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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ευνοούν το πρώτο

κόμμα!!!

Η  ώρα των πολιτών 

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κυριακή 6 Μάη: είναι η ώρα των πολιτών. Των υπεύθυ-

νων πολιτών. Είναι ώρα ευθύνης, υπέρτατου δημοκρα-

τικού και εθνικού χρέους, ιδιαίτερα στις παρούσες

εκλογές. Θα πρόσθετα, χωρίς ίχνος υπερβολής, και

υπερεθνικού χρέους, απέναντι στους λαούς της Ευρώ-

πης και όλης της οικουμένης. 

Από τους Έλληνες ψηφοφόρους, από τους Έλληνες πο-

λίτες περιμένουν πρωτίστως ο λαοί της Πορτογαλίας,

της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας και οι άλλοι που

κινδυνεύουν άμεσα από τα αρπακτικά

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος. Από τους κυρίαρχους τοκο-

γλύφους. Από τα βαμπίρ του διεθνούς

μεγάλου κεφαλαίου και τους ψωμιζό-

μενους απ’ αυτό, μεγαλο-μεσαίους με-

γαλόσχημους. 

Ναι! Τέτοια μεγάλη ευθύνη έχει αύριο

ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο Έλληνας

Πολίτης. Ο πολίτης· όχι το φοβισμένο

ανθρωπάκι. Όχι ο παραμυθιασμένος

από τους διάκονους και αργυρώνη-

τους κήρυκες και κεκράκτες των διαπλεκόμενων ΜΜΕ.

Τέτοια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, το λαό

της και τα παιδιά του έχει ο υπεύθυνος πολίτης! Όχι ο

«κολλημένος οπαδός», όχι ο εθισμένος, όχι ο ευνοι-

οθήρας, ο ρουσφετολόγος. 

Υπεύθυνος πολίτης είναι ο πληροφορημένος πολίτης.

Ο πεπαιδευμένος, ο αυτόφωτος και, στην παρούσα πε-

ρίοδο, παιδευμένος – βασανισμένος από τα ίδια του τα

παθήματα. Αυτός που έχει συνειδητοποιήσει ότι το

προσωπικό του συμφέρον ταυτίζεται με το κοινό συμ-

φέρον. 

Οι ένα εκατομμύριο, εκατό χιλιάδες άνεργοι· οι χιλιά-

δες υποαπασχολούμενοι, οι 200 χιλιάδες οικογένειες

που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, οι άλλοι τόσοι που

κινδυνεύουν να κλείσουν, αυτοί που είδαν το εισόδημά

τους να συρρικνώνεται απελπιστικά. Το 25% των Ελ-

λήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, πήραν
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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Επιτυχής εξωδικαστικός συμβιβασμός
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Πολύχρωμο χαλί η πλαζ της Βάρκιζας (Do it) από την έκθεση λουλουδιών που θα λειτουργήσει μέχρι 13Μαϊου
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Ο Πέτρος Δούκας με τον
Αγγελο Αποστολάτο

Σελίδα 3
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Συνέχεια από τη σελ. 1

το μάθημά τους, ώστε, αφού παιδεύτηκαν απελπιστικά να

θεωρούνται «πεπαιδευμένοι» αρκετά, να τιμωρήσουν τους

υπαίτιους – αυτούς που μας κυβερνούν μέχρι τώρα και μας

έφεραν στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σή-

μερα· ωρίμασαν πολιτικά. Οι φοβισμένοι οι ανεκπαίδευτοι

πολιτικά, οι «κολλημένοι», ΔΕΝ κατάλαβαν ότι οι υπαίτιοι

είναι ανίκανοι ή (και) επικίνδυνοι:

Ο πολίτης που έχει νιώσει, πλέον, στο «πετσί» του τον

πόνο, την ανέχεια ή έστω τη δυσπραγία, αύριο θα τιμωρή-

σει τους υπαίτιους, τους ανίκανους και ενδοτικούς ιδιοτε-

λείς και θα επιλέξει χωρίς φόβο, ανεπηρέαστα και

απροκατάληπτα ΑΛΛΑΓΗ πλεύσης με νέο «καπετάνιο», με

ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό. 

Του καπετάνιου που προσάραξε το «πλοίο» στην ξέρα, όχι

μια και δυο, αλλά κατ’ εξακολούθηση υπότροπου, ΔΕΝ του

ξαναεμπιστεύεσαι το τιμόνι. Αλλιώτικα είσαι άξιος της μοί-

ρας σου. Είσαι όμως και υπόλογος σ’ αυτήν την περίπτωση,

γιατί χαράσεις και την μοίρα των άλλων και των παιδιών

σου. 

Το επαναλαμβάνω: «Μια σφαίρα, αν εξοστρακιστεί μπορεί
να σκοτώσει έναν αθώο, μια λανθασμένη ψήφος μπορεί
να σκοτώσει το παιδί σου και το εγγόνι σου».
«Ν’ αγαπάς την ευθύνη – έλεγε ο Καζαντζάκης – να λες,
εγώ μονάχος μου θα σώσω τη Γη. Αν δε σωθεί, εγώ
φταίω»¹.

«Σ’ αυτές τις εκλογές κρίνεται ο στρατηγικός προσανατο-
λισμός της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον της χώρας τις
επόμενες δεκαετίες, κι όχι απλώς το ποιά κυβέρνηση θα
σχηματιστεί μετά τις εκλογές», τόνισε ο Λ. Παπαδήμος στο

τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης «ειδικού

σκοπού» κατά τη Ν.Δ., «Υπηρεσιακής» κατ’ άλλους, «Συν-

ταγματικά Παράνομης» σύμφωνα με τεκμηριωμένη άποψή

μας («7η» 18/2/2012 σελ. 17. Κοίτα και σελ. 7 του παρόν-

τος).

Δεν παρέλειψε δε, μια μέρα πριν, να δημοσιοποιήσει λίστα

με 77, «μνημονιακές δράσεις» με αντίστοιχα βεβαίως,

μέτρα, που πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με το «μνη-

μόνιο» έως το τέλος Ιουνίου, από την κυβέρνηση που θα

προκύψει. 

Οι δράσεις αυτές καλύπτουν όλους του τομείς:

― Από τις μειώσεις μισθών 12% μεσοσταθμικά στα ειδικά

μισθολόγια του δημοσίου, από 1ης Ιουλίου του ’12, την

προσφορά περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου για πώ-

ληση (ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και

IBC), τις αποκρατικοποιήσεις, ειδικό νόμο για την «αξιο-

ποίηση» του  πρ. αεροδρομίου Ελληνικού, μέχρι τη φαρ-

μακευτική περίθαλψη.

Φορολογική μεταρρύθμιση, (κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και

στοιχείων, Αναθεώρηση Αντικειμενικών Αξιών Ακίνητης

Περιουσίας, Φορολογικοί Έλεγχοι, Αξιολόγηση Εφοριακών,

πλαφόν φορολογικών και εισπρακτικών στόχων, Αντικα-

τάσταση υπολοιπομένων – ξέρετε τι σημαίνει αυτό;: «ο θά-

νατός σου η ζωή μου». Παρακράτηση φόρων στην πηγή,

Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων των εφοριακών – σωστό

μέτρο – προστασία πληροφοριοδοτών διαφθοράς, επίσης,

κλπ, κλπ). 

Οι δράσεις προβλέπουν ακόμη, την εξυγίανση και τον εκ-

συγχρονισμό του δημόσιου τομέα, την «Αγορά Εργασίας»,

μη μισθολογικό κόστος, Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγ-

γέλματα, πάντα «κατόπιν διαβουλεύσεων (και) με τους εκ-

προσώπους του ΔΝΤ, της Ε.Ε., και της Ε.Κ.Τράπεζας.

Πιάνει βεβαίως και τους Δικηγόρους, μεταρρυθμίσεις στο

επιχειρηματικό περιβάλλον, ανοίγει τον δρόμο επαγγελμα-

τικής δραστηριότητας σε αλλοδαπούς της Ε.Ε., πάει σε αε-

ροδρόμια και λιμάνια, δίνουμε πρόσβαση σε

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της Ε.Ε., στις ελληνικές σι-

δηροδρομικές υποδομές· η νέα Κυβέρνηση πρέπει να εφαρ-

μόσει μέτρα «που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, προσαρμογή

των τιμολογίων ηλεκτρ. Ενέργειας, “με εξαίρεση τους ευ-

παθείς καταναλωτές”, υλοποίηση του προγράμματος

“ήλιος”, σε συνεργασία με άλλες χώρες (διάβαζε Γερμα-

νία), για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας, κλπ. Δεν μένουν

εκτός ενδιαφέροντος οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το εκ-

παιδευτικό Σύστημα, το Δικαστικό Σύστημα που καταλαμ-

βάνει το 10% των στόχων, το Σύστημα Υγείας με 12

«Δράσεις» και μέτρα, όπως τα γενόσημα φάρμακα, η ηλε-

κτρονική παρακολούθηση της συνταγογράφησης, μείωση

των ιατρών, έλεγχο των ιατρών που υπερβαίνουν τον μέσο

όρο συνταγογράφησης και κατά ποσότητα και κατά αξία.

Τους λένε δε, ότι αν δεν επέλθει η αναμενόμενη μείωση

φαρμακευτικών δαπανών, «θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα».
Προσοχή μην αρρωστήσετε κι αν «ο μη γένοιτο» συμβεί

αυτό, η ασθένειά σας να μην είναι ακριβή! Κάτι τέτοιο ίσως

θεωρηθεί «αντιεθνικό» ή αντι- ευρωπαϊκό, οπότε θα υπάρ-

ξουν και «αυξήσεις συμμετοχών» (ΜoU, παρ.2.8.)².

Υπόψη ότι όλες οι υποδεικνυόμενες δράσεις και μέτρα πα-

ραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα των «μνημονίων» με τα

οποία έχουν δεσμευθεί και το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. και έχουν

δεσμεύσει κι εμάς, ως «υπηκόους» (Νομίζουν!..)

Σας τα είπε κανένας αυτά; Όχι βέβαια! Ούτε οι «σοβαροί»,

εκτός εξαιρέσεων, τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι, ούτε οι Αρ-

χηγοί και οι υποψήφιοι Εθνοπατέρες. Εμείς σας τα λέμε

περιληπτικά, για να μην κουράζεσθε. 

Κατόπιν τούτων κι αφού θυμίσουμε ότι οι τράπεζες έχουν

λάβει και θα λάβουν συνολικά, σε ενισχύσεις και ανακεφα-

λαιοποιήσεις γύρω στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα

ασφαλιστικά ταμεία «γονάτισαν» από το «κούρεμα» των

ομολόγων που αγοράστηκαν, είτε κατ’ εντολήν, είτε χωρίς

εντολή των διορισμένων από τις κυβερνήσεις Διοικητών,

αναμένουμε να δούμε, την Κυριακή των εκλογών, το πο-

σοστό, τον όγκο των υπεύθυνων συνειδητών ψηφοφόρων,

αυτών που φέρουν επάξια την ιδιότητα του πολίτη, που δι-

καιούνται να ζουν ελεύθεροι, που τιμούν την τις λαμπρές

σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας, και τι ποσοστό συναθροί-

ζουν οι «ραγιάδες, οι κοτζαμπάσηδες, οι κολήγοι» και οι

κολημμένοι και οι δουλεμένοι. Αυτοί, «μετά κλαίνε». Ως

γνωστόν, «Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομά-

κρυνση εκ της κάλπης». 

Οι άλλοι, οι ελεύθεροι πολίτες θα συνεχίσουν ν’ αγωνίζον-

ται σκληρά κι ανυποχώρητα, αντιδρώντας στην υποδού-

λωση της χώρας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο

και στην αρπαγή της δημόσιας περιουσίας από τους τοκο-

γλύφους.

Οι Ελληνες δεν υποτάσσονται εύκολα!

Εκει θα μετρηθούν ΟΛΟΙ. 

Ή με την Ελλάδα και τους Ελληνες ή με τους εχθρούς μας

και τους προσκυνημένους.

――――――

1. Καζαντζάκης, “Ασκητική”.

2. Μνημόνιο.

Η  ώρα των πολιτών - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Απ’ το εσπερινό Λύκειο στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση Σελ. 6

Διαφωνίες και στη Βουλιαγμένη
για την μετονομασία Σελ. 7

Ποιήσεως Παλινόρθωσις 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αμετανόητοι... Σελ. 8

Κοίταξε μέσα σου Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Κοινωνικά Super Market
Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Ασφαλιστικά μέτρα στα
έργα στο Καβούρι Σελ. 13

Γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ στα Νότια Σελ. 14

Ανοιχτή Επιστολή Δημάρχου
Μαρκοπούλου Σελ. 14

Α’ βραβείο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας Σελ. 15

Επενδυτικά προγράμματα Σελ. 18

Στην Εθνική αθλητές του ΝΑΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΥΚΑ - ΑΚΥΡΑ

1. ΔΕΝ ισχύουν τα περί διάλυσης Βουλής, αν τα

λευκά ή η αποχή είναι πάνω από 50%.

2. Τα λευκά προσμετρώνται στα άκυρα, με νόμο του

2005!

3. Με το σύστημα αυτό, αν το πρώτο κόμμα πάρει

μόνο το 15% από το σύνολο του εκλογικού 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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Ως συνεπείς διαγωνιζόμενοι και πα-

ραλλήλως διαγκωνιζόμενοι, επεδόθη-

σαν ευσυνειδήτως και ενσυνειδήτως

εις την αγχώδη άγραν πολιτών ψηφο-

φόρων. Η κάλπη θα δείξει.

Η “επιχειρηματολογία” που αναπτύχ-

θηκε ποίκιλε ανάλογα με την ιδεολο-

γική(;) και κομματική τοποθέτηση των

υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ “ομολογούν”,

“κατανοούν” αλλά “τι να κάναμε”; Η Ν.Δ

φταίει. Προπατορικό το αμάρτημα: “Η

Εύα με ηπάτησε” κι αυτήν ο όφις. Ετσι

χάσαμε τον παράδεισο...

Οι Νεοδημοκράτες έχουν “το μόνο

αξιόπιστο πρόγραμμα” να εφαρμόσουν:

τις οδηγίες της τρόικα.

Ολοι συμφωνούν ότι χρειάζεται ανά-

πτυξη, αλλά με τι κεφάλαια και τι

όρους, για τους εργαζόμενους και με

ποια γραφειοκρατία!

Σταθερό φορολογικό σύστημα, για 10

χρόνια λέει ο Βενιζέλος, αλλά τι σύ-

στημα και με ποιους εφοριακούς. Ασ’

τα· εμείς έχουμε προτάσεις, αλλά δεν

είμαστε καν υποψήφιοι, μιας και δεν εί-

μαστε κομματικοί. Εκτός κάστας -

εκτός κοινοβουλίου. 

Και γιατί οι δικές μας προτάσεις είναι

καλύτερες; Γιατί έχουμε εργασθεί και

ως εργατο-υπάλληλοι για πολλά χρό-

νια και ως επιχειρηματίες περισσότερα.

Επιπλέον, οι οικονοικές μας γνώσεις,

εκτός από εμπειρικές είναι και θεωρη-

τικές, αλλά πολυπλευρες και όχι μονο-

σήμαντες. Κλείνει η παρένθεση.

Μια γενική παρατήρηση πάνω στον

προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων,

είναι ότι σ’ αυτές τις εκλογές, οι υπο-

ψήφιοι του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. απέφυ-

γαν τα εκλογικά κέντρα, τις δημόσιες

ομιλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις φο-

βούμενοι τις οργισμένες αντιδράσεις

των πολιτών.

Προτίμησαν τις “γιάφκες”, πολυτελείς

ή μη. Κάποιοι τόλμησαν και τις δημό-

σιες, κλειστές πάντως, συγκεντρώσεις.

Φανταστείτε ότι σε ένα από τα γνωστά

“κάστρα” της Ν.Δ., στη Βούλα, περί-

πτερα στην κεντρική πλατεία είχαν

μόνο το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος

μάλιστα, έκανε και μια επιτυχημένη

συγκέντρωση, με 3-4 ομιλητές κατά τα

εγκαίνια.

Πάρτε μια γεύση

1. Από τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην

πλατεία Βούλας.

2. Ο Πέτρος Δούκας της Ν.Δ. στο Vive Mar

και ο Πάνος Λειβαδάς επίσης της Ν.Δ. στο

ίδιο κέντρο.

3. Ο Γιώργος Βλάχος της Ν.Δ. στο Κορωπί.

4. Η Γεωργία Μαρτίνου της Ν.Δ. σε πολλά

κέντρα και σε πολλές περιοχές της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

Είπαμε, γεύση.                       Κ. Βενετσάνος

Οι “αγάπες” της άγρας ψηφοφόρων τελείωσαν

Ο Γιώργος Βλάχος, πρώην Υπουργός  της Ν.Δ. στο κτήμα “Φαίδρα” στο Κορωπί

Η Γεωργία Μαρτίνου με τον Αντιδήμαρχο των
3Β Νίκο Ζαχαράτο στο σπίτι του.

Από τα εγκαίνια του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία της Βούλας.
Ομιλητής ο υποψήφιος Αντώνης ΣπανολιόςΟ Βασίλης Οικονόμου με τη “Δημοκρατική Αριστερά.

Ο Πάνος Λειβαδάς της Ν.Δ. στο Vive Mar.

Ο Πέτρος Δούκας



4 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

«Τα Σχολεία του Κορωπίου»
το νέο βιβλίο του Γιάννη Η. Πρόφη

Το νέο βιβλίο του λαογράφου Γιάννη Η. Πρόφη με τίτλο

«Τα Σχολεία του Κορωπίου», θα παρουσιάσει το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Κρωπίας την Κυριακή 13

Μαΐου στις 19:30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Δημαρχια-

κού Μεγάρου Κορωπίου.

Συνδυάζοντας ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία με μνήμες

δικές του, αφηγήσεις άλλων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό,

ο Γιάννης Πρόφης μέσα από το καινούργιο βιβλίο του, προ-

σφέρει μια γλαφυρή περιγραφή των σχολείων του Κορωπίου,

αλλά και των αγώνων για την καθιέρωση και επέκταση της εκ-

παίδευσης στη νεώτερη Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογό

του: «Νομίζω ότι αυτό που δίνει αξία στην παρούσα εργα-
σία δεν είναι μόνο η αναφορά στα κτήρια, στις χρονολο-
γίες, στα αριθμητικά και σε άλλα τεχνολογικά στοιχεία.
Καλά είναι κι αυτά, αλλά κατά τα γνώμη μου, περισσότερη
αξία έχει η λαογραφική ματιά, με την οποία γίνεται ή πρέ-
πει να γίνεται μια τέτοια αναδρομή στο παρελθόν».
Η έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε με την ευγενική

χορηγία του Δημητρίου Γ. Πρόφη και την επιμελήθηκαν οι

«ΑΩ Εκδόσεις».

Την εκδήλωση, θα προλογίσει ο Δήμαρχος Κορωπίου Δη-

μήτρης Κιούσης, ενώ κύριοι ομιλητές στην παρουσίαση του

βιβλίου θα είναι ο Αρχαιολόγος και νυν Δήμαρχος Σαρω-

νικού Πέτρος Φιλίππου και η φιλόλογος, Λένα Σωφρόνη.

Στο μουσικό αλισβερίσι

των «Muhabbet Mafia» η

παράδοση συνομιλεί με το

afro-beat, το ροκ εν ρολ και

την παραδοσιακή μουσική

της Ελλάδας και των Βαλ-

κανίων. Συνδυάζοντας

έτσι, τον αρχέγονο ήχο της

Γκάιντας και της Τσαμπού-

νας, με την ηλεκτρική κι-

θάρα και με ψηφιακούς

παραμορφωμένους ήχους. 

Οι Muhabbet Mafia είναι:
Κλέων Αντωνίου (ηλεκτρική κι-

θάρα), Γιώργος Μακρής

(Γκάιντα, Τσαμπούνα, Καβάλ,

Sampler), Αντώνης Μαράτος

(Μπάσο), Θάνος Μιχαηλίδης

(Drums).

Η  Συναυλία γίνεται το

Σάββατο 5 Μαΐου, 22.00

στη Σκηνή Φουαγιέ του θε-

άτρου “Επί Κολωνώ” (Ναυ-

πλίου 12 & Λένορμαν 94,

Κολωνός - Αθήνα), τηλ. 210

5138067
Είσοδος: 8,00€ Το μπαρ του

θεάτρου και η αυλή λειτουρ-

γούν τις ημέρες των εκδηλώ-

σεων μιάμιση ώρα πριν την

έναρξη της εκδήλωσης έως

αργά το βράδυ. 

Διήμερη εκδρομή με Περιήγηση

και πεζοπορία στο  Πήλιο     

Διήμερο 12 & 13 /5, η Εναλλακτική Δράση, οργανώνει εκ-

δρομή πεζοπορία και περιήγηση στο Πήλιο, με οικοξενά-

γηση στην Ορθρυ και στο οικολογικό χωριό Ανάβρα.

Η πεζοπορία είναι εύκολη διαρκεί 4 ώρες και γίνεται μέσα

σε πλούσια βλάστηση και νερά.  Την ίδια διαδρομή κάνει

και το τρενάκι του Πηλίου

Διανυκτέρευση στο Βόλο μετά  βέβαια από την «επί-

σκεψη» στα τσιπουράδικα

Κυριακή 13/5. Επίσκεψη στο χωριό Ανάβρα, υπόδειγμα

οικολογικής ανάπτυξης.

Για συμμετοχή   Μαρία Κορομηλά 2108991145  6940308757

“Οσα θυμούμαι εξιστορώ”
Το βιβλίο του “Οσα θυμουμαι εξιστορώ” παρουσιάζει ο

συγγραφέας Γιώργος Κόλλιας, στο Μουσείο Μαραθώ-

νιου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου, Μα-

ραθώνας), την Παρασκευή 11 Μαϊου 8μ.μ.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο καθηγητής της νεώτερης

ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών Χάγκεν Φλάιτσερ καιο

Ζωγράφος Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μαρα-

θώνα.

Συναυλία με γκάιντα και

τσαμπούνα

Το Ίδρυμα της Βουλής των

Ελλήνων στο πλαίσιο της έκ-

θεσης Μουσική Παιδεία και

Δημοκρατία στην κλασική

Αθήνα προσκαλεί μικρούς και

μεγάλους σε εκπαιδευτικό

πρόγραμμα-συναυλία με

θέμα τη μουσική και τα μου-

σικά όργανα της αρχαιότη-

τας. Το πρόγραμμα

παρουσιάζουν ο ερευνητής

και κατασκευαστής μουσικών

οργάνων Παναγιώτης Στέ-

φος και ο μουσικός Μιχάλης

Στέφος του μουσικού συνό-

λου «ΛύρΑυλος».

Τα παιδιά και οι συνοδοί

τους θα έχουν την ευκαιρία

να ακούσουν ζωντανά σω-

ζόμενα μουσικά κομμάτια

της αρχαιότητας, σκοπούς,

ρυθμούς και τρόπους αρχαι-

οελληνικούς, που επιβεβαι-

ώνουν τον πλούτο και τη

συνέχεια της ελληνικής

μουσικής παράδοσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν

επίσης τη δυνατότητα να

δουν, να αγγίξουν και να

ακούσουν τριάντα αρχαία

μουσικά όργανα, ανακατα-

σκευασμένα από σπάνια και

αυθεντικά φυσικά υλικά: καύ-

καλο χελώνας, εντέρινες

χορδές, ιχθυόκολλα, δέρμα

και οστέινους αυλούς.

Το μουσικό ταξίδι συνο-

δεύεται με προβολή διαφα-

νειών από παραστάσεις

αγγείων, στις οποίες παρου-

σιάζονται σκηνές από τη

μουσική ζωή των αρχαίων

Ελλήνων.

Διάρκεια: περίπου μια ώρα

Εκθεσιακός Χώρος Ιδρύμα-

τος Βουλής

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 14 

Τηλέφωνο: 2103735109, 

e-mail: foundation@parlia-

ment.gr

Από Σάββατο 5/5 ώρα 11:00

και κάθε Σάββατο μέχρι 26

Μαϊου

Είσοδος ελεύθερη

Για τη συμμετοχή στο πρό-

γραμμα απαιτείται κράτηση

θέσεων στο τηλέφωνο 210

3735109, καθημερινά από

12:30 έως 20:00.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ      
ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗ -ΒΑΡΚΙΖΑ –ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΚΑΒΟΥΡΙ  

Οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  την

Παρασκευή 11 Μαϊου, ώρα 9μ.μ. μια  βραδινή  παραθα-

λάσσια ποδηλατοβόλτα  στην παραλία  του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα και θα  ακολουθήσουν την διαδρομή της πα-

ραλιακής λεωφόρου Βούλα- Βάρη -Βάρκιζα-Λιμανάκια–

Λίμνη Βουλιαγμένης-Βουλιαγμένη-Καβούρι. 

Θα κάνουν την καθιερωμένη στάση σε ένα από τα γρα-

φικά μπαράκια  μπροστά στη θάλασσα. 

Υπεύθυνοι ενημέρωσης  Κωστής 6937153051  

Εβελίνα Σταύρου 6970308448

Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην κλασική Αθήνα 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – συναυλία για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών



26η Γιορτή Λουλουδιών

Βάρκιζας
Η Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα άνοιξε τις

πύλες της,  το περασμένο Σάββατο με εγκαίνια

από το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε συ-

νεργασία με τον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρι-

σμό Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής στην

οργανωμένη πλαζ Βάρκιζας «YA BANAKI», και θα

παραμείνει ανοιχτή έως 13 Μαϊου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, έργο “Τριαντά-
φυλλο στο στήθος”, του Τενεσύ
Ουίλιαμς     
σκηνοθεσία : Βαγγέλη  Δρακονταειδή

ΤΕΤΑΡΤΗ  9-5 ΕΕΣ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ
“ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ”, έργο “Η μικρή
πλατεία “, του Κάρλο Γκολντόνι 
σκηνοθεσία: Δέσποινα Μαραγκουδάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ”,

έργο “Ο γλάρος” του Άντον Τσέχωφ
σκηνοθεσία: Στρατή Πανούριου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-5, “ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ” ΦΕΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ, έργο “Υπάρχει και Φιλό-
τιμο”, των  Σακελάριου-Γιαννακόπουλου 

σκηνοθεσία :Σάσα Γκούβελου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-5, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ “1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ”, έργο

“Στην αυλή της Ρωξάνης της Σμυρ-
νιάς”, σκηνοθεσία :Νίκη Ζαρμποζάνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΘΕΣΠΙΣ” ΚΕΡΑ-
ΤΕΑΣ, έργο “Ποιος σκότωσε τον Ουί-
λιαμ” της Λίλιαν  Δημητρακοπούλου
σκηνοθεσία: η ομάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ ΣΠΑΤΩΝ ”ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙ”, έργο “Φωνές του δρόμου”,
σκηνοθεσία: η ομάδα
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-5,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, “ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ’’  των
Αστέρη Κούτουλα & Klaus Salge (στην
προβολή θα παραστεί ο Αστέρης Κού-
τουλας και αν το επιτρέπουν οι συν-
θήκες υγείας του, ο Μίκης
Θεοδωράκης).

8Ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ώρα έναρξης 20.30

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ο Ξενοφών»

του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος διοργανώνει το 8Ο Εαρινό Φεστιβάλ Ερα-

σιτεχνικού Θεάτρου στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού  Κέντρου Σπά-

των «Χρήστος  Μπέκας» οδός Σταύρου Μπέκα 7 Σπάτα.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη

Θεοδωράκη.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται 28/4 έως 27/5 στο Αμφιθέατρο  Πνευματι-

κού Κέντρου Σπάτων “Χρήστος Μπέκας” (Σταύρου Μπέκα 7), 8.30μ.μ.
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2ήμερο Φεστιβάλ Τσίρκο 

Η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία

με τη CIRCUS DAYZ, διοργανώνουν 2ήμερο Φεστι-

βάλ Τσίρκο και Εναλλακτικών Μορφών Έκφρασης,

στο χώρο της «Τεχνόπολις», στις 5 και 6 Μαΐου, από

τις 11 πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Φεστιβάλ Τσίρκο και Εναλ-

λακτικών Μορφών Εκφρασης Circus@τεχνόπολις:

Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται στην Αίθουσα «Κων-

σταντίνος Καβάφης», κτίριο «Δ7»

Σάββατο 5 Μαΐου. 

• 11:00 - 17:00,  ακροβα-

τικά και τεχνικές τσίρκο,

Κεντρική Αυλή. Τσίρκο για

παιδιά, practice area, jug-

gling meeting, θεάματα

δρόμου με καπέλο (bu-

sking) .

• 17:00 - 19:00, Κρουστά

για Παιδιά από τους

Batuca, Κεντρική Αυλή.

Τσίρκο για παιδιά, practice

area, juggling meeting, θε-

άματα δρόμου με καπέλο

(busking).

• 19:00 - 21:00, Practice

Area και Juggling Meeting,

Κεντρική Αυλή. Παρουσιά-

σεις από τους μαθητές της σχολής, Juggling Meeting

• 21:00 - 23:00, Practice Area, Juggling Meeting, Κεν-

τρική Αυλή. Παραστάσεις από ομάδες της πόλης.

Κυριακή 6 Μαΐου

• 11:00 - 13:00, ακροβατικά και τεχνικές τσίρκο

Κεντρική Αυλή. Τσίρκο για παιδιά, practice area, jug-

gling meeting, θεάματα δρόμου με καπέλο (busking)

• 17:00 - 19:00, Practice Area, Juggling Meeting

Κεντρική Αυλή. Τσίρκο για παιδιά, practice area, jug-

gling meeting, θεάματα δρόμου με καπέλο (busking)

• 19: 00 - 21:00, Capoeira, Κεντρική Αυλή

Παρουσιάσεις από μαθητές της σχολής, Juggling Meeting

• 21:00 - 23:00, Practice Area και Juggling Meeting

Κεντρική Αυλή. Παραστάσεις από ομάδες της πόλης.

Είσοδος ελεύθερη. Τα σεμινάρια έχουν εισιτήριο.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Ουσιο - Εξάρτηση,  Πρόληψη  

και Έγκαιρη  Παρέμβαση»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια 

επιμόρφωσης των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο:

«Ουσιο - Εξάρτηση,  Πρόληψη  και Έγκαιρη  Παρέμβαση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 5ο ΣΕΚ Αχαρνών (Νέζερ

και Πτολεμαΐδος,) στις  15 Μαΐου ώρα: 11.30 – 14.00.

Εισηγήτρια  η Υπεύθυνη  του Δικτύου  Πρόληψης  ΚΕΘΕΑ, 

Κυρίτση Ιωάννα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 11/05/2012, στα

τηλέφωνα 210-3576045 - Κιν. : 6944831880

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκο-

λύνουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδα-

κτικών ωρών.     

ΒΡΑΔΙΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΑΥΣΤΗΡΑ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

Ακου να δεις

Υπάρχουν ιστορίες λογιώ  λογιώ...  Από αυτές τις παλιές τις

όμορφες, τις ταξιδιάρικες, τα παραμύθια που λέγανε οι πα-

λιοί. Είναι κι άλλες παράξενες από μέρη ξωτικά π´ ανιστο-

ρούνε πράματα και θάματα άλλες είναι αστείες κι άλλες

ακατανόητες κι είναι και κάποιες που σε κάνουν και ανατρι-

χιάζεις. Ιστορίες ατέλειωτες σαν αυτές που δεν φαντάζεσαι

και που τις λαχταρά του ανθρώπου η ψυχή για να ταξιδεύει σε

μέρη άγνωστα... 

Ιστορίες που κυλάνε από δω κι από κει, όπου βγάλει το μο-

νοπάτι, σαν τα ρεβύθια... ξέρεις... που μασουλούσανε παλιά

όταν τις ακούγανε από το στόμα της  παραμυθούς...

..έ........ς.....

Για τρεις Δευτέρες, η αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη, θα αφη-

γείται τις ιστορίες της,  χωρίς πρόγραμμα, Έτσι... ελεύθερα...

ανάλογα με τα κέφια της στιγμής! 

Δέχεται και... παραγγελιές... 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ, 21.30 Εισιτήρια: 10 Ευρώ 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 206, ΤΑΥΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 210 3418550, WWW.mcf.gr 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

«ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ»
ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ – ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Το Σάββατο 19 Μαϊου στις 9.00μμ  στην art gallery café,

μπορείτε να απολαύσετε το Νίκο Ιγνατιάδη και το

Μπέσσυ Αργυράκη μαζί με την Εβελίνα Νικόλιζα, σε ένα

ταξίδεμα με αξέχαστες μουσικές μελωδίες.

Μαζί τους σε αυτό το ταξίδι η Εβελίνα Νικόλιζα.

“An Intimate World Music Evening” 

με την Κατερίνα Πολέμη
Κυριακή 20 Μαϊου 2012  -  9μ.μ

Η Κατερίνα Πολέμη συνεχίζει με επιτυχία την μουσική πα-

ράσταση “An Intimate World Music Evening” στο ART

GALLERY CAFÈ (στην Βούλα) όπου εντάσσει το Μπουζούκι

στην Gypsy, Jazz και Βραζιλιάνικη μουσική. Αγκαλιά με την

κιθάρα της ερμηνεύει με τον μοναδικό της τρόπο τα τρα-

γούδια από τον προσωπικό της δίσκο "Spread the Music Not

the Name" καθώς και αγαπημένα Βραζιλιάνικα και Jazz κομ-

μάτια. Μαζί της η Βάσω Δημητρίου στο μπουζούκι και την

κιθάρα, που σαν duo δημιουργούν μια εκρηκτική, παιχνιδιά-

ρικη ατμόσφαιρα με World Music αποχρώσεις.
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«O ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 

στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ

και ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Τετάρτη 9 Μαΐου,  19:00 Δημαρχείο Κρωπίας)

Το 1o EΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ σε συνεργασία με

το Δήμο Κρωπίας διοργανώνουν, την Τετάρτη 9 Μαΐου,

στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας

(Βασ. Κωνσταντίνου 47, Ισόγειο)  εκδήλωση παρουσία-

σης των δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης από το

Εσπερινό Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες εκ-

παιδευτικών και εκπαιδευομένων, που κοσμούν το επί-

πεδο της «Εσπερινής» εκπαίδευσης στο Κορωπί και τα

Μεσόγεια. Υπενθυμίζεται ότι το εσπερινό ΕΠΑ.Λ.Κορω-

πίου είναι το μοναδικό ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥ-

ΚΕΙΟ στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων στα Μεσόγεια

του Νομού Αττικής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

• 19:00 – 19:30 : Προσέλευση  μαθητών – κοινού και προ-

σκεκλημένων.

• 19:30 - 19:45 : Χαιρετισμός και παρουσίαση του  Εσπε-

ρινού ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου  από τον Σίμο Μασέλη, Διευ-

θυντή του σχολείου

• 19:45 - 19:55 : Χαιρετισμός  Ανδρέα Ντούνη, Αντιδη-

μάρχου  Παιδείας Δήμου Κρωπίας

• 19:55 - 20:10 : Χαιρετισμός  - ομιλία από τον Παναγιώτη

Ιωακειμίδη, Καθηγητή, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

και Δημόσιας Διοίκησης του  Πανεπιστημίου Αθηνών,

απόφοιτο Εσπερινού σχολείου 

• 20:10 - 20:25 : Χαιρετισμός  - ομιλία από τον Γεώργιο

Πάντζα, ηθοποιό, απόφοιτο Εσπερινού σχολείου

• 20:25 - 20:40 : Παρουσίαση της 1ης ερευνητικής εργα-

σίας (project) με θέμα: «Το σχολείο μας και εμείς». Ει-

σηγητές Μ. Δαμιανός, ΠΕ 04 και Κ. Ανδρίκος, ΠΕ 19, με

ομάδα μαθητών.

• 20:40 - 20:55 : Παρουσίαση της 2ης ερευνητικής εργα-

σίας (project) με θέμα : «Συστήματα θέρμανσης κτι-
ρίων». Εισηγητής Κ. Κοράκης εκπαιδευτικός  ΠΕ 12. 04

με ομάδα μαθητών.

• 20:55 -21:05 : Συνοπτική παρουσίαση του νέου δικτυα-

κού τόπου του 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Κορωπίου. Πα-

ρουσίαση,  Ε. Κουφογάζος, υποδ/ντής κλ.ΠΕ20 και ο

μαθητής Σπύρος Μίτσιαλης

• 21 :05- 21:30 : Ερωτήσεις- τοποθετήσεις-προτάσεις

Ομάδα Εθελοντών 

για Κοινωνική Προστασία

και Αλληλεγγύη στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’αρ. 52/2012) αποφά-

σισε να συστήσει Ομάδα Εθελοντών στον τομέα Κοι-

νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Οσοι κάτοικοι και δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν

στην πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να υποβάλλουν αί-

τηση συμμετοχής, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου, επί της οδού Αγ. Ιωάννου 1, κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να κα-

ταγράφουν στο μητρώο των εθελοντών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020113 και 2132020119

Πληροφορίες: κα. Αδαμαντία Νικολάου και κα. Ιωάννα

Χατζάτογλου

Οι πολίτες του Δήμου Αχαρνών και ει-

δικά της περιοχής Αμυγδαλέζας

έχουν ξεσηκωθεί με τη δημιουργία

Κέντρου Μεταναστών (κοινώς γκέτο)

στην περιοχή. Σε μια περιοχή και ένα

γήπεδο που ανήκει στο Δήμο, ο

οποίος το είχε παραχωρήσει προκει-

μένου να δημιουργηθεί Σχολή Αξιω-

ματικών Ελληνικής Αστυνομίας, η

οποία ήδη υπάρχει στο χώρο.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Μ. Χρυσοχοΐδης, παραμονές των

εκλογών, θέλησε να δείξει την

“πυγμή”(!) του και επέβαλε το Κέντρο

Μεταναστών μεταφέροντας ήδη γύρω

στους 100 πρώτους παράνομους με-

τανάστες, οι οποίοι θα αυξηθούν μέχρι

τις 15 Μαϊου στους 1200!

Οπως δήλωσε ο δήμαρχος Αχαρνών

(30/4) κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα

κατά του Μ. Χρυσοχοΐδη για «παρά-
νομη εγκατάσταση Κέντρου Κράτησης
παρανόμως εισερχομένων αλλοδα-
πών στην Αμυγδαλέζα».Παράλληλα

επεσήμανε ότι το χώρο τον έχει δια-

θέσει για συγκεκριμένη χρήση και θα

συζητήσει την περίπτωση της αποβο-

λής της σχολής Αξιωματικών της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας από το

αγροδασόκτημα Αμυγδαλέζα, καθώς,

όπως υποστηρίζει, η εγκατάσταση του

Κέντρου Κράτησης στο αγροδασό-

κτημα Αμυγδαλέζα έγινε χωρίς προ-

ηγούμενη συνεννόηση με το δήμο.

«Παράνομη είναι η λειτουργία του
κέντρου» υποστηρίζει και ο Υπουργός

Μεταφορών Μάκης Βορίδης, ο

οποίος, είχε αντιταχθεί στη λύση της

Αμυγδαλέζας από την αρχή, χαρακτη-

ρίζοντάς την “παράνομη ενέργεια” και

“θεσμική βία”. 
Μιλώντας μάλιστα στο ΣΚΑΪ δήλωσε

ότι η Ν.Δ. δεν έχει αντίρρηση με τα

κέντρα κράτησης, αλλά οι χωροθετή-

σεις τους δεν πρέπει να γίνονται

πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές,

αλλά να είναι μέρος ενός συνολικού

σχεδιασμού. 

«Με την Αμυγδαλέζα αποδεικνύουμε
ότι μια κυβέρνηση μπορεί και πρέπει
να λειτουργεί ακόμη και λίγες μέρες
πριν τις εκλογές», δήλωσε μέσω twit-

ter, ο Υπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης.

Εμείς αντιστρέφουμε το ερώτημα:

Μήπως μια κυβέρνηση λειτουργεί

μόνο λίγες ημέρες πριν τις εκλογές;

Επιφυλάξεις από την

Υπατη Αρμοστεία

Στο μεταξύ, κλιμάκιο της Υπατης Αρ-

μοστείας (Υ.Α.) του ΟΗΕ, ειδικό για

την εποπτεία της λειτουργίας χώρων

κράτησης, συνοδευόμενο από αξιωμα-

τικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, επι-

σκέφθηκαν τους χώρους και τις

εγκαταστάσεις του Κέντρου Μετανα-

στών στην Αμυγδαλέζα.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοί-

νωση η Υ.Α. «κρίσιμο ζήτημα παραμένει

η διαδικασία, τα κριτήρια και οι όροι υπό

τους οποίους πραγματοποιούνται οι

αστυνομικές επιχειρήσεις μαζικών συλ-

λήψεων αλλοδαπών χωρίς νομιμοποι-

ητικά έγγραφα και μεταφοράς τους στο

κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας και,

μελλοντικά, σε άλλα κέντρα που θα δη-

μιουργηθούν. Η ανησυχία αυτή επιτείνε-

ται από το γεγονός ότι παραμένει

εξαιρετικά περιορισμένη η δυνατότητα

πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στη

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου

Ράλλη), καθώς και σε άλλες Αστυνομι-

κές Διευθύνσεις της επικράτειας. Υπάρ-

χει επομένως κίνδυνος, ανάμεσα στους

συλληφθέντες με σκοπό την απομά-

κρυνσή τους από τη χώρα, να περιλαμ-

βάνονται και άτομα που έχουν ανάγκη

διεθνούς προστασίας, τα οποία όμως

δεν κατάφεραν να υποβάλουν το αίτημά

τους για άσυλο».

Υπενθυμίζει επίσης ότι, «με βάση την

ισχύουσα νομοθεσία, η διοικητική κρά-

τηση αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά

έγγραφα είναι επιτρεπτή για περιορι-
σμένο χρονικό διάστημα και μόνο ενό-
ψει της απομάκρυνσής τους στη χώρα
καταγωγής ή προέλευσης. Σε περί-

πτωση που η απομάκρυνσή τους είναι

ανέφικτη (για λόγους νομικούς ή πρα-

κτικούς), η αποτελεσματικότητα του μέ-

τρου της κράτησης εγείρει σοβαρά
ερωτηματικά».

Βλέποντας αυτές τις εικόνες, πνίγο-

μαι· μου έρχοναι στο νου τα διηγή-

ματα του “Μπαρμπα-Θωμά” με το

δουλεμπόριο.

Είναι ντροπή για τη σύγχρονη κοινω-

νία να “αποθηκεύουμε” ανθρώπους σε

κοντέινερ σαν να ήταν εμπόρευμα.

Και ας αναλογιστούμε όλοι· τι γεννάει

τη μετανάστευση; Μήπως η φτώχεια,

η πείνα, οι πόλεμοι, που σε πολλούς

μάλιστα συμμετέχουμε και με δικές

μας αποστολές;

Ποια μάνα, άραγε, σπαράζει βλέπον-

τας το παιδί της μέσα από τα συρμα-

τοπλέγματα σαν να είναι ζώο.

Τι να απαντήσεις σ’ αυτά τα παιδιά

πίσω από τα συρματοπλέγματα; Γιατί

είναι εκεί από αυτή την τόσο τρυφερή

ηλικία!

Η παράνομη μετανάστευση δεν λύνε-

ται με στρατόπεδα και γκετοποιήσεις,

αλλά με μέτρα κατά της φτώχειας και

της εξαθλίωσης που οδηγούνται οι

λαοί και στην αποτροπή των πολέμων

που οδηγούν τους λαούς σε χώρες πιο

ασφαλείς.

Α.Μπουζιάνη

Η Αμυγδαλέζα γεμίζει από παράνομους μετανάστες

παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων
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Η 'Τεχνόπολις' του Δήμου Αθηναίων υπο-

δέχεται και φιλοξενεί για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά το πρωτοποριακό Εργαστήρι

Εφαρμοσμένης Δημιουργικότητας Design

Lab, 12 - 14 Μαΐου.

Έχοντας πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση

των επαγγελματιών του χώρου της Αρχι-

τεκτονικής και της Διακόσμησης, το Design

Lab Athens 2012 φιλοδοξεί να αποτελέσει

για άλλη μια χρονιά ορόσημο και σημείο

συνάντησης για αρχιτέκτονες, διακοσμη-

τές, interior designers, αλλά και για κάθε

λάτρη του σύγχρονου Design, των καινο-

τομιών και των νέων προτάσεων.

Υλικά, υπηρεσίες, έπιπλα και αντικείμενα

design θα παρουσιαστούν κατά τις τρεις

ημέρες διεξαγωγής του Design Lab Athens,

δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες

αλλά και ιδιώτες να έρθουν σε επαφή με

τις νέες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο.

Με τις παράλληλες δραστηριότητες που

διοργανώνονται στους εξωτερικούς χώ-

ρους της “Τεχνόπολις”, το Design Lab ξε-

φεύγει από τα στενά πλαίσια μίας

εμπορικής έκθεσης και μετατρέπεται σε

ένα εργαστήρι τέχνης, design, δημιουργι-

κότητας, θετικής ενέργειας και αισιοδο-

ξίας. Φέτος, στην αυλή της ‘Τεχνόπολις’ θα

παρουσιαστεί η υπαίθρια έκθεση τέχνης με

τίτλο ‘Renew it’, η οποία έχει ως κεντρικό

θεματικό άξονα την επαναχρησιμοποίηση

παλιών υλικών, για τη δημιουργία καινούρ-

γιων αντικειμένων και επίπλων.

Σε συνεργασία με διακοσμητικές ομάδες

και εταιρείες υλικών, η αυλή της ‘Τεχνόπο-

λις’ θα μεταμορφωθεί σε έναν μοντέρνο

χώρο Design και Δημιουργίας. Επίσης, θα

παρουσιαστεί ένα ‘πάρκο’ Σύγχρονου Ελ-

ληνικού Design, μέσω του οποίου νέοι Έλ-

ληνες αρχιτέκτονες, διακοσμητές,

καλλιτέχνες και δημιουργοί θα παρουσιά-

σουν έργα, κατασκευές και installations,

αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το ελληνικό

Design είναι ζωντανό, δραστήριο και δημι-

ουργικό.

Στα ίδια πλαίσια, θα φιλοξενηθεί στην αί-

θουσα ‘Νίκος Γκάτσος’ (Δ12) η Ειδική Έκ-

θεση Ελληνικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού

‘100% Γκρικ Ντιζάιν’, καθώς και η Έκθεση

‘Πανόραμα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής

2012’, του περιοδικού ΔΟΜΕΣ.

Είσοδος Ελεύθερη για τις παράλληλες

δραστηριότητες στους εξωτερικούς χώ-

ρους. Τιμή εισόδου για τις αίθουσες: 5,00€

Ώρες λειτουργίας:

Σάββατο 12 Μαΐου : 11:00 - 23:00

Κυριακή 13 Μαΐου : 11:00 - 23:00

Δευτέρα 14 Μαΐου : 16:00 - 22:00

Περισσότερα: www.designlabshow.gr

Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Δημιουργικότητας Design Lab Athens

Η Δημοτική Κοινότητα Βου-

λιαγμένης συνεδρίασε την

Τετάρτη 25/4 με μια σειρά

θεμάτων, που αφορούσαν

κυρίως άδειες μουσικών ορ-

γάνων. 

Παρόντες τέσσερις σύμβου-

λοι!

Η συνεδρίαση γίνεται χα-

λαρά, δεν ακολουθείται η

τυπική διαδικασία.

Συζητούν μεταξύ τους οι

σύμβουλοι φιλικά και ανα-

λύουν τα θέματα.

Ο πρόεδρος Γ. Μαυρωτάς

είναι  καλός γνώστης των

διαδικασιών, μια που έχει

διατελέσει και δημοτικός

σύμβουλος στη Βουλιαγ-

μένη.

Οι περισσότερες άδειες

μουσικών οργάνων, επτά

τον αριθμό αφορούσαν κα-

ταστήματα μέσα στον

Αστέρα Βουλιαγμένης,

(Sofa, Ναυσικά, Αλία, Club

House) και άλλα.

Το 2ο και 3ο θέμα αφορούσαν

μετονομασία της πλατείας

Νυμφών σε Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα και την μετονομασία

της παραλιακής λεωφόρου

Αθηνών σε Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα επίσης.

Το περίεργο είναι ότι όταν

συνεδρίαζε την περασμένη

εβδομάδα η Δημοτική Κοι-

νότητα Βούλας και παρί-

στατο ο δήμαρχος Σπ.

Πανάς, ενημέρωσε το το-

πικό συμβούλιο ότι η Βου-

λιαγμένη έχει αποφασίσει

θετικά, ενώ η Βουλιαγμένη

δεν είχε καν συνεδριάσει!

Και οι τέσσερις συμφώνη-

σαν ότι ο Γρ. Κασιδόκωστας

έχει προσφέρει στη Βου-

λιαγμένη και πρεπει να τι-

μηθεί. Εκεί που διαφώνησαν

ήταν η ώρα (όχι τώρα δη-

λαδή) και η διπλή ονομασία.

Ετσι στη μεν πλατεία ψήφι-

σαν υπέρ της αλλαγής οι

τρεις σύμβουλοι μειοψη-

φούσης της Αννας Λεντή

που θεωρεί ότι στον «Γρη-
γόρη δεν αρέσουν αυτά και
δεν πρέπει να γίνει αυτή
την ώρα», στην δε αλλαγή

της παραλιακής οδού ισο-

ψήφισαν (δύο ναι και δύο

όχι). Ετσι υπερψηφίστηκε η

αλλαγή με την ψήφο του

προέδρου!

Αννα Μπουζιάνη

Υπεύθυνος πυροπροστασίας

στη Βουλιαγμένη  

ο Ντίνος Καραγιώργος

Οπως σημειώνει το δελτίο Τύπου του Δήμου 3Β, ο Δημοτι-

κός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κα-

ραγεώργος ορίζεται ως υπεύθυνος

για την εποπτεία και το συντονισμό

των δράσεων στα θέματα  που αφο-

ρούν την πυροπροστασία της Δ.Ε.

Βουλιαγμένης, για το διάστημα της

αντιπυρικής περιόδου έτους 2012.

Σ.Σ.: Καλώς· για τον υπόλοιπο Δήμο

των 3Β ποιος υπάρχει υπεύθυνος

πυροπροστασίας;

Για την προληπτική ιατρική 

ο Κυριάκος Κικίλιας

Με απόφαση Δημάρχου 3Β Σπύρου Πανά, ο Δημοτικός

Σύμβουλος Κυριάκος Κικίλιας ορίζεται υπεύθυνος για την

εποπτεία, το συντονισμό και την

εφαρμογή προγραμμάτων προλη-

πτικής Ιατρικής & ενημέρωσης με

πραγματοποίηση ημερίδων, εκδη-

λώσεων και σεμιναρίων καθώς και

για τη σωστή οργάνωση και λει-

τουργία της Δημοτικής Τράπεζας αί-

ματος, με σκοπό την προώθηση της

αιμοδοσίας. 

Παράνομη η κυβέρνηση

Παπαδήμου, 

λέει ο Βενιζέλος!

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ την ορθότητα της εμμονής μου επί 6

μήνες, πώς είναι συνταγματικώς παράνομη η κυβέρ-

νηση Παπαδήμου, ο πλέον ίσως αρμόδιος, καθηγητής

Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στην εκπομπή της Μαρίας Χούκλη, στον Αντ1, στις

23/4, ώρα 20.52. Τον ρωτά ο Στρατής Λιαρέλης: Αν δεν

συγκυβερνήσει η Ν.Δ. με το ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα μπορούσαν

να στηρίξουν μια κυβέρνηση Παπαδήμου ή τύπου Πα-

παδήμου.

Ευάγγ. Βενιζέλος: «Με ποια νομιμοποίηση θα ξαναγί-
νει κυβέρνηση σαν του Παπαδήμου»;

Ο Βενιζέλος λησμόνησε την ενοχή του, ξεπήδησε από

μέσα του η συνείδηση του Συνταγματολόγου και γνω-

μοδότησε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι παρά-

νομη: «Με ποιά νομιμοποίηση...»;

Αυτό που ξέρει ο καθηγητής Ευαγγ. Βενιζέλος, το ξέ-

ρουν και οι νομομαθείς της τρόικα.

Οι πράξεις μιας παράνομης κυβέρνησης - που δεν προ-

ήλθε από επανάσταση, που δημιουργεί “δίκαιο” - οι

πράξεις της είναι ανυπόστατες.

Επομένως και το μνημόνιο ΙΙ και η δανειακή σύμβαση

είναι ανυπόστατα.

Αυτή είναι η πρακτική σημασία του χαρακτηρισμού της

κυβέρνησης, της οποίας η έκνομη θητεία λήγει σε μια

εβδομάδα, ως συνταγματικώς παράνομη.

Για το λόγο τούτο, η ευθύνη των ειδικών νομομαθών

είναι κολοσσιαία. Επρεπε να συνέλθει συνέδριο της

Ενωσης Συνταγματολόγων, αν είχαν όποιους ενδοι-

ασμούς.

Είναι ασυγχώρητη η αβελτηρία των αντιμνημονιακών

κυρίως κομμάτων που δεν ερεύνησαν, δεν “είδαν” καν

το πρόβλημα, ώστε να θεμελιώνουν βάσιμα την άρ-

νησή τους να δεχθούν τα μνημόνια και τα χαλκεία της

τρόικα. Ακόμη ΔΕΝ είναι αργά.
Κώστας Βενετσάνος

sine nobilita

Διαφωνίες στην μετονομασία της παραλιακής 

σε “Γρηγόρη Κασιδόκωστα” και στη Βουλιαγμένη
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Αμετανόητοι...

Εχω μεγάλη στεναχώρια αυτές τις ημέρες. Και όσο πλη-

σιάζουν οι εκλογές γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ο λόγος

είναι ότι η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, χρειάστηκε να

πάρει δάνειο για να βγάλει ένα “παλιοέντυπο” για τις εκλο-

γές!

Και ενώ παραιτήθηκε, από τα υπουργικά γραφεία, είναι και

πάλι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε από την κυ-

βέρνηση, όπως είπε σε κανάλι, γιατί διαφώνησε «κυρίως
για το θέμα των εργασιακών και των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων». 

Τώρα λοιπόν που τα εργασιακά έφτασαν στα τάρταρα και

δεν έχουν πάτο, λύθηκε το πρόβλημα και η Μαριλίζα ξα-

ναμπήκε στις λίστες του ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει πάλι,

υποθηκεύοντας την Ελλάδα και αποποιούμενη της εθνικής

κυριαρχίας· θέματα που έχουν υπογράψει με το μνημόνιο.

Κατά τα άλλα μας είπε ακόμη ότι «Στις Βρυξέλλες με
πήγαν σε  ένα ψαροχώρι και στην πλατεία του χωριού είχε
ένα άγαλμα. Όταν ρώτησα ποιο ήταν  το κατόρθωμα του
ανθρώπου αυτού και του φτιάξατε άγαλμα, μου απάντησαν
ότι πολέμησε για την Ελληνική Επανάσταση».

Αλλά ακόμη και απ’ αυτό δεν πήρε κανένα μήνυμα η Μαρι-

λίζα. Κάποιοι έδωσαν το αίμα τους για μια ελεύθερη Ελ-

λάδα και κάποιοι άλλοι σήμερα της πίνουν το αίμα...

“Ο βήχας και ο παράς δεν κρύβονται”

Και όποιος κοίταξε γύρω του προσεκτικά, τις προεκλογι-

κές εκστρατείες, είδε πού βρίσκεται και ο βήχας και ο

παράς. 

77 μέτρα εις βάρος του

λαού τον Ιούνιο!

Διαβάστε το καλά και εμπεδώστε το πριν πάτε να ψηφί-

σετε. Το είπε ο Παπαδήμος την περασμένη εβδομαδα,

για να “μαζέψει” ίσως την παροχολογία των δύο “μεγά-

λων” μνημονιακών κομμάτων; ή το είπε για να μας φοβί-

σει; 

«Πιστευω ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να επικεν-
τρώνεται και στην καλύτερη κατανόηση της πραγματι-
κότητας. Είμαι όμως βέβαιος ότι οι αποφάσεις των
πολιτών θα είναι στραμμένες στο αύριο και όχι στο
χθες», είπε ο Παπαδήμος.

Οπως και να ‘χει τον Ιούνιο έρχεται τυφώνας μέτρων,

που θα εξαθλιώσουν ακόμη περισσότερο τον Ελληνα

πολίτη.

Σκεφθείτε και πράξετε. Μόνο μη βρίζετε μετά...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Τι είναι ποίηση που δεν σώζει Έθνη ή λαούς;/ 

- Συνενοχή με τα επίσημα ψεύδη»  
Τσέσλαβ Μίλος*                                                                                                                        

Σε αυτό το άρθρο τον λόγο έχει η ποίηση.

“Πολλοί οι νομίζοντες πως κατέχουν την τέ-
χνην και εξ αυτού του λόγου, η από πολλούς
απόρριψις”. Εξ αυτού δε του λόγου  μάλιστα,

κάποιοι εκ των σοφών μας πολιτικών ονόμα-

σαν τους ποιητές και “λαπάδες”. Τους είπαν

διονυσιακά θλιβερά πλάσματα, απόκοσμα με

κουμπωμένες τις σχέσεις τους, ευνούχους

των σουλτάνων του κατεστημένου.  

Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα; Δηλαδή

οι ποιητές, δεν έχουν τη δική τους φωνή·

είναι πάντοτε στρατευμένοι πολιτικά ή θρη-

σκευτικά με τη φωνή του κυρίου τους  και

βγαλμένη από τα άψυχα λυρικά σωθικά τους;

Με άλλα λόγια οι ποιητές,  είναι πλάσματα,

που εν πολλοίς παλινδρομούν, και δεν έχουν

ποτέ  ξεπεράσει την αισθητηριακή φάση  των

νηπιακών  βαβισμάτων; 

Ή  στην πραγματικότητα, η ποίηση ωθεί τις

λέξεις, τις ανεβάζει σε σύμβολα αλληγορικά

που αφυπνίζουν και αναταράζουν  τις “παχυ-

λές” συνειδήσεις.  Ανοίγουν διάπλατα το πα-

ράθυρο της γλώσσας για να μπεί το φώς  του

καλού και αγαθού και του ωραίου, μα και της

ελευθερίας του  σώματος και  της ψυχής;  

Ο Οκτάβιο Πάς**, πάλι  μας λέγει πως «ποί-
ηση είναι η φωνή του ανθρώπου που εγκοι-
μάται στο βάθος κάθε ανθρώπου».     
Το τι αγωνίες κρύβει η ψυχή του ποιητή, θα

το   γνωρίσομε παρακάτω. Ο  ποιητής Νίκος

Ταβουλάρης, στη  συλλογή του με τα “Φτερά
του Ανέμου”, δυναμικά τοποθετείται:  «Σαν
τι να χτίζω συλλαβές, σαν τι να πλέκω στί-
χους / τι κι αν με λένε ποιητή, τι κι αν γράφω
τραγούδια /…..Δε θα χαράξω γράμματα  /και
δεν θα πλέξω στίχους,/ αφού μακριά και
άπραγος μέσα στους άλλους μένω». Ο Τα-

βουλάρης  κατά το Ευαγγελικό “τολμήσας
ενώπιον του Πιλάτου”, απαιτεί την αναγνώ-

ριση της θέσης του. Με δυό λόγια στον ποι-

ητικό του λόγο, βάζει πρωταρχικό σκοπό

ζωής, την κοινωνική του υποχρέωση:  «Η ρο-
δαυγή μας προσκαλεί / άς πάρομε τους δρό-
μους».
Στο φίλο μου Μάρκο Δεληγιάννη, “Εκμαγείο
Ελπίδας”, τα πράγματα προχωρούν έτι πε-

ραιτέρω: «Η Πλατεία αγκάλιαζε/ το θυμό της
άρνησης /….και εσύ βάλθηκες /τα ερωτόλογα
της βροχής / να απομονώσεις»… «Το νού
σας Αδέλφια/ η άγρια όψη του πελάγου /
αποζητά τη δική σας ματιά. / Υπερασπιστείτε
τη». Εδώ δεν χρειάζονται σχόλια.

Μόνο κλείστε τα μάτια σας και  ομολογείστε,

μας λέγει ο ποιητής Χαράλαμπος Βασιλάκης,

“Σαν Ψηλαφούν τα Ακροδάκτυλα”: «Τον πρό-
τερον βίον / αποποιούμαι / το αποτέλεσμα ως
τώρα πενιχρό».  Με  ιδιαίτερο  ύφος και

λόγο, δίνει σε όλα τα ποιήματά του το δικό

του στίγμα, ταξιδεύοντας σε γλώσσα  αττικί-

ζουσα. Και σε άλλο ποίημα ο ίδιος συνεχίζει:

«Άδολος και καλόπιστος / με άγνοια κινδύ-
νου προσήλθε ανυποψίαστος / άμοιρος ευ-
θυνών./…δεν κάλυψε τα νώτα του στον φίλιο
εχθρό». Και πάλι από τον ίδιο: «Τα προσηνή
και εφικτά/ μόνο στη θεωρία / θα αποδει-
χτούν δυσπρόσιτα όταν υλοποιούνται./….
Στα πεζοπόρα τμήματα αρνούνται να ενδώ-
σουν / αν διαψευσθούν, προσπάθησαν/ έτσι
παρηγορούνται». Λένε ότι στην καλή ποίηση

“κάθε επαναλαμβανόμενο διάβασμα, γεννά
και νέα νοήματα”.. Αυτοί οι παραπάνω στίχοι,

είναι η επαλήθευση.    

Επάνω σε παρόμοιο  μοτίβο, ο αιώνιος έφη-

βος Κώστας Βενετσάνος, γράφει. Απόσπα-

σμα από τη συλλογή του:  “ο Θούριος του

Εργάτη”: «Σήκωσε πια τα χέρια σου / και
δείξε τη δύναμή σου./ Δείξε ποιός ειν΄ο γεν-
νήτορας, ποιος είν΄ ο κοσμοπλάστης ./….. Ως

πότε εγώ γεννήτορας των αγαθών του κό-
σμου, θα μένω ψωμοζήτουλας, μη έχοντας
το βιός μου». Ε! φίλε μου Κώστα, προς τι η

τόση απογοήτευση. Διάβασε και λίγο Σικε-

λιανό. Εκεί στο “Διγενή” του, παίρνεις ελπίδα

όταν  ακούσεις και εσύ εκείνο το: «Υπομονή,
δεν αποπαίδισε η πλάση». 
Θυμόσοφος ο Χάρις Μελιτάς, δεν διστάζει

να βυθίζει τον κάλαμό του εκεί που κάποιοι

άλλοι διστάζουν. Με σαρκαστική ειρωνεία, μι-

λάει για την ματαιότητα της ζωής μας. Εδώ

ολόκληρο το ποίημα του από τη συλλογή

“Παράσταση Ήττας” και ο ο τίτλος, “το Μνη-
μόσυνο”. «Και να, οι δίσκοι/ Να, τα κόλυβα.
Να, τα παντεσπάνια./ Τόσα, οι παπάδες,
τόσα, ο ναός/ τόσα,  οι φωτισμοί/ τόσα, η Βυ-
ζαντινή κομπανία./ Βάλε γλαδιόλες, σερβί-
τσια, υπεργολάβους,/ γραφεία, τυπογραφεία,
μεταφορικά/. Και το κονιάκ να ρέει, άφθονο
στο κυλικείο/…… “Μάλιστα”, αναστέναξε ο
σκώληξ/ “Κι εμείς δουλεύομε σαράντα μέρες
/  για ένα πιάτο φαϊ”». 
Από τον ίδιο ποιητή  με τίτλο “Αιρετική Ιστο-
ρία”: «Ζητώ μια ιστορία αιρετική /είπε στον
άναυδο βιβλιοπώλη,/ τον κοίταξαν οι γύρω
περαστικοί /μα στήσανε αυτί ν’ ακούσουν
όλοι./ Γυρεύω μια απείθαρχη γραφή, γυμνή
από πορφύρες βασιλέων με πλήρη προφα-
νώς διαγραφή,/του “μέγας” από το λήμμα Να-
πολέων. / Ν ΄αλλάζει της σκακιέρας τις
δομές /που άθικτες κρατήθηκαν στα χρόνια, /
να κρίνει των ταγών διαδρομές, /να δίνει δι-
καιώματα στα πιόνια./ Ποθώ μια ιστορία ευ-
θαρσή /από τη θολή σκοπιά  των
ηττημένων,/να ανάψουνε στην άβυσσο  πυρ-
σοί, /τα πρόσωπα να δώ γενιών σβησμένων/.
…….Μη ψάχνεις! Του απάντησε κοφτά/ κα-
λύτερα να πάρεις παρωπίδες / υπάρχουνε
συγγράμματα γι΄ αυτά / μα λείπουν οι επίμα-
χες σελίδες..» Και κλείνω το κεφάλαιο Μελι-

τάς, με το συμβολικό απόσπασμα από το

“Εξετάσεις Ιστορίας”. «Λυπάμαι, δεν θα σε
περάσω κύριε Λένιν! αποσιώπησες τη φύση
των ανθρώπων/ … Ενα “Κεφάλαιο” δεν είναι
αρκετό  /κι άς αγορεύεις σαν θεός στα σταυ-
ροδρόμια/ ισοζυγιάζοντας σπαθί και ιστο-
ρία/.Η επανάσταση ξεχνά την ιστορία. /
Λυπάμαι δεν θα σε περάσω κύριε Λένιν! / Να
επανέλθεις με τον Μαρξ τον κηδεμόνα σου».
Ο Γιώργος  Μαρινάκης, θεράπων της λύρας

του Απόλλωνα και της ποιητικής τού λόγου,

στο μακρύ εξαίρετο έργο,  ορατόριο  θα

έλεγα, “Στις Γειτονιές του Απείρου” αντιπα-

λεύει με την κοσμογονία και τη δημιουργία

της φύσης: «Ήταν σκοτάδι κι άβυσσος με
ατέλειωτη απραξία/ …… Απρόβλεπτα κυο-
φόρησαν αναβρασμοί κι εκρήξεις/……και
εκτόξευσαν του σύμπαντος τις πρώτες φυ-
σαλίδες/ ……κι άρχισε το ταξίδεμα μέσα
στους χωροχρόνους/  κάθε πτυχής του επι-
στητού, κάθε φωτός και σκότους / κι ήρθαν
γεννήσεις, θάνατοι και οι μεταμορφώσεις /
κάθε ύλης ενέργειας, κάθε εμψύχου κι αψύ-
χου./…….. Άραγε η επιτάχυνση της συμπαν-
τιαίας ύλης / θα αυξάνεται αιώνια χωρίς να
επιβραδύνει; /Κι ο κόσμος θα συρρικνωθεί σε
φευγαλέο ίχνος /ή θα μας δώσει κάποτες μια
έκρηξη καινούρια;/ …….γιατί αν έρθει η συν-
τριβή μετά από μύρια χρόνια / κανείς δεν
θα΄ναι πλέον παρών για να την περιγράψει.»
Να  το προκύπτον  απορίας αίνιγμα  στην ει-

κόνα του ισσοπεδωμένου αύριο. “Το Αίνιγμα

της Σφίγγας”, από τη  ομώνυμη  συλλογή ποι-

ημάτων της Νότας Ζόμπολα: «Από το τρα-
γούδι, μείνανε λίγες νότες/  /από το σκοπό»,.
…. «Το τώρα πνίγω/ στου αύριο το βυθό, /
φόβου δεσμώτης» ….. «Αθώα παιδιά/ των με-
γάλων θύματα,/ σβήνουν σαν πουλιά.» …...

«Ούτε ένα δέντρο/ να σκαλώσει/ ο ήλιος της
δικαιοσύνης»… «Ονειροφαντασία/ Κι ας
είσαι αλλού/ Σου απλώνω τα χέρια, /εσύ χά-
νεσαι/.» ……..  «Αχερουσία, τα διόδια είναι
ακριβά και χωρίς θέα.» …   Αλλά εσύ: «Στην
Κερκόπορτα …καλλλωπίζεσαι».  
Μα εγώ (Ν. Ταβουλάρης): «Απλωσα τα χέρια
μου στον ουρανό /κι εκείνα γέμισαν ηλιαχτί-
δες ….κι εκείνα γέμισαν φως». 

Σας ταξίδεψα για λίγο στον ποιητικό  λόγο,

του Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας¹.

Οι πόρτες είναι ελεύθερες και ανοιχτές. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Πολωνός ποιητης  Νομπελ 1980. Καθηγ. Παν. ΗΠΑ.
** Οκτάβιο Πάς, 1914-1998, Μεξικανός ποιητής, δοκιμιο-
γράφος, νόμπελ 1990.
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5) Ν . Ζόμπολα: “το Αίνιγμα της Σφίγγας”

6) Χ. Μελιτά: “Παράσταση Ήττας”.

7) Χ. Μελιτά: “Εραστής Ειδώλων” 

8) Ν. Ταβουλάρη: “Πέτρινος Κόσμος”.

9) Κ. Βενετσάνου” “Ο Θούριος του Εργάτη”.   

1 Ο αττικός Πνευματικός Γλυφάδας συαντιέται στο ξενοδο-

χείο Κονγκο Παλλάς στη Γλυφάδα κάθε Πέμπτη, 7μ.μ.

Ποιήσεως Παλίνόρθωσις
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Θυμάσαι; Κάποτε σου είπα πως θα ‘ρθει μιά μέρα που θα

μπορείς πίσω από τις  λέξεις τις φανερές, να διαβάζεις τις

άλλες, τις κρυφές, που σαν να ντρέπονται να φανερωθούν,

μα είναι εκεί και σου φωνάζουν. Και γέλασαν τα είκοσι τόσα

σου χρόνια ...«και τώρα το μπορώ», μ’ απάντησες, μα ούτε

τις φανερές τις λέξεις δεν μπορείς ακόμα να διαβάσεις.

Ξέρεις γιατί; Ομορφιά και δύναμη είναι οι παραμυθάδες της

νιότης. Και κείνα τα διδάγματα κι οι συμβουλές των «φίλων»,

των πολύξερων. Η μικρότητα ανά τους αιώνες ένοιωθε πάν-

τοτε την ανάγκη να διδάσκει για να επιβιώνει και να διαιωνί-

ζεται. Ιδιαίτερα όταν δει έναν ωραίο νέο άνθρωπο, τότε δίνει

τα ρέστα της. Θωρεί την περπατησιά σου την περήφανη κι

αλαφιάζεται. Τυφλώνεται στο γέλιο σου το φωτεινό και πνί-

γεται στο καθάριο βάθος των ματιών σου. Πέφτει και σέρνε-

ται κάθε φορά που σηκώνεις ανυπόταχτο το κεφάλι. Στο

κατώφλι της πανέμορφης ψυχής σου αναλογίζεται την ασχή-

μια της και στην απεραντοσύνη σου χάνεται η μηδαμινότητά

της. Για να σωθεί από εσένα, πρέπει να σε διδάξει.

Στήνει στο δρόμο σου οδόσημα. Ταμπέλες που δεν πρέπει

ν’ αμφισβητούνται. Με ισχύ νόμου. Έτσι είναι οι γυναίκες,

έτσι οι άντρες, αυτό είναι η αγάπη, ο έρωτας, αυτό. Έχει

απαντήσεις για όλα η μικρότητα. Σου δίνει εφόδια για το

ταξίδι. Κάτι σαν ωροσκόπιο. Κώδικες ερμηνείας των  αν-

θρώπων. Δεν σ’ αφήνει στην τύχη σου η παντοδύναμη, παν-

τογνώστρια μικρότητα των αιώνων. Όχι, προς Θεού!

Συχνά σε περικυκλώνει με «φίλους». Προσγειωμένους και

λογικούς, που αγωνίζονται να σε καθηλώνουν μ’ εκείνη την

αναγκαστική προσγείωση, κάθε φορά που λαχταρά η ψυχή

σου να πετάξει, να σου δένουν στα φτερά τα βαρίδια της

γνώσης τους. «Φίλους» που αντιμετωπίζουν το διαφορε-

τικό που είσαι κι ότι διαφορετικό σε πλησιάσει, όπως τα

ετοιμοπόλεμα αντισώματα αντιμετωπίζουν τους ιούς. Κολ-

λάνε πάνω σου σαν τα  παράσιτα, ν’ απομυζούν την ομορ-

φιά σου και να σου πουλάνε ασφάλεια, εξασφαλίζοντας

την δική τους παράταιρη συνύπαρξη μ’ ένα δημιούργημα

που δεν μπορούν να το νοιώσουν, παρά μόνο την ανωτε-

ρότητά του διαισθάνονται και φθονούν, γι’ αυτό πασχίζουν

να σε φέρουν στα μέτρα τους.

Κι έτσι όποτε κάνεις μιά δύσκολη ερώτηση, όποτε προβά-

λεις έναν σου προβληματισμό, μιάν αμφισβήτηση, σπεύ-

δουν αμέσως οι φύλακες: «Έλα να πούμε καμμιά ....... να
περνάει η ώρα».

Όλοι έχουμε ανάγκη, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο,

να γινόμαστε αποδεκτοί. Άνθρωποι, όπως εσύ, συνειδητο-

ποιούν από τα παιδικά τους χρόνια ότι διαφέρουν πολύ. Ότι

ο ήλιος, ο αέρας και το νερό που τους πρέπουν δεν υπάρ-

χουν παντού. Δεν ανέχονται ούτε μύγα στο σπαθί τους,

απεχθάνονται το ψέμα, την υποκρισία, τη χυδαιότητα, τη

φτήνεια, την υστεροβουλία κι όλες τις άλλες μουτσούνες

της πανταχού παρούσας μικρότητας. Στάλθηκαν φορτωμέ-

νοι με μιάν απέραντη και πανέμορφη ψυχή, σ’ έναν κόσμο

μικρό που εχθρεύεται την ωραιότητα. Πρέπει όμως σ’ αυτόν

τον κόσμο να ζήσουν κι αναγκάζονται να κρύβουν τα πα-

λάτια της ψυχής τους και μόνο σαν μιλούν με τον εαυτό

τους να τ’ αφήνουν λίγο ν’ ανασαίνουν.

Όταν τρέχεις στο δρόμο, δεν νοιώθεις σαν να λευτερώνε-

σαι; Τρέχα πιο συχνά. Διάβαζε πιο συχνά. Το κάθε βιβλίο

παίρνει άλλη αξία, κάθε φορά που διαβάζεται, ανάλογη με

αυτόν που θα το διαβάσει. Η δική σου γνώση δεν είναι αυτή

που αποκόμισες από το σχολείο, ούτε από τις συμβουλές

του περίγυρου και την μικρή πείρα ζωής της νιότης σου.

Κοίταξε μέσα σου. Κοίταξε βαθιά μέσα σου. Θα δεις έναν

άνθρωπο, τόσο μα τόσο όμορφο, που θα σε ξαφνιάσει. Ίσως

και να σε τρομάξει. Μη φοβηθείς να ταξιδέψεις στα βάθη

της φερμένης από πολύ παλιά ψυχής σου. Ο καλύτερός

σου φίλος είναι ο εαυτός σου. Μάθε τον. Αυτά που ξέρεις

για σένα, είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που είσαι.

Έχουμε ανάγκη τη συντροφιά των άλλων, κι ας μη μας βλέ-

πουν κι ας μη μας νοιώθουν. Όποτε χαμηλώνεις να πιάσεις

ένα χέρι για ν’ ανεβάσεις μιά ψυχή, τότε να ξεχωρίζεις αυ-

τούς που λαχταρούν ν’ ανέβουν στον ουρανό σου,  από

τους άλλους που τραβάνε κάτω το χέρι σου. Μην αφήσεις

κανέναν να σε κατεβάσει, θα πικραθεί Εκείνος που σ’

έπλασε.

Μου είπες κάποτε ότι δεν σε ξέρω. Πες λοιπόν ότι δυό

μέρες δεν έχεις φάει τίποτε. Κι όμως γελάς μ’ εκείνο το

γέλιο σου το μαγικό, αστειεύεσαι, κανείς δεν υποψιάζεται

κάτι. Πες ότι βρίσκεται στα χέρια σου λίγο ψωμί. Ετοιμάζε-

σαι ν’ αρχίσεις να τρως και ξαφνικά βλέπεις να σε κοιτά κά-

ποιος, φανερά πεινασμένος. Θα του δώσεις χωρίς δεύτερη

σκέψη το ψωμί, με τρόπο να μη σε δει κανείς και μετά θα

συνεχίσεις να γελάς και ν’ αστειεύεσαι σαν να μην τρέχει

τίποτε. Ναι ή όχι; Σε βλέπω ή όχι;

Σε βλέπω επειδή πλάστηκα για να σε βλέπω. Κοιτώ ψηλά

και πολλές φορές πέφτω σε λάκκους επειδή δεν κοιτώ

κάτω, αλλά δεν πειράζει.

Να θυμάσαι πως ο Θεός σ’ έπλασε έτσι όπως σ’ έπλασε,

επειδή έχει σχέδια για σένα. Πάντοτε στέλνει αγγέλους να

ζήσουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν τους εγκαταλεί-

πει στην τύχη τους, μη φοβάσαι. Ίσως μιά μέρα βρεθεί κά-

ποιος άλλος άνθρωπος να δει και να σου πει αυτό που

βλέπω σε σένα. Όπου κι αν είσαι, ότι κι αν κάνεις, υπάρχει

γύρω σου ένα φως που δεν χλωμιάζει ποτέ.

Κοίταξε μέσα σου, μάθε, αγάπησε και προστάτεψε τον

εαυτό σου.

Η Μεγαλόχαρη πάντα μαζί σου.

Καλό σου ταξίδι.

Κοίταξε μέσα σου
Γράμμα σ’ έναν άγγελο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ό
μορφο είναι ένα ποίημα, και οι λέ-

ξεις που κρύβονται πίσω από κάθε

μία ρίμα.

Όμορφες σαν πινελιές αγνώστου ζω-

γράφου είναι οι γαλαζοπράσινες ματιές

της πονεμένης μας Ελλάδας.

Όμορφη είναι η ζεστάδα των σπινθήρων

της φωτιάς από το τζάκι, που χορεύουν

βαλς με τις σκιές στον τοίχο, μια ημέρα

που το νοτισμένο από τη βροχή χώμα

μοσχοβολάει…  Το ίδιο μας το πρόσωπο!

Συναπάντημα έκφρασης του κόσμου

μας, σταυροδρόμι των αισθημάτων μας,

καθρέπτης της ψυχής μας είναι το πρό-

σωπο μας! Όμορφη είναι η ενατένιση

του ουρανού: από το ηλιοβασίλεμα έως

το «καληνύχτα» της ημέρας, που κρύβε-

ται πίσω από το βουνό…!

Στεργίου Ιωάννης 18 ετών

Η
ομορφιά του Κόσμου ολόκληρου

εμπεριέχεται στο διαχρονικό μή-

νυμα του Θεανθρώπου "Αγαπάτε

αλλήλους", γιατί μόνον δια της αγάπης

θα εδραιωθεί η παγκόσμιος επί γης Ει-

ρήνη, συνοδευόμενο το μήνυμα από

την μεγαλοσύνη της ψυχής, την ομορ-

φιά της ψυχής του κάθε ανθρώπου,

σύμφωνα με τους στίχους του ποιητή:

Κι όταν τα πόδια
άλλο δεν βαστάνε,
βάζουμε τις ψυχές
και περπατάνε!

Από την ποιητική μου συλλογή 

"ΝΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΖΩΗ..."

Αθήνα 1994

Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Καθηγητής κοινωνιολόγος 

Δεν έχει φως κι άλλο σκαλί

στον Αδη, να κατέβεις

Απ’ το πηγάδι, το βαθύ

Ελλάδα, πώς θ’ ανέβεις;

Φτωχή, σε κάναν οι ταγοί

μάνα, να ζητιανεύεις

Ηλιο, νησιά, σου κλέβουν γη

κλαις, δανεικά γυρεύεις.

Σου έχουν βγάλει, την ψυχή

ληστές και σταυροφόροι

βουνά, σου λειώσαν το κορμί

τέλη, χαράτσια, φόροι

Ξύπνα λαέ, ήλθε η στιγμή

κοιμάσαι, τόσα έτη

Γίνε θεός, πούχει πυγμή

κάψε, το βιλαέτι.

και χτίσε δω’, απ΄την αρχή

Μουσεία, Παρθενώνες

να ‘ρχονται φίλοι και εχθροί

να προσκυνάν, αιώνες.

Ευρώπη, το όνομά σου

ο Δίας, στο ‘χει δώσει.

Για χρήμα, το όραμά σου

σπιούνοι, το ‘χουν προδώσει.

Υ.Γ. Η Ελλάδα, δεν πεθαίνει

έχει δώδεκα θεούς

σταυρωμένη, ανασταίνει

στους πιο δύσκολους καιρούς.

Νίκος Μικρόπουλος, 2012

Tι είναι όμορφο;

Ε Λ Λ Α Δ Α

Τι είναι όμορφο; Ανταποκρινόμενοι στην προτροπή του συνεργάτη μας Γρηγόρη Ρώντα, πολλοί αναγνώστες της “7ης”

έστειλαν ήδη τη γνώμη τους για το “τι είναι όμορφο” (αρ.φ.730/21.4.2012). Οι γνώμες σας αναρτώνται όλες στην ιστο-

σελίδα μας και μια επιλογή από αυτές θα δημοσιεύεται στην εφημερίδα, όποτε και όσο ο χώρος το επιτρέπει.



Ειδήσεις για όλους

10 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜΑΪΟΥ  2012 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κοινωνικά Super Market
Με το επίπεδο της φτώχειας να φτάνει το

δεύτερο μεγαλύτερο σε ποσοστό σε όλη

την Ευρώπη, μετά την Λετονία, η Ελλάδα

και οι πολίτες της χάνουν καθημερινά την

αξιοπρέπειά τους. Ένας στους 5 κατοί-

κους στη χώρα μας (20,1%) βρίσκεται

κάτω από το όριο φτώχειας ποσοστό που

επιβεβαιώνουν οι όλο και συχνότερες ει-

κόνες ανθρώπων να ψάχνουν στα σκου-

πίδια για φαγητό αλλά και η

εκγληματικότητα που έχει ανέβει κατα-

κόρυφα.  

Η χώρα έχει χτυπήσει συναγερμό τα τε-

λευταία δύο χρόνια κι αφού οι κυβερνών-

τες είναι απασχολημένοι με την πληρωμή

των δανείων μας προς την Ευρώπη, δράση

ανέλαβε ο λαός. 

Πριν από ενάμιση χρόνο ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Χαλκηδόνας “οι Θρακιώτες”

πήραν την πρωτοβουλία και άνοιξαν

Super Market ΔΩΡΕΑΝ τροφίμων και

ρουχισμού για άπορους, ανέργους και

πολύτεκνους συνανθρώπους μας, που

έχουν ανάγκη! Σ’ αυτό βοηθούν διάφορες

επιχειρήσεις με χορηγίες τους αλλά και

ο καθένας από εμάς βάζοντας χρήματα

στους παρακάτω λογαριασμούς τραπέ-

ζης. Το σούπερ μάκρετ συνεχίζει και λει-

τουργεί κανονικά, δεν διαφέρει σε τίποτα

απ’ τα γνωστά που επισκεπτόμαστε,

εκτός απ’ το ότι στα ράφια δεν αναγρά-

φονται τιμές. 

(Αν θέλετε να συνεισφέρετε στο έργο του συλ-

λόγου, μπορείτε στους εξής τραπεζικούς λογα-

ριασμούς: Alpha Τράπεζα: 738-002101-001308

και Αγροτική Τράπεζα: 2180400310187)

Παρόμοιες κινήσεις γίνανε και σε άλλα

μέρη, όπως στην Θεσσαλονίκη που η

Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοι-

νωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

(ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο), τον Μάρτιο του 2012,

ίδρυσε το πρώτο κοινωνικό συνεταιρι-

στικό σούπερ - μάρκετ, με έδρα τη Θεσ-

σαλονίκη, που μέσα προωθούνται

προϊόντα που παράγονται από αγροτι-

κούς συνεταιρισμούς και μικρές παραγω-

γικές μονάδες, που θέλουν να βάλουν τα

προϊόντα τους στα ράφια του κοινωνικού

- συνεταιριστικού SuperMκαταarket. Τα

προϊόντα αυτά, έχουν υψηλή ποιότητα

και χαμηλά επίπεδα τιμών, ενώ η διακί-

νησή τους στην αγορά γίνεται στα πρό-

τυπα του λεγόμενου «κινήματος της

πατάτας», αφού δεν μεσολαβούν χον-

δρέμποροι και μεσάζοντες, ανάμεσα

στους παραγωγούς και τους καταναλω-

τές.

Παρόμοια δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων

και υπηρεσιών λειτουργούν και σε άλλες

χώρες της Ευρώπης αφού η οικονομική

κρίση είναι παγκόσμια. 

Αλλαγές στη συχνότητα των

δρομολογίων των αστικών

συγκοινωνιών της Αττικής θα

πραγματοποιηθούν σύμφωνα

με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, Πα-

ρασκευή 4 και την Δευτέρα 7

Μαΐου, 

Εξαιρούνται οι γραμμές που

εξυπηρετούν το αεροδρόμιο,

τους σταθμούς ΚΤΕΛ και το

λιμάνι του Πειραιά. 

Παράλληλα, την Κυριακή 6

Μαΐου θα παραταθεί κατά μια

ώρα το ωράριο λειτουργίας

των γραμμών του Μετρό. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι

παρακάτω μεταβολές:

Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ,

την Παρασκευή και τη Δευ-

τέρα θα ισχύσει εκτάκτως

δρομολόγηση βασισμένη στο

πρόγραμμα του Σαββάτου.

Σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό,

την ημέρα των εθνικών εκλο-

γών έχει προγραμματιστεί: 

- Παράταση κατά μια ώρα του

ωραρίου λειτουργίας των

γραμμών του Μετρό, με τις τε-

λευταίες αναχωρήσεις από

τον Σταθμό του Συντάγματος

προς όλες τις κατευθύνσεις

να πραγματοποιούνται στη

01.20 το βράδυ.

- Για τη γραμμή του Τραμ προ-

βλέπεται το Σάββατο και την

Κυριακή τα δρομολόγια να

εκτελούνται ανά 25' σε όλες

τις γραμμές (αντί 20'), ενώ τη

Δευτέρα τα δρομολόγια θα

εκτελούνται ανά 20' σε όλες

τις γραμμές (αντί 15').

Στο μεταξύ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυ-

ξάνει τον αριθμό των προσφε-

ρόμενων θέσεων ανάλογα με

τη ζήτηση, στα τρένα που ήδη

κυκλοφορούν, την Πέμπτη και

την Παρασκευή, καθώς επίσης

και τη Δευτέρα για να διευκο-

«Να ποινικοποιηθεί το σεξ

χωρίς προφυλακτικό με ιερό-

δουλες»! ζήτησε ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος,

εκνευρισμένος με αυτούς που κόλησαν

AIDS και τους έριξε βαρύτατες ευθύνες.

Για τις ευθύνες που έχει το κράτος να

ελέγχει το κύκλωμα, ούτε κουβέντα.

Αλλά απ’ την άλλη, ποιός πάει με ιερό-

δουλες χωρίς προφυλακτικό;;;

Θέλω να δω πώς θα ελέγχουν τους “πε-

λάτες” αν πήγαν με ή χωρίς...για να τους

καταδικάσουν ύστερα. Και κερατάς και

δαρμένος. 

Αλλαγές δρομολογίων εν όψει εκλογών

Την Κυριακή 6 Μαΐου ανήμερα δη-

λαδή των εκλογών συμπίπτει και η

παγκόσμια ημέρα γέλιου. Τυχαίο; 

Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι τι γέλιο

θα ρίξουμε, από χαρά ή από κλάμα; 

Όπως λέει κι η παροιμία:

“Γελάει καλύτερα όποιος

γελάει τελευταίος”, οπότε

είμαστε σε αναμονή.  

Π
άει ένας τύπος στον ψυχίατρο. Ο ψυ-

χίατρος αρχίζει την εξέταση.

Zωγραφίζει ένα κύκλο και ρωτάει τον

ασθενή:

- Τι είναι αυτό;

- Ενα βυζί, απαντάει ο ασθενής.

Ζωγραφίζει ο ψυχίατρος ένα τετράγωνο.

- Τι είναι αυτό;

- Ενα βυζί, απαντάει πάλι ο ασθενής.

Ο ψυχίατρος δοκιμάζει να ζωγραφίσει ένα

τρίγωνο και ρωτάει:

- Τι είναι αυτό;

- Ενα βυζί, απαντάει με εν-

θουσιασμό ο ασθενής.

Ο ψυχίατρος τότε σταματάει

την εξέταση και λέει:

- Κύριε μου, έχετε σοβαρά σεξουαλικά προ-

βλήματα...

Και ο ασθενής:

- Εγώ ή εσύ που ζωγραφίζεις όλο βυζιά;

� Αυτή την Κυριακή, θα μάθουμε επιτέλους αν ζούμε ανάμεσα σε μ.... Από την Δευτέρα

δεν υπάρχει γκρίνια, κακομοιριά, απεργία κτλ. Υπεύθυνοι της τύχης μας, όπως αρμόζει

σε κάθε δημοκρατία. 

Σε 4 χρόνια θα ξαναέχουμε ουσιαστικό δικαίωμα επιλογής! Οι επιλογές μου δεν θα κρίνουν

μόνο την τύχη μου, μάλλον οι επιλογές σου θα κρίνουν και την δική μου τυχη... 
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Όλα όσα υποσχεθήκαμε προεκλογικά
στους δημότες του νέου Καλλικρατι-
κού Δήμου δεν θα μπορέσουμε ούτε
στο ελάχιστο να τα πραγματοποι-
ήσουμε.
Ούτε καν ένα όνομα στον νέο Δήμο,
αντάξιο της εκπάγλου καλλονής του
και της ιστορίας του δεν αποφασί-
σαμε να δώσουμε.
Πανελλήνια πρωτοτυπία να ονομάζε-
ται ο Δήμος μας τα 3 Βήτα.
Δυστυχώς αυτό που κάποιοι ψιθύρι-
ζαν, ότι δηλαδή ένα μικρός πυρήνας
της πλειοψηφίας της μιας ενότητας,
ονειρεύεται να αποσχισθεί στο μέλ-
λον, είναι ίσως αλήθεια.
Ενιαίος Δήμος όπως το υποσχεθή-
καμε στην ουσία δεν υπάρχει.
Ο νέος Δήμαρχος τόσο μετά το πέρας
της διαδικασίας εκλογής του, όσο και
αργότερα στην τελετή της ορκωμο-
σίας του στους πανηγυρικούς που εκ-
φώνησε έδωσε ελπίδες.
Είπε στους συνυποψήφιους του για
την εκλογή νέου Δημάρχου, δηλαδή

σε μένα και στον αντιδήμαρχο
Δημ.Δαβάκη ότι αφήνουμε το παρελ-
θόν και όλοι μαζί θα πορευτούμε στο
μέλλον ώστε να πραγματοποιήσουμε
τις υποσχέσεις μας και το όραμα του
Γρηγόρη Κασιδόκωστα για το νέο
Δήμο.
Η συνέχεια διέψευσε τόσο αυτούς
που τον πίστεψαν όσο και τον ίδιο.
Ο Νέος Δήμαρχος έχει μια ερμαφρό-
διτη σχέση με την αλήθεια.
Λέει μισές αλήθειες και όπως λέει ο
σοφός λαός η μίση αλήθεια είναι χει-
ρότερη από το ψέμα.
Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει πρόδωσε τις
ελπίδες όσων είχαν την αφέλεια να
τον πιστέψουν.

Θα αναφερθώ σε αδιάψευστα γεγο-
νότα, αμυνόμενος, διότι όσοι άκου-
σαν, έμαθαν, ή διάβασαν τις ωραίες
δηλώσεις θα μείνουν με την εντύ-
πωση ότι ενώ έτεινε χείρα συνεργα-
σίας αρνήθηκα.
Μετά από τις δηλώσεις, δύο φορές

συναντήθηκα μαζί του, την Μεγ.Πέμ-
πτη, όταν ανέβηκα στο γραφείο του
για να του ευχηθώ Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα και μετά τις γιορτές
όταν του ευχήθηκα το Χριστός Ανέ-
στη.
Απλά μου ανταπέδωσε τις ευχές και
τίποτα περισσότερο.
Δεν συγκάλεσε τον συνδυασμό για
να ανταλλάξουμε σκέψεις και προτά-
σεις για το μέλλον και να μας ανακοι-
νώσει δια λόγου τις όποιες τελικές
αποφάσεις του ως είχε κάθε δικαίωμα
να επιβάλει.
Κατά την προσφιλή του συνήθεια συ-
νέχισε να διαβουλεύεται και πάλι,
όπως έκανε και σαν αναπληρωτής Δή-
μαρχος, με ένα στενό κύκλο Δημοτι-
κών Συμβούλων.
Έτσι οι περισσότεροι Δημ. Σύμβουλοι
μάθαμε από το διαδίκτυο τις αποφά-
σεις του, οι οποίες όμως, μέρες νωρί-
τερα, είχαν διαρρεύσει σε πάρκα,
πλατείες, καφετέριες και διαδρόμους.
Θαυμάστε πως αντιμετώπισε τη

κρίση, η οποία ήδη υπήρχε στον Συν-
δυασμό.
Είναι δυνατόν να διοικηθεί ένας τόσο
μεγάλος Δήμος με τέτοιες συμπερι-
φορές;
Είναι δυνατόν να εμπνεύσει με τέ-
τοιες ενέργειες τους συνεργάτες που
οι δημότες με την ψήφο τους εξέλε-
ξαν;
Τα επιχειρήματα που προέβαλε για να
δικαιολογήσει την καρατόμηση των
Αντιδημάρχων δεν αντέχουν σε σχο-
λιασμό.
Τόσους μήνες που συνεργάστηκε
μαζί τους, εάν είχε σοβαρό πρό-
βλημα, θα έπρεπε τουλάχιστον εγ-
γράφως να τους έχει προειδοποιήσει.
Θα έπρεπε επίσης να έχει συγκαλέσει
τον Συνδυασμό, να εκφράσει τις
όποιες παρατηρήσεις και να ζητήσει
τη συμμόρφωσή τους.
Απλά πράγματα όχι για κάποιον ειδή-
μονα στα διοικητικά, αλλά για κά-
ποιον με έστω υποτυπώδη εμπειρία
και κυρίως με καλή πρόθεση.
Η επιλογή των νέων Αντιδημάρχων με
ποια κριτήρια έγινε;
Ο κύριος Ζαχαράτος καθ όλη τη διάρ-
κεια της μέχρι σήμερα θητείας σαν
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής,
δηλαδή επί 15 μήνες περίπου, ούτε
μία φορά δεν προσήλθε στην υπηρε-
σία για να ανοίξει έναν φάκελο και να
ενημερωθεί για τα προς συζήτηση θέ-
ματα των συνεδριάσεων, ώστε με τις
γνώσεις του να βοηθήσει ουσιαστικά
το έργο της Επιτροπής.
Αλλά και οι παρουσίες του στις συνε-
δριάσεις ήταν περιορισμένες, και πάν-
τοτε προσήρχετο αργοπορημένος
καταναλώνοντας περισσότερο χρόνο
να απαντά στις κλήσεις του κινητού
του παρά στα προς συζήτηση θέματα.

Όπως πληροφορήθηκα θα του προσ-
λάβουν, ευτυχώς, και σύμβουλο επί
οικονομικών θεμάτων.
Όσον αφορά τον δεύτερο Αντιδή-
μαρχο κ. Διονύση Κοντονή, επί 14
μήνες και αμέσως μετά την μη εκλογή
του σαν πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ούτε μία φορά δεν προ-
σήλθε στα προσυμβούλια, στις συνε-
δριάσεις δε του Δημ. Συμβουλίου
συχνά αποχωρούσε πριν το πέρας
αυτών.
Ίσως κάποιος, και είναι φυσικό, να
υποθέσει ότι από πικρία αναφέρω τα
πιο πάνω διότι δεν μου ανατέθηκαν
καθήκοντα Αντιδημάρχου.
Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν καλά
ότι ούτε κατ ελάχιστον υπήρχε πρό-
θεση εκ μέρους μου η ανάληψη τέ-
τοιων καθηκόντων.
Πρόθεσή μου ήταν πάντοτε να συνει-
σφέρω με την εμπειρία μου και τις
γνώσεις μου, επικουρικά και μόνο ιδι-
αίτερα στους νέους.
Αυτό έπραξα επί 15 μήνες με την κα-
θημερινή παρουσία μου στο Δήμο στη
θέση που μου εμπιστεύτηκε ο Γρηγό-
ρης Κασιδόκωστας, να συνεπικουρώ
δηλαδή τον Αντιδήμαρχο Δημ. Δα-
βάκη σε οικονομικά και διοικητικά κα-
θήκοντα, χωρίς μισθό βέβαια.
Σημειώστε ότι τα καθήκοντα μου ανα-
τέθηκαν εγγράφως, χωρίς να το ζη-
τήσω.
Αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων
πλέον και των ψιθύρων να προσθέσω,
ότι ακόμη και την αμοιβή μου για την
παρουσία μου στα Δημ.Συμβούλια και
τις συνεδριάσεις της Οικον. Επιτρο-
πής της προσέφερα  σε ΄Ιδρυμα, πα-
ρακρατώντας μόνον τον φόρο που
υποχρεούμαι να καταβάλω. 
Το αποτέλεσμα της όλης προσφοράς
μου δεν ήταν βέβαια ανάλογο της
προσδοκίας μου, διότι δυστυχώς το
ρουσφέτι εξακολουθεί να είναι ακα-
τανίκητο και δεν υπάρχει η προσή-
κουσα πολιτική βούληση να κτυπηθεί.

Τέλος μέσα από την καρδιά μου ευ-
χαριστώ την πλειοψηφία του προσω-
πικού του Δήμου μας για την άριστη
συνεργασία μας και να είναι βέβαιοι
ότι θα είμαι πάντα κοντά τους.  

Γιάννης Νιτερόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

ε π ι σ τ ο λ έ ς
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

Δυστυχώς για το Δήμο μας φαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα

Ο δημοτικός σύμβουλος στα 3Β Γιάννης Νιτεροπουλος, με την επιστολή του επισημαίνει τις αδυ-

ναμίες της Δημοτικής Αρχής, τους “αποκεφαλισμούς” των Αντιδημαρχων χωρις καμμία ενημέ-

ρωση αλλά και το ρουσφέτι που εξακολουθει να βασιλευει...

Με το παρόν απευθύνομαι όλως ιδι-

αίτερα σε φίλες και φίλους, συνα-

γωνίστριες και συναγωνιστές, που

με διάφορους τρόπους  και σε δια-

φορετικές εποχές,συναντηθήκαμε

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

και στη συνέχεια αναπτύξαμε μία

στέρεη προσωπική ή οικογενειακή

γνωριμία που συνεχίζεται μέχρι σή-

μερα.

Όμως με τους περισσότερους και

τις περισσότερες από εσάς,μας

συνδέουν εκτός των άλλων και κοι-

νοί αγώνες, είτε στο πλαίσιο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε στο

πλαίσιο κινηματικών δράσεων τοπι-

κού ή υπερτοπικού χαρακτήρα, είτε

στο πλαίσιο της ''Πρωτοβουλίας

Πολιτών Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-

μένης ενάντια στα χαράτσια'' τώρα

τελευταία 

Κατόπιν των παραπάνω, θεωρώ ότι

έχω υποχρέωσή να σας ενημε-

ρώσω ότι στις Βουλευτικές Εκλο-

γές της 6ης Μαΐου είμαι υποψήφιος

στην Περιφέρεια Αττικής (πρ. υπό-

λοιπο Αττικής, με το ψηφοδέλτιο

του ΟΧΙ που το συγκροτούν:

· Η Δημοκρατική Αναγέννηση του Σ.

Παπαθεμελή,

· Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο

(Ε.ΠΑ.Μ), που εκπροσωπείται  από

το Δημήτρη Καζάκη και,

·  Κινήματα Πολιτών

Φίλες και Φίλοι,

Θα πρέπει να θυμάστε ότι: ''με μια

σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις τον

εχθρό σου. Με μια ψήφο όμως

λάθος, μπορείς να σκοτώσεις το

μέλλον των παιδιών σου''.

Γι’ αυτό το λόγο στις επικείμενες

Βουλευτικές Εκλογές, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ και μάλι-

στα συνειδητά, ώστε με τη δική μας

ψήφο να δώσουμε  τέλος στον

εφιάλτη που ζει ο Ελληνικός Λαός,

εξ αιτίας των πολιτικών που εφάρ-

μοσε η τροϊκανή εμπροσθοφυλακή

των ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ, σε

συνεργασία με οικονομικούς δολο-

φόνους και τα εγχώρια όργανά της.

Στην όποια  επιλογή μας πάνω από

όλα, δεν έχουν θέση η αποχή, τα

άκυρα και τα λευκά  ψηφοδέλτια.

Ο  συνδυασμός του ΟΧΙ καλεί τον

Ελληνικό λαό σε επαγρύπνηση και

επιφυλακή και τον προτρέπει να

μην ακούει τα αποπροσανατολι-

στικά κελεύσματα των διαφόρων

καλοθελητών που λένε:

Ψηφίστε κόμματα που μπαίνουν

στη Βουλή, αλλιώς χαμένη η

ψήφος σας.

Ψηφίστε κόμματα που πιάνουν αυ-

τοδυναμία, αλλιώς ακυβερνησία

Ψηφίστε μνημονιακά, αλλιώς σει-

σμοί, λοιμοί, και  καταποντισμοί...

Σε όλους αυτούς Απαντάμε:

ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει ποιος θα μπει στη

Βουλή και ποιος όχι.

ΚΑΝΕΙΣ δε μπορεί να μιλήσει για

αυτοδυναμία

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ μονόδρομοι στην

(πραγματική) Δημοκρατία

Προτρέπουμε:

ΨΗΦΙΣΤΕ  το κόμμα που ΘΑ ΘΕ-

ΛΑΤΕ να γίνει   κυβέρνηση.

ΨΗΦΙΣΤΕ τον πολιτικό που θα θέ-

λατε για πρωθυπουργό.

ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑ-

ΡΑΜΕΤΡΟΣ

Φιλικά

Δημήτρης Κυπριώτης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δημήτρη Κυπριώτη

Ολοι για την κάλπην. Εμπρός!
με την ευχή ...να πέσει κεραυνός!
να σαρώσουμε αυτό το καθεστώς
και τον καταιγισμόν, αυτών των πυρών

των φίλιων εταίρων μας και εχθρών!

Που με “πρόσκληση” στη χώρα μας μπήκαν

για ν’ αρπάξουν ό,τι κι αν βρήκαν!
και με την άδεια ...των πολιτικών μας!
των λακέδων των δικών μας!!
κι ύστερα και εμάς θα αγοράσουν
κατά το κοινώς λεγόμενον
...θα μας αδειάσουν.

Δυο χρόνια, τώρα διαφεντεύουν
την χώραν αυτήν που...εποπτεύουν!

Να σηκώσουμε “φωνή” και στεντορία,
να μη φθάσει ως εκεί, αυτή η προδοσία!

Εδώ και τώρα Ολοι μας ν’ αντισταθούμε,

raus verffuchten (έξω καθάρματα)
όλοι μαζί να τους ειπούμε.

Κλεάνθης Ελευθεράτος

Προς την κάλπην
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Ανοιξε τις πύλες της η 26η γιορτή λου-

λουδιών στη Βάρκιζα, το περασμένο

Σάββατο 28/4 με την τελετή των εγκαι-

νίων. Η έκθεση οργανώνεται από το

Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

την Ακτή ΕΟΤ Βάρκιζας Yabanaki και

τον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό

Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής. 

Γενικός υπέυθυνος ο Αντιδήμαρχος Ελ.

Αργυρουδακης, Στην τελετή έναρξης,

ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς, ευ-

χαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Ελ. Αργυ-

ρουδάκη και όλους όσους συνέβαλαν

στην άψογη διοργάνωση, κάλεσε

όλους τους κατοίκους της πόλης να

επισκεφτούν μαζί με τα παιδιά τους την

έκθεση και να ξεναγηθούν από τους γε-

ωπόνους και τους παραγωγούς στον

όμορφο κόσμο των λουλουδιών.

«Το περισσότερο πράσινο θα κάνει την
πόλη μας ομορφότερη, πιο ζεστή και
ανθρώπινη. Είναι χρέος μας να συνεχί-
σουμε αυτό που είχε ξεκινήσει, έτσι
όπως το συνέχισαν και οι προηγούμε-
νοι Δήμαρχοι Βάρης και να το στηρί-
ξουμε με όλες μας τις δυνάμεις»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο Σπ. Πανάς, κά-

νοντας ειδική αναφορά στον αείμνηστο

πρώην Δήμαρχο Βάρης  Κώστα Μπα-

γλατζή,  που ήταν και ο ιδρυτής αυτής

της γιορτής.  

Η 26η Γιορτή Λουλουδιών θα διαρκέσει

έως τις 13 Μαΐου στην Ακτή Βάρκιζας.

Στη γιορτή συμμετέχουν 150 παραγω-

γοί σε έναν όμορφα διαμορφωμένο

χώρο δίπλα στη θάλασσα, για να γνω-

ρίσουν στους επισκέπτες τον υπέροχο

κόσμο των ελληνικών φυτών και λου-

λουδιών. 

Γέμισε η πλατεία από ....χορό

Παγκόσμια ημέρα χορού και η  πλατεία Ελευθερίας,

στο Κορωπί, γέμισε από μουσικές νότες και χορευτι-

κές φιγούρες.

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, όπως

είπε η διευθύντριά του Βάσω Κιούση, επέλεξε την

πλατεία Ελευθερίας για τη γιορτή,  για να αρχίσουν

να ζωντανεύουν οι πλατείες της πόλης· να γίνουν πιο

ανθρώπινες και να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι με-

ταξύ τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι σχολές χορού  Arte

de la danza Xριστίνας Τσεβά, το Χορόραμα και η  χο-

ρευτική ομάδα «Dance to Active»  του 3ου Λυκείου

Κορωπίου.

Στην  εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-

μαρχος Δημήτρης Κιούσης με την σύζυγό του, ο Αν-

τιδήμαρχος Πολιτισμού Ανδρέας Ντούνης,  μέλη του

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορωπίου, εκπρό-

σωποι συλλόγων και φορέων.

Κορωπί και Μαρκόπουλο

ανταποκρίθηκαν στο

Let’s do it Greece, την πε-

ρασμένη Κυριακή 29/4,

καθαρίζοντας ακτές.

Στο Κορωπί διοργανώσε

και συντόνισε ο Δήμος

με τη συνεργασία Συλλό-

γων και φορέων της

πόλης.

Στο Μαρκόπουλο το κά-

λεσμα του δημάρχου

είχε ανταπόκριση και την

Κυριακή 50 δημότες κα-

θάρισαν το ανατολικό μέ-

τωπο  της παραλιακής

ζώνης του Πόρτο Ράφτη,

καταφέρνοντας να μαζέ-

ψουν εξήντα  σάκους

απορριμμάτων (το 90%

εκ των οποίων ήταν ανα-

κυκλώσιμα υλικά) και ένα

μικρό φορτηγό με ογ-

κώδη και μπάζα!

Στο κάλεσμα του Δήμου

Μαρκοπούλου, ανταπο-

κρίθηκαν η Εθελοντική

Ομάδα Πολιτικής Προ-

στασίας και η Επίλεκτη

Ομάδα Ειδικών Αποστο-

λών Μαρκοπούλου.

Η δράση αυτή, πραγμα-

τοποιείται για πρώτη

φορά φέτος στην Ελ-

λάδα και αποτελεί μέρος

της αντίστοιχης διεθνούς

εθελοντικής καμπάνιας,

που ξεκίνησε για πρώτη

φορά το 2008, στην

Εσθονία.

Let’s do it Greece, 

σε Κορωπί και Μαρκόπουλο

Από την ανταπόκριση των κατοίκων στο Κορωπί.

Από την ανταπόκριση των κατοίκων στο Μαρκόπουλο (Πόρτο Ράφτη)

26η γιορτή λουλουδιών στη Βάρκιζα μέχρι 13 Μαΐου

Ο Δήμαρχος των 3Β Σπυράγγελος Πανάς, ενώ κόβει την κορδέλα των εγκαινίων, πλαι-
σιωμένος τον πρόεδρο του Δ.Σ. Δ. Αναστασίου, τον Αντιδήμαρχο Ελ. Αργυρουδάκη
και δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.
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Εναρξη

τμημάτων

20 Ιουνίου

Πρωτομαγιάτικη πανδαισία, ήταν η εκδή-

λωση που διοργάνωσε ο Χορευτικός Λαο-

γραφικός Όμιλος Αναβύσσου σε

συνεργασία με το Δήμο Σαρωνικού, στην

πλατεία Ηρώων Αναβύσσου, την 1η Μάη.

Με τον τίτλο «Λαογραφικός Περίπλους», η

εκδήλωση ήταν πράγματι ό,τι δήλωνε και το

όνομά της· ένας περίπλους, μια  περιήγηση

στις «ακτές» της ελληνικής λαογραφίας:

στα τραγούδια και  στη μουσικοχορευτική

παράδοση των Ελλήνων, στα ήθη και τα

έθιμα, στις παραδοσιακές τέχνες, τη συλ-

λογική μνήμη και την ιστορία του ελληνι-

σμού από τη Θράκη ως την Κρήτη και από

τις πατρογονικές μας εστίες στη Μικρά

Ασία ως τα Επτάνησα.

Ο κόσμος που παραβρέθηκε απόλαυσε τις

εμφανίσεις από σκηνής πολλών και αξιόλο-

γων μουσικών και χορευτικών σχημάτων,

και είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στα πε-

ρίπτερα που είχαν στηθεί στο χώρο της

πλατείας από συλλόγους και φορείς που

ασχολούνται με την ιστορία, την παράδοση

και τον πολιτισμό του ελληνισμού. 

Η έναρξη των σκηνικών εκδηλώσεων του

«Λαογραφικού Περίπλου» έγινε από το

Τμήμα Πολυφωνικού Τραγουδιού  και από

την Ορχήστρα  νέων  του  Κέντρου  Ερεύ-

νης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής

(Κ.Ε.Π.Ε.Μ.) – Σχολή Παραδοσιακής Μου-

σικής Σίμωνος Καρρά.  Ακολούθησαν οι εμ-

φανίσεις των χορευτικών τμημάτων  των

συλλόγων. 

Η έναρξη των σκηνικών εκδηλώσεων  έγινε

από το Τμήμα Πολυφωνικού Τραγουδιού

και από την Ορχήστρα  νέων  του  Κέντρου

Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσι-

κής  – Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής Σί-

μωνος Καρρά.  Ακολούθησαν οι εμφανίσεις

των χορευτικών τμημάτων  των  συλλόγων

που είχαν προσκληθεί. Οι  σκηνικές εκδη-

λώσεις έκλεισαν με την παρουσίαση στοι-

χείων της θρακικής παράδοσης από το

χορευτικό τμήμα του ΧΛΟΑ.

Εκστρατεία καθαρισμού στο Σαρωνικό

Εκστρατεία καθαρισμού των παραλιών «Πεύκο» και «Ευκάλυπτοι» και της περιοχής των

σχολείων στο Λαγονήσι, πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Οικι-

στών Λαγονησίου «ΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ» την Κυριακή 29 Απριλίου, όπως είχε προγραμματίσει.

Πολλοί εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα  του Συλλόγου· η εκδήλωση τελούσε υπό

την αιγίδα του Δήμου. Ετσι σημαντική και η παρουσία της Δημοτικής Αρχής με τον Δή-

μαρχο Πέτρο Φιλίππου, τους Αντιδημάρχους  Μανώλη Τσαλικίδη, Γιώργο Τζιβίλογλου, Αν-

δρέα Πέγκα, Κατερίνα Πρίφτη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Βαγγέλης Ζεκάκος, Δημήτρης

Λιοδακάκης, Σπύρος Δημητρίου, Θανάσης Καραγιάννης, εκπρόσωποι της Δημοτικής Κοι-

νότητας Αναβύσσου, οι Πολιτιστικοί Εξωραϊστικοί Σύλλογοι «Νέας Φέριζας», «Λυκουρίζας

Λαγονησίου»,  «Απόλλων» και «Αγίας Τριάδας» Αναβύσσου, μαθητές του 3ου και 4ου Δημ.

Σχολείου Καλυβίων(Λαγονήσι), καθώς και του Γυμνασίου και του Λυκείου Λαγονησίου, εκ-

πρόσωποι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Περιβαλλοντική Ομάδα του Δήμου Ελληνι-

κού – Αργυρούπολης, η Ένωση γονέων Σαρωνικού και κάτοικοι της περιοχής. 

Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι του Μεγάλου

Καβουρίου, βλέποντας τις μπουλντόζες να

σκάβουν μέσα στα μικρά πεύκα που έχουν

φυτευθεί πρόσφατα και άρχισαν να ψά-

χνονται.

Μας τηλεφώνησαν και πήγαμε επιτόπου.

Πράγματι οι μπουλντόζες δουλεύουν σκά-

βοντας παράλληλα με το πεζοπορικό μονο-

πάτι, για να γίνει ποδηλατόδρομος, όπως

έχουν σχεδιάσει με την πράσινη ανάπτυξη

(που τελικά παίρνει το χρώμα του μπε-

τόν...).

Οι κάτοικοι προέβησαν σε ασφαλιστικά

μέτρα και έχουν σταματήσει τα έργα προς

το παρόν.

Ερώτηση για το θέμα είχε καταθέσει ο επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο

(24/4), αλλά είχε πάρει την απάντηση από τον

Σπ. Πανά ότι υπάρχει μελέτη από τον τέως

Δήμο Βουλιαγμένης και υλοποιείται τώρα

μέσω ΕΣΠΑ.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε και θα επα-

νέλθουμε.

Ασφαλιστικά μέτρα σταμάτησαν 

τα έργα στο Καβούρι

«Λαογραφικός Περίπλους» στην Ανάβυσσο
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της “Απολλωνίας” με

την πλούσια δράση και τη σημαντική παρουσία στην πο-

λιτιστική ζωή της περιοχής μας, ανακοινώνει ότι  καμμία

σχέση δεν έχει με τον νεοσυσταθέντα Απολλώνιο Σύλ-

λογο, εκτός από το παρεμφερές όνομα που, περιέργως

και ατυχώς επελέγη.

Τα μέλη Η Πρόεδρος

Αρετή Τζούλου Μαριάννα Μαυραγάνη

Φανή Αγγελίδου

Βούλα Βασιλάκου & Αννα Βασιλείου

Φίλες της περιοχής μας

Θελήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί

σας, για να προβληματιστούμε περισ-

σότερο σ’ αυτά που όλες βιώνουμε κα-

θημερινά , μια που σε λίγες μέρες θα

βρεθούμε μπροστά στις κάλπες κι’

αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες

στη νεότερη πολιτική μας ιστορία. Η

χώρα μας ζει μια δραματική κρίση που

όμοια της δεν έχει γνωρίσει τα τελευ-

ταία 50 χρόνια.

Τα πάντα έχουν καταρρεύσει, τίποτα

δε λειτουργεί σωστά. Η επίθεση που

δέχονται οι εργαζόμενοι με την άγρια

λιτότητα, τις μειώσεις μισθών και συν-

τάξεων, την ανεργία να ξεπερνάει το

20% και στους νέους το 50%, οδηγεί

εμάς τις ίδιες ή τα παιδιά μας στη με-

τανάστευση και στην πιθανή μόνιμη εγ-

κατάλειψη της χώρας.

Οι γυναίκες θιγόμαστε ιδιαίτερα και ερ-

χόμαστε αντιμέτωπες καθημερινά με

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι

ίδιες και οι οικογένειές μας:

• Τη γυναικεία ανεργία που ξεπερνά το

23%.  Τον κίνδυνο να χαθεί η ίση

αμοιβή για ίση εργασία με την κατάρ-

γηση των συλλογικών συμβάσεων.

• Την ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε

για τη συντήρηση της οικογένειας και

του νοικοκυριού.

• Τη διάλυση της παιδείας: σχολεία

χωρίς βιβλία, σχολικά κτήρια χωρίς βα-

σικές ανέσεις.

• Τη διάλυση της δημόσιας υγείας: εξα-

θλίωση των νοσοκομείων και εισιτήριο

στα εξωτερικά ιατρεία. 

• Την κατάρρευση της κοινωνικής ασφά-

λισης και πρόνοιας: μείωση συντάξεων

και επιδομάτων τρίτεκνων, αύξηση

ορίων συνταξιοδότησης, κατάργηση σε

πολλές περιοχές της βοήθειας στο σπίτι

για τους ηλικιωμένους, κατάργηση ορ-

γανισμών εργατικής κατοικίας και κοι-

νωνικού τουρισμού κ.α.

• Τον περιορισμό των δημοκρατικών και

κοινωνικών ελευθεριών.

ΡΗΜΑΞΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Από τον Ιούνιο θα επιβληθούν και νέα

επώδυνα μέτρα. Η νέα γενιά θα αντι-

μετωπίζει την ανεργία ή θα υποαμείβε-

ται και θα ζει κάτω από το όριο της

φτώχειας. Και όμως οι πρωτεργάτες

της καταστροφής μας εξακολουθούν

να τρομοκρατούν το λαό με ψεύτικα

και εκβιαστικά διλήμματα, προκειμένου

να παγιδεύσουν τους ψηφοφόρους.

Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τις

συνθήκες της ζωής μας και να αποφύ-

γουμε την εθνική καταστροφή, να

έχουμε δουλειά, αν θέλουμε τα παιδιά

μας να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή

σχολεία και τα μεγαλύτερα να μη ξενι-

τεύονται και να μην πηγαίνουν χαμένες

οι σπουδές που με κόπους και στερή-

σεις τους εξασφαλίσαμε, αν θέλουμε

όλοι μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά να ζει

με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, αν θέ-

λουμε η χώρα να μην ξεπουλιέται, αν

θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που

φροντίζει τους πολίτες της σε όλες τις

ηλικίες , όλα αυτά δηλαδή που αναφέ-

ρουμε στις συζητήσεις μας, ας εκφρά-

σουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στις

πολιτικές της εξαθλίωσης και της υπο-

τέλειας. Ας πούμε ένα βροντερό ΟΧΙ

στα κόμματα του μνημονίου και της

υποτέλειας για να μη νομιμοποιήσουμε

με την ψήφο μας αυτά που έκαναν και

αυτά που σκοπεύουν να κάνουν. 

Αυτές οι εκλογές αποκτούν ξεχωριστή

σημασία και επειδή «ΟΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΙΔΙΟΙ» σας καλούμε να ψηφίσετε ΣΥ-

ΡΙΖΑ γιατί όλα μπορούν να ανατρα-

πούν.

Να διαγραφεί μονομερώς το χρέος, να

εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και αξιο-

πρεπές επίπεδο ζωής για όλους,  να

προωθηθεί η ανάπτυξη ώστε να δημι-

ουργηθούν θέσεις εργασίας και να μει-

ωθεί η ανεργία, να εξασφαλιστεί η

ισότητα των φύλων στην εργασία και

στην κοινωνία, να αποκατασταθεί η δη-

μοκρατία.

Η οργή μας, ο θυμός μας, η αγανά-

κτησή μας και οι προσδοκίες μας ας

ενεργοποιηθούν στην κάλπη.

Στις 6 Μαΐου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ

Γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ στα Νότια

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Είναι σαφής η θέση μας για τους ξεχωριστούς ρόλους, που

οφείλουν να έχουν η Αυτοδιοίκηση και τα πολιτικά κόμματα, σε

όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή, το έχει αποδείξει στην πράξη, κα-

ταρτίζοντας ένα ανεξάρτητο, διακομματικό Συνδυασμό και λει-

τουργώντας  με πλήρη κομματική ανεξαρτησία, ήδη απ’ το 2006,

όταν στις τότε Δημοτικές Εκλογές, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες

δημοτικές παρατάξεις, είχαν επιζητήσει και είχαν πάρει  τα επί-

σημα κομματικά χρίσματα και τις στηρίξεις, διάφορων πολιτικών

σχηματισμών.

Συνεπής απόρροια αυτής της λογικής, είναι εν’ όψει των προ-

σεχών εκλογών και η πλήρης αποστασιοποίησή μας, απ’ την πι-

θανή ένδειξη προτίμησης προς οποιοδήποτε κόμμα, εκ μέρους

μας.

Η διοίκηση του Δήμου Μαρκοπούλου, οφείλει άλλωστε πάντοτε

να ενώνει, στην βάση του κοινού δημοτικού συμφέροντος

όλους τους συμπολίτες μας και να στέκεται κριτικά και διεκδι-

κητικά, απέναντι στην εκάστοτε κυβερνώσα πολιτική δύναμη!

Μπροστά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, νιώθω  όμως

την ανάγκη, να κάνω μια μοναδική εξαίρεση, όχι φυσικά για να

συστήσω στους συμπατριώτες μας τι να ψηφίσουν, αλλά για να

κάνω μια ύστατη έκκληση σε όλους όσους σκέφτονται να ψη-

φίσουν την ¨Χρυσή Αυγή¨, να μην το πράξουν!

Είναι σαφής και πανθομολογούμενη η αποτυχία, ιδιαίτερα των

δύο μεγάλων κομμάτων, που κυβέρνησαν την πατρίδα μας, να

δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά μας.

Είναι επίσης σαφής και η οργή που διακατέχει όλους μας, απ’

την πολιτική, ηθική και οικονομική κατάπτωση της Χώρας, αλλά

κυρίως απ’ την προϊούσα διάλυση του Κοινωνικού Κράτους, ιδι-

αίτερα στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, την καταβα-

ράθρωση των μισθών και των συντάξεων και την έκρηξη της

ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους!

Όλα αυτά, γεννούν δικαιολογημένα σε μεγάλη μερίδα συμπο-

λιτών μας, την διάθεση για σκληρή εκλογική τιμωρία των παρα-

δοσιακών κομμάτων με την καταψήφισή τους και δυστυχώς με

διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, ακούω ιδιαίτερα από νέους αν-

θρώπους, την προοπτική υπερψήφισης εκ μέρους τους, της

¨Χρυσής Αυγής¨!

Σ’ αυτούς του συμπολίτες μας απευθύνομαι ιδιαίτερα, για να

τους ζητήσω, πριν ψηφίσουν “Χρυσή Αυγή”, να έχουν πλήρη ει-

κόνα της εκλογικής τους προτίμησης.

Η “Χρυσή Αυγή” δεν είναι απλώς, άλλο ένα κόμμα, που κινείται

στις παρυφές της Ακροδεξιάς.

Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος ναζιστικών, ρατσιστικών και φα-

σιστικών αντιλήψεων! 

Ο Γενικός Γραμματέας της, ποτέ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του

για τα χιτλερικά ιδεώδη και μόλις χθες, σε συνέντευξή του, μί-

λησε για την ανάγκη οργάνωσης παραστρατιωτικών μονάδων

(ταγμάτων) απ’ το κόμμα του!

Μιλάμε για ανθρώπους, που εάν αποκτήσουν σημαντική δύναμη

και εκπροσωπηθούν στο Κοινοβούλιο, δεν θα διστάσουν να προ-

σπαθήσουν να φιμώσουν, όσους έχουν αντίθετη πολιτική

άποψη, να επιτεθούν βίαια σε οποιοδήποτε έχει άλλο χρώμα ή

πιστεύει σε άλλη θρησκεία, ακόμα και να ξυλοκοπήσουν ανελέ-

ητα, όποιον θεωρούν ¨εχθρό¨ των αντιλήψεών τους.

Το τέλος αυτής της “πολιτικής” πρακτικής είναι βέβαιο, ότι θα

οδηγήσει σε τραγική θυσία ανθρώπινης ζωής!

....Ας σεβαστούμε τουλάχιστον, όσους μας έκαναν υπερήφα-

νους για την ιδιοπροσωπία του λαού μας, για το πάθος μας να

αγωνιζόμαστε πάντοτε και ανυποχώρητα, ώστε να ζούμε ελεύ-

θερα και δημοκρατικά, χωρίς φαιούς δυνάστες, που θα μας υπα-

γορεύουν την πολιτική τους βούληση, αποφασίζοντας και

διατάσσοντάς μας!

Με ιδιαίτερη τιμή,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ανοιχτή Επιστολή Δημάρχου Μαρκοπούλου

«Μη ψηφίσετε “Χρυσή Αυγη”»

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, κα-

ταγράφει με ανοιχτή επιστολή του γιατί δεν πρέπει

να ψηφιστεί η “Χρυσή Αυγή”.

Δημοσιεύουμε απόσπασμα της επιστολής.

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ 

Και δύο σύμβουλοι από Ανατ. Αττική

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) με την εκλογή νέου Γενικού Συμ-

βουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στα Ταμεία

και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεξήχθη από τις 24

έως τις 27 Απριλίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στους συμβούλους και δύο σύμβουλοι από Δήμους της

Ανατολικής Αττικής. Ο Νίκος Κρέτσης από το Δήμο Σπάτα-Αρ-

τέμιδα και ο Γιάννης Παναγόπουλος από το Δήμο 3Β ως ανε-

ξάρτητος.

Με ελλείψεις προσωπικού 

θα εξελιχθεί η εκλογική διαδικασία

Με το ποσό των 97,00 € μεικτά, θα αποζημιωθούν οι δημοτικοί

υπάλληλοι που θα δουλέψουν επί τρεις ημέρες για την εκλογική

διαδικασία! Και μάλιστα όχι καθαρά, στα 97€ συμπεριλαμβά-

νονται και οι νόμιμες κρατήσεις και η φορολογία εισοδήματος!,

όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση. Δηλαδή, οι εργα-

ζόμενοι θα εργασθούν τρεις ημέρες για περίπου 60,00 €.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Η ΠΟΕ - ΟΤΑ

Με ανακοίνωσή της η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλ-

λει την κυβέρνηση ότι, «η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης
τρεις ημέρες πριν τις εκλογές συνιστά επικίνδυνη πολιτική με-
θόδευση και για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν στην
εκλογική διαδικασία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Ευθύνες
θα έχουν και οι Αιρετοί, που επέλεξαν το ρόλο του «θεατή» στο
κυβερνητικό έργο των σκοπιμοτήτων και του παραλόγου με την
εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση.
Με δεδομένη τη βούληση των υπαλλήλων να εκφράσουν οι πο-
λίτες το εκλογικό τους δικαίωμα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ότι θα
εργασθεί για την εκλογική διαδικασία μόνο ο αριθμός των ερ-
γαζομένων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση ανά Δήμο και
κανείς άλλος. Δεν πρόκειται να δεχθούμε να απασχοληθούν ερ-
γαζόμενοι είτε με ρεπό είτε με υπερωρίες και η εκλογική δα-
πάνη που βαραίνει το κράτος να μετακυλιστεί στους ήδη
υπερχρεωμένους Δήμους».    
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Η Παιδική Χορωδία του 3ου

Δημοτικού Σχολείου Βού-

λας “Viva Voce” υπό τη διεύ-

θυνση του δασκάλου

μουσικής του σχολείου  Θο-

δωρή Κωνσταντόπουλου,

κατάφερε να αποσπάσει Α’

Βραβείο στον 22ο Πανελλή-

νιο Διαγωνισμό Παιδικών

Χορωδιών που διοργανώνε-

ται από την ΧΟΝ (Χορωδία

και Ορχήστρα Νέων) υπό

την αιγίδα της Unesco. Ο

διαγωνισμός πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο 28 Απρι-

λίου 2012 στη θεατρική

σκηνή «Καρολος Κουν»

στον Άλιμο. 

Η χορωδία ερμηνεύοντας

τέσσερα τραγούδια ιδιαίτε-

ρης δυσκολίας κατάφερε

μέσα σε 5 μήνες από την

δημιουργία της να φτάσει

στην πρώτη θέση, έχοντας

μόνο μία χριστουγεννιάτικη

εμφάνιση στο ενεργητικό

της.

Θερμά συγχαρητήρια στα

παιδιά και στο δάσκαλο,

καθώς επίσης και στους γο-

νείς και το εκπαιδευτικό

προσωπικό που είναι δίπλα

στα παιδιά από την πρώτη

μέρα της ύπαρξής της.

Α’ Βραβείο στον 22ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Παιδικών Χορωδιών, το 3ο Δημοτικό Βούλας
Αρχή του σχολικού έτους. Τα

πρώτα τμήματα επιλογής ήδη

άρχισαν. 

«Εγώ βαριέμαι…», 
«Τί μάθημα είναι τώρα αυτό,
που πρέπει να επιλέξω;»,
«Θα κάνω μεγάλη φασαρία…»

Αυτά είναι τα πρώτα ακού-

σματα. Όμως δεν πειράζει,

κάθε αρχή και δύσκολη, εξάλ-

λου αυτός είναι και ο ρόλος

μας.

Όταν όμως πέρασε  λίγος και-

ρός οι εντυπώσεις άλλαξαν:

«Έ…, δεν είναι και άσχημα…», 
«Κυρία, το μάθημά σας το

κάνω πολύ κέφι!»
Εκεί παίρνεις θάρρος, αρχίζεις

και ξανοίγεσαι, εκφράζεσαι

ανοικτά πλέον, προσπαθείς να

το στηρίξεις.

Βρίσκεις λοιπόν τις λέξεις κλει-

διά : θεατρικό παιχνίδι, κινη-

σιολογία, έκφραση με το σώμα

χωρίς λόγια.

Εγκαταλείψαμε λοιπόν την

τάξη και είμαστε πια στο χώρο

της θεατρολογίας, χωρίς πα-

πούτσια (πρώτη κίνηση ντρο-

πής), να περπατάμε ελεύθερα

στο χώρο…

Δύσκολα τα πράγματα !

Ξέρεις τι είναι από  την τάξη να

βρεθείς να κυλιέσαι στο πά-

τωμα ακολουθώντας παράξενα

παραγγέλματα;

Από εκεί και πέρα γνωρίσαμε

κάποιους ζωγράφους, θαυμά-

σαμε τα έργα τους και καταλή-

ξαμε να δραματοποιήσουμε

κάποια από αυτά.

Άντε τώρα να τους κάνεις να

καταλάβουν πως, ακόμη και

ένα βάζο με λουλούδια, μπο-

ρούν να το παρουσιάσουν με

τα σώματά τους. 

Ο καιρός κυλάει και το ένα

έργο γίνεται δέκα πέντε!

Η ομάδα όμως πέρασε από

πολλά κύματα, η εφηβεία βλέ-

πεις δε σε αφήνει ούτε στιγμή

να ξεχάσεις την ύπαρξή της,

«…και αυτό εγώ θα το κάνω;»
«σιγά μην κάνω εγώ τη Τζιο-
κόντα!»,
«δηλαδή πρέπει εγώ να βγάλω
τα γυαλιά μου;»,
«εγώ πάντως, ξυπόλητη στη
σκηνή δε βγαίνω!» κλπ κλπ

Τελευταίες μέρες πριν από την

παράσταση, η ανησυχία και το

άγχος είναι πλέον φανερά

στην ομάδα.

Μετά την πρώτη παράσταση τα

χειροκροτήματα θερμά!

Η προσπάθειά τους επιβραβεύ-

τηκε.

Όταν, λίγο πριν από την τελευ-

ταία παράσταση, βρεθήκαμε σε

έναν κύκλο όλοι μαζί, για να

κάνουμε τον απολογισμό μας,

τους είπα:

«Η ομάδα πέτυχε, όχι γιατί πα-
ρουσιάσατε το θεατρικό σας
ωραία, αλλά γιατί κατορθώ-
σατε όλοι μαζί να ενώσετε τα
χέρια σας, να συναντηθούν τα
βλέματά σας και να καταλά-
βετε ότι, κατά τη διάρκεια μιας
παράστασης, η αγκαλιά σας
πρέπει να είναι έτοιμη να δε-
χτεί το βάρος του διπλανού
σας και τα σώματά σας να
εναρμονιστούν στις απαιτήσεις
της παρουσίασης. Μπράβο
σας!»
Ένας όμορφος κόσμος έτσι τε-

λείωσε για άλλη μια φορά,

ένας κόσμος από τον οποίο τα

παιδιά προσπαθούν να πάρουν

την έμπνευση, τη γνώση, το

συναίσθημα μέσα από τα μάτια

του δασκάλου.

Από αύριο τα παιδιά αυτά θα

περάσουν το κατώφλι για μια

άλλη ζωή, όπου μόνα τους πια

θα πρέπει να γίνουν κυνηγοί,

ψάχνοντας να βρούν μονοπά-

τια για το όνειρό τους μέσα

από το οποίο θα αντλήσουν

ενέργεια και δύναμη.

Ο δικός μου κόσμος, ο δικός

μου ήλιος δύει. Αισθάνομαι

όμως, ότι όλα αυτά τα χρόνια

στο σχολείο, πολλές από τις

γνώσεις μου πρέπει να άγγιξαν

κάποια παιδιά και μακάρι τη

σκυτάλη να την  πάρουν οι νε-

ώτεροι δάσκαλοι και να απο-

δείξουν ότι κάποια μαθήματα

μπορούν να προσφέρουν

απλόχερα δημιουργική φαντα-

σία ώστε κανείς να μην έχει το

δικαίωμα να προσπαθήσει την

κατάργησή τους. 

Άννη Νικολαΐδου

Καθηγήτρια 

καλλιτεχνικών μαθημάτων

Λύκειο Βουλιαγμένης

Κάτω από τον λαμπρό ήλιο

και με διάθεση καλοκαιρινή

τα μέλη οι αθλητές και οι

φίλοι του ΝΟΒ γιόρτασαν την

Πρωτομαγιά. 

Εντυπωσίασε η έκθεση των

γλυπτών αγαλμάτων που

απεικόνιζαν αθλητές του Αρι-

στείδη Πατσόγλου.

Μέχρι τις πρώτες απογευμα-

τινές ώρες της Τρίτης κρά-

τησε η γιορτή της

Πρωτομαγιάς που  πραγματο-

ποιήθηκε στην κεντρική προ-

βλήτα του ΝΟΒ με την

παράδοση που θέλει το κέφι

ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα

να διατηρείται και φέτος.

Εκατοντάδες μέλη αθλητές

(ανάμεσα στους οποίους η

ανδρική ομάδα πόλο)και

φίλοι του ΝΟΒ υποδέχθηκαν

το Μάη δίπλα στη θάλασσα ,

απολαμβάνοντας τα γευστικά

εδέσματα και πίνοντας

άφθονη μπύρα που προσέ-

φερε η Amstel και ξεχωριστό

κρασί απο το οινοποιείο «Τε-

τράμυθος».

Τα έξι αγάλματα που απεικό-

νιζαν αθλητές την ώρα της

προσπάθειας έκλεψαν την

παράσταση καθώς υποδέχον-

ταν ουσιαστικά τον κόσμο

ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που

έσπευσαν στον κύριο Πατσό-

γλου να μάθουν περισσότε-

ρες πληροφορίες. Ο ίδιος

πάντως υποσχέθηκε ένα απο

τα επόμενα δημιουργήματά

του να αφορά σε αθλητή της

πισίνας ή της θάλασσας.

Την πρωτομαγιάτικη γιορτή

του ΝΟΒ τίμησαν με την πα-

ρουσία τους, το ανώτατος

στέλεχος  της McArthur Glen

στην Ελλάδα Γιάννης Κασι-

μάτης, εταιρεία που είναι χο-

ρηγός της Ανδρικής ομάδας

υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ

καθώς επίσης ο πρόεδρος

του Συλλόγου Ελλήνων

Ολυμπιονικών Δημοσθένης

Ταμπάκος και η Γενική Γραμ-

ματέας του ΣΕΟ και πρώην

αθλήτρια του ΝΟΒ Εύη Μω-

ραιτίδου.

Πρωτομαγιά στον ΝΟΒ! Γλέντι και μουσική

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η θεατρική ομάδα του Λυκείου Βουλιαγμένης με την καθηγήτριά τους σε μια στιγμή χαλάρωσης...
Οι παραστάσεις τους την περασμένη εβδομάδα απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις.



16 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜΑΪΟΥ  2012 ΕΒΔΟΜΗ

Με απόφαση του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, τα

Εκλογικά Τμήματα που θα

λειτουργήσουν στις Βου-

λευτικές Εκλογές της 6ης

Μάιου, έχουν αλλάξει.

Θυμίζουμε ότι στην Περι-

φέρεια Αττικής βάζουμε

μέχρι 3 σταυρούς και εκλέ-

γονται 12 έδρες.

Για να δείτε πού ψηφίζετε

μπορείτε να ενημερωθείτε

από τις ιστοσελίδες των

Δήμων, αλλά μπορείτε να

πατήστε: www.ypes.gr/ser-

vices/eea/eeagr/eea.htm,

και να συμπληρώστε τα

προσωπικά σας στοιχεία.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

ενημερώνει τους δημότες

του πώς θα ψηφίσουν για

να μην ταλαιπωρηθούν:

1. Στην είσοδο του Δημαρ-

χείου Μαρκοπούλου, έχει

ήδη αναρτηθεί ο σχετικός

Πίνακας Εκλογικών Τμημά-

των Δήμου Μαρκοπούλου

Μεσογαίας, όπου αναγρά-

φεται, βάσει επιθέτου, σε

ποιο Εκλογικό Τμήμα ψηφί-

ζει ο καθένας.

2. Στον επίσημο διαδι-

κτυακό κόμβο του Δήμου

www.markopoulo.gr, έχει

επίσης αναρτηθεί ο Πίνα-

κας Εκλογικών Τμημάτων

Δήμου Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, ανά επίθετο.

3. Μέσω διαδικτύου στην

ιστοσελίδα του Υπουργείου

Εσωτερικών και συγκεκρι-

μένα, επισκεπτόμενοι το

www.ypes.gr/services/eea/e

eagr/eea.htm, και συμπλη-

ρώνουμε τα προσωπικά μας

στοιχεία.

Προσερχόμενοι στα εκλο-

γικά τμήματα, χρειαζόμα-

στε την αστυνομική μας

ταυτότητα ή το διαβατήριο

μας, για την απαραίτητη

διαδικασία αναγνώρισης

των εκλογέων.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε

ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος

Χουντής, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης στην Κρήτη, δήλωσε μεταξύ

άλλων, τα εξής:

«Λίγες μέρες πριν τις εκλογές η κυ-
βέρνηση Παπαδήμου ψήφισε ρύθμιση
για την καταβολή 18 δις ευρώ από τα
δάνεια που βαραίνουν τον ελληνικό
λαό σε 4 ελληνικές τράπεζες, για την
αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους
επάρκειας. Έδωσαν, δηλαδή, χαριστικά
18 δις ευρώ στους τραπεζίτες, χωρίς,
ούτε καν, να έχουν οριστικοποιηθεί οι
όροι της κεφαλαιακής ενίσχυσης των
τραπεζών, την ίδια στιγμή που η υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση Παπαδήμου δεν
είχε, και πόσο μάλλον τώρα, δεν έχει

καμία νομιμοποίηση. Η ψήφιση αυτής
της ρύθμισης, λίγες μέρες πριν εκφρά-
σει τη βούλησή του ο ελληνικός λαός,
ύβρη στην κοινή λογική και στη δημο-
κρατία, ύβρη απέναντι στους πολίτες,
στους οποίους κόβεται ο μισθός, κό-
βονται οι συντάξεις και τα κοινωνικά
επιδόματα.

Μέχρι τον Ιούνιο είναι δεσμευμένα τα
κόμματα του Μνημονίου να φτιάξουν
ένα πρόγραμμα νέων περικοπών για
τους μισθούς, για τις συντάξεις, για
τα επιδόματα, περίπου 11 με 12 δις
ευρώ. Σκεφτείτε το εξής. Τη στιγμή
που ο ελληνικός λαός θα υποστεί μια
αφαίμαξη 11 δις, αυτοί δίνουν 18 δις
χαριστικά στις τράπεζες, χωρίς να
έχει ερωτηθεί η αυριανή κυβέρνηση

του τόπου.
Να ξέρουν αυτοί που έβαλαν την υπο-
γραφή τους, ότι δεν μπορούν να καλυ-
φθούν πίσω από την «ασυλία» που τους

παρέχει το Μνημόνιο. Για τον οργισμένο
ελληνικό λαό δεν υπάρχουν ασυλίες. Θα
τους καταδικάσει μαζί με τα κόμματα
που  στηρίζουν το μνημόνιο.»

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

“Δεν είχε δικαίωμα η υπηρεσιακή κυβέρνηση να υπογράψει
18 δις για τις τραπεζες”

δηλώνει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 4/5/2012 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ. : 457

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης επαναπροκηρύσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής

τιμής που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για την “Προμήθεια

Καύσιμων θέρμανσης και κίνησης ”, αρ. προμ. 012/2012, σύμφωνα με

την υπ΄αριθμ 54/2012 απόφαση της Δ.Σ.. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 197.582,40€  Ευρώ με το

Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου,

την 23η Μαΐου  2012, ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 9.879,12 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Πληροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα τηλ: 210.6619937, (1ος όροφος) και

ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλη-

τισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.  

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
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Εχουμε αναφερθεί στο παρελθόν κατ’ επανα-

ληψιν στα λατομικά τέλη που δεν απέδιδαν οι

λατομικές εταιρείες προς το Δήμο Μαρκοπού-

λου για έντεκα συνεχή χρόνια, με αποτέλεσμα

να έχουν συσσωρευθεί εκατομμύρια ευρώ χρέη

προς το Δήμο.

Γράφαμε 20/8/11 για το “Λατομικό άχθος του Μαρκοπού-

λου”, αφού ο τωρινός Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, πα-

ρέλαβε έναν καταχρεωμένο Δήμο, με ανείσπρακτα

λατομικά τέλη μιας δεκαετίας τουλάχιστον!

Μετά από διαπραγματεύσεις ενός χρόνου, η σημερινή Δι-

οίκηση του Δήμου Μαρκοπούλου, κατάφερε να ενεργοποι-

ήσει τις απαιτήσεις του Δήμου, από την είσπραξη οφειλών

αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, λόγω παραγραφής τους!

Ο Δήμος με τις υπηρεσίες και τους αιρετούς δούλεψαν ένα

χρόνο τώρα για να μπορέσουν να καταγράψουν και να προ-

χωρήσουν με δικηγορικό γραφείο σε κατάσχεση περιουσια-

κών στοιχείων της λατομικής εταιρείας Αφοι Σταύρου Α.Ε.

Μια εκκρεμότητα έντεκα χρόνων, που αφορά οφειλές λα-

τομικών τελών της εταιρείας «ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε.» κλεί-

νει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο· με εξωδικαστικό συμβι-

βασμό ύψους 3.000.000 ευρώ.

Ο Δήμος πέτυχε, την επίσημη κατάθεση συγκεκριμένης

πρότασης συμβιβασμού από τους οφειλέτες, για τα λατο-

μικά τέλη και πρόστιμα της εταιρείας, που αφορούν την πε-

ρίοδο 2001-2010, την εξασφάλιση εφαρμογής της νόμιμης

σχετικής διαδικασίας και την γνωμοδοτική έγκριση του αρ-

μοδίου οργάνου, που είναι η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επί-

λυσης Φορολογικών Διαφορών.

Το μέγεθος αυτής της επιτυχίας, μπορεί να γίνει κατανοητό

από το γεγονός, ότι το ύψος της ιστορικής αυτής πρότασης

συμβιβασμού των τριών 3 εκατομμυρίων ευρώ, είναι υπερ-

διπλάσιο, του συνόλου των μέχρι τώρα καταβληθέντων

οφειλών της λατομικής επιχείρησης, που απο-

τιμάται για την περίοδο 2001 – 2010, σε

μόλις1.300.000 ευρώ!

Και θεωρείται απόλυτη επιτυχία της Δημοτικής

Αρχή, γιατί μία δικαστική διένεξη, γνωρίζουμε

όλοι σε τι μάκρος τραβάει και το αποτέλεσμα

αυτής είναι είναι πάντα αβέβαιο. 

Επίσης τα οικονομικά του Δήμου είναι στο κόκκινο. Τελεί

υπό το καθεστώς οικονομικής επιτήρησης, για χρέη του

προς την ΕΥΔΑΠ και αλλού, από παρελθόντα έτη και αν συ-

νυπολογίσει κανεις το  δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον

για όλους τους Ο.Τ.Α. που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε

δεκάδες νέες «καλλικρατικές» αρμοδιότητες, με ταυτό-

χρονη μείωση σχεδόν του 60% των κρατικών επιχορηγή-

σεών τους, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει ότι η

απόφαση αυτή είναι η καλύτερη λύση για το Δήμο.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

2 Μαΐου, οι σύμβουλοι κατάλαβαν τη σοβαρότητα της πρό-

τασης και αποδέχτηκαν. Ετσι  ο συμβιβασμός υπερψηφί-

στηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Παρόντες σύμβουλοι 24 και

υπερψήφισαν οι 18. Τρεις  δήλωσαν παρόντες και τρείς κα-

ταψήφισαν.

Η επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Παναγιώτα

Κατσίκη όντας δικηγόρος, δήλωσε ότι στηρίζει πολιτικά την

απόφαση του Δημάρχου, αλλά κατά περίεργο τρόπο στην

ψηφοφορία δήλωσε “παρούσα”, ενώ ο πρώην επικεφαλής

της παράταξης και νυν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Πολίτης την υπερψήφισε.

Αρνητική στάση κράτησε η Παράταξη «Δύναμη Ελπίδας»

με επικεφαλής τον Γ. Αδάμο, ο οποίος κράτησε επιφυλά-

ξεις για το αν ο Δήμος δεν έπρεπε να προχωρήσει σε κα-

τάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Ομως όλοι γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους οι διαδικασίες

είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και πολλές φορές χωρίς όφε-

λος για τον ενάγοντα, αλλά η απάντηση του Δημάρχου

ήταν καθοριστική: «όλα τα μηχανήματα είναι στην ιδιοκτη-
σία τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς έχουν παραχωρηθεί με
τη μέθοδο «leasing»!, επεσήμανε ο Δήμαρχος.

Καταψήφισαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, Γ. Αδάμος, Α.

Τεμπονέρα και ο Σπ. Γέγος και άλλοι τρεις δήλωσαν

παρών.

Το ωφέλιμο για το Δήμο συνάγεται και από τη γνωμοδό-

τηση του έγκριτου Δικηγορικού Γραφείου ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, όπου σε μία παράγραφο σημειώνει:
«3. ...ο Δήμος Μαρκοπούλου, ...προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση
εις χείρας όλων των ελληνικών τραπεζών, σε βάρος τόσο της εται-
ρίας όσο και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και
επιπλέον σε αναγκαστική κατάσχεση του συνόλου της ακίνητης
περιουσίας της εταιρίας. 
Από τα έγγραφα που εξετάστηκαν, ήτοι τη βεβαίωση του δικαστι-
κού επιμελητή Ιωάννη Σιώρη, σχετικά με την έρευνα που πραγμα-
τοποίησε ο ίδιος για ανεύρεση ακίνητης περιουσίας της
οφειλέτιδας εταιρίας, από τις δηλώσεις όλων των ελληνικών τρα-
πεζών ως τρίτων που κατατέθηκαν στο ειρηνοδικείο Αθηνών και εν
συνεχεία από τις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης
περιουσίας της οφειλέτιδας εταιρίας, στις οποίες εκτιμάται η αξία
της κατασχεθείσας περιουσίας και ορίζεται τιμή πρώτης προσφο-
ράς, προέκυψε ότι το ποσό που θα αποδιδόταν στον Δήμο, κατό-
πιν εκτελέσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, ήταν
πιθανόν πολύ μικρότερο του ποσού που δύναται να αποτελέσει το
προϊόν του συμβιβασμού».

Επιτυχή εξωδικαστικό συμβιβασμό 

πέτυχε ο Δήμος Μαρκοπούλου
με είσπραξη 3.000.000 € από λατομικά τέλη

Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει ότι η απόφαση

αυτή είναι η καλύτερη λύση για το Δήμο.
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Αναμένεται να προκηρυχθεί

μεγάλο πρόγραμμα επιχο-

ρήγησης επιχειρήσεων

όλων των κλάδων (Εμπόριο,

Υπηρεσίες, Τουρισμός, Με-

ταποίηση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός

του προγράμματος θα είναι

500 εκ. ευρώ και το ποσοστό

επιχορήγησης θα κυμαίνεται

από 40 έως 60% (ανάλογα με

την περιοχή υλοποίησης της

επένδυσης και το μέγεθος της

επιχείρησης). 

Το πρόγραμμα θα αφορά

τόσο υφιστάμενες επιχειρή-

σεις (με περισσότερα από 2

χρόνια λειτουργίας) όσο και

νέες επιχειρήσεις που ξεκι-

νούν τώρα τη δραστηριό-

τητά τους. 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

- Κτιριακές Εγκαταστάσεις

- Μηχανολογικός Εξοπλισμός

- Εξοπλισμός Πληροφορι-

κής & Λογισμικό

- Εγκαταστάσεις και εξοπλι-

σμός προστασίας του περι-

βάλλοντος και

εξοικονόμησης ενέργειας

- Συστήματα Αυτοματοποίησης

- Προβολή & Προώθηση

- Αμοιβές Συμβούλων

Ο προϋπολογισμός κάθε

επενδυτικής πρότασης ανα-

μένεται να κυμαίνεται από

30.000 € μέχρι 300.000 €

(Μεταποίηση & Τουρισμός)

και από 30.000 € μέχρι

100.000 € (Εμπόριο & Υπη-

ρεσίες). 

Είναι πολύ πιθανό να υπάρ-

χουν διαφοροποιήσεις

στους όρους του προγράμ-

ματος ανά Περιφέρεια, ανά-

λογα με τις τοπικές

ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα

Αθηνών της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής  ενημερώνει

ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις για επεν-

δυτικά σχέδια στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

1. η υπ’ αρ. 829/19-4-2012 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ/1319/Β’/2012),

που αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη επεν-

δυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκα-

φών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

2. η υπ’ αρ. 830/19-4-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/1319/Β’/2012),

που αφορά την υποβολή προτάσεων (πράξεων), προκειμένου να εν-

ταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της  Δράσης 5 «Μέτρα

για τη δημόσια υγεία», του Μέτρου 2.1 : «Υδατοκαλλιέργεια»,

του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.

Τα πλήρη κείμενα των παραπάνω Αποφάσεων – Προσκλήσεων

για την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή

τοποθεσία: www.et.diavgeia.gov.gr/f/ypean.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε

στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθη-

νών το οποίο εξυπηρετεί τους δήμους: 

Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλ-

λήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας,

Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αγ. Παρα-

σκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου,

Λυκόβρυσης & Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου & Χο-

λαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης & Ψυχικού.Τηλ. επικοινωνίας:.

213200-5188, &  213200-5186

ΑΔΑ: Β496ΩΛ6-ΗΔΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 02 Μαΐου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : 8015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ . Κωνσταντίνου 47 - 194 00 Κορωπί

Φαξ : 2106624963, Πληροφορίες : Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και

του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5)

προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00

Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και

10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294

εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος   Ν.  Κιούσης

ΑΔΑ: Β496ΩΛ6-ΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 02 Μαΐου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : 8016

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Κωνσταντίνου 47 - 194 00 Κορωπί

Φαξ: 2106624963, Πληροφορίες: Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και

του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και

κομποστοποίησης».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 55.877,00

Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και

10:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 

ήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.

2106626294 εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος   Ν.  Κιούσης

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

Επιχορήγησης επιχειρήσεων

όλων των κλάδων μέσω ΕΣΠΑ

Επενδυτικά προγράμματα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Καθηγήτρια Αγγλικών

πτυχιούχος Αγγλικής Φι-

λολογίας με πολυετή

πείρα σε όλα τα επίπεδα.

Ευέλικτες ώρες, προσιτές

τιμές, χρήση οπτικοακου-

στικού υλικού και υπολο-

γιστή κατά τη διάρκεια

του μαθήματος, έμφαση

στην πρακτική εξάσκηση

της γλώσσας.

Τηλ. 6936 685 206

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ πλατεία Βάθης, Πουκεβίλ 3, επαγγελματι-

κός χώρος 500 τ.μ., ισογείου - 1ου - 2ου - 3ου - 4ου - 5ου -

6ου - 7ου, κατασκευή '01, αποθήκη 60 τ.μ., ανοικτό πάρκιν 2

θέσεων, φυσικό αέριο, δομημένη καλωδίωση, άριστη κατά-

σταση, πλησίον σταθμού μετρό Μεταξουργείου, φυλάκιο ει-

σόδου, σύστημα πυρόσβεσης, αντισεισμικό, διπλά τζάμια

αλουμινίου θερμομονωτικά,

ενοικιάζεται και τμηματικά,

τιμή 400 ευρώ. 

Τηλ. 210 7220875, 

ωρες 09.00-16.00

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.

Δημόσια συνεχάρη τον Πρό-

εδρο της Κοινοφελούς Επιχεί-

ρησης του Δήμου Ωρωπού

(ΚΕΔΩ), Βασίλη Φοργιάρη, ο

Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οι-

κονομάκος στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο (25/4), για την αξιέπαινη

πρωτοβουλία του να μην ει-

σπράττει τον μισθό του, που εκ

του νόμου δικαιούται. 

Με  απόφασή του ο Β. Φοργιά-

ρης, που ανακοίνωσε ενώπιον

του δημοτικού συμβουλίου

(25/4) παραιτείται της είσπαρα-

ξης του μισθού που προβλέπε-

ται νόμιμα για τη θέση του

Προέδρου της ΚΕΔΩ, δηλώνον-

τας: «Ούτε έχω πάρει, ούτε
πρόκειται να πάρω τον μισθό
που μου αναλογεί, ανταποκρι-
νόμενος στον κοινωνικό ρόλο
που έχω υπεύθυνα αναλάβει
και πρέπει να χαρακτηρίζει

αυτόν που ασκεί τα καθήκοντα
του Προέδρου της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου
Ωρωπού».

Ο Δήμαρχος  Γιάννης Οικονο-

μάκος, με αφορμή την ψήφιση

του προϋπολογισμού της ΚΕΔΩ

δήλωσε μεταξύ άλλων: 

«Πραγματικά η απόφαση του
Προέδρου της ΚΕΔΩ, να παραι-
τηθεί του μισθού, αναδεικνύει
δύο σημαντικές πτυχές. Πρώ-
τον την έννοια της ουσιαστικής
προσφοράς για το κοινωνικό
σύνολο αλλά και τη σεμνότητα
του ανθρώπου για τον τρόπο με

τον οποίο επιχείρησε να την
αναδείξει. Δε χωρά αμφιβολία
ότι ο κ. Φοργιάρης δεν επιλέχ-
θηκε τυχαία να ασκήσει τα κα-
θήκοντα του Προέδρου ενός
Νομικού Προσώπου που έχει
άμεση σχέση και συμμετοχή
στις κοινωνικές διεργασίες. Αν-
ταποκρινόμενος με υπευθυνό-
τητα στα καθήκοντά του, από
την πρώτη στιγμή, όχι μόνο δεν
σκέφτηκε το ατομικό του συμ-
φέρον αλλά κατέστησε τον
εαυτό του παράδειγμα μίμησης
για την άσκηση του ρόλου της
τοπικής αυτοδιοίκησης που
πρέπει να διαδραματίζει... 
...Συγχαρητήρια κ. Φοργιάρη
μας κάνετε πραγματικά υπερή-
φανους».

Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης στον Ωρωπό
Ο Δήμαρχος Ωρωπού ευχαριστεί

Ο Δήμαρχος Ωρωπού και ιατρός Γιάννης Οικονομάκος εκ-

φράζει τις ευχαριστίες του για τη συμβολή του καρδιολό-

γου  Κώστα Πανισόη στη λειτουργία του συστήματος της

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ Ωρωπού.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος «η συμμετοχή όλων όσων υπη-

ρετούν υπεύθυνα τον χώρο της υγείας, με στόχο την βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αναδεικνύει τον ειλικρινή σε-
βασμό του ιατρικού προσωπικού απέναντι στους πολίτες για
πλήρη εκσυγχρονσμό της Δημόσιας Υγείας. Θα ήθελα να συγ-
χαρώ όλους τους πρώην συναδέλφους μου αλλά και ευρύτερα
το ιατρικό προσωπικό που προσφέρει τα μέγιστα καθημερινά σε
αυτήν την κοινωνική προσπάθεια».

Αξιοπρόσεκτες πράξεις στο Δήμο Ωρωπού

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΩ παραιτείται 

της νόμιμης αποζημίωσης

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΒΟΥΔΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ  και της

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΡΟΥΣΣΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ και η ΣΟΦΙΑ

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΣΟΦΙΑΣ, το

γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚ-

ΣΤΑΝ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στην Αγία Μαρίνα 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

Άσθμα μπορεί να είναι ένας χρόνιος βήχας (π.χ cough-variant

άσθμα). Μπορεί να εκφράζεται μετά από κοινό κρυολόγημα (με-

ταλοιμώδες), μετά από άσκηση, στην εργασία (επαγγελματικό),

την άνοιξη (ατοπικό) ή χωρίς αιτία (ενδογενές). Μπορεί να είναι

επεισοδιακό, ήπιο επίμονο, μέτριο επίμονο, βαρύ επίμονο. Αυτό

που έχει μέγιστη σημασία είναι η έγκαιρη δραστηριοποίηση του

ασθενούς και η έναρξη της συνεργασίας του με τον ειδικό. Ο

ασθματικός ασθενής θα πρέπει να θεωρήσει συνεργάτη του τον

ιατρό και το αντίστροφο. Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος του

άσθματος όσο το δυνατόν νωρίτερα διότι σε αντίθετη περίπτωση

θα υπάρξει επιδείνωση με πιθανό αποτέλεσμα βαρύτερη αγωγή

ή έκτακτες επισκέψεις σε Τμήμα Επειγόντων, νοσηλείες.

Η λέξη άσθμα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «ασθμαίνω».

Μέχρι τον 17ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμο της δύ-

σπνοιας και αφορούσε περιγραφή καρδιακών και πνευμονικών

νοσημάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την περι-

γραφή αναπνευστικής νόσου με χαρακτηριστικά κλινικά σημεία

και συμπτώματα. 

Διακρίνεται σε δυο κύριες κατηγορίες.

α. Το εξωγενές άσθμα. Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και έχει

σαν αιτία εξωγενείς αλλεργιογόνους παράγοντες, όπως η

σκόνη, η γύρη, το τρίχωμα γάτας και τα οικιακά ακάρεα. Ακόμα

μπορεί να εμφανιστεί και από τον κρύο αέρα ή τον καπνό του

τσιγάρου. Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που πάσχουν από το

εξωγενές άσθμα θεραπεύονται σταδιακά ή ακόμα και ζουν χωρίς

να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, απλά αποφεύγοντας το υπεύ-

θυνο αλλεργιογόνο.

β. Το ενδογενές άσθμα. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο εξω-

γενές, δεν ανευρίσκεται κανένας παράγοντας που να θεωρείται

υπεύθυνος για την πρόκλησή του. Η αιτία του είναι άγνωστη.

Το βρογχικό άσθμα είναι συχνότερο στην παιδική ηλικία και η

συχνότητα προσβολής των αγοριών είναι διπλάσια από αυτής

των κοριτσιών. Στους ενήλικες η ποσότητα μόλις υπερβαίνει το

1% του πληθυσμού.

Το βρογχικό άσθμα έχει αναστρέψιμο χαρακτήρα σε αντίθεση

με άλλα πνευμονικά νοσήματα, στα οποία η βλάβη του πνευμο-

νικού ιστού είναι μη αναστρέψιμη και χαρακτηρίζεται από με-

γάλη μεταβλητότητα των κλινικών του εκδηλώσεων, τόσο

μεταξύ των διαφόρων ασθενών, όσο και στους διαφόρους ασθε-

νείς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Κλινικές μορφές του βρογχικoύ άσθματος

1. Το παροξυσμικό βρογχικό άσθμα. Όπου τα συμπτώματα εμ-

φανίζονται σποραδικά, ύστερα από έκθεση σε αντιγόνο ή λοί-

μωξη του αναπνευστικού. Ασθενείς ευαισθητοποιημένοι σε γύ-

ρεις εκδηλώνουν παροξυσμούς σε ορισμένη εποχή του έτους,

συνήθως την άνοιξη, (εποχιακό άσθμα). Το παροξυσμικό βρογ-

χικό άσθμα χαρακτηρίζεται ελαφρύ, όταν ο ασθενής σποραδικά

1 -2 φορές το μήνα δύσπνοια, δυσχέρεια στην πλήρωση του θώ-

ρακα με αέρα και συριγμό. Οι παροξυσμοί αυτοί, όπως έδειξαν

συνεχεία μετρήσεις των αντιστάσεων των αεροφόρων οδών, εν-

δέχεται να είναι σοβαροί. Σπανιότερα σε παιδιά και νεαρά άτομα

οι παροξυσμοί είναι ιδιαίτερης βαρύτητας.

2. Το χρόνιο βρογχικό άσθμα Όπου οι ασθενείς παρουσιάζουν

απόφραξη σ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο βαθμός της βρογχι-

κής απόφραξης ποικίλλει τόσο κατά τη διάρκεια του 24ώρου,

όσο και από ημέρα σε ημέρα. Χαρακτηρίζεται ως βαρύ ή ελα-

φρύ, ανάλογα με τον βαθμό των νυχτερινών αφυπνίσεων λόγω

δύσπνοιας, τον χρόνο που απαιτείται μετά την πρωινή αφύπνιση

προκειμένου να υποχωρήσει η δύσπνοια και την κατανάλωση

βρογχο-διασταλτικών φαρμάκων.

3. Η πρόκληση βρογχόσπασμου με την άσκηση. Η άσκηση μπορεί

να προκαλέσει επιδείνωση του βρογχόσπασμου, η οποία αρχίζει

να εκδηλώνεται στο τέλος της άσκησης, αλλά συνήθως είναι πιο

έντονη μετά το τέλος της. Σε νεαρά άτομα το φαινόμενο αποτε-

λεί συχνά τη μόνη εκδήλωση του βρογχικoύ άσθματος

4. Το αιφνίδιο βρογχικό άσθμα Με τον όρο αυτό περιγράφονται

επικίνδυνες για τη ζωή κρίσεις βρογχικoύ άσθματος Οι ασθενείς

παρουσιάζουν έντονη δύσπνοια, ορθόπνοια και αναγκάζονται να

χρησιμοποιούν τους επικουρικούς μυς.

Ενδέχεται να παρουσιάζουν συγχυτική κατάσταση, απώλεια των

αισθήσεων, κυάνωση.

Όταν η συμπτωματολογία του αιφνίδιου βαρέως άσθματος διαρ-

κεί, παρά τη θεραπεία, περισσότερο από 24 ώρες, τότε αναφε-

ρόμαστε σε εμφάνιση ασθματικής κατάστασης (status

astmaticus). 

Τα Συμπτώματα
Το άσθμα αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή

των αεραγωγών (βρόγχων) στην οποία

συμμετέχουν πολλά διαφορετικά κύτταρα

προκαλώντας στένωση των αεραγωγών

και κατά συνέπεια βήχα, δύσπνοια, βάρος

στο στήθος, συριγμό («σφύριγμα»). Τα

συμπτώματα αυτά μπορεί να υπάρχουν

μεμονωμένα ή να συνυπάρχουν. Επίσης

το άσθμα χαρακτηρίζεται από βρογχική

υπεραπαντητικότητα (εκφράζεται από

βήχα στο γέλιο, στην παρατεταμένη ομι-

λία, στις φωνές) και από νυκτερινές αφυ-

πνίσεις.

Αφορά στο 10% του γενικού πληθυσμού

ενώ είναι χαρακτηριστική η ετερογένειά

του, οι διαφορετικοί φαινότυποι και επί-

σης τα διαφορετικά στάδια της έντασής

του. Με πιο απλά λόγια το άσθμα έχει

πολλά διαφορετικά πρόσωπα.

Τρόποι Αντιμετώπισης
Το ατοπικό άσθμα σε χαμηλό στάδιο (δια-

λείπων, ήπιο επίμονο, εποχικό) μπορεί να

θεραπευθεί με ανοσοθεραπεία. Κατά κα-

νόνα το άσθμα πρέπει να παρακολουθεί-

ται ανά τρίμηνο με βάση το τρίπτυχο:

ιστορικό, ακρόαση, σπιρομέτρηση. Η

αγωγή ελέγχου του άσθματος περιλαμ-

βάνει τόσο ανακουφιστικά όσο και ρυθμι-

στικά φάρμακα.

Το άσθμα πέρα από αιτιολογικούς χαρα-

κτηρίζεται και από εκλυτικούς παράγον-

τες που μπορεί να προκαλέσουν κρίση.

Δηλαδή μια ίωση ή η έκθεση σε έναν αλ-

λεργιογόνο παράγοντα μπορεί να προκα-

λέσει σοβαρό παροξυσμό ακόμη και σε

ένα ήπιο άσθμα. Είναι απαραίτητο συνε-

πώς ο ασθενής να φέρει πλάνο δράσης σε

περίπτωση παροξυσμού. Πέραν τούτου

μια κρίση άσθματος είναι σε πολλές περι-

πτώσεις αναμενόμενη αφού είναι σύνη-

θες να τροποποιούνται οι σπιρομετρικές

τιμές ή να έχουν εμφανιστεί πρώιμα συμ-

πτώματα.

Είναι απαραίτητο σε ένα παιδί να ελέγ-

χεται αν είναι αλλεργικό, διότι αυτομάτως

αλλάζει η πρόγνωση της πορείας του

άσθματος.

Το παιδικό άσθμα έχει κοινά στοιχεία με

αυτό των ενηλίκων όμως και πολλές δια-

φορές. Σχοινοβατεί αιτιολογικά μεταξύ

ατοπικού και μεταλοιμώδους στοιχείου.

Ισχύει επίσης η αρχή της παρακολούθη-

σης και της ρυθμιστικής αγωγής με ακόμη

περισσότερη προσοχή στην πρόληψη των

κρίσεων. 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι αναστά-

τωση προκαλεί σε μια οικογένεια η έκτα-

κτη εισαγωγή ενός παιδιού στο

Νοσοκομείο. Μια τέτοια κατάσταση μπο-

ρεί να προληφθεί αν η παρακολούθηση

του μικρού ασθενούς γίνεται όπως πρέ-

πει. Είναι απαραίτητο σε ένα παιδί να

ελέγχεται το αν είναι αλλεργικό διότι αυ-

τομάτως αλλάζει η πρόγνωση της πο-

ρείας του άσθματος.

Σε κάθε περίπτωση το άσθμα δεν δικαιο-

λογείται να τρομάζει κανέναν στις μέρες

μας, αφού αν ακολουθούνται οι οδηγίες

όλων των ομοφωνιών θα αποφευχθούν οι

επικίνδυνες κρίσεις. Αυτός είναι και ο

λόγος που παρότι η συχνότητά του αυξά-

νει (όπως όλες οι αλλεργίες άλλωστε) οι

νοσηλείες ελαττώνονται.

Δρ. Κωνσταντίνος Φ. Πεταλάς

Αλλεργιολόγος - Στρατιωτικός Ιατρός

Αλλεργικό άσθμα

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

«Κάπνισμα και Υγεία»
Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος «Κάπνισμα και

Υγεία», το Κέντρο Υγείας Βάρης σε συνεργασία με το

Δήμο Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης, την Αντικαπνιστική

Εταιρεία και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών διοργανώνει ημε-

ρίδα με θέμα: «Κάπνισμα και Υγεία»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Δημο-

τικού Βάρης στις 9 Μαΐου στις 19.00 μμ 

Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής Πνευμονολογίας Π.Μπε-

χράκης, ο Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρείας

Ν.Χούλης και ο Γενικός Ιατρός Κ.Υ.Βάρης –Μέλος Εθνικού

Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας Ε.Θηραίος

Ασθμα
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Με πέντε νίκες στα αντί-

στοιχα παιχνίδια που έδωσε

η ομάδα του ΝΟΒ κατέ-

κτησε το τουρνουά Εφήβων

που διοργάνωσε στις εγκα-

ταστάσεις της στο Λαιμό το

τριήμερο 20-22/4.

Την δεύτερη θέση κατέ-

κτησε ο Πανιώνιος ενώ 3ος

κατετάγη ο Νηρέας Γέρακα.

Αναλυτικά τα αποτελέ-

σματα των αγώνων και η τε-

λική βαθμολογία:

Παρασκευή 20/4

Α.Ο.Π.Φαλήρου-ΠΑΟΚ: 7-3

Α.Ο.Νηρέας Γέρακα - Ολυμ-

πιακός: 3-11

Ν.Ο.Βουλιαγμένης-Πανιώ-

νιος:10-5

Σάββατο 21/4

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ: 9-3

Α.Ο.Π.Φαλήρου-Α.Ο.Νηρέας Γέ-

ρακα: 11-14

N.O.Βουλιαγμένης- Ολυμπια-

κός:7-4

Α.Ο. Νηρέας Γέρακα-Πανιώ-

νιος:7-7

ΠΑΟΚ-Ν.Ο.Βουλιαγμένης:4-7

ΑΟΠ.Φαλήρου- Ολυμπιακός:7-8

Κυριακή 22/4

ΠΑΟΚ-Α.Ο. Νηρέας Γέρακα:8-10

ΝΟ Βουλιαγμένης-ΑΟ Π.Φαλή-

ρου:10-5

Ολυμπιακός-Πανιώνιος:5-8

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: 5-3

ΑΟΠΦαλήρου-Πανιώνιος: 7-8

ΝΟ Βουλιαγμένης-Νηρέας Γέ-

ρακα:13-8

Βαθμολογία

1. ΝΟ Βουλιαγμένης 15 β.

2. Πανιώνιος. 10 β

3. Νηρέας Γέρακα. 7 β

4. Ολυμπιακός. 6 β

5. ΑΟΠΦαλήρου. 3 β

6. ΠΑΟΚ. 3 β

Ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα

παίδων – κορασίδων της επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης με σημαντικές διακρίσεις από τις

ομάδες και τους αθλητές της Βούλας

Η ομάδα των κορασίδων του Γ.Σ. Άρη Βού-

λας, έδωσε συνέχεια στις εφετινές επιτυ-

χίες του συλλόγου κατακτώντας το χάλκινο

μετάλλιο. Η ομάδα τους Βούλας έφτασε

αήτητη μεχρι τον ημητελικό όπου κάμφθηκε

από την ομάδα της Πέυκης με σκορ 3-0. Η

ομάδα της Πεύκης νίκησε με το ίδιο σκορ

στον τελικό την ομάδα της Καβάλας και

στέφθηκε πρωταθλήτρια. 

Η ομάδα της Βούλας με τον Κωνσταντίνο

Κωστόπουλο και τον Γιάννη Δήμα στον

πάγκο βασίστηκε στις Στέλλα Πατεράκη,

Δέσποινα Γκοβάτσου, Ελένη Στραϊτούρη

και Μαρία Χατζηαντωνίου.

Στα ατομικά αγωνίσματα ο Νίκος Σκουτέ-

ρης και η Στέλλα Πατεράκη μπήκαν στην

οχτάδα και πάλεψαν για το μετάλλιο. Ο

Σκουτέρης έχασε στον προημιτελικό από

τον Ν. Αντωνιάδη (ο οποίος κατέκτησε στην

συνέχεια την δεύτερη θέση στο πρωτά-

θλημα) με σκορ 3-0 σε ένα θεαματικό παι-

χνίδι ενώ η Πατεράκη αφού απέκλεισε στην

προκριματική φάση το πρώτο φαβορί των

αγώνων στην συνέχεια σε ένα συναρπα-

στικό παιχνίδι στους προημιτελικούς, έχασε

στις λεπτομέρειες με σκορ 3-2 από την Γ.

Χατζηλυγερούδη (δεύτερο φαβορί) η οποία

στην συνέχεια κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Στα διπλά η αθλήτρια του Αρη Βούλας

Στέλλα Πατεράκη κατέκτησε το χάλκινο με-

τάλλιο με συμπαίκτρια την Αναστασία Τσα-

κέτα αθλήτρια του ΑΣ Περα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τίτλο στο διπλό

κατέκτησαν δυο κορίτσια από την Βουλα, η

Φιλία Εμίρη και η Θάλεια Κορδούτη τα

οποία αγωνίζονται στα σωματεία Αθηνά και

Πεύκη.

Νικητές και οι νικήτριες σε κάθε αγώνισμα:
ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

1. Κωνσταντίνος Αγγελάκης (ΑΣ Η Πρόοδος)

2. Νίκος Αντωνιάδης (ΑΚ Ζωγράφου)

3. Πέτρος Σιαπκαράς (ΕΑ Βόχας)

-. Ανδρέας Τσόπελας (ΑΚ Ζωγράφου)

ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

1. Γεωργία Χατζηλυγερούδη (ΑΣ Πέρα 2005)

2. Χριστιάνα Κανάρη (ΑΣΕΑ Καβάλας)

3. Αλεξάνδρα Τουντάκωβα (Ρουφ 80)

-. Φιλία Εμίρη (ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας)

ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

1. Ανδρέας Τσόπελας/Νίκος Αντωνιάδης (ΑΚ Ζω-

γράφου)

2. Κωνσταντίνος Αγγελάκης/Πάρις Ζώνιος (ΑΣ

Πρόοδος)

3. Χρήστος Ξανθόπουλος/Αχιλλέας Ζούργος

(Ακαδημίες ΧΑΝ Καλαμαριάς)

-. Γιάννης Αϊβαλιώτης/Παναγιώτης Κομνηνός (ΑΣ

Πρόοδος)

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

1. Θάλεια Κορδούτη/Φιλία Εμίρη (ΑΟ Πεύκης/ΑΕ

Αθηνά)

2. Γεωργία Χατζηλυγερούδη Χριστιάνα Κανάρη

(ΑΣ Πέρα 2005/ΑΣΕΑ Καβάλας)

3. Αλεξάνδρα Τουντάκωβα/Κριστίν Σεβνταγιάν

(Ρουφ 80/ΑΟ Καρέα)

-. Αναστασία Τσακέτα/Στέλλα Πατεράκη (ΑΣ

Πέρα 2005/ΓΣ Άρης Βούλας)

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Η ομάδα κορασίδων του Γ.Σ. Αρη Βούλας (Χατζηαντωνίου, Γκοβάτσου, Κωστόπουλος, Πατεράκη,
Στραϊτουρη)

Οι νικήτριες αθλήτριες του διπλού κατα την απονομή (Κανάρη, Χατζηλυγερούδη, Κορδούτη, Εμίρη,
Τσακέτα, Πατεράκη, Σεβταγιάν, Τουντάκοβα)

Ο ΝΟΒ κατέκτησε το τουρνουά Εφήβων
Στον τελικό αγώνα για τη

συγκρότηση της Εθνικής

Ομάδας Optimist, οι αθλη-

τές Τέλης Αθανασόπουλος

και Κωνσταντίνος Χουσιά-

δας συνεχίζοντας τις εξαι-

ρετικές εμφανίσεις τους,

κατέλαβαν την 2η και 4η

θέση αντίστοιχα.

Ο Πανελλαδικός αγώνας

διοργανώθηκε από τον

Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμέ-

νης σε συνεργασία με την

Ε.Ι.Ο. από τις 17 – 21/4/12.

Έλαβαν μέρος οι 93 καλύ-

τεροι ιστιοπλόοι της κατη-

γορίας Optimist απ’ όλη την

επικράτεια. 

Διεξήχθησαν 8 ιστιοδρο-

μίες και παρ’ όλες τις αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες  οι

δυο αθλητές του ΝΑΟΒ

πραγματοποίησαν σημαντι-

κές νίκες, έτσι ώστε να πε-

τύχουν την πρόκρισή τους

στην Εθνική Ομάδα για το

2012. 

Βέβαια ο Κωνσταντίνος

Χουσιάδας ήταν μέλος της

Εθνικής Ομάδας και την

προηγούμενη χρονιά και

είχε εκπροσωπήσει την Ελ-

λάδα στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα Optimist της Νέας

Ζηλανδίας.

Επίσης στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα που διοργα-

νώθηκε από τον ΝΟΠΦ (17-

21/4/12) και με τη

συμμετοχή 80 παιδιών,  η

αθλήτρια του ΝΑΟΒ Άρτε-

μις Κωνσταντουράκη κατέ-

κτησε την 3η θέση

Νεανίδων. 

Στην Εθνική Ομάδα οι αθλητές του ΝΑΟΒ!!!
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Το Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Απριλίου

διεξήχθηκαν λίγες ακόμη συναντήσεις

mini ποδοσφαίρου (5 επί 5), στο δρόμο

για τους τελικούς στις 12 Μαΐου. Στα

διενοριακά πρωταθλήματα για όλες τις

κατηγορίες των Κατηχητικών Συνάξεων

αγοριών και κοριτσιών (Βασικού-Κατω-

τέρου-Μέσου-Ανωτέρου- Αποφοίτων)

της Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ε. Β.

Β. και Β. δια του Αθλητικού Οργανισμού

της ο «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ».

Οι συναντήσεις για 8η συνεχόμενη

χρονιά γίνονται στα γήπεδα «SPORTS

WORLD CLUB - ΜΠΑΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» εντός του Αγίου Κοσμά

στο Ελληνικό.

Από τα 10 προγραμματισμένα παιχνίδια

τελικά έγιναν τα 3.

Για το Δημοτικό:

Κοίμηση Δικηγορικών Γλυφάδας-Άγιος

Νεκτάριος Βούλας 7-2.

Κοίμηση Δικηγορικών Γλυφάδας-Κοί-

μηση Καραπάνου Γλυφάδας

Για το Γυμνάσιο: 

Κοίμηση Δικηγορικών Γλυφάδας-Άγιος

Τρύφωνας Τερψιθέας 9-3

Ενώ τα άλλα παιχνίδια εκκρεμούν να

ολοκληρωθούν μέχρι τις 11 Μαΐου.

Διενοριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2012

στην Ανάβυσσο

Οργανώνονται και φέτος τα “Αναφλύστια” 2012 στην

Ανάβυσσο, μία εκδήλωση μαζικού αθλητισμού που

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Περιλαμβάνει Ποδηλατικό γύρο 5 και 10 χιλομέτρων

και αγώνα δρόμου 1500, 5000 και 10.000 μ.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 20 Μαϊου και το

πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Κυριακή 20 Μαΐου ώρα 10:00 π. μ. Κεντρική Παρα-

λία Αναβύσσου (δεύτερο πέτρινο) Ποδηλατικός

γύρος 5.000 μ. – 10.000 μ.

• Κυριακή 27 Μαΐου ώρα 10:00 π. μ. Κεντρική Παρα-

λία Αναβύσσου (δεύτερο πέτρινο) Αγώνας Δρόμου

1.500 μ. – 5.000 μ. – 10.000 μ.

Όροι συμμετοχής

• Στον αγώνα Δρόμου και στον Ποδηλατικό γύρο δικαίωμα

συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 12 έτος

της ηλικίας τους.

(Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και μικρότερες ηλι-

κίες εφ όσον όμως συνοδεύονται από κηδεμόνα και ακο-

λουθήσουν στο τέλος της διαδρομής και μόνο στα 1.500 μ

δρόμου και 5.000 μ. ποδηλασίας)

• Για την συμμέτοχη πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση.

• Η Αίτηση μπορεί να κατατεθεί:

Στο Δήμο Σαρωνικού  (κα Μαριάννα Μαντζουράτου- κα

Ναντια Χατζηκυριάκου τηλ. 22910 41220-22 εσωτ. 113)

Με Fax  στο 22910 41219 (κα Μαριάννα Μαντζουράτου)

Και  με e-mail : στη διεύθυνση anaflustia@gmail.com

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων

Για την Ποδηλασία η Πέμπτη 17 Μαΐου

Για τον αγώνα δρόμου η Πέμπτη 24 Μαΐου

Φιλανθρωπικός αγωνας Μπασκετ

«Τρίποντα Ζωής»

Μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα του Ελληνικού

Μπάσκετ θα παρευρεθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο

Μπάσκετ του 1ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα, τη

Δευτέρα 14 Μαΐου στις 19:00, στα πλαίσια φιλαν-

θρωπικού αγώνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Απο-

φοίτων των Εκπαιδευτήριων Κωστέα-Γείτονα (CGS

Alumni) σε συνεργασία με το Σύλλογο Βετεράνων

Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος, υπό την αιγίδα του

Δήμου Παλλήνης.

Οι ομάδες των δύο Συλλόγων θα αναμετρηθούν με

σκοπό την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS και

του Συλλόγου Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα "Το

Μέλλον", προσφέροντας θέαμα, συγκίνηση και

πολλά καλάθια! Χρέη προπονητή της ομάδας απο-

φοίτων των ΕΚΓ ανέλαβε ο Μανώλης Ζαχαράκης.

Τον αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν και να στηρίξουν έμπρακτα όλοι οι φίλοι του

αθλητισμού με το συμβολικό αντίτιμο των 5 ευρώ.  
Βετεράνοι Καλαθοσφαιριστές Ελλάδας vs. Σύλλογος Αποφοίτων

Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (CGS Alumni) Νίκος Μπουντού-

ρης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Ευθύμης Ρεντζιάς, Μπάνε Πρέλεβιτς,

Νάσος Γαλακτερός, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Σιγάλας,

Δημήτρης Δημακόπουλος, Νίκος Τόλλιας, Γιώργος Λημνιάτης,

Γιώργος Μπαλογιάννης, Χρήστος Τσέκος, Άγγελος Κορωνιός, Δη-

μήτρης Καζιάνης, Γιώργος Χρυσανθόπουλος, Γιώργος Μποσγα-

νάς, Ευθύμης Μπακατσιάς, είναι μερικά από τα ονόματα...

Η Αθλητική Άνοιξη 2012, πραγμα-

τοποιείται μεταξύ 11 Μαΐου και 10

Ιουνίου στα Αθλητικά Κέντρα του

Δήμου Παλλήνης. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από

μια σειρά Δημοτικών και Διαδημο-

τικών αγώνων με την συμμετοχή

μαθητών Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων

Δημοτικού και Α’ τάξης Γυμνασίου

του Δήμου καθώς και των Αθλητι-

κών τμημάτων του Δήμου. 

Παράλληλα θα πραγματοποιούν-

ται οι τελικές εκδηλώσεις και οι

βραβεύσεις των Αθλητικών προ-

γραμμάτων του Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ (11-12-13/05)

(ΠΑΡ.16:00-22:00/ΣΑΒ.09:00-15:00

& 17:00-21:00/ΚΥΡ.09:00-14:00 &

18:00-21:00)1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΡΑΚΑ – ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALL DAY ΜΠΑΣΚΕΤ 3 ON 3 (12-

13/05 ΩΡΑ 09:00-14:00) 1ο ΑΘΛΗ-

ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ALL DAY ΒΟΛΕΙ 3 VS 3 (20/05 ΩΡΑ

09:00-14:00) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ-

ΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

(26 -27/05 ΩΡΑ 09:30-12:30) στο

ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΔΕΔΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ -

ΣΤΙΒΟΣ

ALL DAY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 26/05 ΠΡΟ-

ΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΑ ΓΕ-

ΡΑΚΑ -ΠΑΛΛΗΝΗΣ -ΑΝΘΟΥΣΑΣ

27/05 ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟ

ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TAE KWON

DO (27/05, ΩΡΑ 20:30) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥ-

ΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΝΤΖΑΣ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜ-

ΒΗΣΗΣ (2/06 ΩΡΑ 09:00-13:00) 2ο

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΡ-

ΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ (10/06) (ΩΡΑ

19:00-21:00) 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 2012 ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Τουρνουά Μπάσκετ 

για ...γονείς στον Πρωτέα 

ΒΟΥΛΑΣ

Όπως κάθε χρόνο και οι γονείς του Πρωτέα θα προ-

σπαθήσουν να δείξουν στα παιδιά πώς παιζόταν το

μπάσκετ στην μακρινή εποχή τους.

Έχουν προγραμματιστεί δύο ημιτελικοί αγώνες που

θα γίνουν τo Σάββατο 19 Μάη στις 22:00 και την

Κυριακή 20 Μάη στις 21:00 και ο Τελικός που θα

γίνει το Σάββατο 26 Μάη στις 22:00.

Θα σχηματιστούν τέσσερις ομάδες και δέχονται

προτάσεις για ονόματα. 

Δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία του Συλ-

λόγου, τηλ. 2108953823 

ΑΔΑ: Β496ΩΛΝ-ΧΨ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 2.5.2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6341

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.771,93€ (με ΦΠΑ 23%).

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,

με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-

μικά χαμηλότερη προσφορά για την: «Μίσθωση Μηχανημαων εργου»,

προϋπολογισμού δαπάνης 19.771,93€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 6/2012 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνι-

σμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Π.Δ. 28/1980, το

Ν. 3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

την 22α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 - 11:00 (πέρας κατάθε-

σης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης

τιμής της υπ’ αριθμ. 6/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου συμπεριλαμβα-

νομένου του Φ.Π.Α., σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας

που θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης, των όρων

της διακήρυξης καθώς και του εντύπου προσφοράς από το αρμόδιο γρα-

φείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες 08:30 - 13:00 στο τηλ. 22990 20169.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης
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Κυρία Κοντούλη, κάποιοι υποστηρίζουν
ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν είναι παρά
ένας περιβαλλοντικός σύλλογος με μαν-
δύα κόμματος. Τι τους απαντάτε;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι και τα αντίστοιχα

ευρωπαϊκά κόμματα δεν έχουμε απλώς

μια περιβαλλοντική agenda στο επίκεν-

τρο της πολιτικής μας φιλοσοφίας και

δράσης, αλλά μια εναλλακτική προσέγ-

γιση για την οικονομία, την κοινωνία και

το περιβάλλον. Η οικολογική προσέγγιση

είναι προσανατολισμένη σε ένα νέο πρό-

τυπο ευημερίας και αξιών που βάζει όρια

στην σπατάλη των φυσικών πόρων και

αναδεικνύει την έλλειψη κοινωνικής και

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του υπάρ-

χοντος παραγωγικού και οικονομικού

προτύπου. 

Η χώρα μας, όπως βλέπουμε και νιώ-
θουμε, βιώνει μια εκρηκτική οικονομική
κρίση. Ακουμε ότι τη λύση θα δώσει η εκ-
μετάλλευση των κοιτασμάτων πετρε-
λαίου. Οι δικές σας απόψεις θεωρούν ότι
είναι εμπόδιο. 

Είναι οι νέες χίμαιρες από τις οποίες πρέ-

πει να προστατευθούμε, ακολουθούν την

ίδια συνταγή αποτυχίας. Έχει δημιουργη-

θεί η εντύπωση ότι οι εξορύξεις θα μας λύ-

σουν «έτσι απλά» κάθε δημοσιονομικό

πρόβλημα. Όχι μόνο δεν είναι έτσι, αλλά η

αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθρά-

κων στη χώρα μας, μπορεί να δημιουργή-

σει πολύ περισσότερα προβλήματα από

όσα θα έλυνε. Δέστε τι γίνεται στην Χαλ-

κιδική, όπου οι εξορύξεις χρυσού απει-

λούν τον πυρήνα της «βαριάς

βιομηχανίας» της περιοχής, του τουρι-

σμού. Επενδύουμε λοιπόν σε κάτι αβέ-

βαιο, απειλώντας ευθέως το βέβαιο. Στό-

χος μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα

σήμερα που η ανεργία βρίσκεται σε πρω-

τόγνωρα επίπεδα οι επενδύσεις ιδιωτικές,

δημοτικές, κοινωνικές, αποκεντρωμένες

σε όλη την επικράτεια της χώρας εντά-

σεως εργασίας. Πρέπει να απεξαρτηθούμε

από το πετρέλαιο και το λιγνίτη και να κά-

νουμε μια ενεργειακή στροφή, βασισμένη

στην εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ με κεν-

τρική θέση στη σύνδεση της παραγωγής

με την τοπική κοινωνία.

Η ανεργία είναι σήμερα ίσως το σημαντι-
κότερο κοινωνικό πρόβλημα. Ποιες είναι
οι προτάσεις σας;

Η ανεργία είναι αποτέλεσμα τόσο του

ήδη υπάρχοντος αναπτυξιακού μοντέλου,

που σπατάλησε ανθρώπινους και φυσι-

κούς πόρους στο όνομα μιας δίχως όρια

οικονομικής μεγέθυνσης τα όρια του

οποίου οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαμε ανα-

δείξει από το 2003, όσο και αποτέλεσμα

της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης του

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής

στο πλαίσιο των Μνημονίων. Η αντιμετώ-

πιση της ανεργίας στο πλαίσιο του δικού

μας προγράμματος γίνεται με παρεμβά-

σεις σε πολλαπλά επίπεδα όπως, η νέα

αρχιτεκτονική της ευρωζώνης (ευρωομό-

λογα, επενδυτικά ομόλογα) και η υλοποί-

ηση ενός προγράμματος πράσινων

επενδύσεων που θα επιτρέψουν την ανά-

σχεση της βαθιάς ύφεσης.

Σε αυτή την συγκυρία είναι αναγκαίες όχι

επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου αλλά ερ-

γασίας που θα δημιουργούν  πολλαπλα-

σιαστικά οφέλη για τον τόπο οδηγώντας

σταδιακά στην απεξάρτησή μας από δρα-

στηριότητες που είναι αμφιβόλου, ακόμα

και με οικονομικούς όρους, μακροπρόθε-

σμου αποτελέσματος, καθώς υπονο-

μεύουν την βιωσιμότητα της κοινωνίας και

του περιβάλλοντος.

Επιδιώκουμε τον ποιοτικό μετασχηματισμό

των θέσεων εργασίας σε πεδία, όπως οι

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες

μεταφορές και ο βιώσιμος τουρισμός. Πρό-

σφατη έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει

ότι υπάρχουν δυνατότητες για δημιουργία

200.000 θέσεων εργασίας ανά έτος σε το-

μείς πράσινης απασχόλησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση  προωθούμε

μέτρα φορολογικής πολιτικής για την ενί-

σχυση της απασχόλησης, όπως η φορολο-

γική ελάφρυνση της εργασίας και η θέσπιση

φοροαπαλλαγών για τις πρώτες 10-15 θέ-

σεις εργασίας των επιχειρήσεων. 

Τέλος, στηρίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονο-

μίας για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

και άλλων χρήσιμων υπηρεσιών για την κά-

λυψη πραγματικών κοινωνικών αναγκών

που προσφέρει θέσεις εργασίας σε νέους

και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Γιατί οι πολίτες να εμπιστευθούν τους Οι-
κολόγους Πράσινους και να τους εκλέ-
ξουν στη Βουλή;

Αυτή τη φορά έχει τόσο πολύ ξεγυμνωθεί

το παραμύθι του χρεοκοπημένου πελατει-

ακού συστήματος του δικομματισμού που

οι πολίτες είναι πιο ανοιχτοί να δουν και να

στηρίξουν τις εναλλακτικές προτάσεις,

όπως η δική μας. 

Οι πολίτες βιώνουν με τραγικό τρόπο τις

συνέπειες τόσο της παντοκρατορίας του

δικομματισμού όσο και του αναπτυξιακού

μοντέλου που προώθησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

μέσω της υπερχρέωσης, της σπατάλης και

της καταστρατήγησης κάθε έννοιας περι-

βαλλοντικού δικαίου. 

Τώρα είναι η ώρα να στηριχθούν οι Οικο-

λόγοι Πράσινοι, να ενδυναμωθεί η πρά-

σινη στροφή στη Βουλή, για μια πράσινη

στροφή στην οικονομία και την κοινωνία

με νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρό-

τυπο, νέες μορφές οικονομικής και κοινω-

νικής συνεργασίας. 

Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δια-
θέσατε και σας ευχόμαστε καλή ειτυχία.
Κι εγώ σας ευχαριστώ

Μια προσωπική γνωριμία με τους “Οικολόγους Πράσινους” 

Με τις εξορύξεις που ευαγγελίζονται, επενδύουν σε κάτι αβέβαιο, απειλώντας ευθέως το βέβαιο. 

Εμείς λέμε Ποιοτικός μετασχηματισμός θέσεων εργασίας σε πεδία (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας),  βιώσιμες

μεταφορές και  βιώσιμος τουρισμός.  Για ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Οι υποψήφιοι που απαρτίζουν το ψηφο-

δέλτιο των Οικολόγων Πράσινων  στην

Περιφέρεια Αττικής αντιπροσωπεύουν

λίγο πολύ όλη την γεωγραφική έκταση

της εκλογικής περιφέρειας και ένα με-

γάλο φάσμα ηλικιών και επαγγελμάτων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε από την πε-

ριοχή της νότιο-ανατολικής Αττικής την:

α) Παρασκευοπούλου Ελένη που είναι

εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση και ειδικεύεται σε ζητήματα που

αφορούν την διδασκαλία της κλιματικής

αλλαγής και είναι κάτοικος και δημότης

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης, και τον

β) Βασιλείου Χρήστο που είναι συνταξι-

ούχος δάσκαλος σε σχολεία του Δήμου

Σαρωνικού, και διετέλεσε προϊστάμενος

Αν. Αττικής σε θέματα περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης, είναι κάτοικος και δημότης

του Δήμου Σαρωνικού.

Συνέντευξη με την

Ιωάννα Κοντούλη

Επιχειρήσαμε μία προσέγγιση στους “Οικολόγους Πράσινους” με τη συνέντευξη της

Ιωάννας Κοντούλη που είναι επικεφαλής και υποψήφια στη Β’ Αθήνας με σταυρό. Και

το επιχειρήσαμε γιατί πιστεύουμε ότι οικολόγοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Τι δια-

φορετικό λοιπόν μπορούν να πρεσβεύουν. 

Ας τους παρακολουθήσουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι είδαμε μία εναλλακτική θεώρηση

γι’ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακουσαμε πράγματα που δεν τα προσέχαμε, δεν

τα σκεπτόμαστε· τα προσπερνούσαμε.


