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Για να έχετε νέα 
όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Το 10ήμερο Παπούλια
και οι επερχόμενες εκλογές

Περάσαμε δύο έντονες και εντατικές εβδομάδες πολιτι-

κών διεργασιών. Ένα δραματικό δεκαήμερο. Με sus-

pense – αγωνία για τις εξελίξεις – με ελπίδες,

ικανοποίηση και απελπισία, για τη μια πλευρά. 

Την πλευρά που έχει συνδέσει τις τύχες της  με τον Σόιμ-

πλε (τον «κακό» και άτεγκτο τεχνοκράτη των τραπεζών

και του μεγάλου κεφαλαίου). 

Συνοψίζουμε: Διερευνητικές εντολές στα πλαίσια του

Συντάγματος, συσκέψεις με τους αρχηγούς των κομμά-

των – ομαδοποιημένα και κατά μόνας – Κοινή σύσκεψη

των αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι μέχρι του

σημείου αυτού τηρήθηκε η συνταγμα-

τική τάξη, παρά τις κάποιες παρερμη-

νείες γύρω από τον απαιτούμενο

αριθμό βουλευτών για την έκφραση εμ-

πιστοσύνης στη νεοσχηματιζόμενη Κυ-

βέρνηση (κοίτα ειδική αναφορά στη

«Συνταγματική στήλη»).

Ως εδώ λοιπόν τα πήγανε όλοι καλά·

κατά το Σύνταγμα. Στην τελευταία

όμως σύσκεψη της 16/5 για το σχηματι-

σμό Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, παρεξέ-

κλινε τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι Σαμαράς

– Βενιζέλος – Παπαρήγα – που πρότεινε ο πρώτος και

αποδέχθησαν οι άλλοι τρεις – το πρόσωπο του Λουκά

Παπαδήμου, ως Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού όσο και ο

Τσίπρας που πρότεινε τον Γεράσιμο Αρσένη. 

Τι λέει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, στο άρθρο 37

(§3,γ) λέει σχετικά: «αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού

κυβέρνησης, που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής,

(πράγμα που είχε επιβεβαιωθεί στη σύσκεψη της προηγούμε-

νης ημέρας – Τρίτη 15-5) επιδιώκει – ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, συνεχίζει το Σύνταγμα – το σχηματισμό Κυβέρνησης

από όλα τα κόμματα της Βουλής, για την διενέργεια εκλο-

γών... (Αυτό το ενδεχόμενο δεν προτάθηκε και δεν συζητή-

θηκε καθόλου)... και σε περίπτωση αποτυχίας, αναθέτει στον

πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου

ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης όσο

το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλο-

γές, και διαλύει τη Βουλή».                        Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 15

Καταστήματα ψυχαγωγίας
στην Α’ πλαζ Βούλας!

Σελίδα 24

του Κώστα
Βενετσάνου

Τρία καταστήματα διασκέδασης ετοιμάζονται στην Α’ πλαζ Βούλας, τύπου συγκροτήματος Αστεριών Γλυ-

φάδας, με λειτουργία καφέ, φαγητό και βραδυνό μπαρ! Σελίδα 3

Σχολικά Πρωταθλήματα
Σελίδα 22, 23
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ανέφερα όλο το σχετικό εδάφιο για να κρίνει ο κάθε εγγράμ-

ματος.

Απορώ λοιπόν πώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τέτοια

παρέκλιση και πώς συνηγόρησε ο Ευάγγ. Βενιζέλος που είναι

και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, (κοίτα και «7η» της 5/5)

και πώς οι άλλοι αρχηγοί απεδέχθησαν αναντίρητα χωρίς να

έχουν μελετήσει σχετικά το Σύνταγμα ή να έχουν συμβου-

λευτεί ειδικούς. 

Για τον ίδιο λόγο προφανώς απεδέχθησαν Κυβέρνηση με εξω-

κοινοβουλευτικό Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο, που

υπόγραψε τις και γι’ αυτό, παράνομες συμβάσεις και μνημό-

νιο. Δεν είναι λοιπόν, «ψιλά γράμματα». Είναι βασικός τυπι-

κός λόγος ακυρότητάς τους. Η Βουλή δεν εδικαιούτο να δώσει

ψήφο εμπιστοσύνης σε συνταγματικώς παράνομο Πρωθυ-

πουργό. Το ‘χω πει και το’ χω γράψει δέκα φορές. Η φωνή μου

προφανώς δεν είναι τόσο ισχυρή για ν’ ακουστεί και οι ...τίτ-

λοι μου δεν είναι αρκετοί για να προσελκύσουν την προσοχή

ακόμη κι αυτών που τους συμφέρει. 

Ευτυχώς πάντως που ο Πάνος Καμμένος κα ο Φώτης Κουβέ-

λης διαφώνησαν επικαλούμενοι τη συνταγματική νομιμότητα

του άρθρου 37. Έτσι κατέληξαν, ως γνωστόν, στον Πρόεδρο

του ΣτΕ Παν. Πικραμμένο, για Πρωθυπουργό της Υπηρεσια-

κής Κυβέρνησης. 

Όπως και να ‘χει, παρ’ όλες τις διαδικαστικές παρεκλίσεις, κα-

τέληξαν στη Συνταγματική νομιμότητα κι αυτό καταγράφεται

στο ενεργητικό του πολιτικού κόσμου, ως συνισταμμένη. 

Αρχή του τέλους

Ας επανέλθουμε όμως στην εξέλιξη της δραματικής πράξης

των διαβουλεύσεων του 10ημέρου, προτού πάμε στην πρό-

βλεψη της επόμενης πράξης, του προεκλογικού αγώνα των

εκλογών της 17ης Ιουνίου. 

Θα μπορούσε να ονομαστεί το 10ήμερο του Παπούλια. Είχε όλα

τα χαρακτηριστικά της πλοκής ενός δραματικού σήριαλ. Αγωνία,

δράση, ίντριγκες, έρωτες (πολιτικούς), μίση, πάθος, η αδρενα-

λίνη στα ύψη. Πράξη σπουδαία και τελεία «μέγεθος εχούσης,

ηδισμένω λόγω» και χωρίς έλεος φόβο, με φυσική μαθηματική

κατάληξη να περαιώσει των παθημάτων μας την κάθαρση (κατ’

ελπίδα) την 17 Ιουνίου! Δεν θα’ ναι το τέλος των παθημάτων μας,

ούτε της κάθαρσης. Θα είναι η αρχή του τέλους!

Το κλίμα της Προεκλογικής Περιόδου

και ο ξένος παράγοντας

Πάμε μετά ταύτα, για νέες εκλογές. Το «απευκταίο». Τις ανε-

πιθύμητες για τους ηττημένους που τάχατες ήθελαν να «σώ-

σουν την Ελλάδα». Τι απροκάλυπτη υποκρισία! Τα κόμματά

τους ήθελαν να σώσουν από την κατρακύλα και εαυτούς. Ο

Βενιζέλος να μη διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και αμφισβητηθεί ο ίδιος

και ο Σαμαράς να μη κινδυνεύσει να συναγωνίζεται τον Καμ-

μένο!

Γιατί κατηγορεί ο Σαμαράς τον Τσίπρα ότι επεδείωκε να ξανα-

πάμε σ’ εκλογές «για ν’ αυξήσει τα ποσοστά του»;

Αυτό δεν έλεγε επιμόνως πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου

ο ίδιος ότι «...αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα επιβληθούν από

τα πράγματα επαναληπτικές εκλογές»1.

Τώρα που βλέπουν μάλιστα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να σκαρ-

φαλώνουν στο βάθρο του πρώτου κόμματος, έχουν κηρύξει

«πανστρατιά». Επανασυγκολλήσεις, συσπειρώσεις, αφύπνιση

αντιαριστερών ανακλαστικών και ...τρομοκρατία!

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο ... Σόιμπλε!

Το δίλημμα των εκλογών της 6ης Μαΐου, «Μνημόνιο ή αντι-

μνημόνιο», διασκεδάστηκε, παραφράστηκε, νοθεύθηκε. Τώρα

και οι «μνημονιακοί» έγιναν «αντιμνημονιακοί»! Τώρα ΟΛΟΙ

έγιναν... αντιμνημονιακοί!

Το τρομοκρατικό και ψευδεπίγραφο δίλημμα έγινε «Ευρώ ή
Δραχμή».
Δεν είχε ορκισθεί ακόμα η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση όταν ο Αν-

τώνης Σαμαράς στην ομιλία του προς την Κοινοβουλευτική

Ομάδα της Ν.Δ. τόνιζε με στόμφο: Από τη μια, ν’ αλλάξουμε τα

πάντα στην Ελλάδα [...] και από την άλλη, να ζήσουμε τον

τρόμο της εξόδου από το ευρώ, τον τρόμο της απομόνωσης,

εκτός Ευρώπης, και της κατάρευσης όσων είχαμε φτιάξει

μέχρι τώρα»2. Τς, τς,τς!

Στόχος ο ορατός και βεβαιωμένος πλέον κίνδυνος του ΣΥΡΙΖΑ

και της Κυβέρνησης της Αριστεράς. 

Εξ’ άλλου η νέα αυτή γραμμή χαράχτηκε από την επομένη των

εκλογών, από τον Σόιμπλε, τη Λαγκάρντ και άλλους του διευ-

θυντηρίου των Βρυξελών και του Δ.Ν.Τ. «Η Ελλάδα πρέπει να

ειναι έτοιμη να δεχθεί τη βοήθεια που της “προσφερεται” από

την τρόικα. Εκείνοι που κέρδισαν τις εκλογές θα πρέπει να
αποφασίσουν εάν δέχονται τους όρους ή όχι» πρόσθεσε στη

συνέντευξη που εδωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμα-

νίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στο ραδιοφωνικό δίκτυο Deutschi-

andfunk3. Οσον αφορά το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης

του Μνημονίου, ο Σόιμπλε ήταν κατηγορηματικός και ξεκάθα-

ρος: “Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προετοιμάστηκε με

πολύ λεπτομερειακό τρόπο και δεν μπορούμε να το επανα-

διαπραγμετευτούμε”.

Αρα; Αρα, τα περι επαναδιαπραγμάτευσης που ισχυρίζονται

αυτοί που το ψήφισαν και το υπέγραψαν (ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ.) είναι

λόγια του αέρα. Μια επιμήκυνση για κανένα χρόνο θα “πετύ-

χουν” ή όσα “μαλακά” θ’ αναγκασθούν να δεχθούν οι “εταιροι”

μας, μπροστά στον κινδυνο να κοστίσει μονο στη Γερμανία, 1

τρισεκατομμύριο ευρω, η κατάρρευση της οικονομίας της Νό-

τιας Ευρώπης, με θρυαλλίδα την Ελλάδα και εκρηκτική γό-

μωση την Ισπανία και την Ιταλία κυρίως, σύμφωνα με δηλώσεις

κορυφαίων οικονομολόγων, αξιωματούχων και του οικονομι-

κού ινστιτούτου IFO της Γερμανιας.

Με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση βεβαίως και

διαπραγματευόμαστε επί ίσοις όροις - αν όχι από τη θέση

ισχύος του αδυνάτου. Η διαπραγμάτευση αυτή όμως, γίνεται

εξ’ υπαρχής και εφ’ όλης της ύλης. Και της ανταπαιτήσεώς

μας συμπεριλαμβανομένων, αφού αναγγελθεί - όχι καταγγελ-

θεί μονομερώς - ότι το μνημόνιο είναι απονομιμοποιημένο

μετά τις εκλογές της 6ης Μαϊου, όπως είπε στη γνωστή επι-

στολή του ο Τσίπρας, αλλά και άκυρο εξ’ υπαρχής γιατί υπο-

γράφηκε από παράνομη κυβέρνηση, κατά το Σύνταγμα, όπως

έχω αναλύσει επανειλημμένως από τις 12 Νοεμβρίου του 2011

και ψηφίστηκε από μια εκπεσθείσα πλειοψηφία της Βουλής,

για δύο λόγους:

Αφενός γιατί δεν εξέφραζε την πλειοψηφία του εκλογικού

σώματος, τον κυρίαρχο ελληνικό Λαό, ευρισκόμενη σε κατα-

φανέστατη δυσαρμονία προς αυτόν, όπως αποδείχθηκε από

το εκλογικό αποτέλεσμα και,

αφετέρου διότι ψήφισαν κατά παράβαση του Συντάγματος

(αρθρ. 37§4)  και του όρκου τους (αρθρ. 59).

Εάν σφάλλω στην ερμηνεία του Συντάγματος, τα παίρνω πίσω.

Αυτό όμως πρέπει να είναι αποτέλεσμα πειστικής και ξεκάθα-

ρης εμρηνείας του Συντάγματος από τους Συνταγατολόγους

και τους πολιτειακούς παράγοντες. Δεν το έκαναν, δεν μπο-

ρούν προφανώς να το κάνουν και η τρόικα το γνωρίζει. Οφειλε

να το γνωρίζει.

――――――――――
1. Στον Πρετεντέρη (Μega) 9 Απριλίου. Το ΒΗΜΑ 10/4/12.

2. Σαμαράς 17/5.

3. ΜΜΕ - ΑΠΕ - ΜΠΕ της 16/5/12

Το 10ήμερο Παπούλια και οι επερχόμενες εκλογές

Κάλεσμα δράσης στην παραλία
της Βούλας (κάμπινγκ) Σελ. 6

Κάρτες εισόδου στα 3Β Σελ. 6

Περί Πυθαγόρα
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

19η Μαΐου - Της Ρωμανίας θύ-
μηση Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο

Αλέξης... Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Οι Ελληνες χορογράφοι δη-
μιουργούν Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Τιμές εισόδου στην πλαζ
Πόρτο Ράφτη Σελ. 12

Για αποκατάσταση της αλή-
θειας... από Σπάτα-Αρτέμιδα Σελ. 14

Εκδηλώσεις Σχολείων Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Μεγάλη Δωρεά στη Βούλα

της Ευτυχίας Καλογεράτου

Μεγάλη δωρεά προς τη Βούλα άφησε η αείμνηστη Ευτυ-

χία Καλογεράτου, στην οδό Πλαπούτα, ολόκληρη πολυ-

κατοικία για να περιθάλπει υπερήλικες.

Ελπίζουμε ο Δήμος να το αξιοποιήσει όπως η επιθυμία της

δωρήτριας και να μη ρημάξει όπως το κοντινό στην Πλα-

πούτα “Γηροκομείο” μία επίσης μεγάλη δωρεά που κατοι-

κούν τετράποδα και πτερόεντα...
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Στήνονται μπουζουκομάγαζα μέσα στην Α’

πλαζ Βούλας, τρία τον αριθμό κατά πως

δείχνουν τα πράγματα και όπως καταγγέλ-

θηκε από τον επικεφαλής της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

στη Δημοτική συνεδρίαση της 17/5, κατά

την προ ημερήσια συζήτηση.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι επισκέ-

φθηκε την Α’ πλαζ Βούλας χωρίς να δηλώ-

σει την ταυτότητά του και σε συζήτηση που

έκανε με απασχολούμενους στην Α’ πλαζ

έμαθε ότι ετοιμάζουν κάτι πολύ καλύτερο

από το Balux της Γλυφάδας!

Είπε χαρακτηριστικα: «ρώτησα τι φτιάχνετε
εδώ; Θα μπορούμε να έρθουμε να πιούμε το
ποτό μας, τον καφέ μας; 
και μου απάντησαν: 
― Το Balux το ξέρετε δίπλα στη Γλυφάδα; 
― Βεβαίως
― Εδώ θα γίνει καλύτερο
Το Balux το λέω γιατι οι συμβουλοι της Βού-
λας γνωρίζουν ότι όλη αυτή η σωρεία, μέσα
στα Aστέρια της Γλυφάδας (Balux, akanthus
κλπ.) είναι αυτό που ρυπαίνει σε βαθμό κα-

κουργήματος το Ασκληπιείο Νοσοκομείο
και την περιοχή της Βουλας, ιδιαίτερα όταν
έχει δυτικό καιρό και καταλαβαίνετε τί έχει
να γίνει αν αυτή η κατάσταση εγκαταστα-
θεί και στην πλαζ της Βούλας.
Το λέω κύριε Πανά προς ενημέρωση», κα-

τέληξε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Ακούστε το και σε video στην ιστοσελίδα

μας www.ebdomi.com

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς απάντησε ότι πράγ-

ματι γινονται εργασίες οι οποίες απασχο-

λησαν και την Πολεοδομία, η οποία μετά

από αυτοψία σταμάτησε τεραστια σιδηρο-

κατασκευή που στηνόταν στην πλαζ και θα

επιβληθούν πρόστιμα.

Την προσεχή Δευτέρα θα συνεδριάσει εκτά-

κτως για το θέμα η ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. (Επιτροπή

Ελέγχου Ακτών), και «θα συζητήσουν το

ωράριο λειτουργίας(!)» όπως ενημέρωσε ο

Δήμαρχος λέγοντας χαρακτηριστικά: Οπως
γνωρίζετε στην αρμοδιότητα της
ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. είναι και η  λειτουργία των ορ-
γανωμένων πλαζ. 
Ευτυχώς στην ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. υπάρχει πλει-
οψηφία από την πλευρά του Δήμου και είναι
μειοψηφία η πλευρά της ΕΤΑ. Ετσι θα τους
πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε».

Σχετικό video στο www.ebdomi.com.

Αν κατάλαβα καλά, τα καταστήματα θα γί-

νουν. Απλά θα συζητήσουμε το ωράριο λει-

τουργίας!!!

Οσο για την πλειοψηφία του Δήμου στην

ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. (Δ.Σ. των εμπλεκομένων ΕΤΑ

και Δήμου), είναι άνευ σημασιας, διότι  οι

αποφάσεις της πρέπει είναι ομόφωνες!

(σκέτη κοροϊδία δηλαδή).

Η μόνη λύση είναι να καταγγελθεί η σύμ-

βαση από το Δήμο, (το επεσήμανε ο Γ.

Σκουμπούρης), η οποία δεν συμπεριλαμβα-

νει τέτοιου ειδους εγκαταστάσεις στο χώρο

και είναι ευκαιρία για να “λυθεί” η συμφω-

νία με τις “Απολλώνιες Ακτές” και να δοθεί

η πλαζ στη διαχείριση του Δήμου.

Να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι

Πάντως οι κάτοικοι της Κάτω Βούλας πρέ-

πει να ετοιμαστούν γιατί αν επιτρέψουν να

λειτουργήσουν τέτοια μαγαζιά στην Α’ πλαζ

θα πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια τους(;)

και να φύγουν από την πόλη, διότι θα είναι

αδύνατον να σταθούν μέσα στα σπίτια τους

από την ηχορύπανση. 

Πάνω κάτω συμβαίνει και τωρα από τη Γλυ-

φάδα, που φθανει μέχρι πάνω από το Νο-

σοκομείο ο ήχος. Σκεφθείτε να έρχεται

μεσα από την Α πλαζ!

Αννα Μπουζιάνη

Η αίθουσα της συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου των 3Β ήταν κατάμεστη από

γονείς και μικρά παιδιά την ημέρα της συ-

νεδρίασης 17/5.

Ο λόγος, η έλλειψη τροφίων στους Παιδι-

κούς σταθμούς, που από την προσεχή Δευ-

τέρα 21/5 θα είναι καθολική, όπως

επεσήμαναν οι γονείς.

Το θέμα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη

μετά από παρέμβαση συμβούλων, μπήκε

στη διαδικασία συζήτησης.

Μία μητέρα εξήγησε ότι τρεις εβδομάδες

τώρα τα παιδιά δεν έχουν βασικά είδη δια-

τροφής, στον Παιδικό Σταθμό της Βούλας

(Οδυσσέως). Και όπως τους ενημέρωσε το

ίδιο το προσωπικό το σταθμού από τη Δευ-

τέρα 21/5 δεν ΄θα έχουν τροφοδοσία στο

σταθμό, ενώ όπως τόνισε «πολλοί γονείς

από εμάς έχουμε εξοφλήσει τα τροφεία για

όλη τη χρονιά!»

Ο Δήμαρχος στάθηκε στο ποιος τους ενημέ-

ρωσε. Μετ’ επιμονής ζητούσε να μάθει το

όνομα (του κακού) που ενημέρωσε τους γονείς.

Ετσι παρατηρήθηκε ένταση από τους γο-

νείς στα έδρανα με αποτέλεσμα να φύγει ο

πρόεδρος και να συνεχίσει τη συνεδρίαση

ο αντιπρόεδρος.

Επίσης τους ενημέρωσαν ότι λήγουν οι

συμβάσεις των εργαζομένων στους σταθ-

μούς στις 31/7 και δεν θα υπάρχουν εργα-

ζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις των σταθμών.

Ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαρά-

τος, εξήγησε ότι πράγματι υπάρχει πρό-

βλημα, «αλλά η έλλειψη οφείλεται σε
θεσμικό λόγο. Δεν έχουμε τον τρόπο να
πληρώσουμε τον προμηθευτή. Σήμερα το
έχουμε θέμα, θα εκλεγεί νέα διοίκηση στο
ΟΑΠΑΒ και πιστεύω ότι θα λυθεί το πρό-
βλημα», τόνισε.

Βέβαια για την καθυστέρηση αυτή υπάρ-

χουν ευθύνες στο προεδρείο, (το επεσή-

μανε η Λ. Αργυροπούλου) γιατί στην

τελευταία συνεδρίαση, διέκοψαν για να την

επαναλάβουν μέσα στην εβδομάδα, επειδή

εκκρεμούσε η παραίτηση της αντιπροέδρου

Αλ. Καμμένου. Δεν συνεδρίασαν όμως,

παρά μόνο μετά έναν μήνα, αφήνοντας τα

προβλήματα να συσσωρεύονται.

Οι γονείς πάντως έφυγαν χωρίς να πάρουν

οριστική απάντηση για το τί μέλλει γενέ-

σθαι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρουν λύση να

μη μείνουν τα νήπια χωρίς φαγητό!

Αννα Μπουζιάνη

Καταστήματα μέσα στην Α’ πλαζ Βούλας!
Καταγγέλθηκε από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

Το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς

Ανάστατοι οι γονείς των βρεφών και νηπίων των παιδικών σταθμών

Χωρίς τροφεία τα παιδιά!
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ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Την Παρασκευη 25  Μαϊου η ποδηλατοβόλτα θα έχει και

οικολογικό περιεχόμενο, αφού οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλασία στην

παραλία του Αγίου Κοσμα με προηγούμενη επίσκεψη στον

αυτοδιαχειρζόμενο αγρό του Ελληνικού.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ στη

Βούλα, ώρα 9μ.μ. και θα  ακολουθήσουν την διαδρομή παρα-

λιακή λεωφόρος- Πρίγκιπος Πέτρου-Λεωφόρος Βουλιαγμένης-

πρώην αμερικάνικη βάση- Κουντουριώτου-Αγρός Ελληνικού.

Θα  επισκεφθούν τον αγρό και στη συνέχεια θα πάνε στην πα-

ραλία του Αγίου Αλεξάνδρου στον Άγιο Κοσμά.

Θα κάνουν την καθιερωμένη στάση για ποτάκι κουβεν-

τούλα  και  -γιατί όχι- νυχτερινό μπάνιο.. 

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 2 ώρες  με

την επιστροφή χωρίς τη στάση

Υπεύθυνη Λήδα Βασιλειάδου 6937513934 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Εξόρμηση  με ποικίλες  δραστηριότητες στη μοναδική

φύση της Ορεινής Κορινθίας  οργανώνει η Εναλλακτική

Δράση για την Κυριακή 27 Μαϊου.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Πεζοπορία στο ελατοδάσος  της  Ντουρντουβάνας από

τη  Λίμνη Φενεού μέχρι την ιστορική Μονή Αγίου Γεωρ-

γίου και το παραδοσιακό χωριό Συβίστα

Η πεζοπορία είναι εύκολη και διαρκεί 3,5 ώρες

- Ορεινή ποδηλασία από τη λίμνη Στυμφαλία μέχρι τη

Λίμνη της Δόξας. - Ξενάγηση στην Αρχαία Φενεό  

- Οικοξενάγηση και περιήγηση στις λίμνες Στυμφαλία και

Φενεού.  Ώρα αναχώρησης 7 πμ.

Δηλώσεις συμμετοχής

Μαρία Κορομηλά  210 8991145 6940308757

Email ena.drasi@gmail.com

3ήμερη Εκδρομή 
ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ – ΠΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΟΡΑ -

ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μια πλούσια σε εικόνες και ιστορία, αλλά και πεζοπορία

εξόρμηση προτείνει η Εναλλακτική Δράση για το 3ήμερο

του Αγίου Πνεύματος 2-4/6.

Περιήγηση στη γραφική Κορώνη και επίσκεψη στο Βενε-

τσιάνικο κάστρο , στον Φοινικούντα

Πεζοπορία σε μία μοναδικού φυσικού κάλους περιοχή,

έναν κρυφό παράδεισο με 15 λίμνες, πλούσια βλάστηση,

καταρράκτες και φαράγγια.

Δηλώσεις συμμετοχής (έως 28/5/2012 )

Μαρία Κορομηλά  : 2108991145  -  6940308757

Email : ena.drasi@gmail.com

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Το ποδήλατο και στην παραλία, κάθε Παρασκευή βράδυ

στις 9.15 καλούν οι φίλοι του ποδηλάτου για ...ορθοπε-

ταλιές στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (στο παλιό

τέρμα).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μια φορά κι έναν καιρό... Το Σάββατο 19 Μαΐου στα Ερ-

γαστήρια Δημιουργική Κίνησης, στο Πολιτιστικό Κέντρο

«Ακαδήμεια».  

Για παιδιά 3-6 ετών, ώρα: 5:00 μ.μ. – 6:00μ.μ.
Φρούτα που κουνιούνται και αλλάζουν θέσεις στο καλάθι!

Ποπ-κορν που χοροπηδάνε έξω από την κατσαρόλα!

Σούπα με 30 υλικά!

Τεράστιο ζουμερό κέικ που θέλει κόψιμο!

Πως θα το κόψουμε; Με τις κινήσεις μας!

Και μετά θα το μοιράσουμε σε όσους αγαπάμε!

Εμψυχώτρια:

Μάτα Μάρρα: Χορεύτρια, Χορογράφος, Δασκάλα Δημι-

ουργικής κίνησης και σύγχρονου χορού

Για παιδιά Δημοτικού: 6:00μ.μ.-7:00μ.
Για παιδιά Δημοτικού: Θεογονία (της Ειρήνης Μάρρα, βα-

σισμένο στον Ησίοδο)
Μια φορά κι έναν καιρό, πριν
πολλά εκατομμύρια χρόνια,
δεν υπήρχε τίποτα απ' όσα
βλέπουμε γύρω μας: ούτε
σπίτια ούτε δέντρα ούτε άν-
θρωποι, ζώα ή ουρανός.
Το μόνο που υπήρχε ήταν
ένας μεγάλος άδειος χώρος:
το Χάος.Το Χάος ήταν τερά-
στιο. Το απέραντο Χάος φαι-
νόταν άδειο.Όμως, δεν ήταν!
Όλα όσα υπήρχαν εκεί μέσα
θα τα πούμε και θα τα ανακα-
λύψουμε! Κόστος συμμετοχής: 8 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακα-

δήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος,  τηλ.:

210-5125600, www.akademeia.gr, e-mail: info@akademeia.gr,

Facebook: Ακαδήμεια Πολιτιστικό Κέντρο (Ομάδα και fan page)

twitter: akademeiagr

Εορτή Αναλήψεως στο Κορωπί

Στην εορτή της Αναλήψεως γιορτάζει το Κορωπί μιας και

είναι ο Καθεδρικός Ναός της πόλης.

To πρόγραμμα του Εορτασμού σύμφωνα με ανακοίνωση

του Δήμου στις 23 και 24 Μαΐου έχει ως εξής.

Παραμονή, Τετάρτη 23 Μαΐου 

19:00: Πανηγυρικός Εσπερινός, Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου

21.30 : Κεντρική Πλ. Κορωπίου, Λαϊκή βραδιά με τον Ματ-

θαίο Γιαννούλη

Ανήμερα, Πέμπτη 24 Μαΐου 

07:00 : Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος

του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Νικολάου. Περιφορά της Ιερής

Εικόνος συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ανήμερα Εσπέρας 

18.30μμ: Ιερά παράκληση εις την Ανάληψη του Κυρίου

19:30: Πλατεία Γκίκα: Παρουσίαση Ελληνικών Παραδο-

σιακών Χορών από τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου Ελλη-

νίδων Κορωπίου, του Συλλόγου Ελληνοχωριτών Έβρου

(Θρακιωτών), του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής, του Συλλόγου Ποντίων «ο Εύξεινος Πόντος», του

Πνευματικού Κέντρου «Σφηττός» και του συλλόγου Κρητών ο

«Ψηλορείτης». 

22:00 -01:00: Μουσική βραδιά με την ορχήστρα του Κων/νου Ντέλλου

Ανταλλακτικό παζάρι στην Ανάβυσσο

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου, οργανώνει το Σάβ-

βατο 19 Μαΐου, 11.00-15.00, στον χώρο του 2ου παλιού

Νηπιαγωγείου στα Βλάχικα Αναβύσσου (δίπλα στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου), Ανταλλακτικό παζάρι,

«Πάρε-δώσε».

Οποιος θέλει να απαλλαγεί από αντικείμενα που έχει στο

σπίτι του μπορεί να τα ανταλλάξει με κάτι άλλο που χρει-

άζεται και θα βρει εκεί.

Βασικός ΚΑΝΟΝΑΣ,  ΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

Πληροφορίες στα τηλ: 22910 41220 & 6977543411 (Μαρία

Παπαδοπούλου) & 6932139439 (Ezelda Odendaal)

Παζάρι βιβλίων για ενίσχυση της

πυρασφάλειας του Ν.Βουτζά

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος του Νέου Βουτζά, σε μια προσπά-

θεια να ενισχύσει την πυρασφάλεια της πόλης, οργανώνει αν-

ταλλακτικό παζάρι βιβλίων και όχι μόνο, σημειώνοντας:

Εκείνο το βιβλίο που δεν θέλεις, μπορεί να θέλει να το
διαβάσει κάποιος άλλος.
Κι ας είναι 2ο χέρι κι ας είναι δώρο από εφημερίδα κι ας
είναι παιδικό, βίπερ ή πολύ παλιό.
Αν δεν του λείπουν σελίδες,  μας κάνει.
ΤΡΙΤΗ 22 Μαΐου μετά τις 5:30μμ μπροστά στο βιβλιοπωλείο

«βιβλιοθήκη» σας περιμένουν με ότι είδος βιβλίου έχετε να

χαρίσετε. Όσοι δεν θέλετε ή δεν έχετε να δώσετε τίποτα

δεν πειράζει, μπορεί να βρείτε να πάρετε κάτι που σας εν-

διαφέρει. Για ό,τι παίρνετε, ρίχνετε στον κουμπαρά μια

μικρή ενίσχυση για την πυρασφάλεια της περιοχής.

Και πάλι η κίνηση είναι που μετράει και όχι το ποσόν που

θα ρίξετε, ακόμα και 1,00  είναι αρκετό.

Πληροφορίες: Βιβλιοπωλείο «βιβλιοθήκη» 22940 78007

Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν.Βουτζά  6983039858



Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

στο Μουσείο Μαραθώνα

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Μου-

σείων διοργανώνουν δωρεάν ξενάγηση στο Μου-

σείο Μαραθώνα (Βρανά) την Κυριακή 20 Μαΐου.

Συγκέντρωση στις 10 30 πμ στην είσοδο του Μου-

σείου. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (κος

Μουγνάϊ 6977617040, 22940-98678, κα Σουγιά

6976864596. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

“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.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ ΛΑΪΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Με την Άννα Φωτίου. Συμμετέχει ο Χρήστος Ζερβάς, κιθάρα

και ο Μάνος Φωτίου σε τραγούδια του Κ. Χατζή.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Με τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο και τη Μίλλυ Στύλογλου.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €5 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
Ρομπερτ Ουίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλλι.

Σε μια αξέχαστη μουσική περιπλάνηση στο επίκαιρο παρελθόν και

το ποιοτικό παρόν του Ελληνικού και διεθνούς πενταγράμμου. Θα

βιώσετε ένα γεφύρωμα των sixties με το σήμερα που θα σας μεί-

νει αξέχαστο. ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ «Η   ζωή είναι ωραία….. στη σκηνή
και το πανί»…. Τα πιο γνωστά τραγούδια από τον χώρο του μι-

ούζικαλ και του κινηματογράφου, ξένου αλλά κυρίως ελληνικού….

ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο που θα τραγουδηθεί από όλους όσους

θα συμμετέχουν σ’αυτό το μουσικό ταξίδι !

Μαριάννα Ρηγάκη τραγούδι, Σπύρος Σουλαδάκης πιάνο

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» 

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η θε-

ατρική παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύ-
χτας» από το Εφηβικό Θεατρικό Τμήμα Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα και μετά από απαίτηση πολλών

δημοτών, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου

Παλλήνης  προχωρά στην επανάληψη του έργου.

Η παράσταση θα δοθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Γέρακα την Παρασκευή 25 Μαϊου και ώρα 20:00

και αποτελεί σημείο αναφοράς στις παιδικές θεα-

τρικές παραστάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-5, ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
“1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ”, έργο “Στην
αυλή της Ρωξάνης της
Σμυρνιάς”, σκηνοθεσία
:Νίκη Ζαρμποζάνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5, ΠΕΙΡΑΜΑ-
ΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
“ΘΕΣΠΙΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ, έργο

“Ποιος σκότωσε τον Ουί-
λιαμ” της Λίλιαν  Δημητρα-
κοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5, ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΠΑΤΩΝ ”ΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ”,
έργο “Φωνές του δρόμου”,
σκηνοθεσία: η ομάδα, ΑΠΟ-
ΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΡΙΑΚΗ
27-5, ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙ-

ΜΑΝΤΕΡ, “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΗΣ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ’’  των
Αστέρη Κούτουλα & Klaus
Salge (στην προβολή θα πα-
ραστεί ο Αστέρης Κούτου-
λας και αν το επιτρέπουν οι
συνθήκες υγείας του, ο
Μίκης Θεοδωράκης).

Ωρα έναρξης για όλες τις

παραστάσεις 8.30μ.μ.

8Ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ο Ξενοφών» του Δήμου

Σπάτων Αρτέμιδος συνεχίζει, έως 27/5, τις παραστάσεις του 8Ου Εαρινού Φεστι-

βάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού  Κέντρου Σπάτων

«Χρήστος  Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7 Σπάτα). Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο

στον  Μίκη Θεοδωράκη.

“Ελλη Αλεξίου - Αφιέρωμα”

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης, οργανώνει εκδήλωση - αφιέρωμα με

τίτλο: “Ελλη Αλεξίου - Αφιέρωμα”, την Τετάρτη 30 Μαΐου στις 7μ.μ. στην αίθουσα

εκδηλώσεων του Σχολείου (Σάμου & Ζαλόγγου, Δίλοφο Βάρης).

Κύριος ομιλητής θα είναι ο ποιητής και λογοτέχνης Νίκος Ρίγγας, ενώ την εκδή-

λωση θα χαιρετίσουν η Διευθύντρια του Σχολείου Γεωργία Λιβέρη, η εκπρόσωπος

του Μουσείου “Ελλη Αλεξίου” και λογοτέχνης Ευ-

γενία Ζήκου,  ο Σχ. Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευ-

σης Αν.Αττικής Αχιλλέας Μανδρίκας και ο

λογοτέχνης-δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης.

Θα γίνει παρουσίαση videowall (εκπομπή αφιερω-

μένη στην Έλλη Αλεξίου, από το αρχείο της ΕΡΤ)

Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τραγούδια  σε

στίχους και μουσική της Έλλης Αλεξίου από τη χο-

ρωδία  του Σχολείου με την επιμέλεια της Πισπίνη

Νίκης, καθηγήτριας Μουσικής στο Σχολείο.

Δραματοποίηση κειμένων της Έλλης Αλεξίου από

μαθητές της  Ε΄ και  ΣΤ’ τάξης και την Κωνσταν-

τάτου Ζωή, καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής στο

Σχολείο. 

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση με φωτογραφικό υλικό από τη ζωή

της Έλλης Αλεξίου και ζωγραφικές δημιουργίες των μαθητών του Σχολείου.

Εκδρομή στο Ναύπλιο με το 

Δίκτυο Σαρωνικού 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ οργανώνει μονοήμερη

εξόρμηση, το Σάββατο 26 Μαΐου, στο Ναύπλιο και

την Ιερά Μονή Αρίας.Τ ιμή συμμετοχής:  20 € (για

τα τακτικά μέλη του Δικτύου: 18€).

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στα: 6979-142009

(Ειρήνη), 6946-268384 (Χρήστος)

Θα τηρηθεί  σειρά προτεραιότητας για τις θέσεις

στο πούλμαν.

“ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ και 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ την ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Ο Δήμος 3Β οργανώνει ημερίδα με θέμα “Συμμε-

τέχω και προστατεύω την πόλη μου”, στις 23 Μαΐου

στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ, (δίπλα από το

Δημαρχείο) στη Βούλα.

Για το θέμα αυτό καλεί κάθε Σύλλογο και κάθε

Φορέα να πλαισιώσουν το Δήμο για να οργανώσουν

καλύτερα την Πυροπροστασία στα 3Β.
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Γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο μας για την ελληνική

πατέντα πρόσβασης ΑΜΕΑ

στη θάλασσα, που είναι ένα

εργαλείο, για να μπορούν οι

άνθρωποι με κινητικά προ-

βλήματα να απολαμβάνουν

το νερό, χωρίς να επιβαρύ-

νουν τους γύρω τους.

Ο μηχανισμός αυτός είναι

εφεύρεση της Επιτροπής

Ερευνών του Πανεπιστη-

μίου Πατρών (η εφεύρεση

κατοχυρώθηκε  και δημοσι-

εύτηκε  στο Ειδικό Δελτίο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,

τ.Α’, Ευρεσιτεχνίες, Φε-

βρουάριος 2011).

Στα πλαίσια αυτά η Περιφέ-

ρεια Αττικής, πρωτοστα-

τώντας θα λέγαμε το 2011,

χρηματοδότησε την εγκα-

τάσταση 3 διατάξεων (μη-

χανισμών) για τα άτομα με

κινητικά προβλήματα  στην

Δυτική Αττική (Δήμο Μεγα-

ρέων- Αλεποχώρι),

στον Νότιο Τομέα

(Δήμο Αλίμου) και

στην πλαζ Βου-

λιαγμένης.

Η σχετική, όμως, εμ-

πειρία του 2011 από

την πρώτη εγκατά-

σταση τέτοιων δια-

τάξεων, έδωσε την

αφορμή στην Αντιπε-

ριφερειάρχη Ανατο-

λικής Αττικής

Χρυσάνθη Κισκηρα να προ-

βεί σε ενέργειες για την επέ-

κταση τους σε περισσότερες

παραλίες της Ανατολικής Ατ-

τικής.

Έτσι, για το 2012, η Εκτελε-

στική Επιτροπή της Περιφέ-

ρειας Αττικής, αποφάσισε

την τοποθέτηση επιπλέον

επτά διατάξεων- μηχανι-

σμών σε παραλίες της Αττι-

κής. Κατά την 12η

συνεδρίαση της 10ης Απρι-

λίου 2012, το Περιφερειακό

Συμβούλιο, μετά από εισή-

γηση της Αντιπεριφερει-

άρχη Οικονομικών Λ.

Βασιλάκου, επικύρωσε ομό-

φωνα την απόφαση αυτή

και ενέκρινε την προμήθεια

των επτά  διατάξεων – μη-

χανισμών, συνολικού κό-

στους 200.000€ που θα

βαρύνει τον Π/Υ της Περι-

φέρειας.

Οι 4 από αυτές τις διατάξεις

– μηχανισμούς θα τοποθε-

τηθούν στην Ανατολική Ατ-

τική και συγκεκριμένα στις

πολυσύχναστες παραλίες

της  Νέας Μάκρης, της Κε-

ρατέας, της Λούτσας (Αρ-

τέμιδας) και του Πόρτο –

Ράφτη.

Την ανησυχία τους για την

τύχη της παραλίας της Βού-

λας, κατέθεσαν με έγγραφό

τους Σύλλογοι της Βούλας

και δημοτικές παρατάξεις

προς το προεδρειο του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κατα τη

συνεδρίαση της 16/5/12

Καλούν δε σε κινητοποίηση

την 5η Ιουνίου (ημέρα περι-

βάλλοντος) στο κάμπινγκ

της Βούλας, και ζητούν τη

συμμετοχή της Δημοτικής

Αρχής (για την εκδήλωση

θα επανέλθουμε).

Την επιστολή ανέγνωσε ο

πρόεδρος Δημ. Αναστασίου

και απάντησε ο Δήμαρχος

Σπ. Πανάς, ότι το δικηγο-

ρικό γραφείο που έχει ανα-

λάβει τη γνωμοδότηση για

την παραλία, δεν προσήλθε

όταν τους κάλεσε σε σύ-

σκεψη στο Δημαρχείο.

Ε, και; ύστερα τίποτα;

“Εχουν πάρει φωτιά τα μπα-

τζάκια μας”, κύριε Δήμαρχε

με την παραλία δεν ειναι δυ-

νατόν να μένουμε σε διαπι-

στώσεις.

Τα δικαστήρια έρχονται το

ένα μετά το άλλο και κά-

ποιες αποφάσεις είναι κα-

θοριστικές.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι πολίτες του Δήμου  Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης ανησυ-

χούμε έντονα για τα

τεκταινόμενα στην παραλία του

Δήμου μας και ιδιαίτερα με την

απειλούμενη εκποίησή της σε

ιδιώτες. Μετά από την πρόταση

μνημονίου που έκανε  η Εται-

ρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακί-

νητα (ΕΤΑ) για ιδιωτικοποίηση

και εμπορευματοποίηση  μεγά-

λων  εκτάσεων της παραλίας

και στη Βάρη και στη Βούλα και

στη Βουλιαγμένη, πρόταση που

ομόφωνα απορρίφθηκε από

τους φορείς και το Δημοτικό

Συμβούλιο της πόλης διαβά-

σαμε έκπληκτοι στον τύπο ότι η

εταιρεία ΜΕΕΚΒ δημοσιοποί-

ησε πωλητήρια για τμήματα της

παραλίας της Βούλας ανάμεσα

στα οποία είναι και η έκταση

της καφετέριας ΝΟΤΟΣ.

Για τους λόγους αυτούς οι υπο-

γράφοντες φορείς 

α) Καλούμε τη δημοτική αρχή

να συγκαλέσει άμεσα έκτακτο

Δημοτικό Συμβούλιο με μονα-

δικό θέμα την ανάληψη πρωτο-

βουλιών σχετικά με την

παραλία στην κατεύθυνση της

διεκδίκησης του αιτήματος ότι

η παραλία είναι δημόσιο αγαθό

με ελεύθερη πρόσβαση σε

όλους τους πολίτες, στο οποίο

και οι δημοτικές παρατάξεις και

οι σύλλογοι του δήμου συμφω-

νούν.

β) Καλούμε τη δημοτική αρχή,

τους συλλόγους και τους κα-

τοίκους σε κινηματική δράση

την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια

Ημέρα Περιβάλλοντος) στις 6

το απόγευμα γ) Καλούμε όλους

τους φορείς σε (δημοτικές πα-

ρατάξεις και κάθε συλλογικό-

τητα) σε συνάντηση την Τρίτη

22 Μαϊου 7μμ στο Δημαρχείο

της Βούλας για να αποφασί-

σουμε τη μορφή και την οργά-

νωση της δράσης

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΞΟΧΗ

ΘΕΑ

ΘΕΜΙΣ 

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟΣ 2004

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

ΔΗΜOΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ                    

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Κάρτες  Εισόδου 

στις πλαζ 3Β
Ο Δήμος  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ενημερώνει

τους δημότες  ότι οι κάρτες  εισόδου για τις οργανωμένες

ακτές του Δήμου (Α΄και Β΄Πλαζ Βούλας, Πλαζ Βουλιαγμέ-

νης, Πλαζ Βάρκιζας) που είχαν εκδοθεί για το έτος 2011,

θα ισχύουν και για το 2012. 

Όσοι Δημότες δεν προμηθεύτηκαν κατά το έτος 2011 κάρ-

τες για τις οργανωμένες ακτές του Δήμου, θα πρέπει να

απευθύνονται στον Δήμο, στο τηλ.:  2132020000,  για να

ενημερωθούν σχετικά.  

Επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου και Πόρτο - Ράφτη

Εξελίξεις στην υπόθεση των

χαρατσιών της ΔΕΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στα χαράτσια, την κρίση

και το χρέος, για την ανατροπή του Μνημονίου και των εκ-

φραστών του, καλεί καλεί όλες και όλους σε:

νέα Γενική Συνέλευση

την Κυριακή, στις 20 Μάη 2012, στις 19:00

στο Ανοιχτό θέατρο "ΣΑΡΑ" (δεξαμενή)

Τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι:

― Εξελίξεις στην υπόθεση των χαρατσιών της ΔΕΗ και

στην ίδια τη ΔΕΗ (ιδιωτικοποίηση) – γενικότερες εξελίξεις

― Προώθηση των αποφάσεων για την  τοπική Ανταλλακτική

Οικονομία δράσεις αλληλεγγύης και προετοιμασία εκδήλω-

σης- συζήτησης  με εκπροσώπους του ΤΕΜ ΒΟΛΟΥ για το

τοπικό νόμισμα ΠΟΡΤΟ 

― Διεκδίκηση Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο μας (συλ-

λογή υπογραφών και άλλες πρωτοβουλίες)

― Μόνιμη στέγη ("στέκι") της "Επιτροπής Αγώνα".

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

"όχι στα χαράτσια" 

Τηλ. 6934552574, epagomarko@gmail.com

ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

Ανοιχτή συζήτηση με το 

ΣΥΡΙΖΑ Σπάτων - Αρτέμιδας

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αρτέμιδος-Σπάτων καλεί σε ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥ-

ΝΕΛΕΥΣΗ το Σάββατο 19/5 ώρα 8.00 μ.μ. στην   αί-

θουσα συνεδριάσεων του τοπικού συμβουλίου

Αρτέμιδος (λεωφόρο Βραυρώνος 5η στάση) για να

συζητήσουν το αποτέλεσμα των εκλογών και τις προ-

οπτικές που ανοίγονται για μια δημοκρατική-αριστερή

διακυβέρνηση της χώρας, που θα αλλάξει ριζικά το

πολιτικό τοπίο προς όφελος των εργαζομένων, των

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νέων, των

ανέργων, των αγροτών και των κοινωνικά αποκλει-

σμένων.

Αυξάνονται οι παραλίες με μηχανισμούς

πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα

ΚΑΛΕΣΜΑ σε ΔΡΑΣΗ για την
ΠΑΡΑΛΙΑ της ΒΟΥΛΑΣ
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«Η Προεδρία του Συμβουλίου της

ΕΕ: Αποτίμηση, Προοπτικές 

& Στόχοι για την Ευρώπη 2020»

Ο Όμιλος “Ευρωπαϊκή Έκφραση” και το Κέντρο Ευρωπαϊ-

κής Διακυβέρνησης, με αφορμή τον εορτασμό της 9ης

Μαΐου, για την ‘Ημέρα της Ευρώπης’, διοργανώνουν εκ-

δήλωση με θέμα:  «Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ:
Αποτίμηση, Προοπτικές & Στόχοι για την Ευρώπη 2020»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου και

ώρα 17.00-19.00, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ),

οδός Χίλλ 3-5, Πλάκα.

Ομιλητές θα είναι ο Πρέσβης της Δανίας  Tom Helge Nør-

ring. o Δρ Νίκος Λυμούρης, Συντονιστής Κέντρου Ευρωπαϊ-

κής Διακυβέρνησης στο ΙΔΙΣ και ο Δημοσιογράφος  Γιώργος

Καπόπουλος. Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης

Λεμονάκης, πρόεδρος του Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκφραση. 

Θα αναπτυχθούν θεματικές σχετικά με τη λειτουργία της

Προεδρίας και τη συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά

όργανα και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και την ανά-

πτυξη παρεμβάσεων και πολιτικών σε μια εποχή κρίσης.

Η τελευταία πράξη της αποχέτευ-

σης στο Δήμο Σαρωνικού, υπε-

γράφη για να δοθεί ένα τέλος στο

σοβαρότατο πρόβλημα της αποχέ-

τευσης στην περιοχή, αλλά και να

κλείσουν τα κακόβουλα στόματα...

Ετσι λοιπόν με αποδείξεις επί των

τύπων των ήλων, υπογράφτηκε στις

10 Μαΐου από τον Ειδικό Γραμματέα

Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη η χρη-

ματοδότηση του έργου της αποχέ-

τευσης του παραλιακού μετώπου

του Δήμου Σαρωνικού συνολικού

προϋπολογισμού 78.896.945,16 €.

Η χρηματοδότηση αφορά σε δύο

πράξεις και έχει αναρτηθεί στο “δι-

αύγεια” (ΑΔΑ Β49Η0-6ΠΜ) του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής, αρ.

πρ. 119249/10.5.12 και ΑΔΑ: Β49Η0-

ΞΣΧ αρ. πρ. 119250.

― «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

οικισμού Καλυβίων Θορικού (Λαγο-

νήσι) και 1ο Τμήμα ΚΑΑ Σαρωνικού»

με κωδικό MIS349379 στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη” (προϋπολογι-

σμός: 42.153.944, 56 €) και 2).

― «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

οικισμών Αναβύσσου, Παλαιάς Φώ-

καιας και Σαρωνίδας και 2ο Τμήμα

ΚΑΑ Σαρωνικού» με κωδικό

MIS349380 στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη” (προϋπολογισμός:

36.743.000,60 €).

Η υπογραφή της χρηματοδότησης

από τον Ειδικό Γραμματέα, σύμ-

φωνα με την ανακοίνωση του

δήμου, ήταν η τελευταία πράξη στην

προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος

τον τελευταίο χρόνο, όπου κατά-

φερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια

και τις δυσκολίες και να δρομολογή-

σει την κατασκευή του μεγαλύτερου

έργου υποδομής στην περιοχή μας.

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

στο Δήμο Σαρωνικού 
...και με τη “βούλα”

“ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ”

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
sine nobilita

Να πω εισαγωγικά, ότι καθιερώνουμε αυτήν εδώ τη

στήλη, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος

του Κράτους δικαίου και πρέπει να το γνωρίζουν ΟΛΟΙ

οι πολίτες. «Το συνταγματικόν δίκαιον δεν εφαρμόζεται
αποκλειστικώς υπό νομικών· εφαρμόζεται υφ’ ολοκλή-

ρου λαού», κατά τον Ν. Ν. Σαρίπολο1.

Το Σύνταγμα είναι η παράθεση θεμελιωδών κανόνων

δικαίου, με χαρακτηριστικά που καθορίζουν ιδιαίτερα

και κυρίως, 

α) τη μορφή του πολιτεύματος και την πηγή της εξου-

σίας (αρθρ.1).

β) τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις του πολίτη, ως ατόμου, αλλά και ως συ-

νιστώσας μονάδος του κοινωνικού συνόλου (αρθρ. 2

έως 25).

γ) την οργάνωση και λειτουργίες της πολιτείας (26-

29).

δ) τα θεσμικά όργανα της πολιτείας (την ανάδειξή

τους, τις μεταξύ τους σχέσεις, τις υποχρεώσεις τους,

τις ευθύνες τους, τους βασικούς κανόνες λειτουργίας

τους (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Κυ-

βέρνηση, Βουλή - βουλευτές - οργάνωση και λειτουρ-

γία, καθήκοντα και δικαιώματα (αρθρα 30-86), ειδικό

τμήμα του Σ. Αναφέρεται στην τρίτη εξουσία, τη δικα-

στική (87-100), και άλλο στη Δημόσια Διοίκηση (101-

104). Συμπληρώνεται με ειδικές διατάξεις. Τέλος

ολοκληρώνεται με την “ακροτελεύτια διάταξη”, το

άρθρο 120, το παλιό 1-1-4, πάνω στο οποίο θα κάνουμε

ειδική αναφορά.
Να τονίσουμε ότι όλοι οι νόμοι, τα Διατάγματα και οι

Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατά με τους

κανόνες του Συντάγματος. Δεν μπορεί να υπάρχει Νόμος,

Διάταγμα, Αποφάσεις, Διατάξεις, Πράξεις ή παραλείψεις

οιουδήποτε λειτουργού, οργάνου ή υπαλλήλου αντίθετες

προς το Σύνταγμα και το πνεύμα του Συντάγματος, ή που

να μη στηρίζονται σ’ αυτό.

Να πω ακόμη ότι δεν είμαι Συνταγματολόγος και πολύ πε-

ρισσότερο “καθηγητής”. Στερούμαι τίτλων. Εχω όμως επί-

γνωση της βαρύτητας δημοσίευσης των απόψεων και των

γνώσεών μου. Εχω, όπως γνωρίζετε αδυναμία στην τεκ-

μηρίωση, αλλά και σεβασμό στην διαφορετική άποψη ει-

δικού ή μη, αρκεί να είναι επίσης τεκμηριωμένη. Δεν

μεταφέρω “γνώσεις”, αλλά “σπόρους” δεδομένων, και

σκέψεις, ως τροφή για διαλογισμό και διάλογο.

Να ‘χετε εμπιστοσύνη σ’ αυτά που γράφω κρατώντας τις

επιφυλάξεις σας ή ακόμα και τη δυσπιστία σας «γιατί
όποιος νομίζει ή πιστεύει πως μόνος αυτός σκέφτεται, ή
έχει ευφράδεια και ψυχή, που δεν έχει άλλος κανένας,
αυτοί αν εξεταστούν καλύτερα, αποκαλύπτονται άδειοι»
(“φελλοί”) Σοφοκλέους Αντιγόνη, σελ. 707 κ.ε.

Η ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ
και η αρχή της πλειοψηφίας

Κατά τη διάρκεια των διεργασιών των διερευνητικών εν-

τολών, προς το δεύτερο, κυρίως, κόμμα (το ΣΥΡΙΖΑ),

πολύς λόγος έγινε για τον αριθμό των ψήφων εμπιστο-

σύνης που απαιτείτο στη Βουλή, για το σχηματισμό Κυ-

βερνήσεως.                                      Συνέχεια στη σελ. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/05/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 71646

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώνεται ότι

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.196964/12 έγγραφο,

που αφορά διαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων

που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109173/11-11-99 για το έργο: ‘’Ολυμπιακό Ιπ-

πικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου

Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ανατολικής Αττικής’’ (με φορέα υλοποίησης έργου,

τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.) ,όπως αυτή έχει ανανεωθεί με τη ΥΑ 203633/21-9-

2011.

Ο φάκελος βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Συλλογικών

Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17, Αθήνα) όπου

μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί γι αυτόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Η Κοινότητα Βούλας συνεδριάζει
Η Δημοτική Κοινότητα Βούλας συνεδριάζει την Τρίτη 22 Μαϊου,

και ώρα  19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 18

– Βούλα), με θέματα ημερήσιας διάταξης την χορήγηση άδειας 

μουσικής  σε δύο καταστήματα και τον Κανονισμό για τον προσ-

διορισμό χώρου λαϊκών αγορών του Δήμου 3Β.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
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Μαύρη προπαγάνδα!!!...

Στο δελτίο των 8:00 (14 Μαίου '12) το megaλο κανάλι πα-

ρουσίασε δηλώσεις του Γερμανού υπουργού οικονομικών

Σόιμπλε ότι "δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 'Eλληνες θα
υποφέρουν τις επόμενες δεκαετίες. Δεν υπάρχει εύκολος
δρόμος για την Ελλάδα...".

Aλλά όσοι γνωρίζουν γερμανικά κατάλαβαν πως ο Σόιμπλε

είπε: "δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 'Ελληνες υποφέρουν
εξαιτίας κακοδιαχείρισης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν
υπάρχει εύκολος δρόμος για την Ελλάδα...''.

Και άλλες φωνές 

από Ευρώπη

Κι επειδή ο Αντωνάκης μάς τα λέει έτσι, ας δούμε τι λένε

στα Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί τους.

Μέρκελ - Ολάντ: «Η Ελλάδα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικο-
γένεια και θα μείνει στο ευρώ»

Bloomberg: «Η Ελλάδα έχει άσσο στο μανίκι. 'Ολοι τρέ-
μουν την έξοδό της απο το ευρώ»

Jean-Claude Juncker: «Είναι ανοησίες, είναι προπαγάνδα,
τα περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ»

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

Βίλχελμ Μόλτερερ: «Η επόμενη δόση του δανείου στην
Ελλάδα θα εκταμιευτεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
των ελληνικών εκλογών».

Ο “Αρμαγεδών” της 

Νέας Δημοκρατίας

«Ο Ελληνικός Λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους: 
Από τη μία, να αλλάξουμε τα πάντα στην Ελλάδα, με αλ-
λαγές που να γίνονται, σε μια Ευρώπη που και αυτή αλλά-
ζει. 
Και από την άλλη, να ζήσουμε τον τρόμο της εξόδου από
το Ευρώ, τον τρόμο της απομόνωσης, εκτός Ευρώπης, και
της κατάρρευσης όσων είχαμε φτιάξει μέχρι σήμερα…».
Ο “Αρμαγεδών” του Αντώνη Σαμαρά ανακοινώθηκε στις 16

Μαϊου με δηλώσεις του!

Μέσα σε τρεις αράδες έφερε τον τρόμο, την απομόνωση

και την κατάρρευση. Την τρομοκρατία ως μόνο όπλο επι-

βίωσης του ελληνικού λαού.

Ας προσέχει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το μόνο που θα κα-

ταφέρει είναι να έρθει ο Αρμαγεδών για τον ίδιο,  με πολύ

βαρύ οπλισμό, που ακούει στο όνομα Ντόρα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Πρώτον τε φασί  τούτον αποφήναι την
ψυχήν  κύκλο ανάγκης αμείβουσαν αλλοτ΄

άλλοις ενδείσθαι ζώοις.» 

(Και πρώτος αυτός  λέγουν ότι μας είπε,
πως  η ψυχή, κάνοντας αναγκαστικά  ένα
προδιαγεγραμμένο γύρο μεταβαίνει πότε
σε τούτη και πότε σε εκείνη την ύπαρξη). 

Διογένης Λαέρτιος

Στο προηγούμενο άρθρο, γράφοντας για

τον Πυθαγόρα,  μου διέφυγε να πώ ότι ο

Πυθαγόρας παιδί ακόμα,  είχε λάβει μέρος

στην  48η Ολυμπιάδα (588-584 π.Χ.)  σε

αγώνες πυγμαχίας. Αρχικά θέλησε να συμ-

μετάσχει με την ομάδα των παίδων. Επειδή

όμως εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και

προκλητική βασιλική πορφύρα,  τα παιδιά

τον γιουχάϊσαν. Οργίστηκε, αποσύρθηκε και

με επιμονή επέτυχε να συναγωνισθεί με την

ανδρική ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν  η κα-

θολική νίκη του και αυτό εξέπληξε τους

πάντες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, ότι

από τα παιδικά του χρόνια στόχευε σε μια

εντυπωσιακή παρουσία, γιατί προφανώς πί-

στευε ότι αυτό ήταν το άλφα και το ωμέγα

μιας επιτυχίας.   

Αυτό πάλι καταφαίνεται από το  βιογραφικό

του, όπου διετείνετο ότι είχε ζήσει πολλές

ζωές, σε πολλά δε σώματα είχε ζήσει η

ψυχή του. Ελεγε ακόμη,  ότι μπορούσε  όλα

αυτά να  τα θυμάται με κάθε λεπτομέρεια.

Με δυό λόγια πίστευε στη μετενσάρκωση

της ψυχής. Σχετικά έλεγε πως  στο παρελ-

θόν, τότε που  ακόμα ήταν ο Εύφορβος,  τον

είχε σκοτώσει ο Μενέλαος. Αυτός δε  ο Εύ-

φορβος είχε πάρει την ψυχή του Αιθαλίδη.

Όταν λοιπόν πέθανε ο Εύφορβος, η ψυχή

του  μετενσαρκώθηκε στο σώμα του  Ερμό-

τιμου. Από  τον Ερμότιμο, θυμάται πως

μπήκε στο σώμα  του   Πύρρου, ο οποίος

ήταν ψαράς στη Δήλο.  Όταν πέθανε ο Πύρ-

ρος, τότε πια είχε την  πέμπτη του  μετεμ-

ψύχωση,  οπότε και έγινε  ο τωρινός

Πυθαγόρας. 

Την ψυχή  γενικά ο Πυθαγόρας, τη διαχώ-

ριζε  σε νου, σε  λογικό και σε πάθος. Έλεγε

δε, πως το κατώτερο αυτής  καταλαμβάνε-

ται από το  “Πάθος” και αυτό εδράζεται στην

καρδιά. Το επάνω  μέρος, αποτελείται από

τον “Νού” και το “Λογικό” τα οποία  εδρά-

ζονται στον εγκέφαλο. Νούν και Πάθος

έχουν όλα τα πλάσματα του ζωϊκού βασι-

λείου, αλλά Λογικό, μοναχά ο άνθρωπος. Τα

σώματα θνήσκουν, όμως η ψυχή παραμένει

και είναι  αθάνατη. 

Προχώρησε ακόμα λέγοντας, πως η ψυχή

τρέφεται από το αίμα, την κρατούν δε δέ-

σμια, οι φλέβες, οι αρτηρίες  και τα νεύρα.

Μόλις η   ψυχή απελευθερωθεί από το

θνητό σώμα,   περιπλανάται στον αέρα αό-

ρατη. Κοντά  της, άγρυπνος συνοδός, βρί-

σκεται πάντα ο Ερμής, ο οποίος  την

παρακολουθεί και την  κατευθύνει προς

έναν  προκαθορισμένο και υποχρεωτικό

δρόμο,  αλλά και κατάληξη. Τις αγνές

ψυχές τις οδηγεί στα υψηλά βουνά, όπου το

λευκό του χιονιού  δείχνει την καθαρότητά

τους, τις αμαρτωλές στον Κάτω  Κόσμο,

όπου τις παραδίνει στις Ερινύες, για να δε-

χτούν την δέουσα τιμωρία για τις εν τω

θνητώ Κόσμω  κακές πράξεις τους.   Εξ ού

και ο Ερμής φέρει την  διπλή ονομασία: Πυ-

λαίος και Χθόνιος.  

Πιο πάνω ανέφερα, ότι ο Πυθαγόρας διακα-

τείχετο από το πάθος του εντυπωσιασμού.

Αυτό επιβεβαιώνεται και εκ του παρακάτω

θρυλουμένου γεγονότος. Όταν ο Πυθαγό-

ρας πήγε στην Ιταλία, κρύφτηκε  σε ένα

υπόγειο, όπου και εξαφανίστηκε για ένα με-

γάλο χρονικό διάστημα. Με τη σύμπραξη

της μητέρας του, φρόντισε να μαθευτεί ο

δήθεν θάνατός του. Είχε δε  αφήσει εντολή

στη μητέρα του, να καταγράφει λεπτομε-

ρώς κάθε τι που συνέβαινε στην τοπική  και

όχι μόνο  κοινωνία και να τον ενημερώνει

στην κρυψώνα του σχετικώς. Μετά από κά-

ποιο χρόνο, πιθανώς όπως προανέφερα

μακρύ, αιφνιδιαστικά έκανε την παρουσία

του στον γήϊνο κόσμο. Αδυνατισμένος και

φροντισμένα ταλαιπωρημένος, κάτωχρος

εξαϋλωμένος έκανε   μια  θριαμβευτική εμ-

φάνιση στη θνητή  κοινωνία. Όλοι αιφνιδιά-

στηκαν. Τα έχασαν. Τον αγκάλιασαν, τον

ψαχούλευαν ερευνητικά, έκλαιγαν από

χαρά, μαζί και θρηνούσαν. Αυτόν που θεω-

ρούσαν για πολλά χρόνια πεθαμένο, τον

είχαν τώρα μπροστά τους ζωντανό. Ηξερε

και τους απαριθμούσε, κάθε τι που είχε συμ-

βεί  στους συντοπίτες του κατά τα χρόνια

της απουσίας του. Και αυτοί τώρα τον έβλε-

παν και τον πίστεψαν  σαν  προφήτη, σαν

θεό. Αυτό ήταν. Όλοι έκτοτε, γονυπετείς

παραδόθηκαν στη διδασκαλία του. 

Δεν θα ήθελα πάλι να μου πεί κάποιος εξ

υμών, ότι με τα γραφόμενά μου επιχειρώ  να

μειώσω την αξία του μεγάλου και παγκο-

σμίως διαχρονικά παραδεδεγμένου, αυτού

πνευματικού ανδρός. Κάτι τέτοιο θα ήταν

τουλάχιστον από μέρους μου ανόητο.  Εγώ

αντλώ και απλώς μεταφέρω πληροφορίες

από τα γραπτά του  Διογένη Λαέρτιου, που

θέλγουν με αυτό το  χαριτωμένο σκηνικό.  

Ο Πυθαγόρας σύμφωνα με τη μαθηματική

θεωρία του, θεωρούσε σαν πρώτη αρχή του

κόσμου την “μονάδα”· από τη μονάδα έλεγε

βγαίνει μια “αόριστη  δυάδα” και από αυτή

τη δυάδα βγαίνουν οι “αριθμοί”. Ο Φιλόλαος

ο Κροτωνιάτης συμπληρώνει  «και πάντα τα
μη γιγνωσκόμενα αριθμόν έχοντι», δηλαδή

και όλα τα πράγματα, τουλάχιστον αυτά

που μπορούμε να μάθομε, έχουν τον αριθμό

τους και είναι ταυτισμένα με αυτόν. Οπότε

κάθε τι που δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε

μαθηματική γλώσσα, δεν υπάρχει. Εν συμ-

περάσματι η φύση του αριθμού, δεν επιδέ-

χεται κανένα ψεύδος.  

\Από τον Ιωάννη Στοβαίο, πάλι μαθαίνομε,

ότι ο Πυθαγόρας  με την αρχή της “δυάδας”,

εννοούσε ότι όλα τα πράγματα, πηγαίνουν

ανά δύο  και μάλιστα σε αντίθετη δομή. Έτσι

οι Πυθαγόρειοι μιλούσαν για το πέρας και

το άπειρον, το περιττόν και το άρτιον, το έν

και το πλήθος, το δεξιόν και το αριστερόν,

το άρρεν και το θήλυ, το ηρεμούν και το κι-

νούμενον,  το ευθύ και το καμπύλον,  το

φως και  το σκότος, το αγαθόν και το κακόν,

το τετράγωνο και το ετερόμηκες. 

Θα κλείσω το σημερινό άρθρο με το πώς ο

Πυθαγόρας ανεκάλυψε την μουσική κλί-

μακα.

Ο Ιάμβλιχος μάς λέει πως κάποτε ο Πυθα-

γόρας περνούσε έξω από ένα χαλκουργείο.

Οι τεχνίτες χτυπούσαν  με τα σφυριά τους

τον χαλκό.   Τότε παρατήρησε, ότι ο  ήχος

που έβγαινε ήταν διαφορετικός,  ανεξάρ-

τητα από τη δύναμη  των χτυπημάτων,

αλλά και του  σχήματος των σφυριών. Πήρε

λοιπόν τέσσερις χορδές όλες ισομεγέθεις

και  από το ίδιο υλικό.   Αφού έστριψε επι-

μελώς την κάθε μια αυτές, τις  στερέωσε

ξεχωριστά  από το επάνω  άκρο σε  ένα

σταθερό σημείο και  στο κάτω κρέμασε ένα

βαρίδι. Φρόντισε δε  οι χορδές να έχουν το

ίδιο μήκος.  Στη συνέχεια άρχισε να χτυπά

τις χορδές ανά δύο και να  σημειώνει, ποιές

έβγαζαν τον ίδιο ήχο. Με τις συμφωνίες

των ήχων εκείνων, επινόησε τη Μουσική

κλίμακα.  

Αλλά στο επόμενο άρθρο, έπεται  η συνέ-

χεια.

γιάννης κορναράκης  του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) Διογένης Λαέρτιου: “Βίοι Φιλοσόφων”, Εκδ., Γεωρ-

γιάδη 

2) “Αρχαίοι  Έλληνες Μαθηματικοί”, Ιστορικά Ελευθερο-

τυπίας, τευχ. 122/ 2002΄  

3) Ιωάννη Στοβαίου: “Ανθολόγιον”, Εκδ. Γεωργιάδη 

Περί Πυθαγόρα (μέρος δεύτερο)
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Αφιέρωμα στον Δημήτρη Ψαθά
και στη μνήμη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Του Πόντου γη,
εκεί που σπείραν
οι αρχαίοι οι Ρωμιοί
του δράκου δόντια
και φυτρώσαν παλληκάρια.

Του Πόντου γη,
στης Ρωμανίας τη θύμηση
δακρύζουν τα λιθάρια.

Του Πόντου γη,
αγιάτρευτος καημός και στεναγμός,
περήφανος λυγμός
στα στήθια της Ελλάδας
και πληγή
που στάζει Φως κι Απόφαση κι Ελπίδα,
πως όσο θα υπάρχουνε Λαζοί
να ‘χουνε λάζο* δίκοπο ψυχή
η Ελλάς θα ζει.

............................................................

* (λάζο: το ποντιακό δίκοπο μαχαίρι)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τον θυμάμαι συχνά. Και πως να μη θυ-

μάμαι τον Δημήτρη Ψαθά, όταν μάλιστα

είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά.

Είναι φορές που μετανοιώνω γιατί δάνεισα το μνη-

μειώδες βιβλίο του «Γη του Πόντου», με ιδιόχειρή του

αφιέρωση και δυστυχώς δεν ξανάρθε σε μένα. Ήμουν

παιδάκι ακόμα όταν το πρωτοδιάβασα. Είχα δακρύ-

σει. Κι είχα θυμώσει πολύ. Θύμωσα και κάποια χρόνια

αργότερα, αλλά με τον εαυτό μου, επειδή δεν τήρησα

την συμβουλή του Ανατόλ Φρανς: «Μη δανείζετε
ποτέ βιβλία. Τα μόνα βιβλία που έχω στη βιβλιοθήκη
μου είναι αυτά που έχω δανειστεί από τους φίλους
μου». Δεν μπόρεσα να ξαναβρώ τη «Γη του Πόντου».

Την έχω κλείσει στην ψυχή μου, όπως κάθε του Γέ-

νους πληγή. 

Τον γνώρισα ως φίλο του πατέρα μου. Ταίριαζαν σε

πολλά κι ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και η γαστριμαργική

προτίμηση για το πεϊνιρλί. Κι εκεί στη

Δροσιά, σε μιά ταβέρνα που έφτιαχνε το

καλύτερο πεϊνιρλί στην Ελλάδα, τον είχα

πολλές φορές συναντήσει. Μάζευα με τ’

άλλα πιτσιρίκια καπάκια από μπύρες κι

αναψυκτικά στη χαλικοστρωμένη επικρά-

τεια της ταβέρνας, αλλά τα μάτια και τ’

αυτιά μου δεν έχαναν τίποτε από την κου-

βέντα των μεγάλων. Δεν θα ξεχάσω το

χαμόγελό του το ευγενικό, τη φλόγα στα

μάτια του, το πάθος που ξεχείλιζε όταν μι-

λούσε για κάτι αγαπημένο. Δεν θα ξε-

χάσω το πηγαίο χιούμορ του που

μπορούσε να κάνει και μιά πέτρα να γε-

λάσει.

Γενιές Ελλήνων γέλασαν κι εξακολου-

θούν να γελούν -μέχρι δακρύων- με τα

έργα του που γυρίστηκαν ταινίες. Οι κορυφαίοι Έλ-

ληνες κωμικοί του παλιού, καλού ελληνικού κινημα-

τογράφου έχουν ερμηνεύσει τους αλησμόνητους

χαρακτήρες του. Ποιός δεν έχει δει τον Αχόρταγο,

το Ένας βλάκας και μισός, την Μαντάμ Σουσού, τον

φον Δημητράκη, το Ζητείται ψεύτης και τόσα άλλα.

Έμαθα τις πρώτες πικρές μου γνώσεις για την πε-

ρίοδο 1941-44 από τις μαρτυρίες του Αντίσταση και

Χειμώνας ’41. Ταξίδεψα σε χώρες μακρινές μέσ’ από

τις σελίδες των ταξιδιωτικών του αναμνήσεων. Ένοι-

ωσα γνωρίζοντάς τον μέσ’ από τα βιβλία του τι θα πει

Ρωμιός.

Δημήτρη Ψαθά, η ευγενική μορφή σου έμεινε για

πάντα χαραγμένη στην ψυχή μου κι αν με ακούς εκεί

που είσαι, σ’ ευγνωμονώ που με πλούτισες ως άν-

θρωπο και Έλληνα. Εσένα θυμάμαι πρώτον, όταν

ακούω να μιλούν για ένα από τα ευγενέστερα ελλη-

νικά φύλα, τους Πόντιους.

Χρειάζεται, μάλλον, να εξηγήσω γιατί θεωρώ τους

Πόντιους -όπως και όλους τους καταγόμενους από

τη Μικρασία Έλληνες- ως ένα από τα ευγενέστερα

ελληνικά φύλα. Πιστεύω ακλόνητα ότι αυτό που

πάνω απ’ όλα εξευγενίζει τον άνθρωπο είναι η τρα-

γωδία και τ’ ανασήκωμα από τις στάχτες της. Η χει-

ρότερη τραγωδία για ένα λαό είναι ο ξεριζωμός του

από τους πανάρχαιους, πατρογονικούς  τόπους. Στου

Γένους μας την πολύπαθη διαδρομή, αυτή την τρα-

γωδία μόνον οι Πόντιοι και οι άλλοι Μικρασιάτες Έλ-

ληνες την έχουν βιώσει. Κι όμως,  αυτόν τον

ανείπωτο πόνο στάθηκαν άξιοι να τον μετατρέψουν

σε δημιουργία, όπου κι αν εγκαταστάθηκαν στην

παλιά Ελλάδα, μ’ ότι κι αν καταπιάστηκαν.

Μας μπόλιασαν με πολιτισμό, πείσμα και προκοπή,

οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε και να τους τιμούμε.

Εκείνα τα ανεκδοτάκια για τους Πόντιους πάντοτε μ’

εξόργιζαν. Όσοι έχετε αυτό το κακό συνήθειο, κόψτε

το. Είναι χαζό και ανθελληνικό.

19 Μαϊου - Της Ρωμανίας θύμηση
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

«Λοιπόν έχουμε πόλεμο»
(Απάντηση του Ιωάννη Μεταξά στο τε-

λεσίγραφο του Ιταλού πρεσβευτή

Γκράτσι, ξημερώματα 28ης Οκτωβρίου

1940).

Λοιπόν, παραζαλισμένοι συμπατριώ-

τες, έχουμε πόλεμο και σήμερα.

Όποιος από εμάς δεν το καταλαβαίνει

και ψάχνει να βρει το φασόλι στον

πάτο της καραβάνας, αντί να τραβάει

το κλείστρο, κακό της κεφαλής του και

σ’ εμάς τους υπόλοιπους κακό, αφού

πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι

έστω ένας να κοιμάται στο χαράκωμα,

από εκεί θα περάσει ο εχθρός.

Έχουμε πόλεμο και αναγκάζομαι να

χρησιμοποιήσω στρατιωτική ορολογία.

Μιά μάχη κερδίσαμε μόνο στις 6

Μαϊου. Καταλάβαμε μόνο ένα ύψωμα

και τώρα ο εχθρός μάς έχει ζωσμένους

από παντού και ήδη επιχειρεί ανακατά-

ληψη του υψώματος με υπέρτερες

αριθμητικά δυνάμεις, βαρύ πυροβο-

λικό, όλμους και αεροπορία. Αντιμετω-

πίζουμε την εαρινή αντεπίθεση στο

ύψωμα 731 με προφανή στόχο την κα-

τάληψή του από τον εχθρό και την εν

συνεχεία υπερκέραση και κύκλωση

των μαχομένων τμημάτων μας σε όλη

τη γραμμή του μετώπου.

Το 731 αναμένεται και πάλι να ανα-

σκαφτεί συθέμελα από το εχθρικό πυ-

ροβολικό και την αεροπορία πριν

αρχίσει η επίθεση του πεζικού. Μόνο

που εν έτει 2012 ο εχθρός δεν θα χρη-

σιμοποιήσει οβίδες και βόμβες αλλά τα

υπερόπλα της παραπληροφόρησης με

προφανή στόχο την κάμψη του ηθικού

μας. Τις αριθμητικά υπέρτερες εχθρι-

κές μεραρχίες, συνδράμει ήδη η Πέμ-

πτη Φάλαγγα στα μετόπισθέν μας, με

τα Τάγματα Ασφαλείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και

Ν.Δ. και τους «ελεύθερους» σκοπευ-

τές και σαμποτέρ των «μεγκάλων»

Μ.Μ.Ε. Στόχος η κατατρομοκράτηση

των υπερασπιστών του τωρινού μας

731 και η πτώση του αγωνιστικού μας

φρονήματος.

Εάν εγκαταλείψουμε τα χαρακώματά

μας, θα είμαστε άξιοι της άθλιας μοί-

ρας, που μας έχουν ετοιμάσει και ανα-

θεματισμένοι υπόλογοι έναντι των

μελλοντικών γενεών Ελλήνων που θα

φτύνουν στους τάφους μας.

Ξημερώματα της 9ης Μαρτίου του 1941,

λίγη ώρα πριν ξεσπάσει η κόλαση στο

731 και στο αδελφό ύψωμα 717, οι δι-

οικητές των λόχων άκουγαν την ημε-

ρήσια διαταγή του ταγματάρχη

Δημήτρη Κασλά, διοικητή του 2ου Τάγ-

ματος, του 5ου Δυτικοθεσσαλικού Συν-

τάγματος:

«Επί των κατεχομένων θέσεων θα
αμυνθώμεν μέχρις εσχάτων. Ουδείς
θα κινηθεί προς τα οπίσω. Εμψυχώ-
σατε τους άνδρας σας και τονώσατε
το ηθικόν των. Τότε μόνον θα διέλθει ο

εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν
αποθάνωμεν άπαντες επί των θέσεών
μας».

Εμείς σήμερα δεν χρειάζεται να «απο-

θάνωμεν άπαντες» για να κρατήσουμε

το ύψωμα 731 που καταλάβαμε στις 6

Μαϊου. Χρειάζεται απλώς να μη ...λε-

ρώσουμε τις «πάνες» μας, όταν δεχ-

θούμε το αναμενόμενο καταιγιστικό

πυρ της κατατρομοκράτησης και της

παραπληροφόρησης. Υποτίθεται ότι

δεν είμαστε πια μωρά και μένει να απο-

δείξουμε ότι δεν είμαστε πια μωροί.

Θυμηθείτε τον «Γέρο της Δημοκρα-

τίας», Γεώργιο Παπανδρέου, και 

…«τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες».

Καλή ψήφο, ή μάλλον …καλό βόλι.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

“Alors c’ est la guerre”, «Λοιπόν έχουμε πόλεμο»
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μιας και η λέξη “τρόμος”* έχει γίνει must τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο τις τελευταίες

εβδομάδες, δεν μπορώ παρά να αφιερώσω λίγο από το χώρο μου κάνοντας ένα αφιέρωμα στις επικοινω-

νιακά τρομοκρατικές φράσεις που έχουν επιλέξει οι κατέχοντες την εξουσία προκειμένου με νύχια και με δόν-

τια να κρατηθούν στην θέση τους για να ολοκληρώσουν το ...«έργο» τους. 

ο τρόμος της δραχμής

ο τρόμος της ακυβερνησίας

ο τρόμος για πολιτικό αδιέξοδο

ο τρόμος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

ο τρόμος της εξόδου απ’ το ευρώ και την Ευρώπη

ο τρόμος της Αριστεράς, (θα μας πάρουν τα σπίτια).

Γιατί μας τρομοκρατούν; Βάση της ψυχολογίας, ένας άν-

θρωπος είναι εύκολο θύμα όταν:

- είναι φοβισμένος,

- Όταν δεν είναι “ελεύθερος” να εγκαταλείψει την εργα-

σία του γιατί δεν θα μπορεί να βρει άλλη.   

- Όταν είναι χρεωμένος σ΄αυτούς που ελέγχουν τη δου-

λειά και τον τόπο διαμονής του…

Κι επειδή χρειάζονται πολλοί για να επιτευχθεί αυτό το κλίμα, τους δικούς μας πολιτικούς βοηθούν με προ-

ειδοποιήσεις οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο πολιτικοί, η Λαγκάρντ, οι Τροϊκανοί και φυσικά οι Τραπεζίτες. 

Το “καλύτερο” όμως, το διάβασα στον τίτλο ενός άρθρου…: «Ο Τσίπρας επιμένει, η Ελλάδα διαλύεται, ο πλα-

νήτης ανησυχεί» κι εγώ προσθέτω, η Δευτέρα Παρουσία έρχεται...

*τρόμος: γρήγορη και σύντομη παλμική κίνηση του σώματος ή των άκρων· τρεμούλιασμα, τρεμούλα

Σ.Σ. αυτό θα τους πιάσει βλέποντας την εξουσία να φεύγει μέσα απ’ τα χέρια τους…

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης

Παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και δημιουργίας που

αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες και περισσότερο οι χορευ-

τές στην Ελλάδα, το σωματείο Ελλήνων χορογράφων ορ-

γανώνει και φέτος το φεστιβάλ χορού στην Αθήνα

θέλοντας να διώξουν με τις δημιουργίες τους έστω και για

λίγο τα γκρίζα σύννεφα της κρίσης.

Από τις 19 Μαΐου μέχρι τις 18 Ιουνίου, σε έξι θέατρα της

Αθήνας, 63 ομάδες χορού θα παρουσιάσουν τις καινούρ-

γιες δουλειές τους, ψηφίδες μιας μεγάλης τοιχογραφίας

των αναζητήσεων του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα.

Το φετινό φεστιβάλ ανοίγεται σε περισσότερους χώρους

από πέρυσι, συνεργάζεται με μουσεία και ιδρύματα, αναδει-

κνύει τους τελειόφοιτους των επαγγελματικών σχολών

χορού, υποδέχεται ελληνικές ομάδες χορού που δημιουρ-

γούν εκτός Ελλάδας, παρουσιάζει έργα που απευθύνονται

σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.

Το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων δεν παρεμβαίνει στις

επιλογές των χορογράφων, αλλά δίνει την ευκαιρία σε

όλους όσους δοκιμάζουν τις εμπνεύσεις τους στο σύγ-

χρονο χορό να συναντήσουν το κοινό, να του ζητήσουν

να εκτιμήσει τη δουλειά τους και να τους δώσει το εισι-

τήριο για το επόμενο βήμα τους. Οι χορογράφοι προσφέ-

ρουν και παρουσιάζουν τα έργα τους στο φεστιβάλ χωρίς

αμοιβή, προσδοκώντας στην ανταμοιβή των θεατών και

στη συμμετοχή τους στο σύγχρονο δημιουργικό τοπίο.

Το 11ο φεστιβάλ χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τη συνεργασία του

Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID

UNESCO, του Μουσείου Μπενάκη και του Ιδρύματος Ει-

καστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη.

Χώροι παραστάσεων

Θέατρα: Olvio, Ροές, Αργώ, Βασιλάκου, Χώρα, 14η Μέρα

Παράλληλες εκδηλώσεις: Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Ει-

καστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site τους:

www.choreographers.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ

Οι Έλληνες χορογράφοι

δημιουργούν

Ο λόγος για το άρθρο 1§1

του ν. 3636/2008 (“εκλογι-

κός νόμος Παυλόπουλου”)

που χαρίζει στο πρώτο

κόμμα 50 έδρες. Τι είναι τα

κόμματα στελέχη εταιρείας

και τους δίνουν bonus;

Είμαι υπέρ του να καταργη-

θεί αυτός ο νόμος. Όμως

εφόσον ισχύει πρέπει να

ισχύει για όλες τις παρατά-

ξεις, όχι όποτε μας συμφέ-

ρει... Το λέω αυτό με βάση

ένα άρθρου το  Νίκου Πα-

παδόπουλου, Δρ. Συνταγ-

ματικού Δικαίου, που ούτε

λίγο ούτε πολύ λέει ότι αν ο

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εκλεγεί πρώτο

κόμμα, πολύ πιθανόν να μην

απολαύσει τις 50 έδρες δω-

ράκι. Και το τεκμηριώνει ως

εξής: 

“Ο ν. 3636/2008” λέει: “Στο

αυτοτελές κόμμα, που συγ-

κέντρωσε το μεγαλύτερο

αριθμό εγκύρων ψηφοδελ-

τίων στο σύνολο της Επι-

κράτειας, παραχωρούνται,

επιπλέον των εδρών που

λαμβάνει (...) πενήντα

έδρες, οι οποίες προέρχον-

ται από εκλογικές περιφέ-

ρειες στις οποίες έχουν

παραμείνει αδιάθετες έδρες

(...)”

Μπορεί να θεωρηθεί ο ο

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αυτοτελές

κόμμα; Ουδέποτε η ηγεσία

του απέκρυψε ότι ο

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποτελείται από

δώδεκα συνιστώσες-κόμ-

ματα.

Αναμένεται, κατ' εφαρμογή

του γράμματος του Νόμου,

το ένα από αυτά, το όποιο

θα αναδειχθεί δεύτερο σε

εκλογική δύναμη μετά τον

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., να κερδίσει τις

50 έδρες! Δηλαδή, υπάρχει

η πιθανότητα, αν πραγματο-

ποιηθούν οι προβλέψεις

των δημοσκοπήσεων, από

τις επόμενες εκλογές να

προκύψει (σχετική ή ακόμη

και ... απόλυτη) πλειοψηφία

στη Βουλή του δεύτερου σε

εκλογική δύναμη συνδυα-

σμού και όχι του πρώτου!

Δηλαδή, η επικράτηση της

πλειοψηφίας καταπατείται

τεχνηέντως ώστε να είναι

πολύ δύσκολη η όποια κα-

θεστωτική αλλαγή... 

Δημοκρατία κατά τα άλλα. 

Ο Εξευτελισμός της Δημοκρατίας

“Προδότης δεν είναι μόνον

αυτός που φανερώνει τα μυ-

στικά της πατρίδος στους εχ-

θρούς, αλλά είναι και εκείνος

που ενώ κατέχει δημόσιο

αξίωμα, εν γνώση του δεν προ-

βαίνει στις απαραίτητες ενέρ-

γειες για να βελτιώσει το

βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων

πάνω στους οποίους άρχει...”

Θουκυδίδης (460 - 398 π.Χ.)

Σοφά λόγια
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Κύριοι, κυρίες,

σας παρακολουθώ πάντοτε με προσοχή μεγαλη. Δυ-

στυχώς, είχαμε την ατυχία να ασθενήσει ο Δήμαρχός

μας κ. Γρ. Κασιδόκωστας. Του εύχομαι κάθε καλό, σε

έναν υπερδραστήριο άνδρα. Τα κοράκια “τρέχουν”.

― Α’ πλαζ Βούλας (που είχαμε ελεύθερη είσοδο) “Ανα-

βαθμίζεται μάλλον..., με βαρειές ξύλινες πολυθρόνες

που εχουν φθορά και κάτι κτισματάκια. Γι’ αυτο και δεν

λάβαμε “ανανέωση” κάρτας ακόμη...

― Βο: Οι παρανομίες στις  παραλίες περιορίστηκαν

προς το παρον, αλλά το παράνομο κτίσμα μπλοκάρει

διάβαση ποδηλάτων και ανημπόρων.

― Σμαράγδι: Εξακολουθεί να μπλοκάρει πεζοδρόμιο

και τα παράνομα στην παραλία “σκοπιδότοπος” ...μέχρι

να ξεπουληθεί.

― Ναυσικάς: Μεταξύ Ποσειδώνος / Αγ. Ιωάννου: Υπάρ-

χει μία μάνδρα παράνομου(;) σπιτιού που μπλοκάρει πε-

ζοδρόμιο. Γιατί;

― Βιβλία: Ντροπή που πετάχτηκαν!

― Καθαρισμός: Συνεργεία ολιγομελή πλέον καθαρί-

ζουν τακτικά την περιοχή μας (μετα από εκκλήσεις

μας). Σε μία ημέρα αγαπημένοι γείτονες πετούν κανα-

πέδες/πολυθρόνες, όπως και ιδιοκτήτης πρ. Κτηνια-

τρείου Βάρης/Γρηγορίου Ε’ πέταξε όλον τον εξοπλισμό

για 10 ημέρες στο αρχαιολογικό οικόπεδο. Κλήθηκε να

πληρώσει;;

― Ο Δήμος θα έπρεπε να καταγράφει ποιοι “πλούσιοι

γείτονες” πετούν φοίνικες στο δρομο Πατρ. Γρηγορίου,

ποιοί μπλοκάρουν με τα αυτοκίνητά τους το δρομο, ενώ

έχουν πάρκινγκ· να παίρνουν κλήσεις ή να πληρώνουν

για καθαρισμό του δρομου.

Στο εξωτερικό που ζούσα έβρισκαν και μια γλαστρούλα

που πετούσε κάποιος. Εδώ γιατί όχι!

Υπάρχει πεύκο στην Πατρ. Γρηγορίου, που αναβοσβήνει

με τα καλώδια της ΔΕΗ. Ποιος φέρει ευθύνη;

Να λέμε ευτυχώς που υπάρχουν οι ρακοσυλλέκτες και

καθαρίζουν τη βρωμιά.

Ντροπή σε όλους τους νεόπλουτους που ό,τι τους πε-

ρισσεύει το πετούν στο δρόμο χωρίς να πληρώσουν μία.

Πιστεύω να δημοσιεύσετε το γράμμα αυτό. Δεν είμαι

φιλόσοφος. Σιχαίνομαι την ώρα που ηρθα σ’ αυτη την

περιοχή της Βούλας.

Υ.Γ.: Παρακαλώ πολύ κύριοι, μη δημοσιεύσετε το όνομά

μου και τη διεύθυνσή μου διότι, φοβάμαι. Στη διάθεσή

σας φυσικά. Δεν ξέρω ποιοι κρύβονται πίσω και ζω

μόνος μου.

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Καθημερινά δεχόμαστε παράπονα δημοτών του δήμου
3Β για την καθαριότητα. Είχαμε γράψει και στο προ-
ηγούμενο φύλλο, αλλά και στο παρόν έχουμε επιστολές
αναγνωστών που περιγράφουν ζοφερές εικόνες εγκα-
τάλειψης του καλλικρατικού Δήμου. Ο αναγνώστης Μ.
Γεωργιάδης καταγράφει τη δική του μαρτυρία που την
απευθύνει προς το Δήμο και το Δήμαρχο.

Προς Δήμο Βούλας

Δήμαρχο κ. Πανά

Κύριε Δήμαρχε,

Εμείς οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του κέντρου σας

κάνουμε έκκληση να βγείτε από το γραφείο σας και να

κάνετε μια βόλτα στην πλατεία και στις παρόδους για να

δείτε την κατάντια της πόλης που είσαστε ο οικοδεσπό-

της, ο άρχοντας. Τι τη θέλετε τέτοια εξουσία; Απορούμε.

Πλάκες πεζοδρομίων σπασμένες, επικίνδυνες, πεζόδρο-

μος στην Τράπεζα Πειραιώς εγκαταλελειμένος, απλω-

μένα χρωματιστά ρούχα στη γωνία Πλαστήρα - Διγενή,

ξηρά κλαδιά και σκουπίδια απλωμένα σ’ όλες τις γωνίες

και τις πλατείες, συντριβάνι και παρτέρια της πλατείας

βρώμικα ξηρά παρατημένα, ξεχασμένα, οι μισοί φανο-

στάτες της Β. Παύλου είναι σκοτεινοί, καμένες λάμπες.

Οι κάδοι των σκουπιδιών πάνω στο κατάστρωμα εμποδί-

ζουν την κυκλοφορία. Αλλάζουν θέση. Εσοχές γιατί όχι.

Το διπλαπάρκινγκ στην επαναλειτουργία του πλήρως.

Στις διασταυρώσεις  τελείωσαν τα κόκκινα κολονάκια,

δεν τοποθετήθηκε ούτε ένα ΣΤΟΠ. Τι ρόλο παίζουν οι πι-

νακίδες τροχαίων σημάτων και τα τιμολόγια του Δήμου

όταν ακόμη και οι θέσεις των αναπήρων καταλαμβάνον-

ται με αναίδεια και θράσος.

Ερώτηση απορία: Δημοτική Αστυνομία υπάρχει; Πού βρί-

σκεται, γιατί έχουμε μήνες να τη δούμε και πόσες παρα-

βάσεις - μηνύσεις κατέγραψε;

Κι όμως την πληρώνουμε κανονικά...

Κύριε Δήμαρχε, βγείτε από το γραφείο, κάντε δουλειά, οι

περιουσίες των συμπολιτών σας χάνουν την αξία των.

Μ. Γεωργιάδης

Θαλής ο Μιλήσιος…. έφασκε τριών

τούτων  ένεκα χάριν έχει τη Τύχη

πρώτον μεν ότι άνθρωπος  εγενόμην

και  ού  θηρίον, είτα ότι ανήρ και ου

γυνή, τρίτον ότι  Έλλην και ου βάρ-

βαρος. (Διογένoυς  Λαερτίου Ι, 33).

Ο Θαλής   ο Μιλήσιος... υποστήριζε ότι
όφειλε ευγνωμοσύνη στην  θεά  Τύχη
για  τρία πράγματα. Πρώτον γιατί γεν-
νήθηκε άνθρωπος και όχι  ζώον, έπειτα
γιατί έγινε άνδρας και όχι γυναίκα και
τρίτον γιατί ήταν  Έλληνας  και όχι
βάρβαρος.

Με άλλα  λόγια:  παρ’ όλον   το  αντι-

φεμινιστικότατο  ότι είναι καλύτερα να

είσαι άνδρας παρά γυναίκα, δεσπόζει

η δήλωση ενός δη των επτά σοφών

της Αρχαίας Ελλάδας, του Θαλού, ότι

η Τύχη τον ευνόησε και του χάρισε το

μεγαλύτερο αγαθό, να είναι Έλληνας

και όχι άλλης εθνικότητας.

Την περασμένη εβδομάδα, στην πόλη

μας, την Βούλα, είδα  μια αφίσα ότι

πρόκειται να μιλήσει ο καθηγητής κ Χ.

Γιανναράς με τίτλο: «Προσόν ή μει-
ονέκτημα να είσαι Έλληνας σήμερα»
και απόρησα: Μπα Χριστός και Πανα-

γία! Τι είναι καλύτερο η Αρρώστια  ή η

Υγεία, αλλά μετά σκέφθηκα ότι μάλ-

λον θα πρόκειται να υπερτονίσει ο ομι-

λητής το πόσο σπουδαίο είναι να είσαι

Έλληνας ( έστω και αν μερικοί... έφα-

γαν κάποια εκατομμυριάκια) αυτό δεν

μειώνει την Ελληνικότητα.

Δεν παραβρέθηκα στην διάλεξη, ούτε

είχα σκοπό να προβληματιστώ επί τού-

του.

Τυχαίνει να νοιώθω τόσο… υψηλή

γιατί είμαι Ελληνίδα σε τέτοιο σημείο,

ώστε δεν βλέπω γύρω και παραπέρα,

ούτε εχθρούς  ή  αν τους διακρίνω

κάπου ξέρω να λέω: «Καλύτερα να σε

μισούν και να σε ζηλεύουν παρά να σε

λυπούνται».

Βέβαια κινδυνεύω να παρεξηγηθώ

από μερικούς- μερικούς για τον πα-

τριωτισμό μου.

Το γεγονός όμως ότι μιλάω την Ελλη-

νική γλώσσα μου φθάνει, να βλέπω τις

άλλες γλώσσες της Γης πτωχές και ότι

μου χρωστούν πολλά· προ πάντων

στις επιστήμες, στις ορολογίες, στις

έννοιες, στην ηθική, στην δημοκρατία.

Είναι κάτι που έκανε την  κ  Mc Donald

να ξοδέψει όλη  την περιουσία της για

να καταγράψει αυτόν τον αμύθητο θη-

σαυρό, τον μοναδικό τροφοδότη λο-

γαριασμό των γλωσσών όλου του

κόσμου, από τον οποίο αντλούν μέχρι

σήμερα λέξεις και ιδέες όλοι οι διανο-

ούμενοι.

Την γλώσσα που όταν την μιλάς ακού-

γεται η μοναδικότητά της, ο λόγος της

ηχεί ως ένα μυστικό τραγούδι. Είναι

αυτή που έκανε τους Βάσκους  Ευρω-

βουλευτές να προτείνουν την καθιέ-

ρωση της Ελληνικής γλώσσας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και στα computer,

κάτι που οι δικοί μας  ...προοδευτικοί

να λοιδορήσουν.

Άλλωστε κάποτε λέγεται, ότι στην

Αμερική προτάθηκε η Ελληνική  ως

επίσημη γλώσσα της, αλλά κέρδισε  η

Αγγλική με μια ψήφο διαφορά και έχα-

σαν οι Αμερικάνοι το θεϊκό αγαθό  να

μιλούν την πλουσιότερη, την σπουδαι-

ότερη, την μοναδική!

Μετ’ εκπλήξεως έμαθα από τους ακρο-

ατές του ομιλητή καθηγητή ότι υποτί-

μησε γλώσσα και υπόσταση Ελληνική,

ότι μείωσε τόσο την υπερηφάνεια

τους, ώστε έφυγαν …..κοντύτεροι και

ταπεινωμένοι, από τα λεγόμενά του.

Δεν κατάφερα να μάθω πολλά, κανείς

από τους ερωτηθέντες δεν είχε κατα-

λάβει περισσότερα και παρά τις προ-

σπάθειές μου με άφησαν με απορίες

και ερωτηματικά και επειδή δεν έχω

πλήρη γνώση της διάλεξης είναι καλύ-

τερα να σταματήσω εδώ.

Εκείνο όμως που θα ήθελα να δηλώσω

είναι ότι η κ Μ. Μαυραγάνη θα τα

έλεγε καλύτερα.

Τουλάχιστον θα εμψύχωνε και θα εν-

θάρρυνε τους Έλληνες ακροατές,

όπως κάνει κάθε φορά.

Βούλα  Λαμπροπούλου
10-5-2012

Η Βούλα Λαμπροπούλου προσκεκλημένη
από τον πρωταγωνιστή της “Πολίτικης
Κουζίνας” Γιώργο Χωραφά, στην πρεμιέρα
του έργου “Χωρίς Σύνορα”, μαζί του σε φω-
τογραφικό στιγμιότυπο.

ΑΡΡΩΣΤΙΑ ή ΥΓΕΙΑ;

Επιστολή λάβαμε από δημότη της Βούλας, που σημειώνει γωνιές της

πόλης, όπου παρατηρούνται είτε έλλειψη καθαριότητας, είτε έλλειψη

ελέγχου και υλοποίησης αποφάσεων. Είναι αλήθεια, ότι ενάμισυ χρόνο

μετά την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας Δημοτικής Αρχής δεν

έχουν δει οι δημότες που τους πίστεψαν, αυτά που πρέσβευαν. 

Αντιθέτως έχουν απογοητεύσει τον κόσμο.

Σεβόμενοι την επιθυμία του να μη δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία του,

δημοσιεύουμε την επιστολή του.

Απογοητευμένοι οι πολίτες της Βούλας από τη Δημοτική Αρχή



12 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

«Ζήτησα την ανανέωση της εμ-
πιστοσύνης στη σχέση μας.
Μου δώσατε απλόχερα την
αγάπη και τη φιλία σας. Σας ευ-
χαριστώ. Θα συνεχίσω να εκ-
φράζω τη ψυχή της παράταξης,
υπηρετώντας τις κοινές μας
αξίες και αρχές».

Γεώργιος Βλάχος

βουλευτής Ν.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος είναι ο νέος υπηρεσιακός

Πρωθυπουργός, που ορκίστηκε στις 17/5, προκειμένου να

προετοιμαστεί η χώρα για τις εκλογές της 17/6.

Ανατρέχοντας στο

βιογραφικό του, βλέ-

πουμε ότι ο Παν. Πι-

κραμμένος, είναι 67

ετών και τοποθετή-

θηκε πρόεδρος του

Συμβουλίου Επικρα-

τείας (ΣτΕ), τον Ιούλιο

του 2009. Ηταν ο νεό-

τερος αντιπρόεδρος

του Ανωτάτου Ακυρω-

τικού Δικαστηρίου και

προκειμένου να επιλε-

γεί για τη θέση του

προέδρου του ΣτΕ παρακάμφθηκαν έξι αρχαιότεροι συ-

νάδελφοί του.  Είναι γνώστης της γαλλικής, γερμανικής

και αγγλικής  γλώσσας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-

λου σπουδών (D.E.S. Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστη-

μίου των Παρισίων Paris II). 

Ο Παν. Πικραμμένος και το Συμβούλιό του (Επικρατείας)

έκριναν νόμιμο το ...μνημόνιο.

Οσοι κατοικούν στο Λαύριο θα γνωρί-

ζουν για την EUROTERRA, που ξεκί-

νησε να φτιάχνεται το 2009 και είχε

απασχολήσει το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο κατ’ επανάληψιν, γιατί δεν είχε

ούτε περιβαλλοντικές μελέτες και

όμως είχε ξεκινήσει τις εργασίες για

να χτίσει 12.000τ.μ. κτίσματα σε 107

στρέμματα γης. Για να αποφύγει δε

την Περιβαλλοντική Μελέτη μιας τέ-

τοιας τερατώδους κατασκευής, προ-

χωρούσε με τη μέθοδο της

σαλαμοποίησης.  Είχε καταγγελθεί

από τον νομαρχιακό σύμβουλο τότε

Σταύρο Παπασταυρόπουλο και από

τον Εμποροεπαγγελματικό σύλλογο

Λαυρίου, αλλά και άλλους νομαρχια-

κούς συμβούλους, όπως η Ι. Στεργίου.

(φύλλο 7ης 29/2/2010)

Αντιγράφοντας από το αρχείο μας, ο

προηγούμενος Δήμαρχος Λαυρίου

Δημ. Λουκάς είχε κάνει “στραβά

μάτια” σε πολλά στραβά που επαρατη-

ρούντο στην κατασκευή αυτή, αλλά

και πολλές άλλες υπηρεσίες όπως

είχε καταγγείλει ο Στ. Παπασταυρό-

πουλος τονίζοντας: «…Μέσα από ένα
μνημόνιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ
Δήμου και εταιρίας, ο Δήμος θα πάρει
περίπου 300.000 ευρώ ανταποδοτικά
και η εταιρία  θα γίνει και χορηγός του
Μπάσκετ. Ο επικεφαλής της μειοψη-
φίας του Δ.Σ.  είναι και πρόεδρος  του
μπάσκετ, αντιλαμβάνεστε τι λέω». 

Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος, αρνείται
σε ένα Νοσοκομείο που καλύπτει την
υγεία παιδιών, και  ζητάει να εξαιρεθεί
της δασικής μορφής, (σήμερα είναι
κρανίου τόπος από τις διαδοχικές πυρ-
καγιές),  δεν δίνει αυτή τη γνωμοδό-
τηση, ενώ είναι σύμφωνο το
Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνο το
Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης, σύμφωνο
το ΥΠΕΧΩΔΕ.…
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο σκαλί να
κατέβουμε.».

Η Ομοσπονδία επαγγελματιών όλης

της Ελλάδας,  δια μέσου του προ-

έδρου της Κερπελή,  είχε μιλήσει προ-

φητικά: «Ανάπτυξη σημαίνει
παραγωγή. Εδώ μιλάμε για μεταπρά-
τηση. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μι-
λάει για ανάπτυξη η οποία θα
στηρίζεται σε παραγωγή. Μόνο για
αέρα. Για τη φούσκα του αέρα, για  εμ-
πόριο. Το εμπόριο έχει μεταπράτηση.
Παίρνω, δίνω, κονομάω, κονομάς, κο-
νομάει. Αυτό όμως είναι το κακό σπυρί
που κάποτε σπάει. Είναι το σημερινό
φιάσκο της εθνικής οικονομίας που
μας έχει εξευτελίσει εθνικά, που μας
έχει εξευτελίσει σαν ανθρώπους, σαν
παράγοντες σαν θεσμό, σαν χώρα.
Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτού
του είδους η ανάπτυξη».
Το θέμα της euroterra επανέρχεται σή-

μερα, αφού οι επιπτώσεις της τερατω-

δους κατασκευής και των πολυκατα-

στημάτων τσακίζουν τους επαγγελμα-

τίες του Λαυρίου. Το θέμα θα

συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο

την Τρίτη 22/5..

Ωστόσο, ο Δήμος Λαυρεωτικής, απαν-

τάει σε δημοσίευημα του Εμποροε-

παγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου,

γιατί την κατηγορεί σήμερα ότι “κλεί-

νει τα μάτια”.   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕ-

ΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΥΡΙΟΥ  «Ο ΕΡΜΗΣ»

Με έκπληξη διαβάσαμε στην προχθεσινή

ανακοίνωση της Διοίκησης του Εμποροε-

παγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Λαυ-

ρίου «Ερμής» να μας κατηγορούν ότι

κλείνουμε τα μάτια στο θέμα της EU-

ROTERRA και ότι αλλάξαμε θέση μετά τις

εκλογές.

Σεβόμενοι την ιστορία και τους αγώνες του

Συλλόγου, και πιστεύοντας ότι η ενότητα

και η συνεργασία όλων είναι απαραίτητες

για την πόλη και το δήμο μας, αποφεύ-

γουμε να σχολιάσουμε το ύφος του κειμέ-

νου. Οφείλουμε όμως, να επισημάνουμε

κάποια γεγονότα σχετικά με την EU-

ROTERRA, το JUMBO και τη σημερινή Δη-

μοτική Αρχή.

Το σημερινό καθεστώς στην ιδιοκτησία της

EUROTERRA καθορίστηκε με τα ΦΕΚ του

2006 και του 2009 και με αποφάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής από

το 2004 μέχρι το 2008. Ποιοι, πώς και τι

αποφάσισαν τότε, είναι γνωστό σε ολό-

κληρη την κοινωνία του Λαυρίου.

Από τις αρχές του 2011 έχουμε δηλώσει

ότι είμαστε στο πλευρό του Συλλόγου και

έτοιμοι να βοηθήσουμε όπως και όταν μας

ζητηθεί. 

...

Και πριν και μετά τις Δημοτικές Εκλογές κι-

νηθήκαμε με μοναδικό στόχο τη νομιμό-

τητα και την διεκδίκηση των συμφερόντων

του Δήμου και της πόλης του Λαυρίου. Κα-

θαρά και χωρίς παρασκήνιο και μυστικές

συναντήσεις.

Αυτό αποδεικνύουν και οι αποφάσεις 92,

186/2011 και 108/2012 του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Σχετικά με τη λειτουργία του JUMBO, γνω-

ρίζει πολύ καλά η διοίκηση του Εμπορικού

Συλλόγου, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρ-

μοδιότητα σχετικά με την χορήγηση

άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Όπως επίσης γνωρίζουν, ότι η Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου εξέδωσε ό,τι βεβαιώσεις

της ζητήθηκαν γι αυτό το θέμα από τον

Σύλλογο.

...  δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας τοποθε-

τούν στην ίδια πλευρά με όλους αυτούς

που με τις αποφάσεις και τη στάση τους

εδώ και χρόνια δημιούργησαν τετελεσμένα

γεγονότα σε βάρος της κοινωνίας και των

συμφερόντων της πόλης.

Λαύριο 16/5/2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με ανα-

κοίνωσή του καλεί τους πολίτες

να απολαύσουν  τη Δημοτική

Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο

Ράφτη, η οποία έχει βραβευτεί

διεθνώς με τη Γαλάζια Σημαία,

για την ποιότητα των νερών κο-

λύμβησης και των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών της και

αποτελεί έναν από τους δημο-

φιλέστερους προορισμούς «κα-

λοκαιρινής απόδρασης», σε

απόσταση αναπνοής από το

κέντρο της Αθήνας.

Εχει ορίσει τις τιμές ανάλογα με

την εποχή και την ηλικία όπως:
Για το μήνα Μάιο, τις καθημερινές,

ισχύει προσφορά με Γενική Είσοδο

για Όλους με 3 ευρώ. Έχει επίσης

μειωθεί η τιμή εισόδου, με νέα Μη-

νιαία Κάρτα Ετεροδημοτών 13 - 60

ετών, με κόστος 100 ευρώ!

Οι τιμές των εισιτηρίων και καρτών

εισόδου στη Δημοτική Πλαζ του

Δήμου Μαρκοπούλου, για το Καλο-

καίρι 2012, έχουν διαμορφωθεί ως

εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2012

Γενική Είσοδος 3 € για όλους

(ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

1. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

α)   Άτομα με ειδικές ανάγκες με

ένα συνοδό

β)   Αιμοδότες (ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΟΝΙ-

ΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

γ)   Παιδιά έως 4 ετών 

δ)   Λιμενικοί Πόρτο-Ράφτη

2. ΔΗΜΟΤΕΣ & ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙ-

ΚΟΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ & 12 ΕΤΩΝ. Εισι-

τήριο 3 € ή κάρτα 40 €  (ΑΠΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ)

3. ΔΗΜΟΤΕΣ & ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙ-

ΚΟΙ ΑΠΟ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.  Εισι-

τήριο 3 € ή κάρτα 50 € (ΑΠΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

4. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ 4 έως &

12 ΕΤΩΝ. Εισιτήριο 3 €  ή μηνιαία

κάρτα 70€ (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ)

5. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ 13 έως

60 ΕΤΩΝ

Μηνιαία κάρτα 100 € ή κάρτα 180

€ για όλη τη σεζόν (ΑΠΟ ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ)

6. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60

ΕΤΩΝ. Εισιτήριο 3 € (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ή κάρτα 120 €  ΓΙΑ

ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΖΟΝ

7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ –

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ. Ει-

σιτήριο 3 € με την επίδειξη της αν-

τίστοιχης ταυτότητας (ΑΠΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

8. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ. Κάρτα 20 € (ΑΠΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

9. ΓΚΡΟΥΠ. Άνω των 20 ατόμων, ει-

σιτήριο 3 € το άτομο (ΑΠΟ ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Τα αποτελέσματα της EUROTERRA 

αρχίζουν να πλήττουν το Λαύριο
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«Σκοπός του θεάτρου μου είναι να ξυπνή-
σει στον θεατή την επιθυμία να καταλάβει
την κοινωνία στην οποία ζει και να μεθοδέ-
ψει σ’ αυτόν το μεράκι να πάρει μέρος στην
αλλαγή της».

Μπέρτολτ Μπρεχτ, 1898-1956

Κυριακή 29 Απριλίου 2012, στο κατάμεστο

αμφιθέατρο του Λυκείου της Βουλιαγμένης,

η θεατρική ομάδα χάρισε σε γονείς δασκά-

λους και συμμαθητές το επιστέγασμα πο-

λύμηνων κόπων, παρουσιάζοντας με τον

λόγο του Μπέρτολτ Μπρεχτ τη διαχρονική

διελκυστίνδα ανάμεσα στο Ναι και στο Οχι,

τόσο επίκαιρη στις μέρες μας, τόσο γνωστή

σ’ εμάς τους Έλληνες και στον δικό μας

Κώστα Καβάφη.

«Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μιά μέρα
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Οχι
να πουν», έγραψε ο μεγάλος Αλεξανδρι-

νός. Κι έρχεται ο Μπρεχτ να μας ενοχλήσει,

τους «φιλήσυχους πολίτες», με τον αφτια-

σίδωτο λόγο του στο «Αυτός που λέει ΝΑΙ,
αυτός που λέει ΟΧΙ» και να θυμίσει σ’ όσους

είχαν την τύχη να διαβάσουν τα «Τρόπαια
Α΄» του Μενέλαου Λουντέμη, ότι γενήκαμε

«δούλοι δούλων» και τους θωρούμε λες κι

είναι αφεντάδες.

Αντιγράφω από το καλαίσθητο και φροντι-

σμένο έντυπο που μας μοίρασαν:

«Στο έργο «Αυτός που λέει ΝΑΙ, αυτός που
λέει ΟΧΙ», η εκδοχή του «Ναι» εστιάζει

στην αδιαπραγμάτευτη υποταγή του αν-

θρώπου στο καθιερωμένο, στο κοινά Απο-

δεκτό, στο Αδιαμφισβήτητο. Ο ήρωας θυ-

σιάζεται γι’ αυτό που η ομάδα ή το κοινω-

νικό σύνολο θεωρεί «σωστό». Στην εκδοχή

του «Οχι» προβάλλεται η έννοια της ανυ-

πακοής και της αντίστασης στις κυρίαρχες

αξίες, αφού εδώ ο νεαρός ήρωας αρνείται

να ακολουθήσει το «Πανάρχαιο Έθιμο». Η

πρότασή του για έναν καινούργιο νόμο

καθώς και η ίδια του η στάση απέναντι στα

καθιερωμένα, συνιστούν στοιχεία ανατρο-

πής.

“Το βασικό είναι να μάθει κανείς πότε να
συμφωνεί”, λέει ο χορός στην αρχή του

έργου. Στην εποχή μας, όπου οι συνθήκες

αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναθεω-

ρήσουν το σωστό και το λάθος, το αυτο-

νόητο και το κατεστημένο και να πάρουν

μιά θέση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαί-

νουν καθημερινά στον τόπο μας (και όχι

μόνο), το συγκεκριμμένο έργο έχει πολλά

να πει.

Χωρίς συναισθηματισμούς και οικείες για

μας καταστάσεις, με χαρακτήρες απογυ-

μνωμένους από τον ρεαλισμό της καθημε-

ρινότητας, σκηνικά που πρέπει η ίδια μας η

φαντασία να συμπληρώσει και με ένα χω-

ροχρόνο ασαφή, το έργο δεν δίνει έτοιμες

λύσεις. Ο Μπρεχτ, τελικά, μας εισάγει σε

ένα παράξενο είδος μαγείας, αυτό της

δικής μας δημιουργικής σκέψης».

Ευχαριστώ τον λυκειάρχη Παναγιώτη Παντα-

ζόπουλο για την διακτίνιση της φλόγας του

στην εισαγωγική παρουσίαση του έργου:

«Ήρθε καιρός, “μπήκαν στην πόλη οι οχτροί”.
Ο πολιτισμός και η συλλογική δράση θα ανα-
δειχτούν ξανά πρωταγωνιστές... Στο σχολείο
μας εδώ και 15 χρόνια προσπαθούμε σ’ αυτή
την κατεύθυνση. Ο Μπρεχτ χαρακτήριζε “την
εξαφάνιση κάθε αλήθειας που αξίζει να γίνει
γνωστή” σαν σημάδι παρακμής. Αυτή τη “συ-
σκότιση της αλήθειας” αρνούμαστε...και τα
παιδιά σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν
να συμμετέχουν».

Επίσης ευχαριστώ όλους τους συντελεστές

της παράστασης και κυρίως τα παιδιά που

θυσίασαν πολύν από τον ελεύθερο χρόνο

τους για την σπουδή και παρουσίαση μιάς

κραυγής ελευθερίας. Αν ο Μπρεχτ μπο-

ρούσε να τα δει θα αγαλλίαζε η ψυχή του.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις μαθήτριες και

στους μαθητές:

Εύα Αγιέκ, Λουκία Αρσένη, Μελίνα Δάρρα,
Στεφανία Δράκου, Γιάννη Κολοκούρη
Σοφία Κωσταρά, Άννα Μαρία Μπήτρου
Ίνα Μπινάι, Παναγιώτη Πισσαλίδη
Νάσια Ριζάκη, Στέφη Σταμπουλιάν
Τζένη Τσέλα, Σοφία Χριστοπούλου

Εύχομαι στην οδηγήτρια της θεατρικής ομά-

δας, κυρία Χαρά Τσουκαλά, να είναι πάν-

τοτε χαρά για τους μαθητές της. Στο

λειτούργημα που επέλεξε, είναι βέβαιο ότι

δεν θα φτιάξει περιουσία και είναι προκλη-

τικό να πλάθει ψυχές. Όταν τα παιδιά αυτά

θα την σταματούν στο δρόμο για να την φι-

λήσουν, αυτή η περιουσία θ’ αξίζει πιο πολύ

απ’ όλης της γης το χρυσάφι και ζητώ συ-

γνώμη που την παράκουσα και δημοσίευσα

το όνομά της. Ερμηνεύοντας κατά το δο-

κούν τον Μπρεχτ, είπα “ναι” στην ανάγκη

μου να δημοσιεύσω την κατάθεση ψυχής

της θεατρικής της παρέας και είπα “όχι”

στην επιθυμία της για ανωνυμία.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εναρξη

τμημάτων

20 Ιουνίου

Θεατρική ομάδα Λυκείου Βουλιαγμένης
Μπέρτολτ Μπρεχτ

«Αυτός που λέει ΝΑΙ, αυτός που λέει ΟΧΙ»

Ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από την ποίηση

των Οδυσσέα Ελύτη και Νίκου Γκάτσου

απόλαυσαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γο-

νείς που παρακολούθησαν την εκδήλωση

– αφιέρωμα στους δύο Ελληνες ποιητές

που διοργάνωσε το 2ο Γυμνάσιο του Γέ-

ρακα την Τετάρτη 16/5.

Μέσα από την αφήγηση αποσπασμάτων

από τις ποιητικές συλλογές και το τρα-

γούδι από την σχολική χορωδία, δόθηκε η

δυνατότητα στους μαθητές να αποκτή-

σουν μια σφαιρική εικόνα, μια ολοκληρω-

μένη γνώση για τη ζωή και το έργο των

δύο μεγάλων Ελλήνων ποιητών. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης Αθανάσιος Ζούτσος, ο οποίος απευ-

θυνόμενος στο κοινό είπε μεταξύ άλλων:

«Τέτοιες δράσεις αποτελούν μια πνευμα-
τική όαση εν μέσω, οικονομικής, κοινωνι-
κής, πολιτικής κρίσης, κατάρρευσης των
πνευματικών και ηθικών αξιών, ένα φως
που δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αν-
τιστέκονται στη διαφθορά και τη μιζέρια
που κυριαρχεί γύρω μας. Ως Δήμος έχουμε
αποδείξει ότι στηρίζουμε έμπρακτα τον
τομέα της παιδείας και η πόρτα μας θα συ-
νεχίσει να είναι πάντα ανοικτή για την εκ-
παιδευτική κοινότητα, ιδιαίτερα στους
ίδιους τους μαθητές και τους εκπροσώπους
τους.»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Μουσική εκδήλωση προς τιμή των ποιητών ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ & ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ
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Ελάβαμε δελτίο Τύπου από το

Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, σχε-

τικά με δημοσίευμα σε τοπική

εφημερίδα με τίτλο: «Τρία σε

ένα …… σκάνδαλο», σημει-

ώνοντας ότι η δημοσίευση γίνε-

ται «…για να μπει ένα τέλος

στην παραπληροφόρηση…».

Έμείς δημοσιεύουμε την επιχει-

ρηματολογία του Δήμου, η

οποία έχει αποδεικτικό χαρα-

κτήρα και γνώση για τους μη

γνωρίζοντες.

«Για την αποκατάσταση της

αλήθειας θέλουμε να επισημά-

νουμε:

1. Όσες και να είναι οι συνε-

δριάσεις του Δ.Σ. μέσα στον

μήνα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

σύμφωνα με το άρθρο 140 του

Κ.Δ.Κ. αμείβονται μέχρι τρεις

(3) το πολύ συνεδριάσεις, με

αποζημίωση ίση με το ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) του ποσού

της αντιμισθίας του Δημάρχου

(δηλαδή 65,44€ ανά συνε-

δρίαση).

2. Οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. οι οποίοι λαμβά-

νουν αντιμισθία δεν λαμβάνουν

αποζημίωση για την συμμετοχή

τους στις συνεδριάσεις των δη-

μοτικών συμβουλίων από 1-1-

2012 σύμφωνα με την παρ. 3γ

του άρθρ. 3 του Ν. 4051/2012

(ΦΕΚ 40 τεύχος Α΄).

3. Οι απολογισμοί – ισολογισμοί

των Δήμων, σύμφωνα με το

άρθρο 163 του Κ.Δ.Κ. γίνονται

αποκλειστικά και μόνο σε ειδική

συνεδρίαση του Δ.Σ., χωρίς κα-

νένα άλλο θέμα στην Η.Δ.

4. Για τις τρεις συνεδριάσεις του

Δ.Σ. της 17ης Μαΐου 2012, η μία

συνεδρία είναι τακτική και οι

άλλες δύο αφορούν τους ισολο-

γισμούς – απολογισμούς των 2

πρώην Δήμων Σπάτων και Αρτέ-

μιδος για το έτος 2010.  

5. Έχουν υπάρξει μήνες στη θη-

τεία της σημερινής Δημοτικής

αρχής όπου έχει συγκληθεί

πάνω από 4 φορές το Δ.Σ.

6. Άπειρες είναι οι περιπτώσεις

κάλυψης λειτουργικών δαπα-

νών του Δήμου απ’ τις τσέπες

των αιρετών (τροφεία., αναλώ-

σιμα, υλικά καθαρισμού κ.λ.π.).

7. Για την υπερχρέωση του

Δήμου, να αναζητηθούν αλλού

οι ευθύνες.

8. Η σημερινή Δημοτική Αρχή

έχει σαν μοναδικό της μέλημα

τον περιορισμό των δαπανών

και το νοικοκύρεμα των οικονο-

μικών με ορατά πλέον αποτελέ-

σματα.

Για αποκατάσταση

της αλήθειας
από το Δήμο Σπάτων-

Αρτέμιδος
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Στον Αγιο Νεκτάριο της Κα-

μάριζας, βρέθηκαν οι Κατη-

χητικές Συνάξεις Ι.Ν. Αγίου

Νεκταρίου Βούλας και Ι.Ν.

Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης,

σε κοινή Προσκυνηματική

Εκδρομή, όπως είχαν προ-

γραμματίσει.

Εκεί τους υποδέχθηκε ο Σε-

βαστός Γέροντας Αρχιμαν-

δρίτης π. Νεκτάριος

Βιτάλης, ο οποίος πραγμα-

τοποίησε δέηση για όλα τα

παιδιά, τους Κατηχητές και

μερικούς γονείς που συνό-

δευσαν, ενώ στη συνέχεια

μίλησε από καρδιάς.

Στη συνέχεια επισκέφθη-

καν το Λαύριο, όπου είχαν

προγραμματίσει μεσημε-

ριανό γεύμα και παιχνίδι σε

ιδιωτική κατασκήνωση. 

Ο π. Αντώνιος Χρήστου

Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου

Νεκταρίου Βούλας, είπε

λίγα λόγια για την κατηχη-

τική χρονιά που τελειώνει

και έδωσε σε όλα τα παιδιά

αναμνηστικά δώρα, ως εν-

θύμιο για την φετινή λήξη

των μαθημάτων.

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη τελέσθη-

καν τα Εγκαίνια του Ιερού Προσκυνήματος

Αναστάσεως Χριστού στα Σπάτα, την Κυ-

ριακή 13 Μαϊου. Το απόγευμα του Σαββά-

του 12/5, έγινε η κατάθεση των ιερών

Λειψάνων επί της Αγίας Τραπέζης, σύμ-

φωνα με την εκκλησιαστική τάξη των εγ-

καινίων και στη συνέχεια, τελέστηκε ο

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαι-

νίων, χοροστατούντος του Μητροπολίτου

Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου

και συγχοροστατούντος του επιχώριου Μη-

τροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.

Νικολάου.

Ο Μητροπολίτης κ. Ειρηναίος ευχαρίστησε

τον Μητροπολίτη κ. Νικόλαο για την ευγενή

πρόσκληση να παραστεί στα εγκαίνια του

ιστορικού αυτού Ναού και τόνισε ότι «όλοι
εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να εγκαί-
νιάσουμε το Ναό του σώματός μας και να

καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που λάβαμε
από το Θεό».
Το πρωί της Κυριακής, τελέστηκαν με βυ-

ζαντινή μεγαλοπρέπεια, οι ακολουθίες του

Όρθρου όπου χοροστάτησε ο Μητροπολί-

της Χονγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος και ακολού-

θησε η Τελετή των Εγκαινίων από τον

Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικόλαο ενώ της Θ. Λειτουργίας προ-

εξήρχε ο Μητροπολίτης κ. Ειρηναίος με τη

συμμετοχή πολλών κληρικών και πλήθους

πιστών που συμμετείχε με ευλάβεια στις

ακολουθίες.
Κείμενο & Φωτογραφίες: Σπύρος Παπαγεωργίου

Πραγματοποιήθηκε η προγραμ-

ματισμένη εκδήλωση (9 Μαΐου)

του 1ου Εσπερινού Επαγγελ-

ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Κο-

ρωπίου, με θέμα «O ΔΡΟΜΟΣ
από το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ και στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗ».
Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν

οι προοπτικές του 1ου ΕΣΠΕΡΙ-

ΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ από

το Διευθυντή του σχολείου Σ.

Μασέλη και παρουσιάστηκε η

νέα ιστοσελίδα του σχολείου 

http://1epal-esp-korop.att.sch.gr

για ενημέρωση των δημοτών

των πολιτών στα Μεσόγεια.

Επίσης παρουσιάστηκαν οι ερ-

γασίες μαθητών του σχολείου

με θέματα «Το σχολείο μας και
εμείς» και «Συστήματα θέρμαν-

σης κτηρίων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους ο καθηγητής

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

και Δημόσιας Διοίκησης του

Παν/μίου Αθηνών Παναγιώτης

Ιωακειμίδης, και ο επί σειρά

ετών νομαρχιακός σύμβουλος

και ηθοποιός  Γεώργιος Πάν-

τζας, οι οποίοι κατέθεσαν την

εμπειρία τους, αφού και οι δύο

είναι απόφοιτοι εσπερινών

σχολείων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρ-

χος Κορωπίου Κιούσης Δημή-

τριος και ο Αντιδήμαρχος

παιδείας του Δήμου Ντούνης

Ανδρέας.

Εκδρομή με τις κατηχητικές συνάξεις του

Αγ. Νεκταρίου Βούλας

«O ΔΡΟΜΟΣ από το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 
στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ

Εγκαίνια του Ιερού Προσκυνήματος

Χριστού στα Σπάτα

Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομά-

δας του 1ου Γυμνασίου Βούλας,

ήρθαν σε άμεση επαφή με το νερό,

στα πλαίσια των 2 περιβαλλοντικών

προγραμμάτων του σχολείου που υλο-

ποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς

Μαρία Κασκαντάμη (Διευθύντρια του

σχολείου),  Νικόλαο  Καλογερόπουλο,

Γεωργία Καλαμάρα και  Μαρία  Λάλα. 

Σε τριήμερη εκδρομή στο χιονοδρο-

μικό κέντρο Καλαβρύτων απόλαυσαν

το χιόνι (νερό στη στερεή μορφή του),

μαθαίνοντας ski και snowboard. 

Στον Ναυτικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας

(Ν.Α.Ο.Β.Β.) οι μαθητές ενθουσιάστη-

καν με τα αθλήματα Windsurfing,

Canoe kayak και Laser. 

Η ωραιότερη γνώση, που γράφεται

ανεξίτηλα στη μνήμη, είναι η βιωμα-

τική· να νιώσεις αυτό που διδάσκεσαι,

να το γνωρίσεις, γι’ αυτό και οι μαθη-

τές εντυπωσιάστηκαν και ενθουσιά-

στηκαν. 

1ο Γυμνάσιο Βούλας

Βιωματική εκδήλωση με το νερό 

Ο Γιώργος Πάντζας ανάμεσα σε μαθητές.
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Η μέχρι χθες Υπουργός

Ανάπτυξης Αννα Διαμαντο-

πούλου, λίγο πριν τις εκλο-

γές προχώρησε σε

εκχώρηση 31.200.000 €

στην  Εταιρεία Ανάπτυξης

και Τουριστικής Προβολής

Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώ-

νυμος Εταιρεία Οργανισμού

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του

Δήμου Αθηναίων! Το κον-

δύλι αυτό προέρχεται από

το  Περιφερειακό Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Αττικής,

με αποτέλεσμα να αντιδρά-

σει ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γιάννης Σγουρός:

«Αν το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης δεν αντιλαμβάνεται ότι
με αυτόν τον τρόπο θολώνει
την εικόνα της διαχείρισης
και υλοποίησης του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος και δυσχε-

ραίνει την απόδοση απολο-
γισμού και λογαριασμού σε
σχέση με αυτό, τότε έχει
ήδη χάσει το μεγάλο στοί-
χημα για την ανάπτυξη και
τη δημιουργία έργων υπο-
δομής για τη χώρα μας», τό-

νισε ο περιφερειάρχης.

«Μετά τη σημαντική μείωση
των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων για την Περιφέρεια
Αττικής, τη μη απόδοση πι-
στώσεων που αντιστοιχούν
σε αρμοδιότητες της Περι-
φέρειας, η Κεντρική Διοί-
κηση και συγκεκριμένα το
Υπουργείο Ανάπτυξης προ-

χώρησε για μία ακόμη φορά
στον κατακερματισμό των
πόρων του ΠΕΠ Αττικής,
μέσω εκχωρήσεων (έχει

προηγηθεί η εκχώρηση
πόρων στην Ελληνική Εται-

ρία Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης)», καταγγέλ-

λει ο Περιφερειάρχης και

ερωτά:

»Πώς δημιουργείται ξαφ-
νικά ένας φορέας διαχείρι-
σης Επιχειρησιακού
Προγράμματος, χωρίς να
έχει προηγηθεί η διερεύ-
νηση των δυνατοτήτων του
- θεσμικά και πρακτικά - να
διαχειριστεί πόρους υπό την
έννοια του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου του
ΕΣΠΑ;
»Είναι συμβατή και δεοντο-
λογική η εκχώρηση πόρων
σε ένα φορέα ενός μόνο
Δήμου για την ένταξη
έργων που αφορούν μόνο

στο συγκεκριμένο Δήμο;
Πώς εφαρμόζεται η Αρχή
της μη διάκρισης μεταξύ δυ-
νητικών τελικών δικαιούχων
με αυτόν τον τρόπο;»

Σημειωτέον ότι από την

αρχή του 2012  ο Γιάννης

Σγουρός έχει υπογράψει

την ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής

39 νέων έργων, με προϋπο-

λογισμό 173.700.000 ευρώ.

Επίσης, για το ίδιο διάστημα

υπεγράφησαν, σε ενταγ-

μένα έργα του ΠΕΠ Αττικής,

νέες συμβάσεις, συνολικού

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ

77.100.000 ευρώ.

“Δωράκια” λίγο πριν τις ...εκλογές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70713

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 38663/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 16289/2187/5-11-04 ΑΕΠΟ του

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) με τροποποίηση,  του υφιστάμενου πρατηρίου

υγρών καυσίμων «ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», που βρίσκεται επί των οδών

28ης Οκτωβρίου & Φιλίππου Γ. στα Καλύβια Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διά-

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

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-

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

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

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70721

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 39917/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Τροποποίηση της

υπ’ αρ. πρωτ. 48898/7-9-2011 ΑΕΠΟ με επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών

όρων, λόγω της προσθήκης πλυντηρίου- λιπαντηρίου αυτοκινήτων στον υφιστά-

μενο σταθμό αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων «ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ», που

βρίσκεται στο 16ο χλμ της Λ. Λαυρίου, στη θέση «Κόκκινα», στην Παιανία, η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

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

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή

της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρ-

θρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70730

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 38930/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Τροποποίηση της

υπ’ αρ. πρωτ. 117055/12-1-2012 ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής επωνυμίας & μεταβολών,

του υφιστάμενου σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων & αυτόματο

πλυντήριο αυτοκινήτων τύπου ΤΟΥΝΕΛ, που βρίσκεται επί της Λ. Μαραθώνος

57, στο Γέρακα, και μεταβίβασή της στο νέο φορέα λειτουργίας με την επωνυ-

μία «ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-

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

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

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Δημόσιο και κοινό αγαθό το νερό αποδέχθηκε

ομόφωνα το Ευρωκοινοβούλιο
Αίρεται η προηγούμενη απόφαση ότι το νερό είναι εμπορεύσιμο είδος

με γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

Το νερό είναι δημόσιο  αγαθό
Ο ευρωβουλευτης Νίκος Χουντής, με γνωμοδότηση που

κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) και έγινε

ομοφωνα αποδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών του

Ε.Κ. (24.4), ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση του

Ε.Κ., σύμφωνα με την οποία το νερό είναι εμπορεύσιμο

αγαθό, υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό

και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους, και ότι πρέ-

πει να διασφαλιστεί η δημόσια ιδιοκτησία και διαχεί-

ριση των υδάτων και των υδάτινων υποδομών μακριά

από κανόνες εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, εγκρί-

θηκε πρόταση  ότι το νερό είναι κοινός πόρος της αν-

θρωπότητας, η πρόσβαση στον οποίο αποτελεί

θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα. 

Η γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ

άλλων, ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη ως προς τη χρη-

ματοδότηση από την Κομισιόν των εγκαταστάσεων επε-

ξεργασίας λυμάτων και των υποδομών των δικτύων

αποχέτευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, εφιστά την προ-

σοχή στους χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν με-

γάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και

τη φτωχή ποιότητα του νερού, και ζητεί να βρεθούν κον-

δύλια για στοχοθετημένες επιδοτήσεις, ειδικά υπέρ των

φτωχών και αγροτικών πληθυσμών προκειμένου να εξα-

σφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και

η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

Ζητεί την εξάλειψη των επικίνδυνων, τοξικών και ραδιε-

νεργών αποβλήτων που χύνονται στα νερά, την ενσω-

μάτωση της πολιτικής για το νερό σε όλες τις ευρωπαϊ-

κές πολιτικές, καθώς και την ανακύκλωση του αστικού

και βιομηχανικού νερού και τη χρήση του σε καλλιέρ-

γειες και αναδασώσεις, αναφέρεται στις 601 αναφορές

που υπέβαλαν Ευρωπαίοι πολίτες στο ΕΚ σχετικά με το

νερό (34 από Έλληνες) και καλεί την Επιτροπή και τα

κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα ευαισθητο-

ποίησης για το νερό προκειμένου να εμφυσήσουν στους

Ευρωπαίους πολίτες την έννοια της εξοικονόμησης και

της αποδοτικής χρήσης του νερού.

"Σε αντίθεση με τους στόχους ιδιωτικοποίησης των υδά-
τινων πόρων και υποδομών,  σε αντίθεση με τις λογικές
εμπορευματοποίησης των κοινών αγαθών προς όφελος
ιδιωτών και  πολυεθνικών  με αυτή τη γνωμοδότηση προ-
τάσσεται το ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θεμε-
λιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών. Οι πολίτες, οι
τοπικές κοινωνίες και τα κινήματα πρέπει να παραμεί-
νουν ενεργά για την προστασία των υδάτινων πόρων."
δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής. 

Οτι αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που οραματίζονται οι λαοί της είναι δεδομένο και αποδεικνύεται καθημερινά.

Αντί για την Ευρώπη των λαών και του κοινωνικού κράτους, εμφανίστηκε ένα αδηφάγο οικονομικό τέρας, που μοναδικό του

μέλημα είναι το κέρδος.

Ετσι ψήφισαν την “άκρως ανταγωνιστική κοινωνία” (ο θάνατός σου η ζωή μου δηλαδή) και στη συνέχεια αποφάσισαν, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το νερό είναι εμπορεύσιμο είδος!!!

Ετσι μπήκε και η ΕΥΔΑΠ στο Χρηματιστήριο για την ιδιωτικοποίησή της και την εμπορευματοποίηση του νερού.

Ετσι η ΕΥΔΑΠ έγινε ανώνυμη εταιρεία και συμμετείχε μάλιστα το 2011 (8-9/9) σε φόρουμ στο Λονδίνο, όπου στο διήμερο

υπήρξε ενδιαφέρον από 7 πολύ   γνωστά  και μεγάλα  funds του εξωτερικού!

Υπήρξε μάλιστα από την πλευρά των ξένων θεσμικών Επενδυτών, ενθουσιασμός και ενδιαφέρον σχετικά με τα  Projects,

που παρουσιασε η ΕΥΔΑΠ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ  «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Τηλ. & Fax: 210 8970533  - Κιν.: 6977 341792 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, βάσει του άρθρου 23 του Καταστατικού,

καλεί τα μέλη του σε Τακτική γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20

Μαΐου και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

3. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης για τη συμμετοχή του Συλλόγου στην

υπό ίδρυση Ομοσπονδία Συλλόγων Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας. 

4. Συμμετοχή των κατοίκων στην Εθελοντική Ομάδα.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, το Δ.Σ. απoφάσισε, όπως η συνδρομή

των μελών από 10 ευρώ να γίνει 5 ευρώ για 2 έτη.
Κίτσι, 7 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Δήμητρα Μυκονιάτη 
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Εληξε, 14/5, σύμφωνα με τις

προβλέψεις του δεύτερου μνη-

μονίου «Ρυθμίσεις Συλλογικών

Συμβάσεων Εργασίας με το

Ν.4046-14/02/2012 και Πράξη

Υπουργικού Συμβουλίου, Αρ. 6

/28/02/2012», η ισχύς της μετε-

νέργειας των κλαδικών συμβά-

σεων, που είχαν λήξει ή

καταγγελθεί μέχρι τις 14 Φε-

βρουαρίου οπότε και ψηφί-

στηκε από τη Βουλή.

Με τη λήξη της μετενέργειας οι

κανονιστικοί όροι των κλαδικών

συμβάσεων παύουν να ισχύουν

και διατηρείται μόνο ο βασικός

κλαδικός μισθός, ενώ καταρ-

γούνται περίπου 70 επιδόματα. 

Διασώζονται, εφόσον υπάρχουν,

τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων,

εκπαίδευσης και βαρέων και αν-

θυγιεινών επαγγελμάτων. 

Εκτός από τα ειδικά επιδόματα

καταργούνται και άλλες παρο-

χές, όπως οι παροχές σε είδος,

ειδικές άδειες και πρόσθετες αρ-

γίες, οι οποίες συμπεριλαμβά-

νονταν στους όρους των

κλαδικών συμβάσεων. Οι μεταβο-

λές αυτές συνεπάγονται μείωση

των αμοιβών κατά 10% έως 15%.

Μεγαλύτερη μείωση δεν μπορεί

να γίνει χωρίς την υπογραφή

νέας σύμβασης κλαδικής επιχει-

ρησιακής ή ατομικής. 

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν, ότι

οι περισσότεροι εργοδοτικοί

φορείς εμφανίζονται απρόθυ-

μοι για την υπογραφή νέων

κλαδικών συμβάσεων, ενώ η

υπογραφή επιχειρησιακών συμ-

βάσεων είναι σχεδόν αδύνατη

για το μεγαλύτερο μέρος των

ελληνικών επιχειρήσεων, το

85% των οποίων απασχολεί

μέχρι 5 εργαζόμενους. 

Στελέχη του Σώματος Επιθεω-

ρητών Εργασίας εκφράζουν

φόβους ότι στην αγορά εργα-

σίας θα επικρατήσουν κυρίως οι

ατομικές συμβάσεις εργασίας,

που μετά την ψήφιση του νέου

νόμου, περιλαμβάνουν μει-

ώσεις από 20% έως και 40%.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, μετά

την κατάργηση της μετενέρ-

γειας ο μισθός κάθε εργαζομέ-

νου, ανεξάρτητα με την

προϋπηρεσία του, μπορεί με

την υπογραφή ατομικής σύμβα-

σης να επαναπροσδιοριστεί με

σημείο εκκίνησης τον εκάστοτε

κατώτατο μισθό που προβλέπει

η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ-

βαση Εργασίας και όχι η πιο

πρόσφατη κλαδική σύμβαση ή η

ευνοϊκότερη επιχειρησιακή που

έχει υπογραφεί στον κλάδο. 

Η κατάργηση της μετενέργειας

συμπαρασύρει 152 συμβάσεις

που έχουν λήξει και καλύπτουν

περίπου 2 εκατομμύρια εργαζό-

μενους. Παραμένουν ακόμη σε

ισχύ 23 κλαδικές ή ομοιοεπαγ-

γελματικές συμβάσεις, όπως

των ξενοδοχοϋπαλλήλων και

των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ,

των οποίων η μετενέργεια

λήγει από τον Ιούνιο έως και

τον Αύγουστο. 
www.express.gr 

Ισοπέδωσαν τις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70734

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 56562/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2351/21-07-2009) του συνερ-

γείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών και τροχών αυτ/των,

Ιπποκράτους & Παπαχρήστου, Σπάτα, τροποποίησή της λόγω προσθήκης της ει-

δικότητας «επισκευή και συντήρηση τροχών αυτ/των» και μεταβίβασή της σε νέο

φορέα λειτουργίας με την επωνυμία  «ΔΗΜ. ΣΚΟΥΡΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»,  η οποία

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

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

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70740

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 32292/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού,

μέγιστης ισχύος 249,85 KWp, της «ΚΟΜΑΤΙΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ-

ΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «Αγία Τριάδα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας της Περιφέρειας Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε

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

ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-

νομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

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

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

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70744

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ.36020/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού,

μέγιστης ισχύος 649,99 KWp, της «ΑΓΗΣΙΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη «ΣΥΝΟΡΕΖΙ», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  η οποία

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

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

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

τεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Καθηγήτρια Αγγλικών πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

με πολυετή πείρα σε όλα τα επίπεδα.

Ευέλικτες ώρες, προσιτές τιμές, χρήση οπτικοακουστι-

κού υλικού και υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήμα-

τος, έμφαση στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας.

Τηλ. 6936 685 206

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.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της

ΑΝΝΑΣ το γένος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ και η ΜΑΡΙΑ

ΝΑΚΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, το γένος

ΝΤΕΡΝΤΕΡΗ, που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και κα-

τοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της ΚΑΛ-

ΛΙΟΠΗΣ το γένος ΚΑΡΒΟΥΝΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΝΤΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, το γένος

ΛΟΥΔΑΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα

ΚΑΛΥΒΙΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μα-

ρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

Personal Training. Συνεδρίες στο χωρο σας για Μυϊκη εν-

δυναμωση, Τονωση,   Αποκατασταση τραυματισμων, Αδυ-

νατισμα, Pilates, Yoga, Aerobic, Step aerobic.

Aτομικες  ή Ομαδικες συνεδριες 3-4 ατομων

Αποφοιτη Boston College USA

Τηλ.επικ. 6973695689 Αναστασια 

E-mail  anastasiadermatis@yahoo.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70749

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 47978/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και

μοτοποδηλάτων του ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρίφτη Ιωάννη (Ο.Τ. 35), Μαρ-

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

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

ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενι-

κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη

δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της

παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70755

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 36030/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού,

μέγιστης ισχύος 649,99 KWp, της «ΜΑΧΑΝΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- Ε. ΖΟΥΜΠΟΥ-

ΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «ΣΥΝΟΡΕΖΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας της Περιφέρειας Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε

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

ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-

νομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

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

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

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 17/5/2012   Aρ. Πρωτ.: 70760

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη  Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 33004/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού,

μέγιστης ισχύος 19,8 KWp, της «ΦΩΤΟΝΙΟΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», στη

θέση «ΠΟΥΣΙ ΠΡΙΦΤΗ», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  η οποία βρίσκε-

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

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

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου

238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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

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
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Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσαιμίας ως Παγκό-

σμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας). Έχει ως

στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο

τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς

και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προ-

βλήματα των θαλασσαιμικών και την προσπάθεια που απαιτείται

για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος.

Ο όρος Θαλασσαιμία (ακριβέστερα Θαλασσαναιμία), περιλαμ-

βάνει μία ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανωμαλιών, που

οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιας ή περισσοτέρων από

τις πολυπεπτιδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. 

Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα

καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου, από τον αμερικανό παι-

δίατρο Τόμας Μπέντον Κούλεϊ το 1925. Εξ ου και οι ονομασίες

της Θαλασσαιμία ή Μεσογειακή Αναιμία.

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ)
Η Μεσογειακή Αναιμία (Μ.Α) ή νόσος του Κούλεϋ (Cooley) ή θα-

λασσαιμία, είναι η νόσος που χαρακτηρίζεται από βαριά αναιμία

ήδη από τη βρεφική ηλικία. Αποτελεί τον πιο συχνό τύπο αναι-

μίας στη χώρα μας. Είναι επίσης συχνή στην περιοχή της Μεσο-

γείου, στη Μέση Ανατολή και τη Ν.Α Ασία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μετακίνησης των

πληθυσμών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη χαρακτήρισε

παγκόσμιο πρόβλημα.

Ανήκει στις κληρονομικές ασθένειες – προκαλείται δηλαδή από

ανωμαλίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταβιβάζονται από

τους γονείς στα παιδιά.

Β. ΠΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν

παιδί με Μ.Α γιατί φαίνονται υγιείς κι επειδή στο παρελθόν τους

βεβαίωσαν ίσως από γενικές εξετάσεις αίματος, που έτυχε να

κάνουν, ότι δεν παρουσιάζουν τίποτε παθολογικό.

Προσοχή! Αυτό δεν αποκλείει να είναι φορείς (ή αλλιώς ετερο-

ζυγώτες) της Μεσογειακής Αναιμίας (θαλασσαιμίας).

Η συχνότητα των φορέων της Μ.Α στην Ελλάδα γενικά αγγίζει

το 8% (κατά μέσο όρο). Σε ορισμένες περιοχές όμως φτάνει το

15% ή και περισσότερο. Έτσι λοιπόν η πιθανότητα να συμπερι-

λαμβάνεται κάποιος στους φορείς της Μ.Α είναι μεγάλη. Οι φο-

ρείς ή ετεροζυγώτες δεν εμφανίζουν στην υγεία τους κανένα

σύμπτωμα και η διάγνωση διαφαίνεται από ειδικές εργαστηρια-

κές εξετάσεις αίματος.

Ο γάμος ενός φορέα

με άτομο που δεν έχει

αιματολογικό πρό-

βλημα δεν διατρέχει

κίνδυνο να φέρει στον

κόσμο παιδιά με Μ.Α.

Τα παιδιά τους θα

είναι υγιή ή ετερόζυγα

όπως ο ένας γονέας.

Όμως όταν έχουμε

γάμο μεταξύ ετεροζυ-

γωτών τότε τα δεδο-

μένα αλλάζουν επικίνδυνα.  

Σύμφωνα με τους σχηματικούς συνδυασμούς Μ.Α θα έχει ένα

στα τέσσερα παιδιά. Η πιθανότητα αυτή (25%) δεν ακολουθεί

καμία σειρά και ισχύει για κάθε εγκυμοσύνη άσχετα αν το ζευ-

γάρι έχει ήδη αποκτήσει κι άλλο παιδί με Μ.Α.

Πρέπει να τονιστεί πως όταν και οι δύο γονείς είναι πάσχοντες

από Μ.Α τότε όλα τα παιδιά τους θα είναι θαλασσαιμικά.                                                                                            

Ακόμη όταν ένας γονέας είναι πάσχοντας από Μ.Α και ο άλλος

είναι φορέας μόνο της νόσου, τότε θα γεννηθούν κάποια θα-

λασσαιμικά παιδιά και κάποια που θα είναι φορείς. Οι πιθανότη-

τες είναι 50% και στις δύο περιπτώσεις.  

Τέλος, όταν ένας γονέας έχει θαλασσαιμία κι ο άλλος είναι από-

λυτα υγιής, τότε όλα τα παιδιά θα είναι απλά φορείς.  

Γ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν, γνωρίζουμε

ότι στην Ελλάδα 2.900 άτομα πάσχουν από Μ.Α (έρευνα του

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έτος 1997) και κάθε χρόνο

έχουμε περίπου 10 άτομα που προστίθενται. Κάθε χρόνο γεννι-

ούνται 300.000 παιδιά με μεσογειακή αναιμία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
Τα βασικά συμπτώματα της μεσογειακής αναιμίας είναι ωχρό-

τητα, ατονία, προβλήματα στην ανάπτυξη του σκελετού. Τα συμ-

πτώματα εκδηλώνονται συνήθως μετά τον πρώτο χρόνο ζωής

του παιδιού. 

Δ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
α. Μεταγγίσεις

Παρά τις προόδους της ιατρικής επιστήμης ο μοναδικός τρόπος

αντιμετώπισης της μεσογειακής αναιμίας, παραμένει η συχνή

μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων δεδομένου

ότι ο οργανισμός αδυνατεί να συνθέσει αιμοσφαιρίνη. Οι μεταγ-

γίσεις συνήθως ξεκινούν με τη διάγνωση της νόσου. Το θερα-

πευτικό αυτό σχήμα δεν είναι εύκολο στην εφαρμογή του γιατί

απαιτεί συχνές προσελεύσεις στο νοσοκομείο για 3-4 ώρες κάθε

15-20 ημέρες. Προτιμάται φρέσκο αίμα, ηλικίας  μικρότερης των

7 ημερών γιατί έχει μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης και καλύτερη

οξυγόνωση.

Έτσι, ο πάσχων από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) χρειάζε-

ται τακτικές μεταγγίσεις αίματος (όταν έχει κληρονομήσει δύο

ανώμαλα αλληλόμορφα γονίδια) για να διατηρήσει σε φυσιολο-

γικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην

υποστεί ερυθροποίηση, που είναι βλαπτική για τον οργανισμό

του. Όμως, η αγωγή αυτή προκαλεί αιμοσιδήρωση (αύξηση του

σιδήρου), που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα, αν δεν αντι-

μετωπιστεί έγκαιρα. Υπάρχει και η περίπτωση ένας άνθρωπος

να είναι φορέας της νόσου, όταν έχει κληρονομήσει ένα αλλη-

λόμορφο γονίδιο. Τότε κάνουμε λόγο, κακώς, ότι αυτός έχει το

στίγμα της μεσογειακής αναιμίας.

Το πρόβλημα με τις μεταγγίσεις
Οι συνεχείς μεταγγίσεις, όμως, επιβαρύνουν τον οργανισμό με

υπερβολική ποσότητα σιδήρου, που είναι επιβλαβής για πολλά

ζωτικά όργανα (καρδιά, ήπαρ, ενδοκρινείς αδένες). Μάλιστα, πα-

λαιότερα το συχνότερο αίτιο θανάτου όσων έπασχαν από μεσο-

γειακή αναιμία ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια.

Ποια φάρμακα έχουμε σήμερα
Τη δεκαετία του ’60, παρουσιάστηκε ένα επαναστατικό ενέσιμο

φάρμακο που αφαιρούσε την περίσσεια του σιδήρου από τον ορ-

γανισμό. Στην Ελλάδα, το φάρμακο αυτό ήρθε στις αρχές της

δεκαετίας του ’80. Επιπλέον, το 2000 και το 2006 κυκλοφόρη-

σαν χάπια που βοηθούν στην «αποσιδήρωση» του οργανισμού,

με θεαματικά αποτελέσματα.

Στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί. Αρκεί οι νέοι άν-

θρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν, να υποβληθούν σε αιμα-

τολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης της μεσογειακής

αναιμίας, που λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκο-

μεία της χώρας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Μεσογειακής Αναιμίας - Π.Ο.Σ.Μ.Α.

Μεσογειακή Αναιμία (Θαλασσαιμία)

. . . γ ια την υγειά μας

Ηλικιακή Εκφύλιση της

Ωχράς Κηλίδας

Δωρεάν οπτικός έλεγχος

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε συνεργασία

με την ομάδα του εργαστηρίου κοινοτικής νοσηλευτικής (ζ’ εξα-

μήνου) του τμήματος Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ Αθήνας, θα πραγ-

ματοποιήσει ενημερωτική ομιλία με θέμα 

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Ενημέρωση – οπτικός

έλεγχος – μέτρα πρόληψης) στα εντευκτήρια Βάρης και Βούλας.

Μετά το τέλος της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί δωρεάν οπτικός

έλεγχος της Ωχράς Κηλίδας στα μέλη που επιθυμούν. 

Εντευκτήριο ΚΑΠΗ Βάρης: Τετάρτη 30 Μαΐου ώρα 10:00

Εντευκτήριο ΚΑΠΗ Βούλας: Τετάρτη 06 Ιουνίου ώρα 10:00

Υπεύθυνοι φοιτητές: Μακρή Ροδάνθη Μαρία, Μέτσο Μπρου-

νίλντα, Μάρκου Παναγιώτα

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτήριος Πλακάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70700

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 101368/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2032/07 ΑΕΠΟ) του υφιστάμε-

νου πρατηρίου υγρών καυσίμων με υπαίρθιο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

«ΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Επ. Οδ. Αμφιαρείου- Σκάλας Ωρωπού (34η), στο Μαρ-

κόπουλο Ωρωπού, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη

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

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και

της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 70708

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η

με αρ. πρωτ. 38658/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 3779/08/09 ΑΕΠΟ του Νομάρχη

Ανατολικής Αττικής) με τροποποίηση, του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυ-

σίμων «Αναγνώστου Ευάγγελος», Βασ. Κωνσταντίνου 86, στο Κορωπί,  η οποία

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

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

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ



22 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΜΑΪΟΥ  2012 ΕΒΔΟΜΗ

Ολοκληρώθηκε και το 4ο Πανελλαδικό πρωτάθλημα Τέννις

που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα και στον Βόλο.

Οι αθλητές του ομίλου Ο.Α. Βουλιαγμένης, κατάφεραν να

διακριθούν και να έχουν μεγάλες επιτυχίες.

Έτσι μετά τα τελικά αποτελέσματα επρώτευσε ο ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  στην κατηγορία αγόρια 18.

Επίσης η ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑ και η ΑΛΙΚΗ ΚΑΠΕΛΛΑ στην 8αδα,

η ΣΕΒΗ ΥΦΑΝΤΗ στην 16αδα, η ΒΑΛΑΣΙΔΗ και ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

στο ταμπλό στα κορίτσια 16, η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΤΣΑ στην

2η θέση  κατηγορία κορίτσια 14, και ΠΑΠΑΚΕΝΕΛΟΥ, ΠΗΛΙ-

ΟΥΝΗ και ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ στο ταμπλό και τα μικρά μέσα

στους  πρώτους.

Το Σάββατο 12 Μαΐου στα

γήπεδα «SPORTS WORLD

CLUB - ΜΠΑΡΖΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» εντός του

Αθλητικού Κέντρου του

Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό,

η Ιερά Μητρόπολη Γλυφά-

δας Ελληνικού Βούλας

Βουλιαγμένης και Βάρης,

δια του Αθλητικού της Ορ-

γανισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕ-

ΣΤΩΡ»,  διοργάνωσε τους

Μικρούς και τους Μεγά-

λους Τελικούς για το Εκ-

κλησιαστικό Έτος..

Για όλες τις κατηγορίες:

Δ η μ ο τ ι κ ό - Γ υ μ ν ά σ ι ο -

Λύκειο-Αποφοίτων αρρέ-

νων και θηλέων έγιναν παι-

χνίδια και ύστερα

αντίστοιχες απονομές, από

τον Μητροπολίτη Γλ. Ε. Β.

Β. και Β. κ. Παύλο και τα

μέλη της Επιτροπής Νεότη-

τος π. Κωνσταντίνο Στρατη-

γόπουλο, π. Γ. Φειδόπουλο

και π. Αντ. Χρήστου.
Πρωταθλήτριες Ομάδες ανε-

δείχθησαν:

Αρρένων Δημ.: Κοίμηση Θεο-

τόκου Δικηγορικών Γλυφάδας

Αρρένων Γυμνασίου: Άγιος Νι-

κόλαος Γλυφάδας

Αρρένων Λυκείου: Κοίμηση Θε-

οτόκου Δικηγ. Γλυφάδας

Αρρένων Αποφοίτων: Σαλοί

Γλυφάδας

Θηλέων Αποφοίτων: Κοίμηση

Θεοτόκου Δικηγ. Γλυφάδας

Πρωτιές στο πανελλαδικό

τέννις ο Ο.Α. Βουλιαγμένης
Στα πλαίσια ανάπτυξης του σχολικού

αθλητισμού, το νομικό πρόσωπο του

Δήμου Λαυρεωτικής «Θορικός και ει-

δικότερα το Τμήμα Αθλητισμού, σε συ-

νεργασία με τους διευθυντές των

σχολείων του Δημοτικού Διαμερίσμα-

τος Λαυρίου, διοργάνωσε το σχολικό

πρωτάθλημα χειροσφαίρισης (χάν-

τμπολ) παιδιών τετάρτης δημοτικού. 

Σημαντική για την εύρυθμη και

ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήμα-

τος ήταν η παρουσία των προπονητών,

υπεύθυνων ανάπτυξης της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης

Κων/νου Κότσιρα και Δημήτρη Σκάρ-

λου. Παρών και ο  προϊστάμενος του

Τμήματος Αθλητισμού Πανταζής

Κων/νος.

Σημαντική βοήθεια προσέφερε ο διευ-

θυντής του Κέντρου Υγείας Σταύρος

Παπασταυρόπουλος, για την ασφαλή

διεξαγωγή των αγώνων. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1η θέση: 1ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

2η θέση: 2ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

3η θέση: 3ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

ΑΓΟΡΙΑ

1η θέση: 3ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

2η θέση: 2ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

3η θέση: 1ο Δημ. Σχολείο Λαυρεωτικής

Με το τέλος των αγώνων ανανεώθηκε

το ραντεβού για τις 22 Μαΐου που θα

διεξαχθεί το πρωτάθλημα βόλεϊ των

σχολείων στο Κλειστό Γυμναστήριο

Λαυρίου.

Επίσης, για το Δημοτικό Διαμέρισμα

Κερατέας, θα διεξαχθούν σχολικοί

αγώνες βόλεϊ στις 24 Μαΐου στο Κλει-

στό Γυμναστήριο Κερατέας και στις

30 Μαΐου το σχολικό πρωτάθλημα πο-

δοσφαίρου δημοτικών σχολείων Κε-

ρατέας Κερατέας στο Δημοτικό

Στάδιο Κερατέας.

Εκκλησιαστικοί αθλητικοί αγώνες
Μικρός και Μεγάλος Τελικός Μπάσκετ     

Σχολικό πρωτάθλημα χάντμπολ στο Λαύριο

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος παραδίδει το κύπελο στους νικητές.

Οι εκδηλώσεις Αθλητισμού του Δήμου Παλ-

λήνης 2012 ξεκίνησαν την Παρασκευή 11

Μαϊου, με το τουρνουά τένις που διεξήχθη

στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα και το δη-

μοτικό γήπεδο τένις Παλλήνης έως και την

Κυριακή 13 Μαϊου. Ακολούθησε το τουρ-

νουά – “ALL DAY BASKET”  το Σάββατο και

την Κυριακή επίσης στο 1ο Αθλητικό Κέν-

τρο Γέρακα.

Στο Tουρνουά τένις Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης  έλαβαν μέρος συνολικά 90 παι-

διά από την Παλλήνη, το Γέρακα, την Αρτέ-

μιδα και Ραφήνα  χωρισμένα σε τρεις κατη-

γορίες:

1. κάτω των 12 ετων

2. κάτω των 14 ετών

3. κάτω των 16 ετών         

Νικητές αναδείχθηκαν οι εξής:    

Κορίτσια 12 ετών: 

1η Φλωράκη Αλκμήνη  (Γέρακας)

2η Μαντά Κάτια (Παλλήνη)

3η θέση Χατζηορφανού Ελευθερία (Παλ-

Εκδηλώσεις αθλητισμού στην Παλλήνη

Το έπαθλο της νίκης σηκώνουν τα κορίτσια του
μπάσκετ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης παρακολούθησε τους
αγώνες και απένειμε μετάλλια  στα παδιά.
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Ολοκληρώθηκε το πρω-

τάθλημα της Α2 κατηγο-

ρίας Ανδρών-Γυναικών

και συνεχίστηκε της Β

Εθνικής κατηγορίας επί-

σης Ανδρών – Γυναικών.

Η ομάδα Γυναικών του

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

έχασε με 4-2 από τον

Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005, με 4-1

από τον ΑΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝ,

και με 4-0 από τον ΑΣΕΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ.

Έτσι, με δυο μόνο νίκες

σε όλο το πρωτάθλημα

δεν κατάφερε να διατη-

ρηθεί στην Α2 κατηγορία

και υποβιβάστηκε στην Β

Εθνική.

Αντίθετα, η αντρική

ομάδα ισοβάθμισε στην

1η  θέση με τον ΑΟ ΠΑ-

ΓΩΝΑ, αλλά έχοντας χει-

ρότερο συντελεστή

(έχασε και στον πρώτο

και στο δεύτερο γύρο)

τερμάτισε τελικά στη 2η

και θα διεκδικήσει την

άνοδο στην Α1 κατηγο-

ρία στους αγώνες μπα-

ράζ.

Για την Β κατηγορία η αν-

τρική ομάδα του ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΤΉ έχασε με 4-1

από την ΠΡΟΟΔΟ ΒΟΥ-

ΤΣΑ και 4-0 από την ΠΟΚ

ΕΣΠΕΡΟ.

Για την ίδια κατηγορία η

γυναικεία ομάδα του

ΑΡΗ 2006 έχασε με 4-0

από τον ΑΟ ΚΑΡΕΑ και η

γυναικεία, επίσης, ομάδα

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

έχασε με 4-0 από τον ΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και 4-1 από

το ΡΟΥΦ 80

Ο προπονητής του Πρω-

τέα Βούλας Αλέκος Δά-

γλας επελέγη ως ο νέος

ομοσπονδιακός προπο-

νητής της Εθνικής Ελλά-

δας Γυναικών.  

Κάλεσε δε κοντά του την

αθλήτρια του Πρωτέα

Κατερίνα Σπαθάρου.

Το 1ο Καλοκαιρινό camp

volleyball είναι γεγονός για

το σύλλογο του Α.Ο. Βάρης

“Ο Αναγυρούς”.

Σ’ αυτό μπορούν να συμμε-

τέχουν αγόρια και κορίτσια

από 6 έως 12 ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποι-

ηθεί σε δύο περιόδους:  18 -

22 Ιουνίου (Α’ 5ήμερο) και

25 - 29 Ιουνίου (Β’ 5ήμερο).

Περιλαμβάνει: Εκμάθηση

και βελτίωση ατομικής τε-

χνικής και τακτικής στο

βόλεϋ, ανάλυση video,

αθλητικούς διαγωνισμούς,

παιδαγωγικά παιχνίδια,

αγώνες 3Χ3 και 4Χ4.

Προπονητικά μέσα: Λά-

στιχα, medicine balls, βαρά-

κια 1 κιλ. μπάλες, στεφάνια.

Παρέχονται στα παιδιά

χυμοί και νερό.

Τιμή camp 20 ευρώ ανά πε-

ρίοδο, στο Κλειστό Γυμνα-

στήρφιο Βάρης. Ωρα

προσέλευσης 9 το πρωί και

αναχώρηση 13.00. Υπεύθυ-

νος προπονητής ο Στάικος

Κώστας.

ΤΗΛ. επικοινωνίας:

6948.288.673. 

ΤΗΛ. Γραμματείας 210

9655.475 (καθημερινά 17.00

- 21.00)

Για τη διεξαγωγή του προ-

γράμματος απαιτείται ελά-

χιστη συμμετοχή 10

παιδιών.

1ο Καλοκαιρινό camp volleyball στη Βάρη

Υποβιβάστηκε η γυναικεία

ομάδα του Αρη Βούλας

Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής

Ελλάδας Γυναικών 

ο προπονητής του Πρωτέα Αλέκος Δάγλας

Αθλητικός μήνας στο Λαύριο

«ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» 2012

Πλούσιο και με εξαιρετικά ενδιαφέρον παρουσιάζεται το

πρόγραμμα αθλητικών εκδηλώσεων του αθλητικού ορ-

γανισμού Δήμου Λαυρεωτικής, του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ»

το δίμηνο Μαϊου- Ιουνίου,  με αποκορύφωμα τον αγώνα

δρόμου «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» 2012, που θα διεξαχθεί στις 10

Ιουνίου με αφετηρία τον Ναό του  Ποσειδώνα στο Σού-

νιο και το 12ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστι-

κής που θα λάβει  χώρα  στο κλειστό Γυμναστήριο

Λαυρίου, στις 16 Ιουνίου, στις 7μ.μ.

Με αμείωτο ενδιαφέρον, πολλά καλάθια, rebound  και assists συ-

νεχίστηκε το "δικό" μας NBA και WNBA. Με μεγάλη συμμετοχή

απ' όλη την οικογένεια του Πρωτέα, παίκτες και παίκτριες των

ομάδων του ανδρικού, του εφηβικού και του γυναικείου "σφυρί-

ζουν" πολλά από τα παιχνίδια, εθελοντές και εθελόντριες γονείς

στελεχώνουν και βοηθούν στην γραμματεία και το κυλικείο, και

με τα σουβλάκια να δίνουν ξανά την δικιά τους νοστιμιά στα παι-

χνίδια, οι αγώνες του δεύτερου Σαββατοκύριακου του τουρνουά,

εξελίχτηκαν παράλληλα με το Final Four  με ανάλογη ένταση

προσπάθεια και θέαμα από τους μικρούς αθλητές του Πρωτέα.  

Συνέχεια από τη σελ. 7

Πολλοί πολιτικοί και Συνταγματολό-

γοι διετείνοντο ότι μπορεί να θεωρη-

θεί πως η κυβέρνηση απολαύει της

εμπιστοσύνης της Βουλής, αν λάβει

τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών,

δηλαδή 120 ψήφους. «Αντε, 121»

ισχυρίσθηκε Συνταγματολόγος, αλλά

και τα κόμματα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ,

αρκεί ν’ απουσιάζουν 60 βουλευτές

(το 1/5 των 300). Δηλαδή, κατά την

άποψή τους, μπορούν να σχηματισθεί

Κυβέρνηση μειονοψηφίας με τε-

χνητό οφσάιντ!

Αυτό κατά την άποψή μας είναι απο-

λύτως λανθασμένο διότι:

1ον Καταργεί την “αρχή της δεδη-

λωμένης” εμπιστοσύνης της πλει-

οψηφίας της Βουλής, που

καθιερώθηκε με το “λόγο του θρό-

νου” κατά την έναρξη της α’ συνό-

δου, της Ζ΄' περιόδου της Βουλής, το

1875. Επίτευγμα του Χαρ. Τρικούπη,

με το άρθρο του «τις πταίει;»  θα γυ-

ρίζαμε λοιπόν στους πρώτους χρό-

νους βασιλείας του Γεωργίου του Α’

2ον Καταργεί την παράγραφο 2 του

αρθρου 37 του Σ., που το ‘χουν κυ-

ριολεκτικά κατακρεουργήσει, με

αστήρικτες δικαιολογίες και παράλο-

γους ισχυρισμούς, κατά το δοκούν

και συμφέρον. Το εν λόγω άρθρο ορί-

ζει ρητά πως «Πρωθυπουργός διορί-
ζεται ο αρχηγός του κόμματος το
οποίο διαθέτει στη Βουλή την από-
λυτη πλειοψηφία των εδρών».
“Απόλυτη”, σε αντίθεση με την “σχε-

τική” πλειοψηφία, σημαίνει το 50%

συν μια επί του συνόλου των βου-

λευτών και όχι των “παρόντων”. Αυτή

είναι η “σχετική” πλειοψηφία.

Τούτο είναι απολύτως λογικό γιατί

στηρίζεται στην αρχή της δημοκρα-

τικής λήψης των αποφάσεων. Επί

ήσσονος σημασίας θεμάτων, για πρα-

κτικούς λόγους, γίνεται δεκτή και η

σχετική πλειοψηφία, των παρόντων

δηλαδή.

3. Ο ισχυρισμός αυτών που κατά την

άποψή τους, αρκούσε η σχετική πλει-

οψηφία, περιοριζομένη πάντως στο

κατώτατο όριο των 2/5, στηρίζεται

στο άρθρο 84 του Σ. που λέει ότι «Η
Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπι-
στοσύνη της Βουλής», την οποία

οφείλει να ζητήσει εντός 15θημέρου,

αλλά «μπορεί και να την ζητεί και
οποτεδήποτε άλλοτε». Για ν’ ανανε-

ώσει προφανώς την εμπιστοσύνη

αυτή (άρθρ. 84 παρ. 1). Το άρθρο 84

αναφέρεται κυρίως στην ανανέωση

της εμπιστοσύνης της Βουλής προς

την κυβέρνηση, ως συνόλου (παρ.1)

και στην περίπτωση αυτή προβλέπει

και δικαιολογημένα, τη σχετική πλει-

οψηφία των 2/5 (παρ. 6). Επιπλέον

και σημαντικό είναι ότι το άρθρο αυτό

προβλέπει τη διαδικασία άρσης της

εμπιστοσύνης της Βουλής προς την

Κυβέρνηση ως συνόλου, αλλά και

επιμέρους μελών της (Υπουργούς -

Υφυπουργούς), αλλά η «πρόταση δυ-
σπιστίας γίνεται δεκτή, μόνον αν εγ-
κριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθμού των βουλευτών»
(παρ. 6β).

Περιορίζω αναγκαστικά την ανάλυση,

μη παραλείποντας να τονίσω ότι και ο

αείμνηστος καθηγητής Συνταγματι-

κού Δικαίου Υπουργός στην Κυβέρ-

νηση της μεταπολίτευσης και

εισηγητής της μειοψηφίας για το

Σύνταγμα του 1975, Δημήτρης Τσά-

τσος, έχει την ίδια άποψη προσδί-

δουσα το ανάλογο κύρος σ’ όσα

παραπάνω ισχυρίσθηκα περιληπτικά3. 

1. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ: «Σύστημα Συνταγματικού

και Γενικού Δικαίου», εκδ. Σάκουλα, σελ. 370-

375.

2. Εφημ. Καιροί, 29/6/1874.

3. Δ.Θ. Τσάτσος: “Συνταγματικό Δίκαιο”κ, 1982,

εκδ. Σάκουλα, σελ. 370-375.

Η ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ και η αρχή της πλειοψηφίας
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Αισίως, παρά τα ερωτηματικά, έκλεισε η εκ-

κρεμότητα παραίτησης της αντιπροέδρου

του νομικού προσώπου του Δήμου 3Β «Ορ-

γανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου ΒΒΒ»

(Ο.Α.Π.ΠΑ.Δ.Β.), Αλεξίας Καμμένου που

είχε κατατεθεί εδώ και δύο περίπου μήνες.

Η εκκρεμότητα αυτή πήγε πολύ πίσω τον

Ο.Α.Π.ΠΑ.Δ.Β., αφού η αντιπρόεδρος έκανε

και χρέη προέδρου, μετά την παραίτηση του

τ. δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα.

Η Αλεξία Καμμένου, στις αιτιάσεις της πα-

ραίτησης της είχε αναφερθεί σε πιέσεις που

δέχεται από κύκλους της Δημοτικής Αρχής

αορίστως.

Κάποιοι σύμβουλοι ζήτησαν να μάθουν γι’

αυτές τις πιέσεις, όπως ο Παν. Καπετανέας:

«Μήπως η παραίτησή σας έχει να κάνει με
οικονομικά συμφέροντα; Μήπως βρίσκετε
εμπόδια;» και ο Κ. Πασακυριάκος: «Εχετε
την πεποίθηση ότι το έργο που γινόταν υπο-
νομευόταν από κάπου;»
Παρά τα ερωτηματικά και τα υπονοούμενα

που ετέθησαν και από την ίδια και από κά-

ποιους συμβούλους (Νιτερόπουλος, Δαβά-

κης), το θέμα δεν ξεκαθάρισε όσον αφορά

αυτά. 

Ομως η Αλ. Καμμένου πήρε μία μεγάλη

ηθική ικανοποίηση αφού το έργο της εξή-

ραν όλοι οι σύμβουλοι κυρίως της αντιπολί-

τευσης και της ζήτησαν να μην επιμείνει

στην παραίτησή της.

Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Γρ. Κωνσταν-

τέλλος: “Η κ. Καμμένου εκλήθη να σηκώ-
σει ένα ασήκωτο βάρος στις πλάτες της.
Ιδιαίτερα μετά τη σύγκρουση περί των
αθλητικών που έγινε τον περασμένο Ιούλιο.
Νομίζω δεν μπορεί παρά να τελειώσει με τη
λέξη, Συγχαρητήρια, κάνατε πολύ καλή
δουλειά εσείς και οι συνεργάτες σας. Το
λέω και εγώ  ως αναπληρωματικό μέλος της
επιτροπής που παρακολούθησα το έργο”.
Ολοκληρώνοντας ζήτησε από την Αλ. Καμ-

μένου να μην επιμείνει στην παραίτησή της

και να την ανακαλέσει για να συνεχίσει “την
καλή δουλειά που κάνει μέχρι τώρα στον
οργανισμό».
Ο Κ. Πασακυριάκος επίσης ζήτησε την ανά-

κληση της παραίτησής της, λέγοντας: Εγώ
έχω καταλάβει ότι έχετε πετύχει μία πολύ
σημαντική νίκη, όλο αυτό το διάστημα,
αφού αντισταθήκατε σε πιέσεις και απειλές.
Και εσείς ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει νίκη.
Μη πετάξετε στα σκουπίδια αυτή τη νίκη
κυρία Καμμένου και παρακαλώ να ανακαλέ-
σετε την παραίτησή σας.
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος ήταν ιδιαίτερα

αποκαλυπτικός: «Η κ. Καμμένου, δυστυχώς,
για κάποιους “δεν συνεμορφώθη προς τας
υποδείξεις”. Αρχισαν πιέσεις. Αρχισαν να
την πιέζουν ποιον θα βάλει λογιστή στο νο-
μικό πρόσωπο. Να την πιέζουν απειλώντας
ότι οι αθλητικοί χώροι αυτοί, ενώ προηγου-
μένως τους βγάζαμε σε δημοπρασία, δεν

έχουμε δικαίωμα να τα βγάλουμε. Θα πρέ-
πει να τα δώσουμε στους συλλόγους. 
Παράλληλα κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν στο
Δ.Σ. άρχισαν να ελέγχουν τις όποιες ενέρ-
γειες έκανε η Καμμένου, προκειμένου να
ανακαλύψει μια κόπρο του Αυγεία που ήταν
μέσα στα βιβλία, και πολλές φορές πήγα
εκεί να ψάξουμε να τα βρούμε· και δυστυ-
χώς δεν υπήρχαν χαρτιά. Ψάχναμε από εδώ
έναν φάκελλο από άλλο φάκελλο. Υπήρχαν
αποφάσεις που δεν ήταν πουθενά κατα-
γραμμένες για να μπορέσει να βρει έναν
μπούσουλα. Τί έπρεπε να κάνει; Να απευ-
θυνθεί στη νομική υπηρεσία, που ελέγχεται
από το Δήμαρχο, και να ζητήσει γνωματεύ-
σεις γιατί κινδύνευε να πάει φυλακή. Και
δυστυχώς κ. Πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι,
όχι μόνο δεν είχε βοήθεια· την είχαν αφήσει

στο περίμενε, ενώ ήταν τόσο σοβαρά τα θέ-
ματα. Και μέσα από το συμβούλιο, εν απου-

σία της κάποιοι σύμβουλοι άρχισαν να της
φορτώνουν διάφορα και να καταλήγουν στο
“καλύτερα να το διαλύσουμε”».
Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com

Τέλος η Αλ. Καμμένου, ένιωσε την υποχρέ-

ωση, μετά τη συμπαράσταση που βρήκε από

το σύνολο σχεδόν του Δημοτικού Συμβου-

λίου, να ανακαλέσει την παραίτησή της  και

να ευχαριστήσει τους συμβούλους.

Ευχαρίστησε την Λυδία Αργυροπούλου για

την πολύτιμη βοήθεια που της πρόσφερε

στον οργανισμο και πρότεινε τον Γ. Νιτε-

ρόπουλο για πρόεδρο του Οργανισμού,

πράγμα που υλοποιήθηκε, αφού ψηφίστηκε

ομόφωνα.

«Ναι, δέχθηκα πιέσεις. Νομίζω ότι είναι ξε-

κάθαρο από πολλές τοποθετήσεις εδώ

μέσα ότι κάποια πράγματα πρέπει να καθο-

ριστούν. Δεν είναι ότι δεν κατέθεσα αυτά

που ξέρω, είναι ότι δεν γνωρίζω πολλά

πράγματα ακόμη κι εγώ. Ο,τι γνωρίζω

μπορώ να το καταθέσω ανά πάσα στιγμή»,

κατέληξε. www.ebdomi.com

Στα πλαίσια της συζήτησης για τον

Ο.Α.Π.ΠΑ.Δ.Β. ακούστηκαν και άλλα θέ-

ματα, που ανοίγουν δρόμους για να γίνει

ένας βαθύς και ξεκάθαρος έλεγχος στις κοι-

νόχρηστες και δημοτικές ιδιοκτησίες του

Δήμου, που τις εκμεταλλεύονται είτε με μι-

σθώσεις είτε με παραχωρήσεις.

Στο στοχαστο το Τέννις Καβουρίου

Ανάμεσα στα άλλα και το Τένις Καβουρίου,

μπήκε στο στόχαστρο, από μερικούς συμ-

βούλους, όσον αφορά τα γήπεδα που

αθλούνται τα παιδιά του Συλλόγου “Οι μι-

κροί Ασσοι”, πρόεδρος του οποίου είναι ο

αντιδήμαρχος Δ. Κοντονής.

Ο Δ. Κοντονής, έδωσε εξηγήσεις όσον

αφορά το Σύλλογο ότι: «Ο Ομιλος Αντι-
σφαίρισης Βουλιαγμένης “Μικροί Ασσοι”
είναι ανάμεσα στους 5-6 καλύτερους Ομί-
λους στην Ελλάδα και είναι νόμιμος όσο και
οι άλλοι Ομιλοι της Ελλάδας.
Ο Ομιλος δεν νοικιάζει γήπεδα. Δεν μπο-
ρούμε να νοικιάσουμε γήπεδα. Είναι μόνο
για τα μέλη και τους αθλητές του. Οποιοσ-
δήποτε θέλει να παίξει, που δεν είναι μέλος
του Ομίλου, μπορεί να παίξει δωρεάν. Τα
γήπεδα είναι ανοιχτά όλη την ημέρα μέχρι
τις 10 το βράδυ. 
Υπάρχουν νομικές υπηρεσίες στο Δήμο. Οτι
είναι νόμιμο να ελεγχθεί και ότι δεν είναι να
τιμωρηθεί. Να μην πετάμε φωτοβολίδες...».

Ανοιξαν πολλά θέματα στον Ο.Α.Π.ΠΑ.Δ.Β.

και η νέα διοίκησή του με τον Γ. Νιτερό-

πουλο πρόεδρο και την Αλ. Καμμένου αντι-

πρόεδρο, έχουν πολύ δουλειά να κάνουν,

γιατί ιδιαίτερα στη Βουλιαγμένη υπάρχουν

πολλά ανοιχτά θέματα...

Αννα Μπουζιάνη

Σοβαρότατη καταγγελία έκανε η

Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που αφορά

την υπηρεσία προϋπολογισμού

του Δήμου, η οποία εξαφάνισε

κωδικούς και νούμερα από το Τε-

χνικό Πρόγραμμα, ενώ ήταν ψη-

φισμένα από το Δημοτικό

Συμβούλιο και καταγεγραμμένα.

Τόνισε για το θέμα η Ηλ. Τσιρι-

γώτη: Αφού το Δημ. Συμβούλιο

αποφάσισε για το Τεχνικό Πρό-

γραμμα, εμφανίστηκαν κάποιοι

τους οποίους δεν έχω τη δυνατό-

τητα να κατονομάσω, αλλά θα

μπορούσα με ένα γενικό τρόπο

να πω,  ποιος πέρασε αυτά τα

νούμερα μέσα στον προϋπολογι-

σμό; Το γραφείο προϋπολογισμού

θα μπορούσα να φανταστώ, το

οποίο αγνόησε επιδεικτικά την

απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου και πέρασε ό,τι γούσταρε.

Ο,τι ήθελε. Είχε μια απόφαση του

Δ.Σ. ο οποιοσδήποτε υπάλληλος

και αντί να περάσει το νούμερο

που του έλεγε, πέρασε ότι του

άρεσε». 

Για να γίνει πιο συγκεκριμένη

αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους

κωδικούς και ποσά τα οποία

είχαν εξαφανιστεί από το Τε-

χνικό Πρόγραμμα ενώ υπήρχαν

στην απόφαση του Δ.Σ.

Και χωρίς να αναρωτηθεί κα-
νείς, τόνισε, το φέρνετε σήμερα
να ψηφίσουμε αναμόρφωση του

προϋπολογισμού και να νομιμο-
ποιήσει το Δ.Σ. υπαλλήλους που
κάνουν ό,τι τους γουστάρει!
Εμείς θα αντιστρέψουμε το

ερώτημα: Ποιος άραγε είχε

συμφέρον να “εξαφανίσει” τους

κωδικούς; Τι συμφέρον μπορεί

να είχε ο υπάλληλος να πράξει

κάτι τέτοιο τη στιγμή μάλιστα,

που όταν θα ανακαλυπτόταν θα

μπορούσε να βρεθεί κατηγο-

ρούμενος με κίνδυνο να χάσει

τη δουλειά του;

Μήπως πήρε εντολές από ποιον

και για ποιο λόγο;

Γιατί δεν προχωρήσατε σε ΕΔΕ
κύριε Πανά;
Ευθύνες έριξε στο Δήμαρχο Σπ.

Πανά, η Ηλ. Τσιριγώτη, γιατί δεν

είχε διαβάσει τον προϋπολογι-

σμό όταν τον έφερε προς ψή-

φιση στο Δ.Σ. και γιατί δεν

έκανε έρευνα για το θέμα που

καταγγέλει τονίζοντας  απευθυ-

νόμενη στο Δήμαρχο: πού είναι
κύριε Πανά, η ΕΔΕ που έπρεπε
να έχετε διατάξει προκειμένου
να ελεγχθουν;
Αν αφήσουμε να περάσει ένα
τέτοιο θέμα, χωρίς να ελεγχθεί,
την επόμενη φορά θα μας φέ-
ρουν ό,τι θέλουν...
Ευθύνες έριξε και στην

Aποκεντρωμέν η Διοίκηση ότι

“παρανόμησε” γιατί  το ενέκρινε

ενώ το είδε.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com

Τέλος υπερψηφίστηκε η τροπο-

ποίηση του Τεχνικού Προγράμ-

ματος, με πολλούς συμβούλους

να απέχουν είτε με λευκό, είτε

με παρών με 11 ναί και 10 διά-

φορα αρνητικά και άκυρα.

Αννα Μπουζιάνη

Ανακάλεσε την παραίτησή της η Αλεξία Καμμένου

Παρέμειναν μετέωρα ερωτηματικά 

Αλλοίωσαν απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, υπάλληλοι στα 3Β

κατήγγειλε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη


