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Αν δεν χρησιμοποιείτε τα

μάτια σας για να βλέπετε, θα

τα χρειαστείτε για να κλά-

ψετε...

Ζαν Πολ Σαρτρ

Βέβαιη καταστροφή ή

“αβέβαιη” ελπίδα
αξιολόγηση ψήφου

Όταν ξεκινάς να σκεφθείς, σκέφτεσαι ψύχραιμα, όχι

υπό το κράτος του τρόμου, του θυμού ή του εκβιασμού.

Υπό το κράτος ψυχολογικών και συναισθηματικών πιέ-

σεων δεν αποφασίζεις εσύ. Υποβάλεσαι στη θέληση

αυτών που σε καταπιέζουν ψυχολογικά και εκβιαστικά.

Ας σκεφτούμε λοιπόν νηφάλια, με βάση, τα δεδομένα

στοιχεία. 

Αλλιώς δεν υπάρχει λογικό εξαγόμενο. Αν σε ρωτή-

σουν 2+3 πόσο κάνουν, δεν πετάς σαστισμένος, ένα

νούμερο, στην τύχη. Έχεις τα «δεδο-

μένα» 2 και 3, υπολογίζεις και απαντάς

με σιγουριά. 

Ποιά είναι λοιπόν τα δεδομένα στην

παρούσα πολιτική συγκυρία; 

Από τη μια υφίσταται η βέβαιη κατα-

στροφική πορεία της οικονομίας, η

εξαθλίωση πολύ μεγάλου μέρους του

λαού (1.100.000 επίσημα άνεργοι,

400.000 υποαπασχολούμενοι, απομει-

ωμένες απαλαβές του συνόλου των μι-

σθωτών και συνταξιούχων, 200.000

λουκέτα επιχειρήσεων, με το σύνολο σχεδόν σε προ-

βληματική κατάσταση κλπ.) η Ελλάδα υπό «πτώχευση»,

εκποίηση και υποτέλεια. 

Είναι ή δεν είναι έτσι και χειρότερα. Είναι. Μας αρέσει

αυτό; Το ανεχόμαστε; ΟΧΙ! Με την προϋπόθεση βέβαια,

ότι έχουμε ίχνος ανθρώπινης και εθνικής αξιοπρέπειας. 

Απ’ την άλλη έχουμε την «αβέβαιη» ελπίδα.

Και γεννάται το ερώτημα: Τι επιλέγουμε μεταξύ βέβαιης

και υπαρκτής καταστροφής και αβέβαιης, έστω ελπίδας;

Ασφαλώς το δεύτερο. 

Αφού επιλέγουμε την αβέβαιη, έστω ελπίδα, που για

πολλούς είναι βέβαιη, πρέπει να βοηθήσουμε, στο

μέτρο του δυνατού ο καθένας, στη βεβαιότητα της

πραγματοποίησής της. 
Συνέχεια στη σελ. 2

“Συμμετέχω και προστατεύω την πόλη μου”
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ελάχιστη βοήθεια στο μέτρο του δυνατού συνίσταται στη

συμμετοχή μας αφ’ ενός στην εκλογική διαδικασία και την

επιλογή του κόμματος που δίνει βάσιμα και αξιόπιστα την

ελπίδα αυτή, της ανατροπής της υπάρχουσας καταστροφι-

κής πραγματικότητας και αφ’ ετέρου συμβάλλοντας συνε-

χώς ως συνειδητός και συνεπής πολίτης στην μετατροπή

της ελπίδας σε πραγματικότητα. 

Τα κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή

ενισχύουν το πρώτο κόμμα

Πιό συγκεκριμένα: Με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο, στις

εκλογές της 6ης Μαΐου, τα κόμματα που δεν μπήκαν στη

Βουλή – γιατί πήραν κάτω του 3% - ήρθαν «πρώτο κόμμα».

Έλαβαν συνολικά το 19,04% των ψήφων και μηδέν έδρες.

Ενώ η Ν.Δ. με 18,85% έλαβε, μαζί με το μπόνους(!) 108

έδρες. 

Αν αφαιρέσουμε ένα 8,39% - Οικολόγοι, ΛΑ.Ο.Σ., Μπακο-

γιάννη που προσδοκούσαν βάσιμα να μπούνε στη Βουλή, το

υπόλοιπο 10,65, περισσότερο δηλαδή απ’ όσα έλαβε ο Π.

Καμμένος, κυριολεκτικά πέταξαν την ψήφο τους. Δηλαδή πε-

ρισσότεροι από 725 χιλιάδες συμπολίτες μας που ήταν σχε-

δόν στο σύνολό τους αντιμνημονιακοί ενίσχυσαν άθελά

τους, αλλά με ευθύνη τους τα κόμματα που μπήκαν στη

Βουλή και ιδίως τη Ν.Δ. που ψήφισε και στήριξε το μνημόνιο.

«Ψήφισαν» ενάντια στη θέλησή τους, ενάντια στο θυμό τους·

ψήφισαν δηλαδή «μνημονιακά», ως προς το αποτέλεσμα. Και

ως γνωστόν, το αποτέλεσμα μετράει. Ας το ξανασκεφθούν.

Βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη πήδησε στη σωσίβια λέμβο

της Ν.Δ. που της πρόσφερε ο Αντώνης Σαμαράς  - με πρώτου

βαθμού σκέψη και περίσσια απερισκεψία – και σώθηκε!

Απ’ την άλλη οι «Οικολόγοι Πράσινοι», δεν θέλησαν να ενι-

σχύσουν την ιδεολογία τους, συνεργαζόμενοι μ’ ένα αντι-

μνημονιακό, οικολογικό αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, αλλά

προτίμησαν να ξανακατέβουν αυτόνομα, φοβούμενοι προ-

φανώς μην αποροφηθούν ή (και) μη χάσουν την επιδότηση,

αν βέβαια λάβουν άνω του 1,5%, πράγμα αμφίβολο. 

Ο Καρατζαφέρης, παρ’ όλες τις αποστασίες – για κάποιες το

γνωρίζαμε από το 2007 – θα κατέβει αυτόνομα, ελπίζοντας

στην συμπάθεια των παλιών του ψηφοφόρων, που αποστρέ-

φονται τις προδοσίες και ίσως τα καταφέρει, όπως θα τα κα-

ταφέρει πιθανότατα κι ο Μάνος, μετά την από κοινού κάθοδο

με το φαινόμενο «Τζήμερος».

Αυτά να τα σκεφθούν οι 900 χιλιάδες ψηφοφόροι που ψήφι-

σαν αντιμνημονιακά, αλλά αναποτελεσματικά μικρά κόμματα,

που έμειναν εκτός Βουλής, διορθώνοντας την ψήφο τους και

συνετίζοντας τους φερέλπιδες, φιλόδοξους αγωνιστές αρ-

χηγούς τους. (Για μερικούς εντός εισαγωγικών και το ουσια-

στικό και το επίθετο).

Δεν είναι όμως μόνο αυτοί που ψήφισαν πολύ μικρά, εκτός

Βουλής, κόμματα· είναι και τα λευκά και τα άκυρα (2,36%).

Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος είναι

αυτοί που από αδιαφορία ή άρνηση, δεν πήγαν να ψηφίσουν.

Η αποχή. 

Η αποχή έφτασε το 34,90%! 3.472.340 ψήφοι πεταμένοι.

Άχρηστοι· χωρίς χρήση του δικαιώματος διαμόρφωσης του

αποτελέσματος και κατά συνέπεια της πολιτικής της χώρας,

που τους ενδιαφέρει άμεσα. Άφησαν άλλους ν’ αποφασί-

σουν γι’ αυτούς. Όχι απράγμονες, αλλά αχρείοι, κατά την έκ-

φραση του Θουκυδίδη. 

Αν θεωρήσουμε ως φυσιολογική αποχή το 18-20%, όπως έχω

αναλύσει σε παλαιότερο άρθρο μου, το υπόλοιπο 15% των

εγγεγραμμένων, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι – άν-

θρωποι που, ασφαλώς, δεν είναι, κατά το πλείστον, υπέρμα-

χοι της ένδειας του λαού και της υποτέλειας της Ελλάδας –

1.500.000 Έλληνες ψηφοφόροι άφησαν τη χώρα να οδηγηθεί

στην ακυβερνησία, στην αμφισβήτηση της θέλησης του Ελ-

ληνικού λαού, στη βαρωνεία του νεοφιλελευθερισμού και

στην αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής δυνατότητας της

χώρας. Αυτοί οι 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι, επέτρεψαν στο

25%1 των εγγεγραμμένων να διεκδικούν την νομιμοποίηση

της φοβικής και υποτακτικής επιλογής τους, να υποταχθεί η

Ελλάδα και να εξαθλιωθεί ο λαός της. 

Συνοπτικά: Οι απέχοντες, (μαζί με τα λευκά και άκυρα) και οι

επιλέγοντες πολύ μικρά κόμματα (κάτω του 2%) επωμίζον-

ται τεράστιες ευθύνες απέναντι στο λαό και στην πατρίδα.

Και βέβαια, απέναντι στους εαυτούς τους και το μέλλον των

παιδιών τους.

Κλείνοντας επιστρέφω στο εισαγωγικό του άρθρου αυτού. 

Ο τρόμος είναι πολύ κακός συντελεστής για την κρίση.

Η ενορχηστρωμένη τρομοκρατία που ασκείται στο εκλογικό

σώμα, από ξένους παράγοντες, από τα ΜΜΕ και μερίδα του

πολιτικού κόσμου της χώρας μας – του χώρου που υπέστη

συντριβή στις εκλογές της 6ης Μαΐου – με σκοπό να περι-

σωθούν αυτοί, οι πολιτικοί φορείς που εκπροσωπούν και τα

συμφέροντα που υπηρετούν, είναι ανυπόστατη και απαρά-

δεκτη. Είναι ακόμη και ποινικά κολάσιμη (άρθρο 162 Π.Κ.),

για τους εγχώριους τρομοκράτες. 

Ομιλώ για το τρομοκρατικό δίλημμα «Ευρώ ή Δραχμή». «Αν
βγει ο Τσίπρας, θα γυρίσουμε στη δραχμή», λένε...

Ε, αυτό είναι ψευδές, ψευδέστατο, ανυπόστατο, τρομοκρα-

τικό! Επιτέλους! Μην παίζουν «εν ού παικτοίς» και οι ντόπιοι

και οι ξένοι ηγέτες. Και μόνο γι’ αυτό το λόγο είναι ανάξιοι

της ύψιστης αυτής ιδιότητας.

Παίζουν με το Ευρωπαϊκό νόμισμα, με το τραπεζικό σύστημα,

με την οικονομία των χωρών.  Και μ’ αυτά τα πράγματα δεν πρέ-

πει να παίζουμε, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, χάριν κομ-

ματικών και προσωπικών οφελημάτων, ακόμη και ευκαιριακού

πλουτισμού και αλλότριων τυχοδιοκτικών συμφεροντων.

Πουθενά, ποτέ ο Τσίπρας δεν μίλησε για έξοδο απ’ το ευρώ,

ως πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και δεν δικαιούται κανείς να

τον ετεροκαθορίζει. 

Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι πολιτικοί καθορίζονται από τα

λεγόμενά τους και τις πράξεις τους. 

Η απόπειρα ετεροκαθορισμού των αντιπάλων είναι ευτελής

πολιτική. Είναι πρόστυχη2 πολιτική. 

Και για να εκφράσω και την προσωπική μου άποψη, τάσσομαι

υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενωσης των λαών και της κοινωνικής

αλληλεγγύης και όχι βέβαια των χρηματοπιστωτικών λαμό-

γιων και των τοκογλύφων δανειστών. 

Είμαι υπέρ του ευρώ ως κοινού νομίσματος, αλλά δεν θα μας

«πηδήξουν» κιόλας, χάριν δήθεν αυτού...

――――――――――

1. Το 37% που έλαβαν τα «μνημονιακά» κόμματα μικρά και μεγάλα, υπολο-

γίζεται επί των εγκύρων 6,8 εκατομμυρίων ψηφοδελτίων. Το 25% βγαίνει με

αναγωγή στους εγγεγραμμένους, μείον 20% «φυσιολογική» αποχή. 

2. Ευτελής, ασήμαντη, ανέντιμη, αλλά και χυδαία. Λεξ. Μπαμπινιώτη. 

Βέβαιη καταστροφή ή “αβέβαιη” ελπίδα

Κίνδυνος για οδηγούς από έργα
στην οδό Μαρώτη Σελ. 3

Κοινωνικό ιατρείο στα 3Β Σελ. 6

Περί Πυθαγόρα (μέρος τρίτο)

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Λιλή Μαρούλη: η Εθελόντρια
αδελφή Ερυθρού Σταυρού Σελ. 9

Ερχεται η συντέλεια του κόσμου!
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εύκολα θύματα οι ποδηλατι-
στές... Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 14

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμου Κρωπίας Σελ. 12

Δεν συμμετέχει στις ερχόμενες
εκλογές το ΕΠΑΜ Σελ. 15

Ανακύκλωση σχολικών ειδών Σελ. 31

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β 

συνεδριάζει για την παραλία

Δημόσια Ανοικτή-Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  θα

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Μαϊου στις 8μ.μ. για συ-

ζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη απόφασης που

αφορά την δικαστική αντιμετώπιση, εκ μέρους του

Δήμου, των δικών που εκκρεμούν με την «Μετοχική Εται-

ρεία Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β).

2. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των θεμάτων

της παραλιακής ζώνης του Δήμου και τον καθορισμό προ-

γράμματος δράσης και της συνολικής πρότασης του

Δήμου, μετά την απόρριψη της πρότασης της ΕΤΑ (μνη-

μόνιο).
(Το θέμα έρχεται μετά από αίτημα το οποίο υπογράφεται από 14

Δημοτικούς Συμβούλους).
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Με προσωρινή αναστολή εκτελέσεως έργων, «πάσης

φύσεως υλικών ενεργειών», για την ανάπλαση της

παραλίας του Μεγάλου Καβουρίου διέταξε το Διοι-

κητικό Εφετείο Πειραιά, με απόφασή του που δημο-

σιεύθηκε προχθές 24 Μαΐου.

Ο «ΧΡΗΣΜΟΣ» λύθηκε

Έτσι, το ακυρωτικό Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου

Πειραιά, έλυσε ξεκάθαρα το «χρησμό» που είχε δια-

τυπώσει με προγενέστερη (7/5/12) απόφασή του το

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Και λέμε «χρη-

σμό», γιατί όπως είχαμε γράψει αναλυτικά στην «7η»

(φ.733 της 12/5), το Πρωτοδικείο είχε κάνει εν μέρει

δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συλλό-

γου Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης και κατοίκων,

απαγορεύοντας μόνο την χρήση «βαρέων μηχανημά-

των». Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο εργολάβος να

κάνει αυθαίρετη ερμηνεία του ανύπαρκτου, κατά το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, όρου και να συνεχίσει τις

εργασίες. 

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε σάλος στις διαπλεκό-

μενες υπηρεσίες και αγανάκτηση των περιοίκων.

Οι κάτοικοι, ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ο Σύλ-

λογος Περιβάλλοντος και ο Πρόεδρός του, δικηγό-

ρος Παύλος Καταφυγιώτης, προσέφυγαν άμεσα στο

Εφετείο με αποτέλεσμα να δικαιωθούν και να πετύ-

χουν, όπως προείπαμε, την αναστολή «πάσης φύ-

σεως» ενεργειών του Δήμου και του εργολάβου, στο

εν λόγω έργο. 

Έτσι, η “καλή νεράιδα” του δάσους” Κατερίνα Πα-

λούμπη, έβαλε το “ραβδάκι” της και σταμάτησε το

βίαιο κόψιμο των ριζών των δέντρων και την κατα-

στροφή της θαμνώδους βλάστησης.

Σ.Σ.: Βέβαια, ο χώρος έχει γίνει εργοτάξιο και μπαί-

νουμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Ετσι θα ταλαιπω-

ρηθούν άπαντες· λουόμενοι, όμοροι κάτοικοι και

εργολάβος, από παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής

και καθυστερημένες δικαστικές αποφάσεις...

Αναστολή εκτέλεσης, «πάσης φύσεως υλικών ενεργειών»,

αποφάσισε το Δικαστήριο για τα έργα στο Καβούρι

Κίνδυνος για τους εποχούμενους τα έργα 

στην οδό Μαρώτη στη Βάρη

Κάτοικοι μας ειδοποίησαν ότι τα έργα στην οδό Μαρώτη στη Βάρη, δεν διαθέ-

τουν επαρκή σήμανση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οδηγοί να πέσουν μέσα

στα χαντάκια με το αυτοκίνητό τους. Το σημείο το επισκεφθήκαμε, εξ’ ου και οι

φωτογραφίες. Βέβαια υπάρχει σήμανση που λέει ότι η οδός είναι κλειστή, αλλά

τα αυτοκίνητα πάνε κι έρχονται. Για κάποιον που δεν γνωρίζει τους δρόμους, δεν

καταλαβαίνει ίσως το σημείωμα ότι η προσπέλαση αφορά μόνο προς την οδό Φλέ-

μιγκ. Ιδιαίτερα τη νύχτα η διέλευση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Θα πρέπει να

επιληφθεί ο Δήμος.
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ECOSHOP

εγκαίνια

Στο EcoShop θα βρείτε

όλων των ειδών τα βιολο-

γικά προϊόντα: Φρούτα και

Λαχανικά, Δημητριακά, Τυ-

ποποιημένα Τρόφιμα, Γα-

λακτοκομικά, Αλλαντικά,

Ψάρι και Κρέας, Γλυκά,

Παγωτά, Προϊόντα χωρίς

Γλουτένη, Συμπληρώματα

Διατροφής, Βότανα, Καλ-

λυντικά, Απορρυπαντικά.

Το Ecoshop που βρίσκεται

στην Ηλιούπολη (Πρωτό-

παπα 12, τηλ. 210 9613

310, εγκαινιάζεται το Σάβ-

βατο 26 Μαϊου στις 7.30 

Θα μας βρείτε στην Ηλιού-

πολη, Πλατεία 28ης Οκτω-

βρίου και Πρωτόπαπα 12

(στην αρχή της ανηφόρας

για Καρέα).

Προσωπική πρόσκληση

απευθύνει ο Αντιδήμαρχος

των 3Β Νίκος Ζαχαράτος

για τα εγκαίνια, αφού η

επιχείρηση ανήκει στην οι-

κογένειά του.

«Η Κυρία με τα Μαύρα»
παρουσίαση βιβλίου

Την Κυριακή 27 Μαïου,

στις 12 το μεσημέρι, στο

Κτήμα Βασιλείου, στο

Κορωπί, θα γίνει η παρου-

σίαση του βιβλίου «Η
Κυρία με τα Μαύρα» (Η

βιογραφία της Πηνελό-

πης Δέλτα) της Μίτσης

Πικραμένου και των Εκ-

δόσεων Τετράγωνο.

«Σμύρνη συγγνώμη»
παρουσίαση βιβλίου

Στα πλαίσια των πολιτιστικών

εκδηλώσεων του Δήμου 3Β, θα

παρουσιάσουν το βιβλίου του

Θεόδωρου Δεύτου με τίτλο

«Σμύρνη συγγνώμη», την Τε-

τάρτη 6 Ιουνίου, 8μ.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” (δίπλα από το

Δημαρχείο στη Βούλα).

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων  που ορ-

γανώνει ο Δήμος 3Β σε συνεργασία με τα Σχολεία

του και άλλους πολιτιστικούς φορείς έχει προγραμ-

ματίσει εκδηλώσεις με θέατρο, χορό, μουσική, παρά-

δοση.

Ετσι την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην αίθουσα “Ιωνία”

(παραλιακή λεωφόρος δίπλα από το Δημαρχείο) στη

Βούλα, στις 8μ.μ. θα δοθεί παράσταση με θέατρο και

χορό από το ΚΔΑΠ του Δήμου.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”

θα δοθεί η παράσταση “Αγγέλα Παπάζογλου” με την

Αννα Βαγενά.

Το Σάββατο 16 Ιουνίου στις 9μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” θα δοθεί η θεατρική παράσταση “Σαιξπηρ τα
πάντα όλα” με την θεατρική Ομάδα Αργυρούπολης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα 3Β

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ στην

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Την Παρασκευη 1 Ιουνίου η ποδηλατοβόλτα θα έχει

και πολιτιστκό περιεχόμενο, αφού οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ

ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλα-

σία στην Ακαδημία Πλάτωνος. 
Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ στη

Βούλα, 8.30μ.μ. και θα  ακολουθήσουμε την διαδρομή παρα-

λιακή λεωφόρος- Πρ. Πέτρου-Λ. Βουλιαγμένης-Στύλοι Ολυμ-

πίου Διός-Αμαλίας Σύνταγμα- Πανεπιστημίου – Ομόνοια -Αγ.

Κων/ου- Πλ.Καραϊσκάκη- Κωνσταντινουπόλεως- Ακαδημία

Πλάτωνος. 

Εκεί θα μιλήσουν για την ιστορική σημασία της περιο-

χής και μετά στο Συνεργατικό Καφενείο.... 

Υπεύθ.ενημέρωσης Λήδα Βασιλειάδου 6937513934

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 Βε-

νετσιάνικο κάστρο, στον Φοινικούντα

Πεζοπορία σε μία μοναδικού φυσικού κάλους περιοχή,

έναν κρυφό παράδεισο με 15 λίμνες, πλούσια βλά-

στηση, καταρράκτες και φαράγγια.

Δηλώσεις συμμετοχής (έως 28/5/2012 )

Μαρία Κορομηλά: 2108991145  -  6940308757

Email : ena.drasi@gmail.com



"Τροβατόρε"

του Βέρντι 
Προνομιακές τιμές

για τους κατοίκους

του Δήμου Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης προ-

έβη σε συνεννόηση με την

Εθνική Λυρική Σκηνή και

εξασφάλισε την δυνατό-

τητα παρακολούθησης

της Όπερα «Τροβατόρε»

του Τζουζέπε Βέρντι σε

προνομιακές τιμές (με έκ-

πτωση εως και 35%).
Είναι μια μεγάλη παραγωγή

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

η οποία παρουσιάζεται στο

πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-

νών και έχει να παρουσιαστεί

στο Ηρώδειο τριάντα χρόνια,

από το καλοκαίρι του 1982.

Οι τιμές των εισιτηρίων

κυμαίνονται από 45 έως

και 15 (σπουδαστικό) €.

Οι παραστάσεις έχουν

ορισθεί για 10,12,13 &14

Ιουνίου στο Ωδείου Ηρώ-

δου του Αττικού, Ώρα :

21:00μμ.

Πληροφορίες και κρατή-

σεις θέσεων στο τμήμα

ομαδικών κρατήσεων της

Λυρικής Σκηνής, κα Πανά-

γου στα τηλέφωνα: 210

3711342 και 210 3711200

έως 229 και e-mail:

panagou@nationalopera.g.

Οι κρατήσεις θα γίνονται

ονομαστικά, αναφέροντας

τον Δήμο Παλλήνης.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ανακαλύψτε την

τέχνη του πηλού

στο Κορωπί

Την Κυριακή 3 Ιουνίου, στην Πλατεία Ελευθερίας από

τις 11 το πρωί (απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας),

διακεκριμένοι κεραμίστες από τον Βόλο, το Μαρούσι, το

Μαρκόπουλο, το Κορωπί θα κάνουν επιδείξεις διαφόρων

τεχνοτροπιών. Στη συνέχεια οι κεραμίστες μαζί με το

κοινό θα δημιουργήσουν κεραμικά. Ειδικός φούρνος θα

«ψήσει» τις κεραμικές δημιουργίες κεραμιστών και δη-

μοτών, που θα συμμετέχουν. 

Το απόγευμα 19:00, θα

συνεχιστεί η εκδήλωση,

στο αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου (Β. Κωνσταντί-

νου 47) με ομιλίες της

Κερασίας Ντούνη, Αρχαι-

ολόγου και της Αγγελικής

Τσεβά, Κεραμίστριας-Ζω-

γράφου. Τέλος από τις

18:00 έως 20:00, θα λει-

τουργεί, στο Ισόγειο του

Δημαρχείου Κρωπίας, έκ-

θεση Καλλιτεχνών Κερα-

μιστών που δεν ζουν πια.

Ειδικότερα θα παρουσια-

στούν έργα των, Ιωάννη
Ιωάννου, Ζήση Αφαιρημ, Μάνου Δάνου, Σωτήρη Κων-
σταντή, Περδικούρη Νίκου, Τριανταφυλλίδου Ήρας. Τα

έργα που θα εκτεθούν, ανήκουν στην συλλογή του Μου-

σείου «Αγγελικής Τσεβά.».

Το Πρόγραμμα

11.00 π.μ. : Έναρξη

11.30 π.μ. :Καλωσόρισμα Εθελοντών Καλλιτεχνών

11.45 π.μ.: Ελάτε να γνωρίσετε την τέχνη του πηλού

κοντά σε γνωστούς κεραμίστες.

19.00 μ.μ.: Ομιλίες στην αίθουσα του Δημαρχείου. 

19.45 μ.μ. : Απονομή τιμητικών διπλωμάτων συμμετοχής

“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.

Τιμώντας το συγγραφέα Αύγουστο Στρίντμπεργκ, το

Φεστιβαλ Αθηνών παρουσιάζει το θεατρικό του έργο

“Δεσποινίας Τζούλια”, 10 & 11 Ιουνίου, ώρα 9μ.μ.,

Πειραιώς 260, Κτίριο Δ.

«Αναζητώντας τη «μορφή του νέου περιεχομένου, το

νέο κρασί που θα τινάξει τα παλιά μπουκάλια», ο Αύ-

γουστος Στρίντμπεργκ γράφει τη Δεσποινίδα Τζού-
λια (1888) και προκαλεί σκάνδαλο, εστιάζοντας στη

σαρκοβόρα πάλη ανάμεσα σε δύο τάξεις, δύο φύλα,

δύο ψυχισμούς.

Τη σημερινή προσέγγιση του έργου υπογράφει ο τολ-

μηρός Δημήτρης Λιγνάδης. Η Στεφανία Γουλιώτη και

ο σκηνοθέτης ερμηνεύουν τους ρόλους της αβυσσα-

λέας σχέσης Τζούλιας-Ζαν, με τη Μαρία Πρωτό-

παππα στον αινιγματικό

ρόλο της Κριστίν, σε μια

παράσταση που αποτελεί

τη συμβολή του Φεστιβάλ

Αθηνών στην επέτειο των

εκατό χρόνων από το θά-

νατο του συγγραφέα.

Μετάφραση 

Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Διασκευή – Σκηνοθεσία 

Δημήτρης Λιγνάδης

Σκηνικά – Κοστούμια 

Εύα Νάθενα

Φωτισμοί : 

Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική : Ηρώ

Venice Baroque Orchestra

Η Ολυμπιάδα
Το λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο “Ολυμπιάδα” θα έχουν

την τύχη να παρακολουθήσουν, στις 8 Ιουνίου και ώρα

21:00, στη  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Λεωφόρος Συγ-

γρού 107-109, Αθήνα), όσοι εξασφαλίσουν εγκαίρως εισι-

τήρια.

Εξυμνώντας τα αγνά ιδεώδη του Ολυμπισμού, της ανιδιο-

τελούς φιλίας και της ερωτικής αφοσίωσης, το λιμπρέτο

του Πιέτρο Μεταστάζιο για την Ολυμπιάδα αποδείχτηκε

χρυσωρυχείο για τη θεατρική «πιάτσα» του 18ου αιώνα.

Μια διεθνής παραγωγή που θα κορυφωθεί με τη δισκογρα-

φική κυκλοφορία του έργου, η κορυφαία Venice Baroque

Orchestra με επικεφαλής τον τσεμπαλίστα Μάρκελλο Χρυ-

σικόπουλο αναβιώνουν την ιστορική φόρμα του pasticcio

παρουσιάζοντας την Ολυμπιάδα ως συρραφή από άριες 16

(!) γνωστών και άγνωστων συνθετών -ένα μουσικό πανό-

ραμα της Ευρώπης του μπαρόκ και του πρώιμου κλασικι-

σμού.

Στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους 

Φεστιβάλ Αθηνών

Δεσποινίς Τζούλια
Αύγουστου Στρίντμπεργκ

ART GALLERY
CAFÉ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866
info@artgallerycafe.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

Ρομπερτ Ουίλιαμς, Γιώργος

Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορν-

τανέλλι. Τιμή εισόδου €10,

9.00μμ
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Ενόψει της επερχόμενης καλο-

καιρινής περιόδου, η Δημοτική

Αρχή θα ήθελε να ενημερώσει

τους κατοίκους για τα παρακάτω: 

Λόγω της δυσμενέστατης οικονο-

μικής συγκυρίας, δεν έχει και δεν

πρόκειται να εγκριθεί από την

Κεντρική Διοίκηση καμία  πρόσ-

ληψη εποχιακού προσωπικού κα-

θαριότητας κατά τη συνήθη

πρακτική των προηγουμένων χρό-

νων. Οι υπηρεσίες καθαριότητας

του Δήμου καταβάλουν τιτάνιες

προσπάθειες για να κρατήσουν

την πόλη καθαρή, οι ελλείψεις

όμως σε προσωπικό είναι τερά-

στιες. 

Στα πλαίσια της προστασίας του

περιβάλλοντος και της ποιότητας

ζωής των κατοίκων, ο Δήμος

απευθύνεται σε όλους τους Δη-

μότες ξεχωριστά και ζητάει την

περαιτέρω ενεργοποίηση και

ευαισθητοποίησή τους για να

βοηθήσουν αποτελεσματικά τις

Υπηρεσίες καθαριότητας. 

Παρακαλούμε τους πολίτες να

συνδράμουν με την προσοχή τους

και τη φροντίδα τους στην καθα-

ριότητα της πόλης μας. Για τους

λόγους αυτούς, οι πολίτες παρα-

καλούνται να μην αφήνουν ογ-

κώδη αντικείμενα ή υπολείμματα

καθαρισμού βλάστησης στους

κοινόχρηστους χώρους, να μην

ρίχνουν μικροαντικείμενα στους

δρόμους και να συσκευάζουν τα

σκουπίδια σε γερές σακούλες,

καλά δεμένες και να τις τοποθε-

τούν τις βραδινές ώρες (22.00-

24.00) – μέσα στους κάδους

απορριμμάτων.

Φέτος, περισσότερο από κάθε

άλλη χρονιά, η ενεργοποίηση των

κατοίκων είναι απαραίτητη ώστε

να διατηρήσουμε την πόλη μας

καθαρή. Η ενεργή συμμετοχή των

δημοτών είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κός παράγοντας για τη διαφύ-

λαξη της καθαριότητας και του

πολύτιμου πρασίνου της πόλης

μας. 

Όλοι μαζί μπορούμε. Η συμμε-

τοχή σας είναι απόδειξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΣ 

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, ανταποκρι-

νόμενος στις δυσκολίες

που περνά ένα σημαντικό

κομμάτι των πολιτών προ-

χωρά στη λειτουργία του

Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρ-

μακείου, που θα προσφέρει

τις υπηρεσίες του σε πολί-

τες που πλήττονται από την

οικονομική κρίση και κατοι-

κούν μόνιμα ή προσωρινά

στις πόλεις του.

Η λειτουργία του Κοινωνι-

κού Ιατρείου – Φαρμακείου

θα στηριχτεί αποκλειστικά

στην εθελοντική εργασία

εργαζομένων στον τομέα

της Υγείας και Πρόνοιας

(γιατρών, φαρμακοποιών,

νοσηλευτών, κοινωνικών

λειτουργών κ.α.) καθώς και

όσων πολιτών θα ήθελαν να

βοηθήσουν σε τομείς όπως

η γραμματειακή υποστή-

ριξη. 

«Είμαστε βέβαιοι ότι η προ-

σπάθειά μας θα αγκαλιαστεί

από όλους τους πολίτες και

τους φορείς του τόπου μας.

Ιδιαίτερα προσδοκούμε στη

στενή συνεργασία και βοή-

θεια με τον κάθε γιατρό και

φαρμακοποιό  της περιοχής

μας, που εργάζεται είτε

ιδιωτικά είτε στο Ε.Σ.Υ. στο

βαθμό που νοιώθει ο ίδιος

ότι μπορεί να προσφέρει

στην κοινή προσπάθεια»,

επισημαίνει στο σημείωμά

του ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς.

Οσοι θα ήθελαν να στηρί-

ξουν την πρωτοβουλία

αυτή, θα πρέπει να υποβά-

λουν αίτηση συμμετοχής,

στα γραφεία της Κοινωνι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου,

(Αγ. Ιωάννου 1), κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες,

προκειμένου να καταγρα-

φούν στο μητρώο εθελον-

τών.

Βιώνοντας τις  κοινωνικές

συνθήκες που διαμορφώ-

νονται λόγω της οικονομι-

κής κρίσης, γίνεται

επιτακτική η ανάγκη της

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τηλ. επικ: 2132020113 και

2132020119

Πληροφορίες: Αδαμαντία

Νικολάου και Ιωάννα Χα-

τζάτογλου.

Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη επι-

χείρηση καθαρισμού «Let’s do it!

GREECE», του ανατολικού μετώπου

της παραλιακής ζώνης του Πόρτο

Ράφτη στα τέλη Απριλίου, ο Δήμος

Μαρκοπούλου και ο «Μεσογειακός Σύν-

δεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων

Χελώνων» (MEDASSET), καλούν όλους

τους δημότες στην εκστρατεία καθαρι-

σμού, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης «Πάρε Μέρος και

Καθάρισες», την Τετάρτη 30 Μαΐου και

ώρα 10 το πρωί, στον Υγρότοπο Βραυ-

ρώνας.

Σκοπός της εκστρατείας, που διοργα-

νώνει η MEDASSET, με την υποστήριξη

του Περιβαλλοντικού Προγράμματος

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(UNEP/MAP), είναι η διάδοση του μη-

νύματος για την προστασία των ακτών

και των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού

για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων

στην θαλάσσια ζωή και η ενίσχυση του

εθελοντισμού στην πράξη.

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση της ενερ-

γούς συμμετοχής όλων των πολιτών,

γιατί το περιβάλλον μας χρειάζεται

όλους, από τον μικρότερο ως τον μεγα-

λύτερο.

Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας,

για να αφυπνίσουμε συνειδήσεις και να

μετατρέψουμε μικρές αλλά αποτελε-

σματικές ενέργειες και σωστές συνή-

θειες, σε γιγαντιαίο όφελος, για το

περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ
Τετάρτη 30 Μαΐου, 10 το πρωί, στον Υγρότοπο Βραυρώνας

Δωρεάν Μαθήματα
computer

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» συνεχίζοντας την κοι-

νωνική προσφορά του και στον τομέα της επιμόρφωσης,

υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ.

Η συνεργασία αυτή έχει σκοπό την Προώθηση του Εθελον-

τισμού δια μέσου κοινών δράσεων, τη Διάδοση και την Ανά-

πτυξη της Δια Βίου Μάθησης, τη Στήριξη της Απασχόλησης

και την Ενίσχυση των Άνεργων συμπολιτών μας.

Στα πλαίσια αυτά ξεκινάει το Μεγάλο Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΓΙΝΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΣ». 

Η πρώτη θεματική του Προγράμματος αφορά την Κατάρ-

τιση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την από-

κτηση Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

της VELLUM CAMBRIDGE. Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη

βαρύτητα στους άνεργους.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται ταχύρυθμα:

1) Internet  (8 ώρες)   2) Word (10 ώρες)   3) Excel (10 ώρες)   

Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρό-

γραμμα, είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για

τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ αλλά και  επιβάλλεται από

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ανά-

λογα με τη θέση εργασίας) όπως στο Πρόγραμμα Κοινω-

φελούς Εργασίας κ.α.

Η κατάρτιση θα διεξαχθεί από αξιόλογους εισηγητές – επι-

μορφωτές με εμπειρία και τεχνογνωσία στα αντικείμενα τους.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 27 Μαΐου στο 210 - 9657957

Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου -

Φαρμακείου στο Δήμο 3Β

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Εχετε δάνεια και 

δυσκολεύεστε;
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΑΙΓ-

ΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ καλεί συμπολίτες που

έχουν πάρει οποιουδήποτε είδους τραπεζικό δάνειο (περι-

λαμβανομένων πιστωτικών καρτών) και δυσκολεύονται ή

αδυνατούν να το πληρώσουν, να έλθουν στην επόμενη Συ-

νέλευση της Πρωτοβουλίας, την ΠΕΜΠΤΗ 31 Μάη, στις

6:30 μμ, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Βούλα) - αίθουσα συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944652699

ΣΥΡΙΖΑ: Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο

Τ.Ε. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τοπική Επιτροπή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλα τα

μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό

Μέτωπο στη 2η Ανοιχτή Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΗ, ώρα 8:00 μμ,

στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (οδός Ζεφύρου 2 - Πάρκο Εθνικής Αν-

τίστασης, Βούλα).
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Ο Πρωθυπουργός πρέπει

να είναι εκλεγμένος 

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
sine nobilita

Στο εισαγωγικό της στήλης («7η» φ. 734 19/5/12) ανέ-

τρεχα στο Νέστορα του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σα-

ρίπολο, για να αιτιολογήσω την ανάγκη καθιερώσεως μιας

στήλης που ν’ ασχολείται με το θεμελιώδη νόμο του Κρά-

τους, το Νόμο των νόμων. Ο Σαρίπολος στο σύγγραμμά

του, έλεγε ότι το Συνταγματικό Δίκαιο δεν αφορά μόνο

τους νομικούς, αλλά και τους λαούς, κυρίως, θα πρό-

σθετα. 

Στο προηγούμενο φύλλο καταπιαστήκαμε με τη «δεδη-

λωμένη», λόγω επικαιρότητας, πράγμα που, αν χρειαστεί

όπως και σήμερα, θα κάνουμε και στο μέλλον. 

Σκοπός μου είναι να παρουσιάσω ένα – ένα τα άρθρα του

«Σ», τουλάχιστον στο βαθμό που ενδιαφέρουν τους πο-

λίτες, όσο γίνεται πιο εκλαϊκευμένα. 

Στο παρόν θ’ αναφερθούμε ξανά, συνοπτικά στην νομι-

μότητα ή μη εξω-κοινοβουλευτικού Πρωθυπουργού. Το

θέμα δεν είναι «θεωρητικό». Είναι καθαρά πρακτικό: Αν

η τ. Κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν παράνομη συνταγμα-

τικά, οι πράξεις της είναι ανυπόστατες. 

Και πράξεις της κυβέρνησης αυτής είναι το μνημόνιο 2,

οι όροι της 2ης δανειακής σύμβασης και οι αντιεργατικοί

νόμοι. Θα προσπαθήσω για μια ακόμη φορά – γιατί «επα-

νάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως –  να αποδείξω ότι η Κυ-

βέρνηση Παπαδήμου ήταν παράνομη και οι πράξεις της

ανυπόστατες. Και παρακαλώ θερμώς όλους τους Συν-

ταγματολόγους που έχουν σιωπήσει ή το έχουν παρα-

κάμψει να ανατρέψουν τους ισχυρισμούς μου

τεκμηριωμένα. 

Το Σύνταγμα (Σ.) επιτρέπει μόνο σε μια περίπτωση το

σχηματισμό Κυβέρνησης (Κ.) με εξωκοινοβουλευτικό

Πρωθυπουργό. Αυτή του άρθρου 37 §3 εδαφ. γ΄ του Σ. Κι

αυτή περιοριστικά με έναν εκ των Προέδρων των ανωτά-

των δικαστηρίων, όπως η παρούσα του Παν. Πικραμμένου,

Προέδρου του Σ.τ.Τ., «για να διενεργήσει εκλογές» κι όχι

για να υπογράψει Μνημόνια και δανειακές Συμβάσεις, που

δένουν πισθάγκωνα τη χώρα. Αυτό το γνωρίζουν πολύ

καλά οι Τροϊκανοί και οι νομικοί τους σύμβουλοι.

Το Σύνταγμα θέλει

Πρωθυπουργό Εκλεγμένο

Το άρθρο 37 §4 λέει: «...αν ο αρχηγός [...] δεν έχει εκλε-
γεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Π.τ.Δ.)
δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευ-
τική ομάδα του κόμματος».
Μερικοί προτρέχουν στηριζόμενοι στη γραμματολογική

ερμηνεία της τελευταίας φράσης του ως άνω άρθρου, για

να ισχυριστούν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να

προτείνει τον ...κηπουρό της, όπως παλιότερα οι βασιλείς,

αρκεί να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Επομένως και τον

αρχηγό του κόμματος που δεν εκλέχτηκε βουλευτής,

παρά το ότι τον αποκλείει το Σ. κατά την ως άνω διάταξη.

Δηλαδή, λογικώς άτοπο. Δεν μπορεί να τεθεί η Κοινο-

βουλευτική ομάδα (Κ.Ο.) υπεράνω του συντάγματος, ούτε

και το σύνολο της Βουλής. 

«ουδέν άτομον (όπως ο Λ. Παπαδήμος), όργανον (όπως η

Βουλή), ή ομάς (όπως τα κόμματα), είναι, ουδέ δύναται 

Συνέχεια στη σελ. 21

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η «Ένωση Εμπόρων, βιοτεχνών και

επαγγελματιών Σπάτων» και οι χορηγοί

πραγματοποίησαν  μια από τις κορυ-

φαίες επιδείξεις μόδας για τη σεζόν

Άνοιξη καλοκαίρι 2012, στο Γι Αλλού

club στην Χριστούπολη Σπάτων, την πε-

ρασμένη Τετάρτη 16 Μαΐου.

Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του κό-

σμου των επιχειρηματιών, που βιώνουν

δύσκολες ημέρες, με την ύφεση που κυ-

ριαρχεί στη χώρα και στις τσέπες των

πολιτών.

Μια σειρά καταστημάτων είχαν να επι-

δείξουν τα προϊόντα τους. Από ρούχα,

παιδικά, αθλητικά, εσώρουχα και νυφικά

και αξεσουάρ και άλλα.
Η Εύη Λουκά, παρουσίασε τις συλλογές από

τα καταστήματα των Σπάτων: «Christi» Μεϊν-

τάνη Χριστίνα   Β. Παύλου 144, «Έλενα»  Β.

Παύλου 93, «Golden Nails»  Β. Παύλου 109,

Κιμπετζής Χρήστος, Β. Παύλου 152, «ΚΕΜ»

Β. Παύλου 150, Λιάρος Αθανάσιος Β. Παύλου

175, Μανέτας Μπάμπης Κ. Σταύρου 4, «Ράβε

Ξήλωνε» Αγγελή Κατερίνα  Β. Παύλου 111,

«Passion for fashion» Β. Παύλου 94, «Prive

shopping»  Ηροδότου 8, «Χειροποίηση» Κα-

τσαΐτου Ελένη Β. Παύλου 161.

Το μαγικό ταξίδι στην πασαρέλα ξεκί-

νησε με τα  λιλιπούτεια μοντέλα Εμμα-

νουέλλα και Δημήτρης,  που με άνεση

παρέλασαν και παρουσίασαν τη νέα κα-

λοκαιρινή κολεξιόν  Kids από το κατά-

στημα «Christi» Μεϊντάνη Χριστίνα   Β.

Παύλου 144 και παιδικές δημιουργίες

κατασκευών από το κατάστημα, «Χειρο-

ποίηση» Κατσαΐτου Ελένη Β. Παύλου

161  Σπάτα.

Τα κορίτσια, Σαμάνθα, Άννα και Κατερίνα

και το ανδρικό μοντέλο… συνέχισαν με

παρουσίαση σε εσώρουχα και μαγιό από

το κατάστημα  «Christi» Μεϊντάνη Χρι-

στίνα   Β. Παύλου 144. Τα γυαλιά ηλίου

σε μοντέρνα σχέδια ήταν προσφορά του

καταστήματος Κιμπετζής Χρήστος,

Β.Παύλου 152 Σπάτα. 

Την σκυτάλη παρέλαβαν δυναμικά σπορ

και casual ρούχα από τα καταστήματα

«Passion for fashion» Β.Παύλου 94,

«Prive shopping»  Ηροδότου 8 που μά-

γεψαν το κοινό, ενώ τα αξεσουάρ ήταν

από τα καταστήματα Golden Nails»  Β.

Παύλου 109, «ΚΕΜ»  Β.Παύλου 150 και

«Χειροποίηση» Κατσαΐτου Ελένη Β.Παύ-

λου 161.

Την παράσταση έκλεψαν οι μοναδικές

prêt-a-porter δημιουργίες, τα κομψά τα-

γιέρ και οι εντυπωσιακές βραδινές τουα-

λέτες από «Passion for fashion» Β.Παύλου

94, «Prive shopping»  Ηροδότου 8.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απολαυστική

συλλογή από Νυφικά του καταστήματος

«Έλενα»  Β.Παύλου 93, σε συνδυασμό με

τα κομψά γαμπριάτικα κουστούμια του κα-

ταστήματος «Ράβε Ξήλωνε» Αγγελή Κα-

τερίνα  Β.Παύλου 111.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν  το styling και τις σύγχρονες τάσεις

σε κομμωτική και μακιγιάζ για Άνοιξη κα-

λοκαίρι 2012 από τα καταστήματα: «Go-

lden Nails»  Β.Παύλου 109, «Μιλένα»

Κομμωτήριο, Ιπποκράτους 28, «Mod’s

Hair» Κομμωτήριο, Β.Παύλου 175, «LR»

Λιάρος Αθανάσιος Β.Παύλου 175.

Ιδιαίτερες παρουσιάσεις από μπομπονιέ-

ρες είχαν από το κατάστημα Μανέτας

Μπάμπης Κ.Σταύρου 4, από βαπτιστικά

από το κατάστημα «Έλενα»  Β.Παύλου

93, και συλλογή από καλλυντικά από την

«LR» Λιάρος Αθανάσιος Β.Παύλου 175.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο  Δήμαρχος

Χρήστος Μάρκου, οι  Αντιδήμαρχοι

Μαργέτης Θανάσης, Πουλάκης Πέτρος,

ο  Δημήτρης Μάρκου επικεφαλής της

παράταξης Νέα εποχή, πολλοί άλλοι δη-

μοτικοί και τοπικοί συμβουλοι.  

Πολύς ο κόσμος που πέρασε από την

επίδειξη και έδωσε μια ανάσα αισιοδο-

ξίας στους καταστηματάρχες.

“Καλλιέργεια - Μεταποίηση - Εμπορία - Ευεργετικές 

ιδιότητες - χρήσεις στέβιας” 

Η Στέβια (βοτανικό όνομα Stevia Rebaudiana) είναι είδος φυτού με προέλευση τη Βρα-

ζιλία και την Παραγουάη. Περιέχει μια ουσία η οποία ονομάζεται στεβιόζη ή στεβιόλη

έχει πολλές φορές μεγαλύτερη γλυκαντική δύναμη από την ζάχαρη. Χρησιμοποιείται

σε αρκετές χώρες ως εναλλακτική γλυκαντική ουσία από την ζάχαρη.   (wikipedia)

Στα πλαίσια της ενημέρωσης  το αγροσχολειό «ΕΛΖΗΝ Επιβίωση-Αυτάρκεια-

Ευημερία» φιλοξενεί τον πατέρα της Στέβια για την Ελλάδα γεωπόνο Π. Καπό-

γλου, την Κυριακή 27 Μαϊου, από 10 το πρωί έως 3 το απόγευμα, με θέμα:

“Καλλιέργεια - Μεταποίηση - Εμπορία - Ευεργετικές ιδιότητες - χρήσεις στέβιας”.

Πληροφορίες 6944 932985, http://stevia-gr.blogspot.com.

Μόδα Ανοιξη - Καλοκαίρι  στα Σπάτα
«Ένωση Εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών Σπάτων»

Σε 394 ανέρχονται  οι Ελλη-

νικές ακτές και εννέα μαρί-

νες που κέρδισαν φέτος το 

διεθνές βραβείο  ποιότητας

«Γαλάζιες Σημαίες». Με 394

βραβευμένες ακτές,  η Ελ-

λάδα κατέχει  και πάλι,

όπως τα τελευταία χρόνια,

τη δεύτερη θέση παγκο-

σμίως ανάμεσα σε 48

χώρες. 

Η Διεθνής Επιτροπή βρά-

βευσε φέτος 3.179 ακτές και

659 μαρίνες σε όλο τον

κόσμο βραβευμένων μαρινών.

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι

διεθνές σύμβολο ποιότητας,

θεωρούμενο το πιο γνωστό

περιβαλλοντικό σύμβολο

στον κόσμο. Απονέμεται

διεθνώς, από το 1987, σε

όσες ακτές και μαρίνες πλη-

ρούν τις αυστηρές προϋπο-

θέσεις του. Δεν αρκεί οι

ακτές να διαθέτουν μόνο

την επιθυμητή, εξαιρετική

ποιότητα νερών κολύμβη-

σης. 

Πρέπει επί πλέον να τη-

ρούνται και τα υπόλοιπα 31

αυστηρά κριτήρια, που ανα-

φέρονται σε καθαριότητα,

οργάνωση, πληροφόρηση,

ασφάλεια λουομένων και

επισκεπτών, προστασία του

φυσικού πλούτου της ακτής

και του παράκτιου χώρου

και ταυτόχρονα περιβαλ-

λοντική ευαισθητοποίηση. 

Διαβάστε τις ακτές που κα-

τέχουν Γαλάζια Σημαία για

το 2012 στην περιοχή της

Αττικής, 11 τον αριθμό.

Δήμος Μαραθώνα

Σχινιάς/Καράβι

Μπρεξίζα

Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Σαρωνικού

Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach

Ανάβυσσος / Κεντρική

Λαγονήσι 1 / Grand Beach

Λαγονήσι 2 / Mediterraneo

Λαγονήσι 3 / Κοχύλια

Δήμος Βάρης - Βούλας –

Βουλιαγμένης

Βάρκιζα

Αστέρας Βουλιαγμένης

Βούλα A

«Γαλάζιες Σημαίες» στην Αττική
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Αυτοχειριασμοί!!!

Εχει γίνει πλέον συνηθισμένη(!) είδηση στα κανάλια

η απώλεια ζωής ανθρώπων, που αποφάσισαν να φύ-

γουν από τη ζωή βάζοντας ένα τραγικό τέλος.

Αυτοκτονίες καθημερινές σε μία χώρα που μας χαρί-

ζει καθημερινά χαμόγελα και ήλιους.

― Πήδηξαν από την ταράτσα μάνα και γυιός. 

― Πέταξε τα παιδιά του από το παράθυρο και στη συ-

νέχεια πήδηξε κι αυτός, 

― ξάπλωσε στο πάρκο και έκοψε τις φλέβες του! 

Πόσα τραγικά καθημερινά. Τους λέμε αυτόχειρες.

Ομως γι’ αυτούς τους αυτόχειρες υπάρχει κάποιος

ηθικός αυτουργός. Η ζωή είναι πολύτιμη και για να

φτάσει κανείς να την κλείνει με τόσο βίαιο τρόπο,

έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλί της απελπισίας, της

ένδειας και της εξαθλίωσης. Εκεί που μας οδηγούν

με μαθηματική ακρίβεια τα μνημόνια και οι δανειακές

συμβάσεις, που κομπάζει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι νίκη!

Οι τρομοκράτες...

Μας λένε Σαμαράς και Βενιζέλος ότι θα κάνουν ανα-

διαπραγμάτευση του Μνημονίου και μας τρομοκρα-

τούν ότι αν δεν τους ψηφίσουμε θα έρθει το χάος.

Μας λένε ότι αυτοί μόνο μπορούν να μας σώσουν.

Ομως, αυτοί δεν είναι εκείνοι που υπέγραψαν τα μνη-

μόνια και τη δανειακή σύμβαση;

Αυτοί δεν αποδεκάτισαν τους εργαζόμενους καταρ-

γώντας συλλογικές συμβάσεις, κόβοντας μισθούς,

συντάξεις και επιδόματα ανεργίας;

Και όταν οι ίδιοι έχουν υπογράψει και έχουν δε-

σμευτεί με προσωπικές επιστολές τους (Σαμαράς και

Βενιζέλος) στην Μέρκελ και στην τρόικα ότι θα τη-

ρήσουν αυτά που υπέγραψαν, πώς είναι δυνατόν να

κάνουν αναδιαπραγμάτευση; Αναμάσημα θα κάνουν

για στάχτη στα μάτια.

Μας λένε ότι το κάνουν για την Πατρίδα; Μα αυτοί οι

ίδιοι δεν υπέγραψαν την άρση της ασυλίας της

χώρας μας, της Πατρίδας μας;

Μη τους πιστέψεις. Σκέψου πώς θα επιβιώσεις μέσα

στο τούνελ του μνημονίου. Σκέψου τα νιάτα που θα

χαθούν. Σκέψου αυτή την Πατρίδα, που οι πρόγονοί

μας,  έχουν χύσει ποταμούς αίματος για να μείνει

ελεύθερη. Μη την αλυσοδέσεις στο 4ο Ράιχ.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Τι κακό έκανα /Τι καλό έκανα / Τι έπρεπε
να κάνω και δεν έκανα»

Βραδυνός απολογισμός του Πυθαγοριστή 

Στα δυό προηγούμενα άρθρα είχαμε αρχί-

σει μια αναφορά επάνω στην  προσωπικό-

τητας του Πυθαγόρα. Με το σημερινό

άρθρο, θα γνωρίσομε περισσότερο τον

σοφό αυτό·   πως ζούσε και   τι δίδασκε. 

Την εν τω κόσμω πορεία του ανθρώπου, τη

διαιρούσε σε τρεις χρονικές περιόδους. Εί-

κοσι χρόνια παιδί. Είκοσι χρόνια έφηβος. Εί-

κοσι χρόνια νέος και είκοσι χρόνια γέρων.

Οι τέσσερις αυτές περίοδοι, αντιστοιχού-

σαν στις  τέσσερις εποχές του έτους: το

παιδί στην Ανοιξη, ο έφηβος στο Καλοκαίρι,

ο νέος στο Φθινόπωρο και ο γέρων στον

Χειμώνα. Τους πρεσβυτέρους όμως  έλεγε

πρέπει να τους τιμάμε με σεβασμό, γιατί

εκείνοι προηγούνται χρονικά:  «τους τε πρε-
σβυτέρους τιμάν, το προηγούμενον τω
χρόνω τιμιώτερον ηγουμένους.» 
Διευκρίνιζε δε,  ότι  ο μη ώριμος είναι ο έφη-

βος και   ο ώριμος,   ο νέος. Τα γερατειά

μπορούν να παραβληθούν με κάτι που συ-

νεχώς χάνεται και   μειούται, τα νιάτα όμως

με την αύξηση.          

Σε  συνέχεια ο Πυθαγόρας χωρίς δισταγμό,

στα ρήματά του, γίνεται  και μακάβριος, κα-

ταδηλώνοντας το θεοσεβασμό του: «στο
θάνατο το φέρετρο, ποτέ από κυπαρίσσι.»
Γιατί από το ιερό  κυπαρίσσι, κατασκευάζε-

ται  μόνο το σκήπτρο του Δία. 

Τι πρέπει  όμως να κάνει ο άνθρωπος για να

καταφέρει να ζήσει πολλά αλλά και  καλά

χρόνια; 

Κατ΄ αρχήν    να είναι σεξουαλικά εγκρα-

τής: «Στη σεξουαλική ζωή πρέπει να έχομε
μέτρο και κανόνες». «Σεξ μόνο το χειμώνα.
Ποτέ το καλοκαίρι». Και εξηγεί: «το καλο-
καιρινό  σεξ  είναι βλαβερό και μας εξασθε-

νεί περισσότερο». Ύστερα  από πόσο

χρόνο   όμως “καθαρίζεται” η γυναίκα μετά

την επαφή της με άνδρα;  Στο επίμαχο ερώ-

τημα απαντά  η γυναίκα του Πυθαγόρα

Θεανώ.   «Μετά από  τον ξένο άνδρα ποτέ.
Μετά από τον δικό  μου αμέσως». 
Σε αυτή την απάντηση να δώσετε τη δική

σας ερμηνεία, την πραγματική και την αλ-

ληγορική.

Για τη φιλία μάς δίνει τις δικές του ιδέες.

«Αυτή πρέπει να γίνεται “ίσοις όροις” και να
είναι  “κοινά τα των φίλων”». ‘Ετσι υποχρέ-

ωνε τους μαθητές του να καταθέτουν την

όλη περιουσία τους  στο κοινό ταμείο της

σχολής. Με αυτή την κατάθεση αποκτούσαν

το δικαίωμα να φοιτούν στη σχολή για

πέντε χρόνια. Στα  πέντε όμως αυτά χρόνια,

άκουγαν  μοναχά τη φωνή του Πυθαγόρα

να τους διδάσκει, αλλά τον ίδιο τον δά-

σκαλο Πυθαγόρα δεν τον έβλεπαν ποτέ.

Μόνο, σαν απόφοιτοι πια της σχολής μπο-

ρούσαν να τον ιδούν, να τον γνωρίσουν

προσωπικά, ή ακόμα και να τον επισκε-

φθούν στο σπίτι του. 

Στους κανόνες διατροφής  ο Πυθαγόρας,

απαγόρευε τη βρώση κρέατος ωμού η ψη-

μένου.   Ό ίδιος έτρωγε μόνο ξηρά σύκα,

μέλι, βραστά και κατά προτίμηση ωμά

χόρτα, ψωμί, βούτυρο και έπινε κρασί, αλλά

αυτό μόνο το βράδυ. Ποτέ δε κουκιά, γιατί

αυτά στην όψη τους  θυμίζουν  τα “αιδοία”,

«ότι αιδοίοις εισίν όμοια» ή και τις πύλες

του Άδη. Επιπροσθέτως γιατί  η βρώση τους

προκαλεί εντερικά  αέρια, τα οποία  μει-

ώνουν την κάθε ζωτικότητά μας. Όχι λοιπόν

στο φαγητό μας τα κουκιά, αλλά και για ένα

λόγο ακόμη. Τα κουκιά  η άλλως οι κύαμοι,

εχρησιμοποιούντο  στις εκλογικές κάλπες

και κατά τον Πυθαγόρα ταυτίζονταν με τα

ολιγαρχικά συστήματα. «ή ό,τι ολιγαρχι-

κόν».     Θύμηση η οποία του ήταν καθόλου

αρεστή. «Κυάμων απέχεσθαι» λοιπόν.

Ακόμη  ο Πυθαγόρας δεν έτρωγε ποτέ με-

λανούρι ή λιθρίνι,  σπάνια δε γευόταν τα

θαλασσινά. Γενικά τα ψάρια τα θεωρούσε

ιερά. Απαγόρευε στους μαθητές του να

τρώνε τα όποια φαγητά έπεσαν από το τρα-

πέζι.  «Τα δε πεσόντα μη αναιρείσθαι, υπερ
του εθίζεσθαι ακολάστως εσθίειν», διότι

έτσι γίνονται  λαίμαργοι, αλλά και διότι

αυτά που πέφτουν κάτω, ανήκουν στους νε-

κρούς.  Το ψωμί στο τραπέζι δεν πρέπει να

κόβεται σε κομμάτια, γιατί όταν διαιρείται

παύει να συσπειρώνει  «μηδέ διαιρείν ός συ-
νάγει αυτούς.»
Ο ίδιος δεν γελούσε ποτέ, φορούσε λευκά

και σε εμφάνιση ήταν ευσταλής και εντυ-

πωσιακά ωραίος.

Πίστευε ότι υπάρχει στενή συγγένεια ανά-

μεσα στους ανθρώπους και τους θεούς.

Ακόμη ότι σε όλα τα δημιουργήματα η ανα-

παραγωγή επιτελείται δια του σπέρματος.

Αυτόματη γέννηση από τη γη δεν υπάρχει.

Η δε αρμονία του σύμπαντος ελέγχεται και

τακτοποιείται  δια της θείας παρέμβασης και

της  Ειμαρμένης. 

Ο Πυθαγόρας ήταν ιδιαίτερα θεοσεβής.

Στους βωμούς του Δηλίου Απόλλωνα προ-

σέφερε αναίμακτες θυσίες, βάζοντας  κομ-

μένο στάρι και κριθάρι, χωρίς να ανάβεται

φωτιά.  Τη θυσία τη συνόδευαν ύμνοι και με-

λωδική λύρα.  Δεν τιμωρούσε ποτέ δούλο ή

ελεύθερο όταν ήταν θυμωμένος. 

Τώρα κάποιοι τον κατηγόρησαν, ότι συνι-

στούσε την κρεοφαγία μόνο για τους αθλη-

τές, αλλά αυτό φαίνεται είναι ψέμα. Απλώς

λανθασμένα αναμίχτηκε  το όνομα τού φι-

λοσόφου  με το όνομα κάποιου άλλου  Πυ-

θαγόρα  προπονητή, που συνιστούσε το

κρέας για τους αθλητές του και έτσι μπερ-

δεύτηκαν τα πράγματα σε μια απαράδεκτη

ίσως και σκόπιμη ταύτιση.  Την άρνησή του

προς την κρεοφαγία ξεκάθαρα ο Πυθαγό-

ρας την δικαιολογούσε με το αιτιολογικό,

ότι τα ζώα έχουν  ψυχή και η ψυχή δυνητικά

και σε αυτά μετενσαρκώνεται. Δεν δεχόταν

τη χρήση του θείου στον όρκο. Η δύναμη
του όρκου είναι μόνο το δίκαιον, έλεγε.

«¨Ορκιον  τ΄ είναι  το δίκαιον».

Του άρεσε να κάνει φίλους. Αλλά τη φιλία

του τη χάριζε μόνο σε εκείνους που τηρού-

σαν τους αλληγορικά συμβολικούς κανόνες

του. Σταχυολογώντας αναφέρω: «Πυρ μά-
χαιρα μη σκαλεύειν» δηλαδή μη σκαλιζεις

τη φωτιά με το μαχαίρι, η αλλοιώτικα μη ρί-

χνεις λάδι στη φωτιά. «Ζυγόν μην υπερβαί-
νειν»: να μη γέρνεις τη ζυγαριά προς το

μέρος σου, αλλά να είσαι δίκαιος. «Μη καρ-
δίειν εσθίειν»: μη φθείρεις  άσκοπα την καρ-

διά σου. «Επι χοίνικος μη καθίζειν» (η χοίνιξ

ήταν το αναγκαίο ημερήσιο σιτηρέσιο): Μην

τρως λοιπόν  όλο το φαγητό που έχεις για

σήμερα. Άφησε και κάτι γι΄ αύριο. Και αρ-

κετά άλλα. 

Λέγεται ότι πέθανε στα 80 του χρόνια,

άλλοι στα 90 στο Μεταπόντιο. Άλλοι πάλι

ότι πέθανε σε μικρότερη ηλικία, όταν ακόμα

τον καταδίωκαν στον Κρότωνα. Τότε θέ-

λοντας να αποφύγει να πατήσει ένα χωράφι

σπαρμένο με κουκιά γλίστρησε. Έτσι τον

έπιασαν και τον κατέσφαξαν. 

Οι μαθητές και οπαδοί  του μεγάλωσαν με

δικές τους προσθήκες τη διδασκαλία,  απο-

δίδοντας πολλά η και τα πάντα σε αυτόν

τον μεγάλο δάσκαλο, όπως τον αποκαλού-

σαν.  Την ταύτισαν προσέτι μυστηριακά εν

μέρει με τον Ορφισμό, ο οποίος πρέσβευε

ότι μέσω της έκστασης  μπορούσε να επι-

τευχθεί η εν σώματι ενόραση στη θεϊκή κα-

ταγωγή και τη φύση της ψυχής. 

Υπήρξαν όμως και πολλοί οι  τιμητές του, οι

οποίοι έβλεπαν  σκωπτικά  τη διδασκαλία

του. Εν παραδείγματι ο Ξενοφάνης έγραψε

γι΄αυτόν  κοροϊδευτικά, όταν είδε να χτυ-

πούν ένα σκύλο: «Πάψε να χτυπάς το ζώο,
διότι κατοικεί μέσα του η ψυχή ενός φίλου».
Δυστυχώς δεν έχω τον χώρο να αναπτύξω,

ούτε τη μεταφυσική των αριθμών, με τις με-

λέτες στην αστρονομία  και τη  μουσική,

ούτε το νόημα της μυστικής σημασίας τής

“τετρακτύος της δεκάδος”: 1+2+3+4=10.

Τον λόγο στο επόμενο άρθρο θα έχει ο Αρι-

στοτέλης, και αυτό θα είναι “παραγγελιά”

του φίλου και συμπατριώτη, του Μανώλη

Χιωτάκη, που έχει το γνωστό φυτώριο στη

Γλυφάδα (Αγ. Νικολάου).

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Διογένους Λαερτίου “Βίοι Φιλοσόφων”    

Πυθαγόρας (μέρος τρίτο)
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Ένα παγκόσμιο «κραχ» είναι προ των πυλών.

Οι πάγοι στους πόλους της γης θα λιώσουν. 

Ο Εγκέλαδος θα σείσει όπου να ‘ναι τον πλανήτη απ’

άκρη σ’ άκρη.

Πελώρια τσουνάμι θα πνίξουν τα πεδινά σ’ όλον τον

κόσμο.

Αμέτρητα σμήνη ακρίδων θα καταβροχθίσουν τα

σπαρτά των ανθρώπων.

Χιλιάδες τεράστιοι μετεωρίτες θα πέσουν στη γη.

Τα κόκκινα κουμπιά των πυρηνικών όπλων θα πατη-

θούν από τρελαμένους χειριστές.

Τα ποντίκια κι οι κατσαρίδες θα πολλαπλασιαστούν

σε απίστευτους πληθυσμούς.

Εκατομμύρια ζόμπι, βρυκόλακες και λυκάνθρωποι θα

κατασπαράσσουν τους ανθρώπους.

Πείνα, πόλεμοι, εξαθλίωση κι αφάνταστη βία παντού.

Απεσταλμένος της «Εβδόμης» ανέβηκε στα Ιμαλάϊα

και ρώτησε τον σοφό Γέρο του Βουνού:

- Σεβάσμιε, η ανθρωπότητα κινδυνεύει, πες μας τι να
κάνουμε για να σωθούμε.
Και ο πάνσοφος γέροντας Σο Ιμπ Λε αφού ήπιε όλο

το μπουκάλι ουϊσκυ που του προσφέραμε, μας έδωσε

τον χρησμό του:

- Για να μην έρθουνε οι δέκα τρομερές πληγές, πρέ-
πει να πείσετε τους Έλληνες να μην ψηφίσουν Τσί-
πρα και Καμμένο.

Υ.Γ. Δεν θα μας πετάξουν τώρα έξω από το ευρώ.

Πρώτον, διότι δεν διαθέτουν –ακόμα- μηχανισμό εξο-

δου μιάς χώρας από την ευρωζώνη, χωρίς να ξεσπά-

σει διεθνές οικονομικό τσουνάμι και δεύτερον, διότι

αν μας πετάξουν τώρα έξω από το ευρώ θα πάρουν

από εμάς τα ...λυπάμαι δεν μπορώ να το πω, επειδή

η λογοκρισία της Α. Βενετσάνου είναι δρακόντεια.

Μετά την τρίτη, τέταρτη δανειακή σύμβαση κι όταν

θα έχουν πάρει από την Ελλάδα για πενταροδεκάρες

ότι έχει αξία, τότε θα μας κλωτσήσουν. Αυτό το σχέ-

διο είχε ήδη εκπονηθεί στα γραφεία Ροκφέλερ και

Σόρος, επί εποχής πρωθυπουργικής παιδικής χαράς

Κωστάκη Καραμανλή κι έσπρωξαν τον καλά δασκα-

λεμένο Γιωργάκη να το θεμελιώσει. 

Ο Αντωνάκης κι ο Βαγγελάκης έχουν διαταχθεί να

χτίσουν ολόγυρα με τούβλα το καρά γιαπί, για να μη

φαίνεται η καρμανιόλα μέσα. Αν οι δηλώσεις εμπι-

στοσύνης και προτίμησης της Μέρκελ και των υπό-

λοιπων Ευρωπαίων και Αμερικανών γκαουλάϊτερ των

«αγορών» προς Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορούν από

μόνες τους ν’ αφυπνίσουν κάποιους εγχώριους κολ-

λημένους «Κίτσους», σαν εκείνον της τηλεοπτικής

διαφήμισης, ε τότε τι να πω; Είναι ...tragic.

Έρχεται η συντέλεια του κόσμου!
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Παντοδύναμη Απλότητα!
Λίγες δυνάμεις το θαρρούν 
να παραβγούν μαζί σου.
Ποτέ δεν σου χρειάστηκαν περίσσια λόγια.
Μπορείς να πεις τα πάντα μ’ ένα βλέμμα, 
με μιά σου κίνηση, ένα γέλιο.

Ασύγκριτη Απλότητα!
Να σε θωρούνε οι πολλοί, 
να γονατίζει η ματιά τους στη μορφή σου.
Αν το μπορούσαν να σε δούν αληθινά,
θα ένοιωθαν μικροί, πολύ μικροί.
Μα εσύ ξέρεις να κρύβεις 
τους τόπους σου τους φωτεινούς,
της απεραντοσύνης σου 
τους τόπους τους καθάριους,
σ’ αυτόν ...«τον άλλο τον πλανήτη», 
τόσο κοντά, τόσο μακριά,
τόσο ξεκάθαρα για όσους το μπορούν
όχι μονάχα να κοιτούν, 
μα και να βλέπουν.

Πανέμορφη Απλότητα!
Δώσμου δυό λόγια σου απλά 
να σε φωνάξω,
τ’ αμέτρητα που είσαι να σου πω.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Δυό  λόγια μνήμης για τη φίλη μου  Λιλή

Μαρούλη, που πρόσφατα έφυγε από

κοντά μας.  

Τη Λιλή Μαρούλη τη γνώρισα για πρώτη

φορά στη Λέρο κατά την περίοδο   της

δικτατορίας. Εκείνη αδελφή  του Ερυ-

θρού Σταυρού, με εντεταλμένη  υπηρε-

σία εθελοντικής προσφοράς στο εκεί

στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων.

Εγώ ερυθροσταυρίτης και γιατρός στο

νοσοκομείου του νησιού, στο Ασκληπι-

είο   το οποίο  ανήκε στον Ερυθρό,  και

εκάλυπτε σε    ιατρική νοσηλεία, τις

ανάγκες των στρατοπέδων.  

Η Λιλή Μαρούλη καταγόταν από επι-

φανή και εύπορη οικογένεια της Κέας,

της   σημερινής Τζιάς. Από μικρή είχε

αφιερωθεί στις αρχές του Ερυθρού

Σταυρού, γι’ αυτό και συμμετείχε σε

παντοειδείς αποστολές με διαβίωση σε

αντίσκηνα και στρατόπεδα, σε εντεταλ-

μένες εθελοντικές υπηρεσίες, σε νοσο-

κομεία και ιδρύματα αναπήρων

πολιτικών και στρατιωτικών, γερόντων,

παιδιών  και φυλακισμένων. 

Μια ώριμη ηλικιακά κοπέλα, αδύνατη  σε

μικρόσωμο, αλλά μυϊκά δυνατό κορμί,

σε εντυπωσίαζε από την αρχή ο  λακω-

νικός  λόγο της, που τον   ζέσταινε η

στοργική φωνή της. 

Εκείνες τις μέρες, ο λόγος  αυτός γινό-

ταν κοφτός  επίμονος και θαρραλέος,

εκεί που εμείς όλοι υστερούσαμε. 

Στο τμήμα του Ερυθρού Πειραιά, είχε

μια μακρόχρονη σταδιοδρομία, την

οποία  έφερνε πάντα στη θύμησή της

με  μια νοσταλγική τρυφερότητα.  Τε-

λευταία συνεργαστήκαμε μαζί και στενά

στο τμήμα του Ερυθρού, στο Παλαιό

Φάληρο. Με το βαθμό της Επιθεωρή-

τριας του Σώματος Εθελοντριών  Αδελ-

φών, δεν έπαυε ποτέ με το παράδειγμά

της, σιωπηλά να καθοδηγεί τις δικές μας

πράξεις και συμπεριφορές στο δρόμο

των ιδεωδών του ερυθροσταυριτισμού.

Πολλές φορές την έπιανε το μάτι μου,

καθώς προσπαθούσε κρυφά, μακριά από

καμιά προβολή, να βοηθήσει τον ανά-

πηρο στο δρόμο ή αυτόν έξω από την

εκκλησιά, που χωρίς να απλώνει το

χέρι, μας έριχνε απλά βλέμμα  ικεσίας·

αυτό όταν όλοι εμείς,  οι εκπρόσωποι

μιας  χριστιανικής καθωσπρέπει κοινω-

νίας  γυρνούσαμε  αλλού το κεφάλι και

προσπερνούσαμε αδιάφοροι. 

Κοντά της είχε πάντα,  άξιο  συμπαρα-

στάτη την αδελφή της, την εξαιρετική

και τρυφερή  Μαρία Λεωνιδάκη, φιλό-

λογο και άλλοτε διευθύντρια της Σχο-

λής Καλογραιών Πειραιά, η οποία ζεί

τώρα με την νοσταλγική ανάμνησή της.  

Τη Λιλή, όλοι εμείς που τη γνωρίσαμε

από κοντά, θα τη θυμόμαστε πάντα

αλλά περισσότερο από όλα το έργο της.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Λιλή Μαρούλη. Η Εθελόντρια Αδελφή  του Ερυθρού Σταυρού ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Η Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας σε συνεργασία με την ομάδα

Υδρόβιος Σαρωνικού του Δικτύου Σαρωνικού και με το Diving Store, που

προσέφερε φιάλες και εξοπλισμό κατάδυσης, πραγματοποίησε καθαρι-

σμό του βυθού στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας στις 16 Μαΐου.

Στη δράση συμμετείχαν πολλοί εθελοντές δύτες και εθελοντές επιφα-

νείας που παρείχαν υποστήριξη σε όσους καταδύθηκαν. Παράλληλα,

ήταν παρόντα, προκειμένου να συνδράμουν και μέλη της Λέσχης Εφέ-

δρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.). 

Σε όλη τη διάρκεια του γεγονότος ήταν παρόντες και επέβλεπαν άν-

θρωποι  του Λιμενικού Σταθμού Παλαιάς Φώκαιας, ενώ η Υπηρεσία Κα-

θαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας ανέλαβε την αποκομιδή των

απορριμμάτων που  ανέσυραν στην επιφάνεια οι εθελοντές δύτες.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, Γ. Λάμπρου,

τόνισε: «Ο καθαρισμός του βυθού αποτελεί δράση με πραγματική και

συμβολική αξία, γιατί αφενός ανακουφίζει τον βυθό από πλήθος απορ-

ριμμάτων, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενεργό συμ-

μετοχή αλλά και στους θεατές να δουν πέρα από την “επιφάνεια” με την

κυριολεκτική και μεταφορική της σημασία».
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/79, η αποστολή για

ανάρτηση στο Δήμο Καρπάθου της αριθμ. 5174/10/20.7.2011

Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης που εκδόθηκε από τον διευ-

θυντή Δασών, κατόπιν αιτήσεως του Γιαβάση Λούη του Μιχαήλ,

κατοίκου Γλυφάδας Αθηνών.

Η έκταση με στοιχεία (1,2,3,...,22,23,1) εμβαδού βάσει αίτησης

και βάσει συντεταγμένων 2.021,62τ.μ. όπως απεικονίζεται στο

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα αρμοδίου μηχανικού και

σύμφωνα με την τοπογραφική του εργασία βρίσκεται στη θέση

“Λια” Απερείου Νήσου Καρπάθου, χαρακτηρίζεται ως μη δασική

έκταση του αρθ. 3 παρ. 6α του Ν.998/79 όπως ισχύει.

Ρόδος 25/7/2011 

Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/νήσου

Βασιλάκης Ηλίας Μπαλατσούκα Αικατερίνη

Διοικητικού ΚΑΑ Δασολόγος Π.Ε. Α’

ΠΕ Διοικ/κου-Οικ/κού
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Αγαπητή «ΕΒΔΟΜΗ»,

«ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥΣ»
Στο φύλλο της 28ης Απριλίου, η

«ΕΒΔΟΜΗ» αναφέρεται –με τον

παραπάνω τίτλο- στον τρόπο με τον

οποίο γιορτάζουν οι Σαρακατσάνοι

τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής.

Πολύ σωστά και κατατοπιστικά

είναι όσα γράφετε, με εξαίρεση την

προέλευση του ονόματος. Η προ-

τεινόμενη ετυμολογία (οι τουρκικές

λέξεις «καρά» ή «σαράι» και «κα-

τσιάν») είναι παραπλανητική. Οι Σα-

ρακατσάνοι, ως όμαιμοι και

ομογάλακτοι αδελφοί των άλλων

Αγραφιωτών, έχουν κοινή κατα-

γωγή, παράδοση, ήθη και έθιμα,

ονόματα, τραγούδια, χορούς. Δια-

φέρουν μόνον ως προς το επάγ-

γελμα, αφού είναι νομάδες

κτηνοτρόφοι και ζουν  στ΄ Άγραφα

μόνο τους θερινούς μήνες.

Με την εμφάνιση των Βλάχων κατά

τους πρώτους αιώνες του Μεσαί-

ωνα (ήσαν, όπως οι Σαρακατσάνοι

νομάδες κτηνοτρόφοι, αλλά, σε αν-

τίθεση με τους πρώτους που μιλού-

σαν μόνον ελληνικά, αυτοί μιλούν

και τα βλάχικα) και δεδομένου ότι

και οι μεν και οι δε ήταν «συγκάτοι-

κοι» στα χειμαδιά-ποτέ στ΄

Άγραφα- οι Βλάχοι βάφτισαν τους

Αγραφιώτες νομάδες «Σαρακατσά-

νους», για να τους ξεχωρίζουν.

Στα βλάχικα «σάρικα» σημαίνει

φλοκάτη, και «τσάνος» είναι ο

φέρων. Σαρακατσάνος, συνεπώς,

θα πεί «φλοκατοφόρος», όπως

«βρακοφόρος», «ρασοφόρος»

κ.τ.λ. Η προσωνυμία δεν είναι τυ-

χαία, αφού οι Σαρακατσάνοι, μέχρι

και το 1960 που θυμάμαι, φορούσαν

ένα παχύ φλοκωτό πανωφόρι.

Λόγω μεγάλης ευαισθησίας και σε-

βασμού προς την ιστορία μας, επι-

τρέψτε μου να προσθέσω κι αυτά:

Όπως γνωρίζουμε από τον Όμηρο

και τον Πίνδαρο, από τον Θουκυ-

δίδη και τον Στράβωνα, από τον Φί-

λιππο της Μακεδονίας και τον Tito

Livio, καθώς κι από πολλές άλλες

πηγές, τ’ Άγραφα κατοικούνταν από

Δόλοπες τουλάχιστον από  την

εποχή  του  Πηλέως, δηλαδή  δύο

γενεές  πριν  από  τον  Τρωικό   Πό-

λεμο. 

Δύο χιλιάδες τετρακόσιοι (2.400)

ανθρωπολόγοι που συμμετείχαν

στο Διεθνές Συνέδριό τους στο

Τόκιο το 2000, κατέληξαν στο συμ-

πέρασμα ότι οι Δόλοπες –άρα και οι

Σαρακατσάνοι-αποτελούν  τον πυ-

ρήνα των πληθυσμών της Ευρώπης

και είναι εγκατεστημένοι στ΄

Άγραφα από την ανώτερη παλαι-

ολιθική εποχή!....

Γιατί το Υπουργείο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΣΤΡΑΒΩΜΑΡΑΣ» αποκρύπτει τέ-

τοιες αλήθειες; 

Μάιος 2012

Θωμάς Θεολόγης

τηλ. 6974811606

ιστοριοδίφης/ συγγραφέας 

ΠΡΟΣ: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑ-

ΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Βούλα 22/5/12

ΘΕΜΑ: Υποβολή Παραίτησης   

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Μέλη του ΔΣ

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωρίσω τα

παρακάτω: 

Όπως ενθυμείστε, κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογι-

στικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας στις

1/4/2012, ανακοινώθηκε ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις από

πρώην εργαζόμενες στο εντευκτήριο του Σωματείου, κατά

του Προέδρου και μελών του προηγούμενου Δ.Σ. του Σω-

ματείου από τις 8.3.2012 για τα αδικήματα της εκβίασης

και της απάτης, χωρίς να αναφερθούν περισσότερες λε-

πτομέρειες. 

Με βάση το γεγονός αυτό, κατά τη διάρκεια της πρώτης

συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου

έχω μέχρι σήμερα την τιμή να αποτελώ μέλος, που είχε

ως αντικείμενο τη σύστασή του σε σώμα, ανέφερα ότι, για

λόγους ηθικής και δεοντολογίας και με βάση τα όσα ανα-

φέρθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ευκταίο θα ήταν κανένα

από τα μέλη του νέου ΔΣ που συμμετείχαν και στο προ-

ηγούμενο ΔΣ , μηδέ εξαιρουμένου και του εαυτού μου, να

μην θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου, καθώς

ο Πρόεδρος είναι αυτός που εκπροσωπεί το Σωματείο

έναντι τρίτων και Δημοσίων Αρχών. 

Ταυτόχρονα πρότεινα, την άμεση τοποθέτηση ορκωτού λο-

γιστή στο εντευκτήριο, ενώ δήλωσα σαφώς ότι επιφυλάσ-

σομαι της χρήσης παντός δικαιώματός μου, εάν

διαπιστωθεί η ύπαρξη ενεργειών κατά τη διαχείριση της

ανωτέρω υπόθεσης οι οποίες δεν έτυχαν της έγκρισής μου

και οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσφήμησή μου,

απόψεις οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η άποψή

μου σε ότι αφορά τη λύση της συνεργασίας με τις συγκε-

κριμένες υπαλλήλους ήταν ότι δεν διαφωνώ με αυτή ως

απόφαση, εφόσον προκύπτει ως αναγκαιότητα από τα δε-

δομένα λειτουργίας του εντευκτηρίου, αλλά ότι θα πρέπει

να τηρηθούν απαρέγκλιτα  όλες οι νομικές και προπάντων

ηθικές διαδικασίες.  

Στις  2/5/12 κοινοποιήθηκε στο νέο ΔΣ εξώδικος δήλωση

των πρώην εργαζομένων σύμφωνα με την οποία αναφέ-

ρουν μεταξύ άλλων ότι έχουν ήδη υποβάλει μηνύσεις κατά

του προηγούμενου Δ.Σ. του Σωματείου μας από τις

8.3.2012 για τα αδικήματα της εκβίασης του άρθρου 385

παρ.3 ΠΚ και της απάτης του άρθρου 386 παρ.3 και ότι τα

χρηματικά ποσά τα οποία αποκόμισε το σωματείο από τα

ποινικά αδικήματα που κατά την γνώμη τους διέπραξε εις

βάρος τους ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 16.884,25

ευρώ, δηλαδή 8.393,35 για την πρώτη και 8.490,90 για την

δεύτερη. Με βάση τα παραπάνω, με το συγκεκριμένο εξώ-

δικο ζητούσαν από το νέο ΔΣ εντός 48ώρου τη χορήγηση

συγκεκριμένων ταμειακών παραστατικών, πρακτικών συ-

νεδριάσεων του προηγούμενου ΔΣ, καθώς και την κατα-

βολή του προαναφερόμενου ποσού, ειδάλλως το νέο ΔΣ

«θα διαπράττει το διαρκές ποινικό αδίκημα της αποδοχής
προϊόντων εγκλήματος»
Αποτελεί κοινή συνείδηση και πρακτική σε όλα τα συλλο-

γικά όργανα, σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης, ότι σε πε-

ριπτώσεις που τίθενται θέματα τα οποία αφορούν μέλη των

ΔΣ, τα μέλη αυτά απέχουν από τη διαδικασία λήψης απο-

φάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και με δεδομένη τη

φιλοσοφία μου ότι η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα προ-

ϋποθέτει την υπαγωγή του «εγώ» στο συλλογικό συμφέ-

ρον, αποτελεί πεποίθησή μου ότι η παρουσία μου στο

παρόν ΔΣ, δημιουργεί αυτονόητα ηθικό ασυμβίβαστο,

καθώς θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει την όποια απόφαση

των υπολοίπων νέων μελών του ΔΣ σχετικά τον τρόπο δια-

χείρισης του εξωδίκου τόσο στην παρούσα φάση όσο και

στο μέλλον, θέτοντας την τελικά σε καθεστώς ηθικής, ίσως

και νομικής, αμφισβήτησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους ανέφερα

και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ στις 15/5,

υπέβαλλα την παραίτηση μου από μέλος του ΔΣ κατά τη

διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης. 

Επειδή θεωρώ ότι ακόμα και η αναφορά σκέψης παραίτη-

σης δεν μπορεί να αποτελεί πυροτέχνημα ή προϊόν πρό-

σκαιρων συναισθηματισμών, αποστέλλω και την παρούσα

επιστολή με σκοπό και εγγράφως να υποβάλλω την πα-

ραίτησή μου, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν σκοπεύω να

εμπλακώ στο μέλλον στα κοινά του Σωματείου μας, μέχρι

να ξεκαθαρίσει πλήρως και τελεσιδίκως η υπόθεση των

πρώην εργαζομένων του εντευκτηρίου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μου έκα-

ναν την τιμή και με εξέλεξαν ως μέλος του ΔΣ, τα υπό-

λοιπα μέλη του ΔΣ για την γόνιμη συνεργασία που είχαμε

μέχρι σήμερα και να δηλώσω την ετοιμότητά μου να βοη-

θήσω όποτε και όπου μου ζητηθεί.  

Με ιδιαίτερη τιμή 

Ιωάννης Μάρκου 

Ιατρός Πολεμικής Αεροπορίας

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Από τον αγαπητό αναγνώστη και ιστοριοδίφη
Θωμά Θεολόγη, πήραμε την παρακάτω επι-
στολή - διόρθωση σε άρθρο μας, που αφορούσε

τους Σαρακατσάνους.
Καλοδεχούμενες οι παρατηρήσεις, τις δημοσι-
εύουμε και τον ευχαριστούμε. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Διαμάχη έχει ξεσπάσει στο Σύλλογο Πανοράματος,

από δύο εργαζόμενες που αποχώρησαν από το κυ-

λικείο με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του

Συλλόγου, για αδικήματα εις βάρος τους. 

Το μέλος του Δ.Σ. Ι. Μάρκου παραιτήθηκε από το

νέο Δ.Σ. και μας απέστειλε την παραίτησή του,

όπως σημειώνει παρακάτω, για λόγους ηθικής

τάξης.

Για το θέμα αυτό, που υπάρχει διάχυτο στην ατμό-

σφαιρα, αλλά και από την παραίτηση του Ι. Μάρκου

από το Δ.Σ. του Συλλόγου, ζητήσαμε πληροφορίες

από το Δ.Σ. του Συλλόγου, για να ενημερωθούμε

σχετικά αμφίπλευρα.

Ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανορά-

ματος, Ανδρέας Αγγελιδάκης, μας εξήγησε τηλε-

φωνικά, γιατί βρισκόταν εκτός Αθηνών, ότι ο

Σύλλογος έχει ακολουθήσει όλες  τις νόμιμες δια-

δικασίες, (καταφαίνεται από τα έγγραφα που υπάρ-

χουν). 

Οτι ήταν επιθυμία των εργαζομένων να αποχωρή-

σουν, γιατί είχαν υποχρεώσεις άλλες και δεν μπο-

ρούσαν να ακολουθήσουν το εργασιακό

πρόγραμμα.

Ο Σύλλογος, όπως είπε ο πρόεδρος,  σύντομα θα

ενημερώσει τα μέλη του και την τοπική κοινωνία για

την όλη διαδικασία.

Οι Σαρακατσάνοι αποτελούν  τον πυρήνα των πληθυσμών της Ευρώπης
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Aπο την Δευτέρα 9 Απρι-

λίου 2012, το Τμήμα Κοινω-

νικής Πολιτικής του Δήμου

Κρωπίας και Τομείς της Παι-

δείας αρμοδιότητας Αντιδη-

μάρχου Κοινωνικής

Πολιτικής & Παιδείας Αν-

δρέα Ντούνη, μεταφέρθη-

καν στο δημοτικό κτίριο

«Αριστείδης Γκίκας», στην

οδό Β. Παπαμιχάλη 4, στο

κέντρο της Πόλης (στο

ύψος του Μητροπολιτικού Ι.

Ναού Αναλήψεως του Κυ-

ρίου). Οι αρμοδιότητες που

θα ασκούνται είναι οι παρα-

κάτω: 
1. Ανανέωση και έκδοση βι-

βλιαρίων ανασφάλιστων πολι-

τών (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ: Έλληνες ή Ελληνι-

κής καταγωγής –ομογενείς,

κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυ-

τότητας ομογενούς). 

2. Άδειες άσκησης επαγγέλ-

ματος κουρέων-κομμωτών

3. Άδειες ίδρυσης και λει-

τουργίας ιδιωτικών παιδικών

σταθμών

4. Προγράμματα Δια Βίου Μά-

θησης-Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων

5. Προγράμματα Προληπτικής

Ιατρικής

6. Θέματα Υγείας (π.χ. ορι-

σμοί ιατρών για την έκδοση

βιβλιαρίων υγείας σε εργαζο-

μένους σε καταστήματα υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος  κα.)

Επίσης, η υπηρεσία δέχεται

δικαιολογητικά για επίδομα

απροστάτευτων τέκνων

καθώς και για στεγαστική

συνδρομή για συνταξιούχους

του Ο.Γ.Α, τα οποία διαβιβά-

ζει στον Δήμο Παλλήνης (ο

οποίος παρέχει διοικητική

υποστήριξη στον Δήμο Κρω-

πίας).

Τέλος, για την παροχή έκτα-

κτου οικονομικού βοηθήματος

αποκλειστικά σε δημότες

απαιτείται, βάσει του άρθρου

202 του Νόμου 3463/2006, αί-

τηση του δημότη- με το οποίο

να αιτιολογεί την έκτακτη και

σοβαρή ανάγκη για την αντι-

μετώπιση της οποίας πρέπει

να του καταβληθεί βοήθημα-,

πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης, εκκαθαριστικό

σημείωμα εφορίας, φωτοτυ-

πία ταυτότητας. 

Όλα αυτά τα δικαιολογητικά

παραπέμπονται στο Δημοτικό

Συμβούλιο για να αποφασίσει.

(Για την υποβολή δικαιολογη-

τικών –για βιβλιάρια ανασφά-

λιστων, επίδομα

απροστάτευτων παιδιών, επί-

δομα στεγαστικής συνδρομής

μπορείτε να απευθύνεστε

στις Αντιγόνη Γρίβα και

Μαρία-Ελένη Παπαμιχάλη και

τις άλλες αρμοδιότητες η

Μαρία Καζαντζή) 

Τηλ.επικ.: 210-662 11 26 , 

60 26 441 

Ώρες λειτουργίας : 07:30-

15:30 (Δευτέρα- Παρασκευή) 

Ε-mail :

kaza.kor.diav@gmail.com 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες  του Δήμου Κρωπίας στο νέο κτίριο “Αριστείδης Γκίκας”

ΑΔΑ: Β49ΑΟΚΥΓ-Ν6Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ”
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ . Κωνσταντινου 47
Κορωπί, FAX: 6624963
Πληροφορίες: κ. Περιβολάρη 
Κορωπί   23-05-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 418

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
για την «Προμήθεια ειδών παντο-
πωλείου, οπωροπωλείου, κρεο-
πωλείου, αρτοπωλείου και
ελαιόλαδου»
Α] Με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί της εκάστοτε μέσης ημερή-
σιας τιμής του δελτίου πιστοποί-
ησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου
της Περιφέρειας Αττικής, προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ
13% σύνολο 17.955,70€ για τα
εξής είδη τροφίμων:
-   Ελαιόλαδο
-   Οπωροκηπευτικά
-   Κρέατα-πουλερικά και
Β]Με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης με ΦΠΑ 13% σύ-
νολο 42.538,14€ και με ΦΠΑ 23%
σύνολο 7.951,95€ για τα κάτωθι
είδη:
- Είδη παντοπωλείου 
- Είδη αρτοπωλείου
σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη
απόφαση που αναφέρεται στις
προμήθειες και του Ν. 2286/95.
Η συνολική δαπάνη για την ανω-
τέρω αναφερόμενη προμήθεια
ανέρχεται στο ποσό των
68.445,80 Ευρώ συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
μέχρι την Πέμπτη  31η Μαΐου 2012
στα γραφεία του Δήμου και  ώρα
10:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ. στα
γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες δίδονται στα γρα-
φεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
2106624612 εσωτ. 113.               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΡΩΝΙΑΣ      



ΕΒΔΟΜΗ  26 ΜΑΪΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Μια αξιόλογη και άκρως επιτυχημένη «Λαογραφική Έκθεση

Συκαμίνου», συνδιοργάνωσαν ο Αγροτικός Σύλλογος με

τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, με αφορμή τον

εορτασμό των πολιούχων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

την Κυριακή 20 Μαϊου.

Η πολιτιστική εκδήλωση με επίκεντρο την λαογραφία κέν-

τρισε το ενδιαφέρον του κοινού και ανέδειξε πολλά από τα

χαρακτηριστικά της ιστορικής μας κληρονομιάς. Αρβανίτι-

κες φορεσιές, χειροποίητα είδη, πολύτιμα αντικείμενα ιστο-

ρικής αξίας, οικιακά σκεύη, αλλά και μοναδικά αγροτικά

εργαλεία, καθώς και σπάνιο φωτογραφικό υλικό κόσμισαν

την έκθεση και έφεραν στο φως τον «θησαυρό» των προ-

γόνων μας.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές που κατάφε-
ραν να αναβιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζων-
τανό μας παρελθόν, το οποίο μπορεί να αποτελέσει
σύγχρονη κοιτίδα έρευνας και πολιτιστικής ενδοσκόπησης
για τις μελλοντικές γενιές. Η διατήρηση της σπάνιας κλη-
ρονομιάς μας είναι ευθύνη όλων μας. Οι ένδοξες μνήμες
και η ιστορική διαδρομή των παραδοσιακών μας αξιών μπο-
ρούν όχι μόνο να εμπνεύσουν αλλά να γίνουν φωτεινή πυ-
ξίδα για το κοινό μας Αύριο», δήλωσε ο  Δήμαρχος Ωρωπού

Γιάννης Οικονομάκος, που τίμησε με την παρουσία του την

έκθεση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Kορωπί  22/05/2012
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.  9774
Γραφείο Προμηθειών ΑΔΑ: Β49ΑΩΛ6-3ΟΘ
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 163  -  FAX:  210 6624963
e-mail  :  tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας. 
Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία κεντρικού μετρητικού συστήματος υδροδότησης
και διατάξεων μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των
υδραυλικών παραμέτρων όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προ-
διαγραφές.
Θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των παρακάτω ειδών:
• Για το είδος με Α.Τ. 1 ήτοι Σταθμός Τύπου Α για τον έλεγχο της τροφο-
δοσίας της Ζώνης, τοποθετημένος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με τον ΚΣΕ.
• Για το είδος με Α.Τ. 2 Σταθμός Τύπου Β για τον έλεγχο της παροχής του
τελικού καταναλωτή τοποθετημένος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με τον ΚΣΕ.
• Για το είδος με Α.Τ. 3 Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στους
σταθμούς Τύπου Β και τον ΚΣΕ το οποίο θα αποτελείται από Οκτώ, (8)
τουλάχιστον, μονάδες ενδιάμεσης συγκέντρωσης των μετρήσεων από
τους σταθμούς τύπου Β και αποστολής τους στον ΚΣΕ, σε πλήρη και αδιά-
λειπτη λειτουργία.
• Για το είδος με Α.Τ. 4 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) για την πλήρη
διαχείριση, συλλογή, απεικόνιση, καταγραφή, και επεξεργασία των με-
τρήσεων, των συναγερμών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος
με όλα τα απαιτούμενα λογισμικά, περιφερειακά, υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με όλους
τους σταθμούς του δικτύου.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών. Εναλλακτι-
κές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-
στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα (240) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως και έξι (6) ημέρες
πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 03 Ιουλίου 2012 και ώρα
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να
αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι νόμι-
μοι εκπρόσωποι των προσφερόντων με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 ώρα
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπη-
ρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 1.713.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%.  Η χρηματοδότηση
της προμήθειας του τίτλου θα γίνει από το ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ), στο
οποίο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 302153.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοι-
νοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά και οι όροι συμμετοχής αναφέρονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν
είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνι-
σμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης, και στα συνημμένα σε αυτό τεύχη που αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος τους
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 23/05/2012
Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.
22/05/12

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Eίναι γνωστό ότι η Ελλάδα

έχει ένα από τα μεγαλύτερα

ποσοστά τροχαίων ατυχη-

μάτων στην Ευρώπη. Η οδη-

γική συμπεριφορά και οι

ακατάλληλοι δρόμοι είναι

δύο απ’ τις κυριότερες αι-

τίες. 

Πριν από λίγες ημέρες συ-

νέβη ένα ατύχημα, που

ρόλο έπαιξαν και οι δύο πα-

ραπάνω συνιστώσες. 

Στον παράδρομο του ΣΕΦ

οδηγός αυτοκινήτου κινού-

μενος επικίνδυνα (κολπά-

κια), τράβηξε χειρόφρενο,

έχασε τον έλεγχο του οχή-

ματος και παρέσυρε ομάδα

ποδηλατιστών που έκαναν

την προπόνησή τους!

Ο απολογισμός ήταν 4

τραυματίες, ένας εξ’ αυτών

με πολλαπλά συντριπτικά

κατάγματα στην κνήμη. 

Η αλαζονεία ορισμένων οδη-

γών και η έλλειψη σωστών

ποδηλατοδρόμων μπορεί να

αποβούν μοιραία. Δυστυχώς

οι ποδηλάτες στην Ελλάδα,

δεν χαίρουν της προσοχής

και του σεβασμού των οδη-

γών, με αποτέλεσμα τα πολύ

συχνά ατυχήματα και τους

σχεδόν καθημερινούς διαξι-

φισμούς. 

Οι δύο αυτές αιτίες που ευ-

θύνονται για πολλά απ’ τα

ατυχήματα χρήζουν ανάλυ-

σης. 

Οι νέοι - σε ηλικία - κυρίως

οδηγοί, νιώθουν το τιμόνι

προέκταση του ανδρισμού

τους  και οδηγούν με μεγά-

λες ταχύτητες, ή κάνοντας

“κόλπα” είναι αποτέλεσμα

της παντελούς έλλειψης κυ-

κλοφοριακής αγωγής, που

θα έπρεπε να διδάσκονται

από μικρά παιδιά.

Το ότι μπορούν ανενόχλη-

τοι να οδηγούν κατ’ αυτόν

τον τρόπο, παραβαίνοντας

δηλαδή πολλούς κανόνες,

είναι αποτέλεσμα της έλλει-

ψης αστυνόμευσης και

εφαρμογής των νόμων. 

Απ’ την άλλη στο μεγαλύ-

τερο οδικό δίκτυο οι ποδη-

λατόδρομοι είναι

ανύπαρκτοι αναγκάζοντας

έτσι τους ποδηλάτες να κυ-

κλοφορούν με κίνδυνο

ακόμα και της ζωής τους

στις λωρίδες των αυτοκινή-

των σε δρόμους ταχείας κυ-

κλοφορίας. 

Και στις “προνομιακές” περι-

πτώσεις που κάποιος Δήμος

έχει φτιάξει ποδηλατόδρομο

-  λόγω έλλειψης εμπειρίας

θες; λόγω διαπλοκής; - στην

πλειοψηφία τους είναι ακα-

τάλληλοι έως επικίνδυνοι για

ποδήλατο(!), εμφανίζοντας

έτσι το φαινόμενο δίπλα να

είναι ο ποδηλατόδρομος και

στο δρόμο οι ποδηλάτες. 

Με αφορμή λοιπόν το ατύ-

χημα που συνέβη στον πα-

ράδρομο του ΣΕΦ,

ποδηλάτες από όλες τις

ομάδες της Αθήνας θα συγ-

κεντρωθούν σήμερα Σάβ-

βατο 26/5 στις 17:00 στον

παράδρομο του Σ.Ε.Φ. και

θα αποκλείσουν την είσοδο

στα αυτοκίνητα, εκεί.

“Οι δρόμοι είναι Δημόσιοι
Χώροι, στους οποίους όλοι
έχουμε δικαίωμα χρήσης.
Αντιστεκόμαστε στην κατά-
χρηση του αυτοκινήτου και
ζητάμε να υπάρξουν συνθή-

κες βιώσιμης μετακίνησης
(για όλους).
Διεκδικούμε την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας μηχα-
νοκίνητων οχημάτων στον
παράδρομο της παραλιακής,
και όλων των πεζόδρομων
της πόλης τον άμεσο σχε-
διασμό και την υλοποίηση
ικανοποιητικού δικτύου πο-
δηλατοδρόμων, που να κα-
λύπτει όλες τις διαδρομές
εντός του αστικού ιστού.

Ζητάμε την άμεση δημιουρ-
γία ζωνών με ανώτατο όριο
ταχύτητας τα 30km/h στις
περιοχές κατοικιών, σχο-
λείων και γενικώς αυξημέ-
νης συγκέντρωσης
ανθρώπων, γεγονός που θα
μειώσει δραστικά τις τρο-
χαίες συγκρούσεις και τα
θύματά τους, όπως έχει δεί-

ξει η διεθνής εμπειρία των
ευρωπαϊκών πόλεων και
όπως συστήνουν διεθνείς
οργανισμοί (Π.Ο.Υ., Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο).
Οι δρόμοι ανήκουν σε
όλους μας - ας τους μοιρα-
στούμε!” έτσι κλείνουν το

κάλεσμά τους ελπίζοντας

σε μια νέα πραγματικότητα

όπου αυτοκίνητα, ποδήλατα

και πεζοί θα συνυπάρχουν

αρμονικά. 

� ΑΠΟΡΙΑ!!!!

Ο Φράγκος Φραγκούλης που μόλις ορκίστηκε Ύπουργός

Εθν. Άμυνας δεν κατηγορήθηκε προ μηνών από τους

υπουργούς του ΠΑΣΟΚ εμμέσως πλην σαφώς ότι ετοί-

μαζε... πραξικόπημα, γι’ αυτό και απομακρύνθηκε μαζί με

σύσσωμη τη στρατιωτική ηγεσία εν μία νυκτί;

Τώρα τι άλλαξε;

Ή τότε μας έλεγαν ψέματα (για άλλη μια φορά) και επο-

μένως μάλλον ισχύει η θεωρία περί άρνησης του Φράγκου

ως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ να κατεβάσει στρατό στους δρόμους

προς αντιμετώπιση των διαδηλωτών του Συντάγματος ή

τώρα όρκισαν Υπουργό κάποιον για να κάνει πραξικόπημα

ως τις 17 Ιουνίου (και να μην προλάβει να μας πάρει το

σπίτι, το σκυλο, τη γκόμενα και τα σοκολατάκια από το ψυ-

γείο ο ΣΥΡΙΖΑ...)

� Από φέτος οι διαγωνιζόμενοι στις Πανελλαδικές θα γρά-

φονται αυτομάτως στον ΟΑΕΔ.

“Εύκολα” θύματα των αυτοκινητιστών οι ποδηλάτες 
Ατύχημα στον παράδρομο του ΣΕΦ - Διαμαρτυρία σήμερα Σάββατο

Μετά τις Παρασκευές στην Αθήνα, 

τώρα θα μαζευόμαστε Τρίτες!

Από την Τρίτη 15 Μαϊου, και πιλοτικά για τέσσερις εβδομάδες, έως την Τρίτη 5

Ιουνίου, εστιατόρια του κέντρου θα προσφέρουν προτεινόμενα μενού στην τιμή

των 10ευρώ. Τα συμβεβλημένα στο πρόγραμμα καφέ, θα προσφέρουν καφέ με

2ετρώ και τα μπαρ, ποτά με 5 €. Μέσα από αυτήν την ειδικά σχεδιασμένη πρω-

τοβουλία του δήμου Αθηναίων επιδιώκεται η τόνωση του κλάδου εστίασης, που

είναι ένας από τους πιο δραστήριους στο κέντρο της πόλης και βασικός μοχλός

οικονομικής δραστηριότητας.

H δράση πλαισιώνεται από συναυλίες, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας στις 19.30

το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής:

2105277558,2105277570 ή www.cityofathens.gr

Αφού δεν μπόρεσαν να πείσουν με την διαφημιστική

καμπάνια “η πειρατεία σκοτώνει την μουσική”, έβα-

λαν μπρος τα νομικά μέσα και συγκεκριμένα το Μο-

νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο με απόφασή

του (4658/2012) διατάσσει τις τηλεπικοινωνιακές

εταιρείες της χώρας να διακόψουν την πρόσβαση

των συνδρομητών τους σε δύο ιστοτόπους εξαιτίας

πιθανολογούμενης παραβίασης δικαιωμάτων πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας.

Το DLN (Digital Liberation Network) ομάδα για την προ-

άσπιση των ψηφιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών,

επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται παράνομο

οτιδήποτε ανταλλάσσεται μέσω ομότιμων δικτύων,

όπως προκύπτει εμμέσως από την απόφαση.

Το δικαστήριο ταυτίζει την δημιουργία link προς προ-

στατευόμενο πνευματικό έργο με την ευθεία παρά-

βαση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απόφαση δικαστηρίου για 

απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοσελίδες
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«Για επιπόλαια και πρό-
χειρη αντιμετώπιση των
επαγγελματιών της
πόλης», κατηγορεί τη Δη-

μοτική Αρχή ο επεκεφα-

λής της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος είχε

επανειλημμένα προτείνει

στη Δημοτική Αρχη, μέσα

απο την Οικονομική επι-

τροπή, να μειωθούν τα

τέλη  κατάληψης κοινο-

χρήστων χώρων των κα-

ταστημάτων του ενιαίου

Δήμου, λόγω της οικονο-

μικής κρίσης που βιώνουν

και κλείνουν καθημερινά.

Η Δημοτική Αρχή εισή-

γαγε το θέμα και πρότεινε

στην Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου μείωση 40%

για τα καταστήματα της

Βουλιαγμένης, και περί-

που 5% για τα καταστή-

ματα της Βάρης και της

Βούλας.

Η πρόταση προκάλεσε την

έντονη αντίδραση του επι-

κεφαλής της μείζονος αν-

τιπολίτευσης, Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου, ο οποίος

κατηγόρησε τον δήμαρχο

Σπ. Πανά για πρόχειρη και
ψηφοθηρική αντιμετώπιση
του θέματος, αφού για
άλλη μια φορά η Δημοτική
Αρχή έδειξε ότι λειτουρ-
γεί χωρίς πρόγραμμα,
χωρίς οικονομικά και εμ-
πορικά κριτήρια, αγνοών-

τας ακόμα και τα βασικά
οικονομικά δεδομένα που
μια τέτοια απόφαση προ-
ϋποθέτει. Πρότεινε μέτρα
χωρίς λογική και επαρκή
αιτιολόγηση δημιουργών-

τας την εντύπωση ότι επι-
θυμούσε να εξυπηρετήσει
εκλογικές σκοπιμότητες
και όχι να αντιμετωπίσει
ένα σοβαρό πρόβλημα
που χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής και απαιτεί ειδικούς
χειρισμούς.
Η μόνη εξήγηση που θα

μπορούσε να δώσει κανείς

γι’ αυτή της κατάφωρη

αδικία που αναιτιολόγητα

πρότεινε ο Σπ. Πανάς,

είναι ότι έγινε στα πλαίσια

μιας υποκριτικής προσπά-

θειας να εξιλεώσει την

πρώην Δημοτική Αρχή

Βουλιαγμένης για τα πα-

ράλογα και παράνομα

τέλη που χρέωνε επί

σειρά ετών στους επαγ-

γελματίες του Δήμου της,

που οδήγησε πολλούς εξ

αυτών στην οικονομική

εξαθλίωση και το κλεί-

σιμο, διορθώνοντας έτσι

μια εγκληματική αδικία

πολλών ετών, με ένα νέο

όμως λάθος, φέρνοντας

τους επαγγελματίες των

δημοτικών ενοτήτων σε

άσκοπη τριβή και αντιπα-

ράθεση.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος

πρότεινε στην Οικονομική

Επιτροπή, για το τρέχον

έτος,  να τηρηθεί απόλυτα

η ισονομία μεταξύ των

επαγγελματιών της πόλης

και να εγκριθεί μια ενιαία

μείωση 24% για όλους,

ποσοστό που αντιστοιχεί

περίπου στη συρρίκνωση

του ΑΕΠ των τελευταίων

τριών ετών λόγω της κρί-

σης και παράλληλα η

Δήμος να ξεκινήσει άμεσα

την διενέργεια μελέτης, η

οποία θα καταλήξει στη

δημιουργία ζωνών στην

πόλη βάσει των οποίων θα

προκύψουν χρεώσεις

τελών σύμφωνα με αντι-

κειμενικά εμπορικά και οι-

κονομικά κριτήρια, για το

επόμενα χρόνια.

Μετά από έντονο διά-

λογο, ο Σπ. Πανάς αποδει-

κνύοντας  ότι δεν έχει

καμία απολύτως διάθεση

να ασκήσει χρηστή και

τεκμηριωμένη πολιτική

στο Δήμο, απλώς «στρογ-

γύλεψε τις γωνίες» της

πρότασης Κωνσταντέλλου

και δέχτηκε η μείωση να

γίνει κατά 30% στη Βου-

λιαγμένη και κατά 20%

στη Βούλα και στη Βάρη.

Η πρότασή του εγκρίθηκε

με οριακή πλειοψηφία από

την Οικονομική Επιτροπή

και οδεύει για έγκριση από

το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μετά από την  «απαξιω-
τική ανεύθυνη και επιπό-
λαια αντιμετώπιση ενός
τόσο ευαίσθητου και ση-
μαντικού ζητήματος»,

όπως σημειώνει το δελτίο

τυπου της παράταξης

«Βάρη Βούλα Βουλιαγ-
μένη πόλεις για να  ζεις»,
οι Δημοτικοί της Σύμβου-

λοι Γ. Κωνσταντέλλος και

Ν. Ζυγούρης, αποχώρη-

σαν σε ένδειξη διαμαρτυ-

ρίας, καταγγέλλοντας «τη
μεθόδευση και κυρίως την
ελαφρότητα και την προ-
χειρότητα που επιδείχ-
θηκε κατά την διαδικασία
από την Δημοτική Αρχή».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ

Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ., με τη σύμφωνη

γνώμη της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του,

αποφάσισε να μην συμμετάσχει στις εκλογές της

17ης Ιουνίου 2012, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα εκλο-

γική αναμέτρηση δεν πληροί τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις για την προώθηση λύσης προς όφελος

του Λαού και της χώρας.

Επειδή το Ε.ΠΑ.Μ. δεν μπορεί να ταυτιστεί, ούτε να

προτείνει καμιά πολιτική δύναμη, ενώ  εκτιμά ότι:

καμιά από τις πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται

ως αντιμνημονιακές δεν πληροί εκείνα τα κριτήρια

που θα τις χαρακτήριζαν γνήσια αντιμνημονιακές,

σύμφωνα με τις αρχές του Μετώπου και τις ανάγ-

κες του Λαού…

Δε δίστασαν να συνδιαλλαγούν για την κυβέρνηση,

αναγνωρίζοντας δωσίλογους και προδότες ως ισό-

τιμους συνομιλητές, οιονεί εταίρους, μετατρέπον-

τας την καταγγελία σε διαπραγμάτευση και

σιγοντάροντας, με τη στάση τους και τις θέσεις

τους, την τρομοκράτηση και τον εκβιασμό του Ελ-

ληνικού Λαού, με την κατασυκοφάντηση του δίκαιου

αιτήματος για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και την

κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής

κυριαρχίας, με τις υπάρχουσες συνθήκες πόλωσης,

δεν μπορεί να υπάρξει ευρύτερη λαϊκο-μετωπική

δράση και ως εκ τούτου, αρνείται  να συμβάλει στην

διαδικασία πόλωσης που επιβάλει το κατεστημένο,

αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά το δίλημμα ανά-

μεσα σε δεξιά και αριστερά, καμιά από τις αντιμνη-

μονιακές δυνάμεις δεν έχει ούτε τα εχέγγυα, ούτε

το ανάστημα να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλή-

ματα του Λαού και δεν επιλέγει να στηριχθεί σ΄

αυτόν, αλλά λειτουργεί μόνο εκλογικά, το Ε.ΠΑ.Μ.

αποφασίζει  να μη δώσει αυτή την εκλογική μάχη,

αλλά να ετοιμάσει τους όρους για την επόμενη

μάχη, η οποία, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των

εκλογών της 17ης Ιουνίου, δεν θα αργήσει να έλθει

και επιπλέον, καλεί τα μέλη και τους φίλους του να

εκφραστούν – σ’ αυτές τις εκλογές – κατά συνεί-

δηση, αντιμνημονιακά.

Στο πλαίσιο αυτό το Ε.ΠΑ.Μ. θα προσπαθήσει να

πρωτοστατήσει στις επόμενες εκλογές με όρους,

όχι μόνο διεκδίκησης εισόδου στη Βουλή, αλλά και

με όρους διεκδίκησης της εξουσίας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ.

18.5.2012

Μετά από συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Αν-

τώνη Μανιτάκη με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία

του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο

Κώστα Ασκούνη, αφού αναλύθηκαν τα  επείγοντα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, με την

αναστολή πρόσληψης εποχικού προσωπικού,   φαί-

νεται να ξεμπλοκάρει το θέμα, μετά από απόφαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναμένεται

να δημοσιοποιηθεί άμεσα.

Το πρώτο θέμα που έθεσε η ΚΕΔΕ στον νέο υπουργό

Εσωτερικών Α. Μανιτάκη ήταν η ενεργοποίηση του

νόμου για την άρση της απαγόρευσης σύναψης δί-

μηνων συμβάσεων – λόγω της προκήρυξης εκλογών

– ώστε να προχωρήσουν οι προσλήψεις για προσω-

πικό καθαριότητας, πυρασφάλειας, ναυαγοσώστες,

προσωπικό για τις παιδικές κατασκηνώσεις, υδρονο-

μείς άρδευσης, προσωπικό για τους παιδικούς σταθ-

μούς και καθαρίστριες σχολικών μονάδων κ.α.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των επανει-

λημμένων πιέσεων που είχε ασκήσει η ΚΕΔΕ στην

προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών

για να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες.

Ανιση αντιμετώπιση καταστηματαρχών στα 3Β
καταγγέλει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη

εποχικού προσωπικού στους δήμους

Ο Σπ. Πανάς πρότεινε μείωση τελών

40% για τα καταστήματα της Βουλιαγμένης, 

και περίπου 5% για τα καταστήματα της

Βάρης και της Βούλας.
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Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Διοικη-

τής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθ-

μού, ο Διευθυντής του ΣΠΑΥ, οι

υπεύθυνοι   Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου  και εκπρόσωποι των Εθελοντι-

κών ομάδων του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, εξήγησε

με έμφαση ότι φέτος, περισσότερο από

κάθε άλλη χρονιά είναι απαραίτητη η

συμμετοχή και η στήριξη του προγράμ-

ματος εθελοντισμού από τους Δημότες

της περιοχής τονίζοντας: «Δυστυχώς
φέτος, και λόγω της αρνητικής οικονο-
μικής συγκυρίας, δεν έχουν εγκριθεί
κονδύλια για την πολιτική προστασία
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ
επίσης δεν έχουν εγκριθεί προσλήψεις
εκτάκτων εποχιακών υπαλλήλων για
τον καθαρισμό και τη φύλαξη των πευ-
κόφυτων εκτάσεων».
Παράλληλα, ευχαρίστησε τις εθελοντι-

κές οργανώσεις για τη βοήθεια που

έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια

με τη συμμετοχή τους στις αντιπυρικές

δράσεις καθώς και την Πυροσβεστική

Υπηρεσία για την έγκαιρη κινητοποίηση

του μηχανισμού της σε όλα τα περι-

στατικά δασοπυρόσβεσης.  

Υπηρεσιακοί παράγοντες της Πυρο-

σβεστικής έδωσαν οδηγίες αντιμετώπι-

σης μιας πυρκαγιάς από πολίτες.

Καθαρίζουμε το χώρο μας, το οικόπεδό

μας· όχι μόνο στο σπίτι μας αλλά και
στου γείτονα. Δεν αφήνουμε ξερά
χόρτα και κλαδιά. 
...Αν καθαρίσεις το οικόπεδό σου είσαι
ασφαλής, γιατί τα σπίτια μας έχουν
πολύ καλή αντίδραση στο φωτιά.
Εφόσον υπάρχει διάθεση, από τους πο-
λίτες υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν
και να συμμετέχουν. Ως εθελοντές στις
πυροσβεστικές ομάδες, ως εθελοντές
στο Δήμο, συμμετοχή στον καθαρισμό
των χόρτων.
Οι φωτιές συνήθως μπαίνουν από κά-

ποιους. Είτε από αμέλεια, είτε γιατί
είναι πυρομανείς, είτε γιατί υπάρχουν
συμφέροντα...
...Υπάρχουν προβλήματα· δεν θέλω να
σας τρομάξω. Οι δυνάμεις που έχουμε
στα νότια προάστια, αν τις κατανεί-
μουμε σωστά, έχουμε καλό συντονισμό
και σχεδιασμό.
Εκείνο που ζήτησε από τη Δημοτική

Αρχή, ήταν ετοιμότητα για μία υδρο-

φόρα, σε περίπτωση φωτιάς. Σε μισή

ώρα να μπορεί να ανεφοδιαστεί το πυ-

ροσβεστικό όχημα.

«Συμμετέχω και Προστατεύω την Πόλη μου» 
Ημερίδα στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

έβαλε άλλη διάσταση στο θέμα λέγον-

τας μεταξύ άλλων:

Επειδή δεν έχουμε καταφέρει ως κοι-

νωνία να προσελκύσουμε σοβαρούς

αριθμούς εθελοντών καταλήγουμε να

επαναλαμβάνουμε λίγο πολύ, σε κάθε

τέτοια συγκέντρωση αυτά που είπαμε

και πέρυσι, πρόπερσι κλπ.. Εχω την αί-

σθηση ότι επειδή όλοι όσους είδα σή-

μερα εδώ, έχουν εμπλοκή και

συμμετοχή ουσίας, ίσως θα έπρεπε η

κουβέντα να μην είναι γενική, αλλά να

είναι ουσιαστικού τύπου καθότι μπήκαμε

σε αντιπυρική περίοδο και ήδη είχαμε

ένα πολύ μεγάλο γεγονός χθες και ένα

μικρότερο σήμερα το μεσημέρι. Θα θυ-

μίσω ότι το 1974 τότε που κοιμόμασταν

στις βεράντες των σπιτιών μας, παρα-

κολουθούσα (έχω προσωπικό βίωμα,

ήμουν 7 χρονών) το δάσος που κυνηγά-

γαμε με σφεντόνες σπουργίτια να καί-

γεται επί τρεις ημέρες. Δύο ολόκληρα

βράδια. Και νομίζω ότι όλους εμάς τους

πιτσιρικάδες της εποχής, μας έχει ση-

μαδέψει. Ειδικότερα με τη μετεξέλιξη

του θέματος, που έφτασε η πόλη μας

μέχρι την κορυφογραμμή.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα αντι-

μετωπίσουμε και κατά πόσο είμαστε

έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα

περιστατικά δασικών πυρκαγιών. Το με-

γάλο παράπονο, είναι οτι είναι εξαιρετι-

κός ο όγδοος πυροσβεστικός σταθμός,

θυμίζω όμως ότι είμαστε μια μεγάλη

πόλη με το μεγαλύτερο πράσινο στην

νοτιοανατολική Αττική και επιθυμούμε

να έχουμε πυροσβεστικό σταθμό εδώ. 

Είναι θέμα της Πυροσβεστικής υπηρε-

σίας, αλλά είναι και θέμα των Δημοτι-

κών Αρχόντων, να το διεκδικήσουμε για

να έχουμε λιγότερο χρόνο απόκρισης.

Δεύτερη διαπίστωση, ακούγοντας  κα-

νεις, θα είχε την ψευδαίσθηση ότι πα-

ρακολουθεί πάνελ της πολιτείας της

Μοντάνα, όπου εκεί η πυρόσβεση και

δασοπυρόσβεση δεν προλαβαίνει να ξε-

κινήσει. Με τον  καπνό την έχουν σβή-

σει. Διαθέτουν αεροσκάφη νυκτός,

συστήματα ειδικά κλπ..

Πρέπει να γνωρίζουμε ειδικότερα όλοι

αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται και έχουν

την ευθύνη, αλλά και οι εθελοντές, που

πέφτουν στη φωτιά.

― Μόνιμη διαρκή εκπαίδευση

― Σχέδιο που θα το γνωρίζει και ο τε-

λευταίος

― Παντού χάρτες με δρόμους

Αναφέρθηκε στην φωτιά της Βάρης

22/5, που ψάχνανε τους δρόμους και

ρωτούσαν ο ένας τον άλλον τι να κά-

νουν μέσα από τις συχνότητες, επί δυό-

μισι ώρες.

«Για πολύ μεγάλα διαστήματα, είχαμε
χάσει τη μπάλα, και ρωτάγαμε πού να

«Συμμετέχω και Προστατεύω την Πόλη μου» ήταν ο τίτλος ημερίδας που πραγ-

ματοποίησε ο Δήμος 3Β την περασμένη Τετάρτη 23/5. Μια ημερίδα που την είχε

αναγγείλει δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν.

Δυστυχώς, όπως απεδείχθη, εν τοις πράγμασι, θα ταίριαζε ο τίτλος “δεν συμμε-

τέχω”, γιατί η αίθουσα “Ιωνία” ήταν άδεια στην κυριολεξία, αν αφαιρέσεις τους πα-

ρόντες συμβούλους και παλιούς

εθελοντές. Κρίμα.

Δεν γνωρίζουμε αν είναι αδιαφορία των

πολιτών του Δήμου ή αν δεν ενημερώ-

θηκαν για το θέμα. Γιατί το θέμα είναι σοβαρό, ιδιαίτερα στις ημέρες μας που οι

Δήμοι ασφυκτιούν από έλλειψη προσωπικού και η Πυρασφάλεια έχει ήδη ξεκινή-

σει.

Μάλιστα μάς το θύμισε η πρώτη πυρκαγιά στη Βάρη την περασμένη Τρίτη 22/5, η

οποία κινητοποίησε μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μια φωτιά

που το πιθανότερο προήλθε από χέρι εμ-

πρηστή, στην οδό Γραβιάς, τελευταίος

δρόμος προς το βουνό. Και είναι κάποια

διεκδικούμενα εκεί...

Στο πάνελ παρεκάθοντο: ο  Σπ.  Πανάς, ο Διοικητής
του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού Στ. Πιερρακάκης,
ο Διευθυντής του ΣΠΑΥ κ. Νομικός, ο Υπεύθυνος Πο-
λιτικής Προστασίας του Δήμου Μ. Καβράκος, ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Ντ. Καραγεώργος, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δ. Βαμβασάκης, και οι εκπρόσωποι των
Εθελοντικών ομάδων Βούλας και Βάρης  Π. Σωτηρό-
πουλος και Θ. Τσίλος. 

Διαπιστώσεις και προτάσεις
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
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Εναρξη

τμημάτων

25 Ιουνίου

πάμε, τι να κάνουμε», είπε χαρακτηρι-

στικά!

Τόνισε ότι χρειάζεται ένας πιο κεντρικός

συντονισμός ουσίας για να μη ρωτάνε

από τον Ασύρματο...

Το πιο σημαντικό είναι η υλικοτεχνική

υποδομή, η οποία λείπει και είναι δια-

χρονική η ευθύνη, είπε και αναφέρθηκε

χαρακτηριστικά:

― Ο στόλος μας δεν είναι επαρκής.

― Οι εθελοντικές ομάδες βάζουν από

την τσέπη τους για τον εξοπλισμό τους.

Εν κατακλείδι, τόνισε, ότι προέχει η

αποψίλωση των ξερών χόρτων από τα

παρτέρια με τα λουλούδια. 

«Πρώτα εξασφαλίζουμε το παντελόνι
και μετά το άρωμα», είπε χαρακτηρι-

στικά. (Σ.Σ. έχει βγει ένα πολύ μεγάλο

κονδύλι για λουλούδια στον προϋπολο-

γισμό του Δήμου) σε αντιθεση με την

Πυρασφάλεια που είχε ο κωδικός

μηδέν!).

Κατέληξε λέγοντας ότι χρειάζεται

άμεση ενεργοποίηση και κατεύθυνση

όλων των πόρων στις αποψιλώσεις,

στην υλικοτεχνική υποδομή και στην

αναζήτηση χορηγιών. 

Ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος Ντί-

νος Καραγιώργος, εξασφάλισε ήδη

όπως είπε 3 χορηγίες.

Κλείνοντας την ημερίδα, ο Σπ. Πανάς

ευχαρίστησε δημοσίως τους Δημότες

για τις προσπάθειες που έχουν καταβά-

λει όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να

διατηρήσουν τους πνεύμονες πρασίνου

της περιοχής καθώς και για τις δωρεές

που έχουν πραγματοποιήσει στο τομέα

της πυροπροστασίας στο Δήμο.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ Νομικός έχει

μια άλλη αντίληψη της προστασίας του

δάσους, που κι εμεις την ενστερνιζό-

μαστε. 

Προσβασιμότητα παντού

Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να μπαίνει
στο δάσος, να ζει μέσα στο δάσος,
γιατί μ’ αυτο τον τρόπο το φυλάει, το
αγαπάει και το σέβεται, ήταν το από-

σταγμα της παρέμβασης του προέδρου

του ΣΠΑΥ Νομικού.

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πε-

ριοχή μας. Κάθε χρόνο λιγοστεύουν τα

δασικά κομμάτια που μπορεί να χαρεί ο

πολίτης. Μπάρες παντού...
Αννα Μπουζιάνη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Γραβιάς στη Βάρη, στην

τελευταία οδό πριν τον ορεινό όγκο, την Τρίτη 22 Μαϊου.

Στο σημείο έσπευσαν  36 πυροσβέστες με 14 οχήματα και οι εθελοντές της Πυ-

ρασφάλειας των 3Β. 

Οι  ισχυροί άνεμοι, θορύβησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που για άλλη μια

φορά δυσκολεύθηκε στην αναζήτηση των δρόμων, κάνοντας επιτακτική την

ανάγκη δημιουργίας χαρτών, που θα βρίσκονται στα χέρια και της Πυροσβεστι-

κής και των εθελοντικών ομάδων, αλλά και ομάδων πολιτών.

Το κομμάτι αυτό που κάηκε, έχει πολλές φορές “πιάσει” φωτιά, προφανώς από

κάποια χέρια, που τους πονάει να το βλέπουν πράσινο και όχι μπετόν αρμέ.

Γι’ αυτό ίσως να χρειάζεται ιδιαίτερη περιφρούρηση.

Την επομένη το μεσημέρι, νέα φωτιά στη Βουλιαγμένη, στην παραλιακή λεω-

φόρο στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης στην πευκόφυτη έκταση, κινητο-

ποίησε και πάλι Πυροσβεστική και εθελοντές.

Δύσκολο καλοκαίρι προμηνύεται για το Δήμο 3Β, που πιθανόν να έχει μπει στο

στόχαστρο εμπρηστών, όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική για τη φωτιά

της Βάρης.
Αννα Μπουζιάνη

«Συμμετέχω και Προστατεύω την Πόλη μου» Η πρώτη πυρκαγιά

στα 3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  23-5-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  24934
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955 - FAX: 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 09/2012 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης  και με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ», προϋπολογισμού 72.000,00 €  (συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων,του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
09/2012 και την με αρ. πρωτ. 23764/16.5.12 σχετική Διακήρυξη .  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 5/6/2012 και ώρα 10 π.μ.,κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγι-
σης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 3.600,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά    από 28/5/2012 μέχρι  4/6/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, 
Τηλ.:  2132020131, 2132019.955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
FAX: 213 2063 533              

Αθήνα 25/5/2012
Aρ. Πρωτ.: 75389

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

του άρθ.5 παρ. 2 του Ν.

1650/86, όπως αυτή τροπο-

ποιήθηκε 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.

11432/12 Απόφαση Περιφερει-

άρχη Αττικής για Έγκριση Πε-

ριβαλλοντικών Όρων του

συνεργείου αυτοκινήτων (μη-

χανικών μερών-ηλεκτρολο-

γ ε ί ο - τ ρ ο χ ώ ν - α ε ρ ί ω ν

καυσίμων) της ‘’AUTONET’’-

Εμποροτεχνική Αυτοκινήτων

Ανώνυμη Εταιρεία επί της Λ.

Βάρης-Κορωπίου & Ηφαίστου,

στο Κορωπί Αττικής, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση

Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου

4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω

απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώ-

πιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης 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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Τα 35 του χρόνια λειτουργίας, γιόρ-

τασε το 1ο  Γυμνάσιο Παλλήνης, με μια

τρίωρη εκδήλωση με ποικίλο πρό-

γραμμα, που διαμορφώθηκε με την

αγάπη των μαθητών και των εκπαιδευ-

τικών που τους κατηύθυναν.

Ο Διευθυντής του σχολείου Δημήτρης

Μπαξεβάνης, οι εκπαιδευτικοί και οι

μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό

τους για τη γιορτή των 35 χρόνων του

σχολείου. 

Ιδιαίτερης σπουδαιότητας ήταν η παρου-

σίαση των σχολικών δραστηριοτήτων,

όπως οι συζητήσεις εφήβων που υλοποι-

ούνται σε συνεργασία με την Κοινωνική

Λειτουργό Κάλλια Κοτζιά από την Κοι-

νωνική Υπηρεσία του  Δήμου Παλλήνης,

η παρουσίαση της περιβαλλοντικής ομά-

δας   υπό την καθοδήγηση της  Β. Κα-

λιαμπάκου, η  παρουσίαση του

εικαστικού εργαστηρίου υπό την Ε. Ανα-

γνωστάτου, το εργαστήρι Αγιογραφίας-

Ψηφιδωτού υπό τον   Μ. Δαμανάκη, το

θεατρικό αλλά και το μουσικό δρώμενο

υπό τις  Φ. Κακλαμάνη, Α. Σαββίδου και

Α. Πετροπούλου.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης   Αθανάσιος

Ζούτσος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση

και εμφανώς εντυπωσιασμένος από το

έργο που παρουσιάσθηκε συνεχάρη

την διεύθυνση του σχολείου και τους

εκπαιδευτικούς λέγοντας χαρακτηρι-

στικά  «το έργο που παρουσιάσθηκε
στην σημερινή εκδήλωση για τα 35
χρόνια του σχολείου, τιμά  αλλά και
ενισχύει  τον ρόλο της δημόσιας εκπαί-
δευσης καθώς και τους λειτουργούς
της.  Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις
καταξιώνουν την έννοια του δημοσίου
σχολείου στην συνείδηση όλων μας.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες
και την δημιουργική συνεργασία μαθη-
τών και εκπαιδευτικών , δημιουργούμε
σχολεία, ζωντανά κύτταρα της κοινω-
νίας μας,  που τεκμηριώνουν και τον
διαπαιδαγωγικό ρόλο των σχολείων
πέρα από τα όρια της τυπικής μάθησης.
Εμείς ως Δήμος θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε αρωγοί σε κάθε τέτοια προσπά-
θεια».

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευ-

θέριος Βενιζέλος» και το Ευρωπαϊκό

Μουσείο Άρτου  καλωσορίζουν τους τα-

ξιδιώτες και τους επισκέπτες του αερο-

δρομίου στην νέα έκθεση «Οι δρόμοι του

ψωμιού» (14 Μαΐου – 31 Αυγούστου),

μια συναρπαστική περιήγηση στον

κόσμο του ψωμιού, στα έθιμα και στη

διατήρηση της κληρονομιάς του.

Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό

υλικό της έκθεσης από παραδοσιακά και

«κεντημένα» ψωμιά που είναι βασισμένα

σε έθιμα (στον κύκλο της ζωής και  στον

κύκλο του χρόνου) από την Ελλάδα και

το εξωτερικό, η καλλιέργεια της γης, η

σπορά, ο θερισμός, το άλεσμα και το ψή-

σιμο μεταμορφώνουν το ψωμί  σε έργο

τέχνης. Άρρηκτα συνδεδεμένη με το πε-

ριβάλλον και την τέχνη, με σεβασμό στη

«μητέρα γη», η έκθεση έχει στόχο την

ανάδειξη και τη διάσωση της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς. Το δημητριακό, ένα

τόσο σημαντικό αγαθό για τους λαούς

του κόσμου και παράλληλα ιερό προϊόν

της Μεσογείου, αποτυπώνεται στα εκ-

θέματα με τον καλύτερο τρόπο. 

Η έκθεση είναι προσβάσιμη καθόλη τη

διάρκεια του 24ώρου, στο χώρο «Περι-

βάλλον και Πολιτισμός», στο επίπεδο

Αναχωρήσεων στον ημιώροφο (Είσοδος

3).  

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου, μουσείο

μοναδικό στο είδος του, εδρεύει στο

Βαρνάβα Αττικής του Δήμου Μαραθώνα.

Τα εκθέματά του αποτελούν τη μεγαλύ-

τερη συλλογή παραδοσιακού και κεντη-

μένου ψωμιού στην Ευρώπη. Χίλιοι

πεντακόσιοι άρτοι από την Ελλάδα και

σαράντα χώρες από όλο τον κόσμο κο-

σμούν το μουσείο. Μέρος της συλλογής

του κάθε χρόνο ταξιδεύει με τον χαρα-

κτηριστικό τίτλο «Οι δρόμοι του ψω-

μιού» σε πόλεις της χώρας μας και του

εξωτερικού.

35 χρόνια 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

Έκθεση «Οι δρόμοι του ψωμιού» 

στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική επίσκεψη

των παιδιών του Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Κρωπίας

(ΚΔΑΠ) στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαι-

σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον

Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική επίσκεψη

πραγματοποίησαν τα παιδιά του Κέντρου

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δήμου Κρωπίας (ΚΔΑΠ) στο Πάρκο Περι-

βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης

Τρίτσης» στο Ίλιον. Την πρωτοβουλία για

την εκδρομή έλαβε ο Πρόεδρος της Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Κ. Δήμου. Τα παιδιά

του ΚΔΑΠ  ενημερώθηκαν από την Ελλη-

νική Ορνιθολογική Εταιρεία για τα λιμναία,

δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα του

Πάρκου καθώς και τη ορνιθοπανίδα που

υποστηρίζουν και στη συνέχεια περιηγήθη-

καν στις διαδρομές του Πάρκου. Mετά ακο-

λούθησε πικ-νικ και ελεύθερο παιχνίδι. 

Τα 110 παιδιά του ΚΔΑΠ συνοδεύονταν από

5μελές εκπαιδευτικό προσωπικό,  τον Πρό-

εδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Κρωπίας Κωνσταντίνο Δήμου και 60 γονείς.

Στο πλαίσιο της δωρεάν παροχής υπηρε-

σιών του  ΚΔΑΠ η δαπάνη της εκπαιδευτι-

κής εκδρομής καλύφθηκε από την

Κοινωφελή Επιχείρηση.

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-
ησης «Αντώνης Τρίτσης» βρίσκεται στην
Δυτική Αττική ανάμεσα στους Δήμους Ιλίου,
Αγ. Αναργύρων/Καματερού και έχει έκταση
1150στρ. Αποτελεί ένα από τα τελευταία
καταφύγια άγριας ζωής στο αστικό περι-
βάλλον της Αττικής. Για τη χλωρίδα και πα-
νίδα καθώς και για ένα σύντομο ιστορικό
του Πάρκου ( πρώην κτήμα «Πύργου Βασι-
λίσσης») βλέπε www.park.ornithologiki.gr και
www.parkotritsi.gr 

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Κορωπιού

στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”
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ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-05-2012 και

σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας

με την επωνυμία “Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία” και το διακρι-

τικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.”, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη

και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής

Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη

απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

της Εταιρείας της 31-12-2011 (11η εταιρική χρήση: 1-1-2011 έως

31-12-2011) καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 11η εταιρική

χρήση. 

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για

τη χρήση 1/1-31/12/2012. 

4. Διανομή κερδών. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέ-

λευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον

πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις

δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμο-

ποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν

στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης. 

Παιανία, 21 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

τηλέφωνο

210 6030655
6939153052

press@ebdomi.com
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-
τικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
38707/12 Απόφαση Περιφερει-
άρχη Αττικής για Τροποποίηση της
ΑΠ:22884/24-10-11 ΑΕΠΟ της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέ-
ρειας Αττικής του υφιστάμενου
πρατηρίου υγρών καυσίμων με
πλυντήριο και λιπαντήριο της
‘’ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ’’, στο 31ο χλμ (δεκιά)
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στην Κοι-
νότητα Πολυδενδρίου σε μικτό
πρατήριο υγραερίου και υγρών
καυσίμων (LPG, Βενζίνης και Πε-
τρελαίου) με αυτόματο πλυντήριο
και λιπαντήριο λόγω προσθ’ηκης
εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων
(LPG) και αλλαγών σε προϊόντα
καυσίμων, η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδή-
ποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής μέσα σε 15 ημέρες από τη δη-
μοσίευσή 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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Ο Πρωθυπουργός πρέπει να

είναι εκλεγμένος 
Συνέχεια από τη σελ. 7

να είναι πρωτογενώς φορεύς της κρατικής εξουσίας – όπως διε-

κήρυττε το άρθρο 3 της γαλλικής declaration του 1789»1. 

Εξ’ άλλου η ως άνω διάταξη (αρθ.37 §4) είναι απόλυτα εναρμο-

νισμένη με τη θεμελιώδη διάταξη του Σ. του άρθρου 1 §2 και 3

που ορίζει ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρ-

χία» και ότι «ΟΛΕΣ οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό...»

Ιδιαίτερα βεβαίως σ’ ένα σύστημα καθαρά πρωθυπουργικο-κεν-

τρικό – πράγμα που συνάγεται από πολλά άρθρα του Σ. – όπου ο

Πρωθυπουργός δεν είναι primus inter pares, αλλά primus solus,

δεν νοείται αυτός που έχει την πρώτη θέση στην Κυβέρνηση και

κύρια εξουσία στην διακυβέρνηση της χώρας – ο Κυβερνήτης, με

άλλα λόγια, να μην είναι εκ των προτέρων γνωστός και εκλεκτός

του Λαού (του «κυρίαρχου»).

Εξ’ άλλου το Σύνταγμα του 1975 (το ισχύον δηλαδή αναθεωρη-

μένο) στην αντίστοιχη διάταξη (άρθρ.37 §2) έλεγε «...αν ο αρχη-

γός αυτού (του πλειοψηφίσαντος κόμματος, με απόλυτη

πλειοψηφία των εδρών) δεν εξελέγη βουλευτής [...] ο διορισμός

(Πρωθυπουργού) ενεργείται μετά την υπό της κοινοβουλευτικής

ομάδας του κόμματος ανάδειξιν αρχηγού αυτής [...]». Πράγμα

που επιβεβαιώνει ότι τον ήθελε οπωσδήποτε εκλεγμένο βου-

λευτή, για να τον διορίσει Πρωθυπουργό ο Π.τ.Δ. 

Στην αναθεώρηση του Σ. του 1986, για να μην υπεισέλθει προ-

φανώς στην εσωκομματική διαδικασία και δομή, με χαλαρότερη

διατύπωση δέχθηκε να υποδειχθεί απλώς ένας εκ της κοινοβου-

λευτικής ομάδος ως Πρωθυπουργός.

Επί πλέον, το Σ. του 1975, στο ίδιο άρθρο 37 §4, συνεχίζοντας

την παράδοση των παλαιότερων συνταγμάτων, κατά την διαδι-

κασία των διερευνητικών εντολών, όταν κανένα κόμμα δεν δια-

θέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών και γίνεται προσπάθεια

σχηματισμού κυβερνήσεως συνεργασιών που να εξασφαλίζει την

«δεδηλωμένη» ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, λέει:

«Μη επιτυγχανομένου τούτου, ο Π.τ.Δ. δύναται [...] ή να διορίσει

Πρωθυπουργό [...] μέλος ή μη (μέλος) της Βουλής, δυνάμενον

κατά την κρίση του να τύχη ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής».

Με την αναθεώρηση του 1986, απαλείφθηκε η φράση «ή μη

μέλος της Βουλής» στερώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας της εξουσιαστικής αυτής δυνατότητας, γιατί προφανέστατα

δεν ήθελε ο συνταγματικός νομοθέτης να έχει τέτοια εξουσια-

στική δυνατότητα ο Π.τ.Δ. και γιατί ήθελε ο Πρωθυπουργός να

είναι μέλος της Βουλής. 

Τα ως άνω ενισχύονται και από το άρθρο 84 §7 που ορίζει ότι

κατά την ψηφοφορία προτάσεων ψήφου εμπιστοσύνης ή δυσπι-

στίας «...ψηφίζουν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που είναι μέλη

της Βουλής».

Δεν αναφέρει τον Πρωθυπουργό που επίσης ψηφίζει, γιατί εξυ-

πακούεται ότι, κατά το άρθρο 37 §4 του Σ. είναι μέλος της Βου-

λής.

Δεν αναφέρομαι στις διαδικαστικές παραβιάσεις ή παρακάμψεις

του Συντάγματος που έγιναν κατά το σχηματισμό της κυβέρνη-

σης Παπαδήμου για τις οποίες έχουν αναφερθεί πολλοί Συνταγ-

ματολόγοι όπως και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του

Α.Π.Θ. Κώστας Χρυσόγονος που διαπιστώνει τεκμηριωμένα ότι

«Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Παπαδήμου [...] συνιστά παρά-

καμψη της προβλεπόμενης συνταγματικής διαδικασίας» και ότι

«Η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την Βουλή προς την νέα

Κυβέρνηση δεν καλύπτει τη συνταγματική ακροβασία...»2.

Κατά την άποψη όμως του καθηγητή Κ. Χρυσόγονου στην περί-

πτωση παραίτησης της κυβέρνησης, όπως αυτή του Γ.Α. Παπαν-

δρέου, «... ο νέος πρωθυπουργός μπορεί [...] να είναι

εξωκοινοβουλευτικός [...], δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κα-

νένας σχετικός περιορισμός στο άρθρο 38 §2.»/

Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφω προς τον Κ. Χρυ-

σόγονο, από δημοκρατικό καθήκον και επιστημονικό σκεπτικισμό,

διαφωνώ στο προκείμενο μαζί του, για όσα εξέθεσα παραπάνω

και επιπλέον διότι στο ίδιο αυτό άρθρο του Σ. – που αφορά πα-

ραίτηση κυβέρνησης – στην παράγραφο 1 ορίζει ότι και για την

περίπτωση αυτή «εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πα-

ραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37»

Δεν διαφέρει δηλαδή σε τίποτα η διαδικασία σχηματισμού κυ-

βέρνησης, κατόπιν παραιτήσεως προγενέστερης, από τη διαδι-

κασία σχηματισμού «το πρώτον», μετά από εκλογές. 

Ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το προεκτεθέν δεν μπορεί ν’ απο-

τελεί θέμα επιστημονικών διχογνωμιών ή λαβυρινθώδους ανι-

χνεύσεως. Ας αποτελέσει τέλος αντικείμενο διασκέψεως

Συνταγματολόγων. 

―――――――――
1. Α.Ι. Σβώλου: Συνταγμ. Δίκαιον, τομ. Α. Β. Ανατυπ. 1942, σελ.119

2. ΕΒΔΟΜΗ αρ.φ.724 της 10/3/2012 σελ.17

Ερευνα ΣΔΟΕ 

σε 500 

«πόθεν έσχες»

Η έρευνα που ξεκίνησε πριν

6 μήνες, βρίσκεται σε εξέ-

λιξη και για ορισμένες περι-

πτώσεις έχει ζητηθεί το

άνοιγμα τραπεζικών λογα-

ριασμών. 

Φύλλο και φτερό κάνει τις

φορολογικές δηλώσεις και

τα περιουσιακά στοιχεία

πρώην υπουργών, βουλευ-

τών, νομαρχών, δημάρχων

και συμβούλων το Σώμα

Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-

ματος. 

Στη λίστα του ΣΔΟΕ βρίσκον-

ται τα ονόματα 500 πρώην

στελεχών της δημόσιας διοί-

κησης. 

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν ύστερα

από συγκεκριμένες καταγγε-

λίες για γρήγορο πλουτισμό

ορισμένων προσώπων και

σταδιακά εξελίχθηκαν σε γε-

νικευμένη έρευνα από ειδική

ομάδα του Σώματος. 

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλε-

χος, παρά το γεγονός ότι το

ΣΔΟΕ αυτή την περίοδο δεν

έχει επάρκεια προσωπικού,

υπήρξαν αποτελέσματα από

την πρώτη φάση των ερευ-

νών, κατά την οποία ελέγχ-

θηκε για ορισμένα πρόσωπα

αν τα δηλωθέντα εισοδήματά

τους μπορούν να καλύψουν

την κινητή και ακίνητη περι-

ουσία τους. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ 22.5.2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14191
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ &
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛ/ΚΕΣ
ΕΝ/ΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝ/ΤΑΣ ΓΕ-
ΡΑΚΑ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΤΑ
Αρ. Μελ. 04/2012
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 613.472,00 ευρώ (συμπ.
ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκη-
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟ-
ΡΕΣ ΠΟΛ/ΚΕΣ ΕΝ/ΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.
ΕΝ/ΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ», με προϋπολο-
γισμό 613.472,00 Ευρώ (με αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 498.757,77€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και
απολογ. ασφαλτ.)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού, από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πλη-
ρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 €
(Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις
ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
210.66.04.649, FAX επικοινωνίας:
210.66.04.646, αρμόδιος υπάλλη-
λος για επικοινωνία: Οικονόμου
Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
12η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών τις 10.00 π.μ. και το σύ-
στημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει «επί μέρους ποσο-
στών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών και έλεγχο ομαλότητας
αυτών» του άρθρου 4 παράγρα-
φος 4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί:
α) διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-
ξεις του έργου
• τάξεις 1η 2η και 3η  τάξης
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κα-
τηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους
9.975,00ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει
το λιγότερο για διάστημα ΔΕΚΑ
(10) μηνών από την ημερομηνία
δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την
ημερομηνία λήξεως υποβολής
των προσφορών, κατά το άρθρο
24 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται ΣΑΤΑ
του Δήμου Παλλήνης για το έτος
2012. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου
Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
FAX: 213 2063 533              

Αθήνα 25/5/2012
Aρ. Πρωτ.: 75398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-
τικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
38707/12 Απόφαση Περιφερει-
άρχη Αττικής για Τροποποίηση
της ΑΠ:22884/24-10-11 ΑΕΠΟ της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέ-
ρειας Αττικής του υφιστάμενου
πρατηρίου υγρών καυσίμων με
πλυντήριο και λιπαντήριο της
‘’ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ’’, στο 31ο χλμ (δεκιά)
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στην Κοι-
νότητα Πολυδενδρίου σε μικτό
πρατήριο υγραερίου και υγρών
καυσίμων (LPG, Βενζίνης και Πε-
τρελαίου) με αυτόματο πλυντήριο
και λιπαντήριο λόγω προσθ’ηκης
εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων
(LPG) και αλλαγών σε προϊόντα
καυσίμων, η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδή-
ποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής μέσα σε 15 ημέρες από τη δη-
μοσίευσή 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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Το 2ο Δημοτικό Σχολείο
Π.Ράφτη ιδρύθηκε το 2005
και λειτουργεί για έβδομη συ-
νεχή χρονιά, σε ένα ενοικια-
ζόμενο (για 66.000 €/ χρόνο)
πολυώροφο κτίριο, το οποίο
δεν καλύπτει τις ανάγκες
των 250 μαθητών και των
δασκάλων τους. Επικίνδυνες
σκάλες, ανεπαρκείς αίθου-
σες και τουαλέτες, έλλειψη
επαρκούς προαύλιου χώρου,
έλλειψη δέντρων και στεγά-
στρων, είναι κάποια από τα
βασικά προβλήματα αυτού
του προσωρινού κτιρίου, το
οποίο, επιπλέον, έχει γίνει
επανειλημμένα στόχος απα-
ράδεκτων βανδαλισμών!  
Ωστόσο, στο σχέδιο πόλεως του

Δήμου, Γ.Π.Σ.πράξη εφαρμογής

28/12/2010, έχει ορισθεί ως

χώρος  προς ανέγερση του 2ου

Δημοτικού το Οικοδομ. Τετρά-

γωνο (Ο.Τ.) με αρ. Γ 1145 στην

περιοχή της Χιλίστρας, Π.

Ράφτη, το οποίο έχει κηρυχθεί

σε αναγκαστική απαλλοτρίωση

από τις 31/7/2008 (ΦΕΚ

379/25/8/2008). Για να συντε-
λεστεί η απαλλοτρίωση χρει-
άζεται να καταβληθεί στους
δικαιούχους η χρηματ. απο-
ζημίωση που ορίστηκε με την
υπ’ αρ. 270/11 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών της 19/4/2011 εντός
18μήνου, δηλαδή ως τις 18
Οκτωβρίου 2012. Η υπόθεση
πάντως φαίνεται να έχει κα-
θυστερήσεις (μετά και από
άσκηση έφεσης για την ορι-
στικοποίηση του ποσού). Η
πρώτη γενιά μαθητών ήδη
αποφοίτησε από αυτό το κτί-
ριο όπου συνεχίζεται η σπα-
τάλη δημόσιου χρήματος
αφενός σε ενοίκια αφετέρου
σε συνεχείς «προσωρινές»
βελτιώσεις.

ΚΑΛΕΣΜΑ
Εμείς, οι γονείς των παιδιών
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Π.Ράφτη, με απόφαση της
Γεν. Συνέλευσης του Συλλό-
γου μας με σκοπό την ανά-
δειξη του θέματος και την
άσκηση πίεσης προς κάθε εμ-
πλεκόμενο, 
• συγκεντρώσαμε 239 υπο-
γραφές που συνοδεύουν την
επιστολή μας (7/4/2012) προς
το Δήμο μας, όπου ζητού-
σαμε αναλυτική ενημέρωση
για την εξέλιξη της υπόθεσης
και επίσπευση της διαδικα-
σίας.  Πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με την Αντιδήμαρχο
Παιδείας   Μ. Κιμπιζή και
αναλυτική ενημέρωση για το
ζήτημα. 
Γι’ ‘αυτό καλούν το Σάββατο

26 Μαίου στις 6.00 μμ, Γονείς
και Παιδιά του 2ου Δημοτικού
μαζί με άλλους τοπικούς φο-
ρείς, όπου θα περπατήσουν
προς την Χιλίστρα ως μια
πρώτη πράξη πίεσης. 
Καλούν όλους να συμμετέ-
χουν και να στηρίξουν τη
συμβολική δράση «Πηγαί-
νουμε στη Χιλίστρα» (συγ-
κέντρωση στο χώρο
σταύθμευσης απέναντι από

το ΑΒ Βασιλόπουλος στη
λεωφ. Αυλακίου πρώην Θα-
λασσοταραχή και πορεία
προς το ρέμα και τη  Χιλί-
στρας. 
Η Ένωση Γονέων και Κηδε-
μόνων του Δήμου στηρίζει
την πρωτοβουλία του συλλό-
γου γονέων του 2ου ΔΣ
Πόρτο-Ράφτη για να αναδεί-
ξει το οξυμμένο κτιριακό
πρόβλημα.

Διεκδικούν κτιριακό συγκρότημα

για το 2ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη
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Στη Γενική Συνέλευση του Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου «ΑΝΟΙΞΗ»

(20-5-2012), ο Δήμαρχος Κορω-

πίου Δημήτριος Κιούσης ενημέ-

ρωσε τους κατοίκους για τα

θέματα που απασχολούν την πε-

ριοχή, αλλά και προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο Δήμος γενικότερα

από την περικοπή των κονδυλίων

κατά 40%. Αυτό έχει ως συνέπεια

να σταματήσουν  τα έργα, αλλά

και η καθαριότητα του Δήμου να

χωλαίνει λόγω της απαγόρευσης

πρόσληψης συμβασιούχων στην

καθαριότητα.

Σχετικά με τη Β΄ Ζώνη Υμηττού, ο

Δήμος έχει προσφύγει στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας με εξειδι-

κευμένο Νομικό Γραφείο έχοντας

εκπονήσει γεωλογικές και περι-

βαλλοντολογικές μελέτες για την

ενίσχυση των θέσεων του Δήμου.

Η προσφυγή θα συζητηθεί στις 8

Ιουνίου 2012. 

Για το θέμα των Αυθαιρέτων, ο

Δήμος ενεργοποιήθηκε άμεσα και

ύστερα από προσπάθειες κατόρ-

θωσε η τιμή Ζώνης να κατέβει

από 1.050  σε 600 ευρώ. Οι προ-

σπάθειες συνεχίζονται...

Για τις Σχολικές Μονάδες μέσω

Σ.Δ.Ι.Τ. είπε, ότι είναι όλα έτοιμα

από την πλευρά των μελετών

όμως το Κράτος αδυνατεί να βρει

χρηματοδότηση από τις Τράπεζες. 

Το θέμα της πολεοδόμησης της

περιοχής είναι άμεσης προτεραι-

ότητας για τον ίδιο. Ήδη έγινε η Γ΄

ανάρτηση της Α΄ γειτονιάς και θα

ακολουθήσει η εξέταση των Εν-

στάσεων. Η Β΄ γειτονιά καθυστε-

ρεί λόγω του ρέματος και της

ολιγωρίας του Δασαρχείου Πεντέ-

λης να δώσει λύσεις της αρμοδιό-

τητάς του. Ωστόσο σε κάθε

περίπτωση είπε, ότι πρέπει οι με-

λέτες πολεοδόμησης να είναι σω-

στές για να μην υπάρχουν

Ενστάσεις που θα προκαλέσουν

μεγαλύτερες καθυστερήσεις. 

Σε ερώτηση για το θέμα των πρα-

σιών αν θα είναι 2 ή 4 μέτρα, ο Δή-

μαρχος τόνισε ότι θα

εφαρμοστούν οι αποφάσεις του

Δ.Σ. επί των Ενστάσεων που

έχουν γίνει στη Β΄ ανάρτηση. Ο

ίδιος ως Μηχανικός έδωσε μεγα-

λύτερη βαρύτητα μαζί με τους Με-

λετητές και την Εταιρεία που έχει

αναλάβει την κυκλοφοριακή με-

λέτη του Δήμου Κορωπίου για την

καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα

του Πολεοδομικού Κέντρου στο

Κίτσι που είναι τα μαγαζιά. 

Τέλος, απάντησε σε ερωτήσεις

κατοίκων και ιδιαίτερα σε μία με

ξεχωριστό ενδιαφέρον που αφο-

ρούσε την αλλαγή της ονομασίας

της περιοχής Κίτσι. Ο Δήμαρχος

απάντησε, ότι το όνομα σύμφωνα

με την Αρχαιολογική Υπηρεσία

προέρχεται από το αρχαίο «Κυτι-

εύς» και θέλει μεγάλη προσοχή το

θέμα αυτό, για πολλούς και προ-

φανείς λόγους π.χ. για συμβόλαια

που έχουν ή πρόκειται να γίνουν.

Το θέμα πάντως έχει «ανοίξει»

αφού στο τέλος μπήκε σε ψηφο-

φορία από τους κατοίκους και η

πλειοψηφία αποφάσισε με μία

μόνον αρνητική ψήφο την αλλαγή

του ονόματος της περιοχής. 

Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη

συμμετοχή του Συλλόγου  στην

υπό ίδρυση Ομοσπονδία Συλλό-

γων Νοτίου Τομέα Δήμου Κορω-

πίου.

Η Γ.Σ. διεκόπη και ορίστηκε η συ-

νέχειά της, την 20-6-2012 για την

εκλογή νέου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κά-

λεσε νέους ανθρώπους να βάλουν

υποψηφιότητα για να ανανεωθεί

το Δ.Σ.  με αίτηση 3 μέρες τουλά-

χιστον πριν την διεξαγωγή τους

(20-6-2012) στα Γραφεία του Συλ-

λόγου.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ  «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Ενημέρωση κατοίκων και πρόγραμμα δράσης
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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 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ  και της ΜΑΡΙΑΣ

το γένος ΣΧΟΙΝΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-

κεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και η ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, το γένος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-

ΝΕΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα

Κορωπίου.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της ΜΑΡΙΑΣ

το γένος ΣΑΜΙΩΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΡΑΒΕΛΑ του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ και της ΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΣΠΑΓΑΚΟΥ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα 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. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη Βάρη, περιοχή ΚΟΡΜΠΙ,

65τ.μ. με κήπο, δική του είσοδο.  τηλ. 6974096857

Πωλούνται  - ευκαιρία - 2  Μεζονέτες
Περιοχή ΑΤΕ. Π.Φωκαίας Δήμος Σαρωνικού πρός Λαύριο.

Σχεδόν έτοιμες, σε τέσσερα επίπεδα, Πυλωτή Γκαράζ,

Ημιόροφος, 1ος Όροφος, Σοφίτα, με Υδραυλικό ασανσέρ

από το γκαράζ μέχρι επάνω.

Θέα η φύση, αρμονία πρασίνου και μοναδικής τοποθε-

σίας. Τιμή συζητήσιμη! Τηλ. 6937 48 49 29 Σωτήρης.

Τηλ. 6997 211 690 Ευάγγελος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-05-2012 και

σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας

με την επωνυμία “Αττική Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης

Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και

Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό

τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική

Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού, 41,9

χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί

των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

της 31-12-2011 (15η εταιρική χρήση: 1-1-2011 έως 31-12-2011)

καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου-

λίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγ-

κτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 15η εταιρική χρήση. 

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για

τη χρήση 1/1-31/12/2012. 

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920, αμοιβών μελών του Δι-

οικητικού Συμβουλίου. 

5. Απόφαση για τη διανομή κερδών και τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού από τα κέρδη της 15ης εταιρικής χρήσης

01/01/2011 - 31/12/2011. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέ-

λευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον

πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις

δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμο-

ποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν

στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης. 

Παιανία, 21 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  23-5-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  24937
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ: 2132020131 , 2132019955 - FAX: 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 15α/2012 μελέτης της Δ/νσης
Διοικητικού  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την
υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 9.348,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώ-
θηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με α/α
15α/2012 και την με αρ. Πρωτ.  23756/16-5-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 467,40 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου   καθη-
μερινά    από  Δευτέρα 28/5/2012 έως Τετάρτη 30-5-2012 8.30-13.00 , 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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«ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ»

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”, οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ», την Κυριακή 10 Ιουνίου

στις 11 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων  του Ιερού Ναού Κοιμήσεως

Θεοτόκου Βούλας.

“Το οκτάηχον Σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής,

Μουσικολογική - Θεολογική Θεώρησις”

H Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της ιεράς Μητρόπολης Γλυ-

φάδας και 3Β, οργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 28 Μαΐου, στις 8μ.μ. στον

ιερό ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας, με θέμα “Το οκτάηχον Σύστημα της Βυ-

ζαντινής Μουσικής, Μουσικολογική - Θεολογική Θεώρησις”.

Ομιλητής ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών και Πρω-

τοψάλτης Αθανάσιος Βουρλής.

Υμνους θα αποδώσει χορός σπουδαστών της Σχολής.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

είναι ένα από τα θεραπευτικά

προγράμματα του Κέντρου

Θεραπείας Εξαρτημένων

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγα-

λύτερου φορέα απεξάρτησης

και κοινωνικής επανένταξης

στην Ελλάδα και σύμβουλου

οργανισμού του ΟΗΕ σε θέ-

ματα ναρκωτικών. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει

την έδρα του στην Αττική και

απευθύνεται σε χρήστες

εξαρτησιογόνων ουσιών άνω

των 21 ετών και τις οικογέ-

νειες τους. Στοχεύει στην

απεξάρτηση, στην εκπαί-

δευση και την κοινωνική επα-

νένταξη. Η συμμετοχή στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση

και δεν χορηγούνται υποκα-

τάστατα ή άλλες ουσίες. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το

1989 με την ίδρυση της Εναλ-

λακτικής Κοινότητας Παρέμ-

βαση και το 1992 εξελίχθηκε

σε ένα ολοκληρωμένο πολυ-

φασικό πρόγραμμα απεξάρτη-

σης. Στο πλαίσιο του

προγράμματος λειτουργούν

Συμβουλευτικά Κέντρα στην

Αθήνα και Ραφήνα, θεραπευ-

τική κοινότητα διαμονής και

Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-

ξης στα Εξάρχεια. Παράλληλα,

λειτουργεί Κέντρο Οικογενει-

ακής Υποστήριξης για συγγε-

νείς των εξαρτημένων στην

οδό Βαλτετσίου 37 Αθήνα. 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων

Βαλτετσίου 37   Εξάρχεια Αθήνα Τηλ.: 210 3300751, 3300779 

www.kethea-paremvasi.gr /  www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI 
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Πρωτιές οι αθλητές 

του Λεύκαρου στο 

Πανευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα

Ζίου – Ζίτσου

Πανευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα Ζίου – Ζίτσου Εφήβων

- Νεανίδων, Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών (ηλικίες

15 εώς 21 ετών) πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 11-

12-13 Μαίου στη Γένοβα της Ιταλίας. Στο πρωτά-

θλημα έλαβαν μέρος 24 χώρες με 485 αθλητές.

Η Εθνική ομάδα συμμετείχε  με 21 αθλητές και

αθλήτριες σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Ανάμεσα

τους και τέσσερις αθλητές του Λεύκαρου, που κα-

τέκτησαν τα τρία από τα τέσσερα χάλκινα μετάλ-

λια της Εθνικής Ομάδας. Οι πρωταθλητές είναι ο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ, ο  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΑΓΓΙΩ-

ΤΗΣ και  ΑΡΑ ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ

Επίσης αξιόλογη σειρά κατέκτησε και η αθλήτρια,

επίσης του Λεύκαρου, Αθηνά Σιώρη, η οποία κατέ-

λαβε την έβδομη θέση.

Σημειωτέον ότι ο Σύλλογος δεν στηρίχθηκε οικονο-

μικά από καμία κρατική αρχή.

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Μια ημέρα με αθλητισμό, γυμναστική, πολύ παιχνίδι, κέφι

και παιδικά χαμόγελα οργανώνει -  για τα παιδιά  - ο Αθλη-

τικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας σε συ-

νεργασία με την Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

την Ενωση Συλλόγων Γονέων των Σχολείων.

Το αθλητικό ξεφάντωμα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27

Μαΐου, από 6.30 μ.μ. στο δημοτικό στάδιο “Δ. Δημητρίου”.

Ο Δήμος Κρωπίας, σε συνεργασία με

αθλητικούς συλλόγους της πόλης,

διοργάνωσαν, την Κυριακή 13 Μαΐου,

το πρώτο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»

στο Κορωπί. 

Ηταν ένα πραγματικό πανηγύρι του

αθλητισμού και των τεχνών.

Από τις 3 το μεσημέρι έκλεισε η κεν-

τρική λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου

και στις 5 το απόγευμα ξεκίνησαν οι

επιδείξεις,  οι παρουσιάσεις αθλητικών

προγραμμάτων και οι προσομοιώσεις

αθλημάτων. Η αθλητική εορτή έκλεισε

στο κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυ-

μνασίου με τις σχολές χορού σε μια

κατάμεστη σάλα. Η καλή οργάνωση

του Δήμου -ΝΠΔΔ «Σφηττός» και των

τοπικών αθλητικών συλλόγων και σω-

ματείων δημιούργησαν τις βάσεις για

μια νέα ελπιδοφόρα διοργάνωση για

το Κορωπί, αλλά και για τα όλα τα Με-

σόγεια. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης σε

δήλωσή του ευχαρίστησε τους εργα-

ζομένους του Δήμου «για την αυτα-
πάρνηση που επέδειξαν στην άψογη
διοργάνωση της εκδήλωσης καθώς και

για  το πνεύμα της συλλογικότητας
που τους χαρακτηρίζει σε αυτές τις
δύσκολες εποχές». Κάλεσε επίσης,

τους δημότες να πλαισιώσουν ακόμα

πιο πολύ τους συλλόγους και τα σω-

ματεία καθώς και τα προγράμματα

άθλησης των δομών του «Σφηττός».

Τέλος υπενθύμισε ότι ακολουθούν και

τα καθιερωμένα Δημοτικά Αθλητικά

«ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2012» όπου και θα

τερματιστεί η αθλητική χρονιά 2011-

2012. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του «Σφηττός»

Αντώνης Κορωνιάς εξήρε την οργά-

νωση τω σωματείων και τις προσπά-

θειές τους για να προσελκύσουν

νέους αθλητές και αθλήτριες, νέα

μέλη στις τάξεις τους. «Αυτή η αθλη-
τική γιορτή ήταν μια όαση, μια ανάσα
ζωής για τα νέα παιδιά και τους γονείς
τους, που ασφυκτιούν από την μεγάλη
και βαθιά οικονομική κρίση. Το ΝΠΔΔ
Σφηττός αυτή την αποστολή έχει. Να
ενώνει δυνάμεις εθελοντών, σωμα-
τείων, συλλόγων και να προσφέρει δυ-
νατότητες άθλησης, ψυχαγωγίας,
πολιτιστικής διεξόδου καθώς ιστορι-

κού αναστοχασμού», είπε μεταξύ

άλλων ο πρόεδρος του Σφηττός Αντ.

Κορωνιάς.

Στο αθλητικό πανηγύρι συμμετεί-

χαν οι Σύλλογοι: 
Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου

ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΫ – ΧΑΝΤΜΠΩΛ –ΣΤΙΒΟΣ –

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ

τηλ.- fax: 210 -6622993, κιν: 6973 997275,  Υπεύ-

θυνος Αλεξίου Γεώργιος,e-mail: gskoropiou@hot-

mail.gr

Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου

ΤΕΝΝΙΣ, ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ τηλ. 210 – 6620329,

Υπεύθ. Καραπαναγιώτης Κων/νος

e-mail: oakoropiou@yahoo.gr

Αθλητικός Όμιλος Κορωπίου (Α.Ο.Κ.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ τηλ. 6988 242020, Υπεύθ. Μανά-

σης Χρήστος

Ακαδημία TAE KWON DO Α.Γ.Σ. 

τηλ. 6944 744503 , Υπεύθ. Βλάχος Μάριος

Ναυτικός  Όμιλος «Κέκροψ»

ΚΟΛΥΜΠΙ, ΙΣΤΙΟΠΛΟ Α, ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Αγία Μαρίνα Κορωπίου

τηλ. 6974 337906, Υπεύθ. Καμνής Χρήστος

e-mail: naokekrops@gmail.com

Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος (Σ.Α.Σ.Κ.)

τηλ. 210 – 6620331, Fax 210 – 6021489 

6944 147209, Υπεύθ. Ανδρώνης Βασίλης

e-mail: andronis@central.ntua.gr    

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου

«Ελληνικός Πυρσός»

TAE KWON DO – KICKBOXING –GRAPPLING –

MMA. Τηλ. 215 – 5201707, Υπεύθ. Δρόσος Γιάν-

νης, e- mail : ellinikospyrsos@yahoo.gr

Χορόραμα Σχολή Χορού

τηλ. 210 – 6624620, Υπεύθ. Μοδινός Χριστ.

Gene Kelly Σχολή Χορού

τηλ. 210 – 6624680, 6949 808803, Υπεύθ. Θεο-

χάρης Σπύρος

e-mail: genekelly-koropi@hotmail.com  

Χριστίνα Τσεβά Σχολή Χορού

Τηλ. 210 – 6020888, 

e- mail: christyd2d@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στο Κορωπί
μια αθλητική γιορτή στο δρόμο 
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Με τους τελευταίους αγώ-

νες για τη Β’ Εθνική κατη-

γορία Ανδρών και

Γυναικών ολοκληρώθηκαν

και τα πρωταθλήματα κα-

τηγοριών.

Στην τελευταία αυτή αγω-

νιστική,  η ομάδα Ανδρών

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ κέρ-

δισε με 4-2 τον ΑΜΦΟ

ΑΦΟΑΝ και 4-0 τον ΑΝΠΟ

ΑΜΟΡΓΟΥ.  

Η Γυναικεία ομάδα έχασε

με 4-1 από τον ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟ Γ.Σ  και  κέρδισε τους

ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.

Η ομάδα Γυναικών του ΑΟ

ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με 4-1

την ΑΕΚ  και 4-3 τον ΑΘΗ-

ΝΑΙΚΟ Α.Σ.

Συγκεντρωτικά, για την

αθλητική περίοδο 2011-

2012, το ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

της Βούλας, με τα τρία

σωματεία που το εκπρο-

σώπησαν, κατατάχτηκε:

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Α2

Εθνική κατηγορία Ανδρών

2ος   με 30 βαθμούς

ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Β’

Εθνική κατηγορία Ανδρών

5ος  με 27 βαθμούς

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 Γ’  κατηγο-

ρίας Αττικής  Ανδρών  2ος

με  24  βαθμούς

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Α2

Εθνική κατηγορία Γυναικών

7η   με 14 βαθμούς

ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Β’

Εθνική κατηγορία Γυναικών

8η   με 14 βαθμούς

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 Β’  Εθνική

κατηγορία Γυναικών  4η   με

23  βαθμούς

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.

Τελετή λήξης Ακαδημιών στον

Πρωτέα Βούλας  

Ο Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ θα διεξάγει την Τελετή

Λήξης του 20ου Εσωτερικού Τουρνουά Ακαδημιών

«Αγγέλα Μικεδάκη», την Κυριακή 27 Μαΐου στις

20:30 μ.μ. στο Ανοικτό   Γήπεδο Μπάσκετ της Βού-

λας, οδός  Λυκούργου και Ελευθερίου Βενιζέλου

17.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - Πρωταθλήματα κατηγοριών

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» στο Σαρωνικό
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Σαρωνικού, σε συνεργασία με τους Εθελοντές Σαρωνικού και
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, οργανώνουν ανακύκλωση σχολικών ειδών
και καλούν τους πολίτες και μαθητές να συμμετέχουν σʼ αυτή την προσπάθεια.
Στόχος τους είναι η συγκέντρωση όλων των σχολικών ειδών, που δεν θα έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς.  Στα σχολικά αυτά είδη συμ-
περιλαμβάνονται ακόμα και μισοτελειωμένα τετράδια, τα οποία με τη βοήθεια των
Εθελοντών Σαρωνικού θα βιβλιοδετηθούν εκ νέου και θα μετατραπούν σε πρό-
χειρα τετράδια.

Με την προσπάθεια αυτή επιθυμούν να προμηθεύσουν τα παιδιά των απόρων οικο-
γενειών του Δήμου με όλο το απαραίτητο για την εκπαίδευση αναλώσιμο υλικό.
Το υλικό αυτό θα συγκεντρωθεί σε κάθε σχολείο, από όπου θα παραληφθεί από τα
αρμόδια μέλη της Ένωσης την τελευταία εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων.
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Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου
Κορυφώθηκαν το Σάββατο 19 και την

Κυριακή 20 Μαΐου, οι εκδηλώσεις Εθνι-

κής Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελ-

λήνων του Πόντου, σε ολόκληρη την

Ελλάδα.

Στην Αθήνα, η εκδηλωση έγινε στην

Πλατεια Συνταγματος, την ευθύνη της

οποίας είχαν η Αιρετή Περιφέρεια Ατ-

τικής με επικεφαλής τον Περιφερει-

άρχη Γιάννη Σγουρό και η

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

(Π.Ο.Ε) με επικεφαλής τον Πρόεδρο

του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων

Ν. Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε.,

Γιώργο Βαρυθυμιάδη.

Κόκκινα τριαντάφυλλα μπροστά στο

Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη,

σχημάτιζαν τον αριθμό 353.000 στη

μνήμη του αριθμού των δολοφονημέ-

νων Ποντίων από την Τουρκία.

Στεφάνια κατεθεσαν  εκπρόσωποι της

Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπροσωπία

εκπροσώπων Ποντιακών Ομοσπονδιών,

εκπροσωπος της  Περιφέρειας Αττικής,

ο Δήμαρχος Κορωπίου και άλλοι.

Στην πλατεία Συντάγματος είχαν στη-

θεί περίπτερα, με ενημερωτικό υλικό

για τη γενοκτονία.

Η 19η Μαΐου έχει αναγνωριστεί το

1994 από το Κοινοβούλιο, ως Ημέρα

Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλή-

νων, στον Μικρασιατικό Πόντο.

Ξεφυλλίζοντας την ιστορία...

19 Μαΐου 1919. Πρόκειται για μία από

τις πιο μαύρες στιγμές της Ιστορίας,

για τους Έλληνες αλλά και για την αν-

θρωπότητα ολόκληρη. Με την Γενοκτο-

νία των Ποντίων αφανίστηκε από τις

πατρογονικές του εστίες ένα ζωηρό

κομμάτι του ελληνισμού που βίωνε εκεί

περίπου 3000 χρόνια.

19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ, με-

τέπειτα Ατατούρκ  αποβιβάστηκε στην

Σαμψούντα προκειμένου να ξεκινήσει

την δεύτερη ιστορικά, φάση της εξόν-

τωσης των Ελλήνων Ποντίων της Μι-

κράς Ασίας.  

Οι Έλληνες του Πόντου αποτελούσαν

πάντοτε ένα ζωτικό κομμάτι της περιο-

χής και παρόλο που ήταν μακρυά από

τον εθνικό κορμό της ελληνικής χερ-

σονήσου και των δυτικών παραλιών της

Μικράς Ασίας, διέγραψαν την δική τους

πορεία, η οποία όμως ήταν παράλληλη

με αυτήν των υπολοίπων Ελλήνων.

Οι Πόντιοι αναπτύχθηκαν πληθυσμιακά

αλλά και πνευματικά. Ενώ το 1860

υπήρχαν μόλις 100 σχολεία σε όλον

τον Πόντο, το 1919 υπολογίζονταν να

ξεπερνούν τα 1400· ανάμεσά τους και

το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπε-

ζούντας. Tυπογραφεία, λέσχες, θέα-

τρα, εφημερίδες και κάθε τί που

επιβεβαιώνει το υψηλό πνευματικό επί-

πεδο μίας κοινωνίας είχε αναπτυχθεί

στην  Σαμψούντα.

Στο στόχαστρό του Ατατούρκ ήταν κυ-

ρίως οι χριστιανικοί πληθυσμοί, προκει-

μένου μεγάλες εκτάσεις της Ανατολίας

να εκτουρκιστούν. 

Τα «Αμελέ Ταμπουρού» (τάγματα ερ-

γασίας), σκόπευαν να εξοντώσουν

όλους τους άνδρες που δεν κατατάσ-

σονταν στον τουρκικό στρατό. Τα τάγ-

ματα εργασίας έβαζαν τους άνδρες να

εργαστούν σε λατομεία, ορυχεία και

κατασκευές δρόμων κάτω από κυριο-

λεκτικά εξοντωτικές συνθήκες. Πολλοί

πέθαναν, άλλοι εκτελέστηκαν, φυλακί-

στηκαν ή βιάστηκαν, χωριά λεηλατήθη-

καν και καταστράφηκαν.

Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι την Μι-

κρασιατική Καταστροφή, (μέσα σε επτά

χρόνια) 350.000 Πόντιοι είχαν χάσει

την ζωή τους, σε σύνολο 750.000 που

αναγκάστηκαν να να εγκαταλείψουν

τις εστίες τους.

Η ποντιακή ομοσπονδία ζητά από την

διεθνή κοινότητα την ποινικοποίηση

της άρνησης παραδοχής της γενοκτο-

νίας ως μέτρο αποτροπής παρόμοιων

γεγονότων στο μέλλον, την άμεση

επέμβαση για την προστασία των θρη-

σκευτικών και πολιτιστικών μνημείων

στον Πόντο και την καθιέρωση της

19ης Μαΐου ως «ευρωπαϊκής ημέρας

μνήμης των θυμάτων της ρατσιστικής

ιδεολογίας του κεμαλισμού».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης καταθέτει στεφάνι εις μνήμην...
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