινδυνεύσει.

Η Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει οριστική θερα-

πεία (ανοσοθεραπεία σε δηλητήριο σφήκας ή μέλισσας).

Επίσης, ο ασθενής πρέπει να εκπαιδευθεί από τον αλ-

λεργιολόγο σχετικά με την αποφυγή «κρυφών» αλλερ-

γιογόνων (τροφική αλλεργία) ή αυτών που εμφανίζουν

διασταυρούμενη ευαισθησία (φαρμακευτική αλλεργία).

Πόσοι γνωρίζουν ότι:

* ένας ασθενής που εμφανίζει αλλεργία στην πενικιλίνη

δεν πρέπει να λαμβάνει κεφαλοσπορίνες;

* το αλλεργικό σοκ μετά από άσκηση μπορεί να οφείλε-

ται στον συνδυασμό της με τροφή;

* ο ασθενής που έχει αλλεργία στο ακτινίδιο ή στην μπα-

νάνα μπορεί να έχει αλλεργία στο λάστιχο και συνεπώς

όταν επισκεφθεί οδοντίατρο ή χειρουργηθεί μπορεί να

κινδυνεύσει λόγω της μεγάλης έκθεσης σε latex;

* δεν είναι όλες οι γαρίδες το ίδιο αλλεργιογόνες;

Ένα άλλο ζητούμενο είναι η χορήγηση set αντιμετώπι-

σης στους ασθενείς αυτούς. Είναι απαραίτητο κανείς να

γνωρίζει ότι το φάρμακο εκλογής για την αντιμετώπιση

του αλλεργικού σοκ είναι η αδρεναλίνη και όχι η κορτι-

ζόνη.

Τα φάρμακα, οι τροφές, τα υμενόπτερα (σφήκα, μέ-

λισσα), το latex αποτελούν τις κυριότερες αιτίες αλλερ-

γικού σοκ

Η αδρεναλίνη θα δράσει με τρεις τρόπους:

1. θα προκαλέσει αγγειοσύσπαση, οπότε θα διατηρήσει

την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα,

2. θα προκαλέσει βρογχοδιαστολή, οπότε θα αντιμετω-

πίσει τη συμπτωματολογία από το κατώτερο αναπνευ-

στικό (δύσπνοια, βήχα, συριγμό) και

3. θα εμποδίσει την εξέλιξη της αντίδρασης.

Το 20-30% των αναφυλακτικών αντιδράσεων είναι δι-

φασικές και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται και από ένα

δεύτερο κύμα συμπτωμάτων 4-6 ώρες μετά και γι’ αυτό

το λόγο ο ασθενής χρειάζεται ταυτόχρονα με την αδρε-

ναλίνη και την κορτιζόνη και το αντιισταμινικό.

Ιδιαίτερη μνεία χρήζει ο ασθενής με επαναλαμβανόμενα

αλλεργικά σοκ ο οποίος χρήζει διαγνωστικής προσέγγι-

σης σχετικά με πιθανή μαστοκύττωση. Ένα άλλο σο-

βαρό θέμα είναι οι μιμητές της αναφυλαξίας. Υπάρχουν

πολλές παθολογικές και μη καταστάσεις οι οποίες μπο-

ρεί να μιμηθούν αλλεργικό σοκ.

Δρ. Κωνσταντίνος Φ. Πεταλάς

Αλλεργιολόγος - Στρατιωτικός ιατρός

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55305

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ.44982/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 750 ΚW, της εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΤΗΜΑ ENERGY Ε.Ε.» με το διακρι-

τικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ENERGY», στη θέση «Βουργένι» της κτηματικής πε-

ριφέρειας του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55310

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 44973/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 750 ΚW, της εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΤΗΜΑ ENERGY Ε.Ε.» με το διακρι-

τικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ENERGY», στη θέση «Βουργένι» της κτηματικής πε-

ριφέρειας του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Χάλκινο στο ομαδικό νεανίδων  ο

Αρης Βούλας στην οχτάδα ο Αρης 2006

Άλλο ένα πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με σημαντικές επιτυχίες από τις ομάδες επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης της Βούλας.

Η ομάδα των νεανίδων του Γ.Σ. Αρη Βούλας με προπονητή τον Κ Κωστόπουλο αποτελού-

μενη από τις Νίννου, Στραϊτούρη, Γκοβάτσου και Πατεράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλ-

λιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του ομαδικού. Στον ημιτελικό έχασε από την Αθηνά

Μαγκουφάνας (η οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα) με σκορ 3-1. Την νίκη στον ημιτε-

λικό την πέτυχε η Πατεράκη επί της Γαζεπίδου.

Η άλλη ομάδα της Βούλας,

ο Αρης 2006 μπήκε στην

οχτάδα και έφτασε κοντά

στο να πετύχει την είσοδο

στην τετράδα. Στο κρίσιμο

παιχνίδι έχασε από την

ομάδα της Καβάλας με σκορ

3-1. Με την ομάδα του Αρη

2006 (προπονητής ο Γ. Λιλ-

λής) αγωνίστηκαν οι αθλή-

τριες Αντωνιάδου,

Ισαμπάλογλου, Φίσερ και

Πεχλιβανίδη.

Την είσοδο στην 8άδα πέτυχε

επίσης ο Νίκος Σκουτέρης

στο διπλό και οι Νίννου με

την Ισαμπάλογλου.

Με 103 συμμετοχές από 38

σωματεία από όλη την Ελ-

λάδα ολοκληρώθηκε με με-

γάλη επιτυχία το

καθιερωμένο τουρνουά της

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

το οποίο διεξάγεται στην

Βούλα τα τελευταία χρόνια.

Μικροί αθλητές (32 κορίτσια

και 71 αγόρια) από την Αττική

αλλά και από την Καβάλα, την

Καλαμαριά και την Πάτρα,

πλημμύρισαν την αίθουσα

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

της Βούλας. 

Τα παιδιά της Βούλας κατάφε-

ραν σε άλλη μια διοργάνωση

να διακριθούν, αφού η Έλλη

Φίσερ του Αρη 2006 κατέκτησε

το χρυσό μετάλλιο στην κατη-

γορία των κοριτσιών έως 12

ετών, ενώ η Νεφέλη Σοφρά του

ΓΣ Αρη Βουλας κατέκτησε το

χάλκινο μετάλλιο στην κατηγο-

ρία των κοριτσιών έως 9 ετών.

Νικητές σε κάθε κατηγορία:

Αγόρια 10-12 ετών:

1. Γ. Σγουρόπουλος (ΓΑΣ Ελευσίς)

2. Β.Αντωνιάδης (Πέρα 2005)

3. Νίκος Βλαχάκης, Γιάννης Ράμ-

μος (ΑΟ Καρέα)

Αγόρια έως 9 ετών:

1. Σπ.Αγγελάκης (ΑΣ Πρόοδος)

2. Άγγελος Σοφράς (Τελαμών)

3. Βαχάν Σεβνταγιάν (ΑΟ Καρέα),

Ιάκωβος Αϊβατίδης (ΔΑΟ Ταύρου)

Κορίτσια 10-12 ετών:

1. Έλλη Φίσερ (Άρης 2006)

2. Χρ. Ταουσάνη (ΑΣΕΑ Καβάλας)

3. Αγγελίνα Δεβελέκου, Ελισάβετ

Τέρπου (Α.Ο. Διόνυσου)

Κορίτσια έως 9 ετών:

1. Δέσποινα Μυτακίδου (Ρουφ 80)

2. Δανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυ-

σοπούλου (Α.Σ. Πέρα Αθηνών)

3. Φιλάνθη Λαζίδη (Ρουφ 80), Νε-

φέλη Σοφρά (ΓΣ Άρης Βούλας)

Στη φωτογραφία οι αθλήτριες με τον προπονητή τους: Ε. Στραϊ-
τούρη, Σ. Πατεράκη, Κ. Κωστόπουλος, Χ. Νίννου και Δ. Γκοβάτσου

Παννατικό τουρνουά επιτραπέζιας

αντισφαίρισης για αθλητέςδημοτικού
Χρυσό μετάλλιο η Έλλη Φίσερ, του Αρη 2006

Στην φωτογραφία οι νικήτριες της κατηγορίας κοριτσιών εως 12 ετών

Την Κυριακή 8 Απριλίου ολοκληρώθηκε ο διασυλλογικός αγώνας OPTIMISΤ στο ΝΟ Κα-

λαμακίου με την επωνυμία "ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 2012". Στον αγώνα συμμετείχαν 160 αθλητές

και αθλήτριες σε σύνολο 26 αθλητικών σωματείων απ’όλη την Ελλάδα.

Ο ΝΑΟ Βούλας συμμετείχε στον αγώνα με 11 ιστιοπλόους από 8 μέχρι 12 ετών. Διεξήχ-

θησαν 10 ιστιοδρομίες με αρκετά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες όπου την πρωτιά πήρε ο

Βασίλειος Γουργιώτης του Ι.Ο.Πειραιώς,   δεύτερος ήρθε ο αθλητής Τέλης Αθανασό-

πουλος του ΝΑΟΒούλας και τρίτος  Γεώργιος

Δρόσος του Ν.Ο.Καλαμακίου μεταξύ 103

αθλητών. 

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο

Κωνσταντίνος Χουσιάδας που κατέλαβε την

7η θέση. 

Το ίδιο Σαββατοκύριακο, η ομάδα WINDSURF

του ΝΑΟΒ έλαβε μέρος στον προπονητικό

αγώνα του ΝΑΟ Βάρης-Βάρκιζας με 4 αθλη-

τές. Στον αγώνα αυτό ο Στέλιος Καμαρωτός

κατέλαβε την 3η θέση στη γενική κατάταξη

της κατηγορίας RSX!

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 2012

O Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρ-

κιζας διοργανώνει αγώνες ανοιχτής θάλασ-

σας το Σάββατο 21 Απριλίου.

Νίκες του ΝΑΟΒούλας στα  optimist

Ο προπονητής του ΝΑΟΒ Ζαννέτος Μαλατέ-
στας με τον αθλητή Τέλη Αθανασόπουλο 

Ο Στέλιος Καμαρωτός με τον προπονητή του Νι-
κόλαο Ιωαννίδη.

ΑΓΩΝΕΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΒ
Τουρνουά υδατοσφαίρισης εφήβων διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στις

εγκαταστάσεις του στο Λαιμό από την Παρασκευή 20/4 ως και την Κυριακή 22/4. Συμ-

μετέχουν ακόμη Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Π.Φάληρο, ΠΑΟΚ και Νηρέας Γέρακα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 54977

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 118795/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2759/08

ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου συνεργείου επισκευής & συντήρησης μηχανικών

μερών επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων «ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩ-

ΤΗΡΙΟΣ», Γράμμου 23 (Ο.Τ.396) στο Κορωπί Αττικής, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 81503/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2070/08

ΑΕΠΟ του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) του υφιστάμενου πρατηρίου

υγρών καυσίμων με υπαίθριο λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «ΜΥΡ-

ΤΕΑ Α.Ε.», Ε.Ο. Σταυρού- Λαυρίου (Χ.Θ. 29+ 600), Μαρκόπουλο, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55080

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ.οικ.52569/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για το έργο «Ανόρυξη και λειτουργία

υδρευτικής χρήσεως υδρογεώτρησης (άρδευση πρασίνου) στο οικόπεδο

ιδιοκτησίας του κ. Καραδήμα Γεωργίου, στη θέση «Μαυρογιάννη» της Δ.Ε.

Αυλώνας του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής», η οποία βρίσκε-

ται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυ-

τεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 112260/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3181/1-11-10 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου πρα-

τηρίου υγρών καυσίμων με αυτόματο πλυντήριο & λιπαντήριο αυτοκινή-

των, που βρίσκεται στο 1ο χλμ της Λ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, στο Δήμο

Παιανίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας & μετατροπής του σε μικτό πρατήριο

υγρών καυσίμων & υγραερίου (LPG) με αυτόματο πλυντήριο & υπαίθριο

πλυντήριο- λιπαντήριο αυτοκινήτων και μεταβίβασή της στο νέο φορέα με

την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55038

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 9663/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για το έργο «Ανόρυξη και λειτουργία

αγροτικής- αρδευτικής χρήσεως υδρογεώτρησης (άρδευση κηπευτικών)

στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Ζαγάρη Χρήστου, στη θέση «Πάτημα

Μουρίκι» της Δ.Κ. Αυλώνας του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττι-

κής», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 54992

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 81507/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2072/08

ΑΕΠΟ του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) του υφιστάμενου πρατηρίου

υγρών καυσίμων της «ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.», Κλεισθένους 22, Γέρακας, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 54999

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 35997/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ‘Εγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 3126/08

ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο & λι-

παντήριο με λάκκο επιθεώρησης αυτοκινήτων «ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε.», Λιο-

σίων 49, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου

στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω

απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο

συμφέρον 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Μετά από εισήγηση της επιτροπής Υποδομών το Δ.Σ.  της ΕΠ-

ΣΑΝΑ, αποφασίστηκε να μεταφερθούν οι παρακάτω αγώνες σε

νέες ημερομηνίες, ως εξής: 

ΠΑΙΔΩΝ

1) ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΘΕ Ν ΜΑΚΡΗΣ  Τετάρτη 25/4, ώρα 17.00

2) ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ  Τετάρτη 25/4, ώρα 17.00.

3) ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ  Τετάρτη 25/4, ώρα 17.00.

4) ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ –ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Τετάρτη 25/4, ώρα 17.00 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ-ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Τετάρτη 25/4, ώρα 16.00.

Επίσης αναβάλλονται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών στην

Μικτή Προπαίδων οι κάτωθι αγώνες που ορίσθηκαν για το Σαββα-

τοκύριακο 21-22/4/2012:

1)ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

2) ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΑΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55073

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. οικ.52571/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για το έργο «Ανόρυξη και λειτουργία

αγροτικής- αρδευτικής χρήσεως υδρογεώτρησης (άρδευση ελαιοδέντρων

και αμπελιού) στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Λέκκα Παντελεήμων,

στη θέση «Τόχι» του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής», η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/4/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 55078

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                       

Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

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 Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. οικ.52557/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για

‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για το έργο «Ανόρυξη και λειτουργία

αγροτικής- αρδευτικής χρήσεως υδρογεώτρησης (άρδευση κηπευτικών)

στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας των κ. Θεοχαρούδη Αρετής και Σιγανού Χα-

ρίδημου, στη θέση «εντός οικισμού Πλάκας Κερατέας» της Δ.Ε. Κερατέας

του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής», η οποία βρίσκεται στη

διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου

4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Παραδόθηκε στους κατοίκους και τους

επισκέπτες της πόλης του Μαραθώνα,

ύστερα από εργασίες πλήρους ανακα-

τασκευής του, το κομμάτι του παραλια-

κού πεζοδρόμου που ενώνει τη Νέα

Μάκρη με το Μαραθώνα, πλησίον της

Παραλίας Μαραθώνα, που για δέκα και

πλέον χρόνια παρέμεινε πλήρως κατε-

στραμμένο και αδιάβατο από σημαντι-

κές ζημιές που είχε υποστεί λόγω κα-

θιζήσεων.

Το περασμένο καλοκαίρι σε μεγάλο

τμήμα του πεζοδρόμου εγκαταστάθηκε

σύγχρονος ηλεκτροφωτισμός, με ει-

δικά φωτιστικά οικονομικής κατανάλω-

σης, με αποτέλεσμα την αισθητική και

λειτουργική αναβάθμιση της νυχτερι-

νής εικόνας του.

Σύντομα, όπως σημειώνει ο Δήμος,

προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και

εργασίες καλλωπισμού με δενδροφυ-

τεύσεις και ανθοφυτεύσεις, αφού στό-

χος του Δήμου Μαραθώνος είναι η

διαρκής ανάδειξη και αναβάθμιση του

ειδυλλιακού παραλιακού πεζοδρόμου

που αποτελεί χώρο αναψυχής, περιπά-

του και άθλησης για χιλιάδες κατοίκους

και επισκέπτες της πόλης.

Ο παραλιακός πεζόδρομος Μαραθώνα-Νέα Μάκρη είναι γεγονός


