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Τα φάρμακα και 

το «φάρμακο»

Ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός 

πριν το βιασμό της Ελλάδας

― Πρώτα, η Τρόικα αθέτησε τη δανειακή της υπο-

χρέωση και παρακράτησε αυθαίρετα (μονομερώς)

1δισ. ευρώ.

― Μετά ακολούθησε η πρόσφατη και συνεχιζόμενη

έλλειψη φαρμάκων.

Οι δανειστές – δυνάστες μας αδυ-

σώπητοι κάνουν ό,τι μπορούν για

να κρατήσουν ζωντανό το σύστημα

που καταρρέει. Το υποχείριο πολι-

τικό σύστημα της παρακμής, της

διαπλοκής, του παρασιτισμού, της

ευνοιοκρατίας, της παραοικονο-

μίας, της μίζας, της ρεμούλας, της

ενδοτικότητας και της εξάρτησης·

της εθνικής μειοδοσίας και της προ-

δοσίας ενός λαού. 

Ενός λαού που οδηγήθηκε και οδηγείται στην εξα-

θλίωση και στην απώλεια κάθε εθνικής και ανθρώ-

πινης αξιοπρέπειας. 

Για ένα πράγμα αναγνωρίζω την ικανότητα του παγ-

κόσμιου - χρηματοπιστωτικού συστήματος - των τρα-

πεζών, των τοκογλύφων δανειστών· την ικανότητα

να ενεργούν προγραμματισμένα, μεθοδευμένα,

ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  με την ψυχραιμία χειρουργού

και την ψυχρότητα στυγερού ανελέητου εκτελεστή. 

Αμέσως μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου βλέπον-

τας την αντίδραση στο μνημόνιο ενός ευρέως ιδε-

ολογικού φάσματος του λαού, οι ηγέτες της Ε.Ε.

αντέδρασαν άμεσα. Έκοψαν ένα δις ευρώ από το

τρίτο τμήμα της πρώτης δόσης του νέου δανείου. 

Μη σας δημιουργείται η εντύπωση ότι αντέδρασαν

παρορμητικά, εκδικητικά. Αντέδρασαν εν ψυχρώ.

Έστειλαν ένα μήνυμα οι Τροϊκανοί προς τον Ελλη-

νικό λαό.                                         Συνέχεια στη σελ. 2

Κυριακή 10 Ιουνίου, 10π.μ., ανοίγουν το Κάμπινγκ, Δήμος και Σύλ-
λογοι των 3Β. Να είσαι κι εσύ εκεί      Σελίδα 3
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του Κώστα
Βενετσάνου

Εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για έργα
Υπεγράφη Πρωτόκολλο συνεργασίας

Σελίδα 13

Απελευθερώνουν την παραλία του κάμπινγκ Βούλας

Μʼ αέρα στα πανιά μας...
“Κύπελλο Ανοιξη”

Σελίδα 24

Σελίδα 15
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Του επιτέθηκαν ομοθυμαδόν και συντονισμένα με μπαράζ

καθημερινών δηλώσεων, που συνέπιπταν στην ίδια μονό-

τονη επωδό: «... αλλά η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις της», και του υπενθύμισαν ρητά και αποδεικτικά

ότι «αυτοί κρατούν τα κλειδιά». Αυτοί κρατούν τη στρό-

φιγγα αιμοδοσίας της οικονομίας.

Κι έκοψαν το ένα δις ευρώ, για να φοβίσουν και να «συνε-

τίσουν» τους Ελληνες πριν προσέλθουν στις κάλπες της

17ης Ιουνίου, ώστε να ψηφίσουν πλέον «συνετά» και μνη-

μονιακά. Να ψηφίσουν δηλαδή τα κόμματα που συνεργά-

στηκαν και υπέκυψαν στις αναποτελεσματικές οικονομικά

και εθνοκτόνες πολιτικά απαιτήσεις των πιστωτών. 

Κι επειδή οι συνέπειες από το «κόψιμο» αυτό του ενός δις,

δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές από το μεγάλο μέρος του

εκλογικού σώματος, προχώρησαν στο δεύτερο βήμα που

είναι και απόρρια του πρώτου. Κίνησαν τις διαδικασίες έλ-

λειψης φαρμάκων, για να πονέσει άμεσα ο λαός, αδιαφο-

ρώντας βεβαίως για τις συνέπειες στην υγεία του. 

Τ’ αποτελέσματα τα είδαμε όλοι, ασθενείς και μη, καλά,

αφού έγιναν το θέμα της ημέρας για τα κανάλια, τις εφη-

μερίδες και τα πολιτικά (προεκλογικά) πάνελς. 

Ουρές ωρών στα φαρμακεία, διαπληκτισμοί, κραυγές αγω-

νίας!...

Τι μας είπαν με την προειδοποιητική βολή

- Το μπαράζ δηλώσεων – διπλωματικών και ιταμών 

- Το «κόψιμο» του 20% της δόσης μας – 1 δις. 

- Μια πρώτη επίθεση στην υγεία του λαού. Δεν ήταν «γε-

νική επίθεση». Ήσαν προειδοποιητικές βολές. Εκφοβισμός,

απόπειρα τρομοκράτησης του ατίθασου ελληνικού λαού.

Είπαν: 

«Αυτά θα ζήσετε, αν θα βγείτε απ’ το ευρώ». «...Και είναι
μόνο η αρχή».
Η τελευταία βολή με τα φάρμακα ήταν το «φάρμακο», για

να διασωθούν οι επιτόπιοι συνομιλητές και σύμμαχοι, εκόν-

τες – άκοντες, των δανειστών. Τα κόμματα που ψήφισαν το

μνημόνιο και δήλωσαν γραπτώς και ενυπογράφως τη δέ-

σμευσή τους να το τηρήσουν· να τηρήσουν τις δεσμεύσεις

– τα δεσμά της χώρας. (Κοίτα τη σχετική επιστολική δε-

σμευτική δήλωση Σαμαρά στη σελ. 9)

Το ερώτημα είναι αν ο λαός θα «τσιμπήσει». Αν ο εκφοβι-

σμός του και ο αποπειρώμενος εκβιασμός του θα οδηγήσει

στον τελικό βιασμό της Ελλάδος. 

Αν επήλθε τέτοια μετάλλαξη του ήθους, της τόλμης και της

ιδιοσυστασίας των Ελλήνων, ώστε να ντροπιάσουν τους

απώτερους και  πρόσφατους προγόνους τους ή αν θ’ απο-

δείξουν για μια ακόμη φορά πως είναι οι Ηνίοχοι, όπως

έλεγε ο Νίτσε.

Αξίζει να παραθέσουμε το απόσπασμα, που, επιτρέψτε μου,

το αφιερώνω σε δύο κυρίες· την Μέρκελ και την Λαγκάρντ.

Ο Γερμανός φιλόσοφος λοιπόν, αφού διαπιστώνει «να ξα-
ναγεννιέται [...] η γενική εχθροπάθεια ενάντια σ’ αυτόν το
μικροσκοπικό λαό (τον Ελληνικό) που αποτολμούσε να
στιγματίσει για πάντα, με την προσωνυμία του «βαρβαρι-
κού», κάθε τι που δεν ήταν εγχώριο», διερωτάται:

«Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιόμασταν,
που, ενώ διατηρούσαν θεσμούς κωμικά στενόκαρδους, μια
ηθική αρκετά αμφίβολη, στίγματα από αισχρά ελαττώματα,
και που διέθεταν για μοναδικό τίτλο μια εφήμερη ιστορική
αίγλη, τολμούσαν να διεκδικούν το σεβασμό από τους άλ-
λους λαούς».
Και συνεχίζει με το γνωστό αυτοσαρκαστικό ύφος: «...Δυ-
στυχώς δεν είχαμε την ευτυχία ν’ ανακαλύψουμε, ως τα
τώρα, το κώνειο, που θα μας επέτρεπε ν’ απαλλαχτούμε
από έναν παρόμοιο λαό, (Σ.Σ. λέτε να τ’ ανακάλυψαν τώρα;

– πράγμα που δεν θα επιθυμούσε η μεγαλοφυία του Νίτσε

– με τις φαρμακοβιομηχανίες που διαθέτουν) και συνεχίζει:

«[...] Οι Έλληνες μας προκαλούν ντροπή και δέος, εξόν αν
αγαπάμε πάνω απ’ όλα την αλήθεια, οπόταν μας επιβάλλε-
ται να ομολογήσουμε, ότι οι Έλληνες κρατάν τα ηνία του
πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού μα σύγχρονα ότι, σχε-
δόν πάντα, άρμα και άλογα είναι κατώτερης ποιότητας και
ανάξια σε σχέση με την δόξα των οδηγών τους, κι οι τε-
λευταίοι, παίζοντας, γκρεμίζουν αυτά τα άρματα στην
άβυσσο, άβυσσο που οι ίδιοι τη δρασκελίζουν μ’ ένα άλμα
σαν του Αχιλλέα».
Αυτό λοιπόν πρέπει ν’ αποδείξουμε: Πως παραμένουμε

Ηνίοχοι, παρ’ όλο που «άρμα και άλογα είναι ανάξια» και

πως για μια ακόμη φορά θα δρασκελίσουμε τον γκρεμό και

θα σωθούμε οι ίδιοι, σώζοντας και τους άλλους λαούς της

Ευρώπης κατ’ αρχάς, από τους τοκογλύφους δυνάστες και

τα ενεργούμενά τους. 

Αυτό πρέπει να γίνει με μια ενεργή, περήφανη και αξιόπι-

στη ψήφο την 17η Ιουνίου. Είναι ιστορική, σημαντική και

υπεύθυνη στιγμή. Εάν δεν σώσεις τον κόσμο, εσύ, με τη

μια υπεύθυνη ψήφο, θα πρέπει να νοιώθεις προσωπικά

υπεύθυνος, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης στην «Ασκητική». 

Μη φοβηθείς, μην κιοτέψεις,  μην προσκυνήσεις τους άρ-

παγες εκβιαστές σου. Μην «αγαπήσεις» τους βασανιστές,

εκμεταλευτές, βιαστές σου. 

Δεν τους συμφέρει, πριν απ’ όλα, να καταστρέψουν την Ελ-

λάδα. Θα είναι η καταστροφή τους! 

Δεν τα λέω εγώ. Δεν θ’ αρκούσε. Δεν θα σήκωνα τέτοια ευ-

θύνη. Τα λένε οι «δικοί τους». Τα λένε οι «σοφοί» τους και

τα ξέρουν κι οι ίδιοι. 

- «...Μια ελληνική έξοδος θα ισοδυναμούσε με οικονομική
και πολιτιστική καταστροφή»2.
- «...Θα μπορούσε να πυροδοτήσει την διάλυση της Ευρω-
ζώνης, η οποά με την σειρά της θα οδηγούσε σε βαθιά
ύφεση και σε μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση»3.
Το βάρος είναι μεγάλο. Η απόφαση είναι ιστορική. Αποφα-

σίζεις Εσύ.

――――――――――
1. Φρ. Νίτσε: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, Κεφ. 15, σελ. 76-77,

εκδ. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ. Γερμανική πρωτότυπη έκδοση 1871

2. ΕΒΔΟΜΗ 2/6/12 σελ. 2

3. Επιστολή 50 «σοφών», ηγετών κλπ Βλ. Ιστοσελίδα

www.savetheeuro.wordpress.com

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Αντιπλημμυρικά έργα στον
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χώρα μας Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Προωθούμενες καλλιέργειες

στην Ανατ. Αττική Σελ. 14

Εκθεση φωτογραφίας μαθητών Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τα φάρμακα και  το «φάρμακο»

Ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός πριν το βιασμό της Ελλάδας

Εβαλε τέρμα στη ζωή του

28χρονος νέος στη Βούλα

Μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη εικόνα βρέθηκε γυ-

ναίκα που περπατούσε στον κρεμασμένο λαγό, στο

βουνό της Βούλας, όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα αν-

θρώπινο σώμα κρεμασμένο από δέντρο σε αποσύν-

θεση. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και μετά από έρευνα

διαπιστώθηκε ότι το σώμα ανήκε στον Διονύση, τον

γυιο της Λιούντα Καζάρτσεβα, μαέστρο στη Χορωδία

του Δήμου Βούλας επί σειρά ετών.

Ο νέος, μόλις 28 χρόνων, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

προ τριμήνου, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέ-

λιξη.

Οπως λένε, άνθρωποι του περιβάλλοντος, κάποια ερω-

τική απογοήτευση τον ώθησε στην αποτρόπαιη πράξη·

να δώσει τέρμα στη ζωή του.

Συλλυπούμαστε βαθύτατα τη μάνα!
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ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΙΟΥΝΙΟΥ 10π.μ.   

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Συλ-

λόγων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την Κυριακή

10  Ιουνίου στις 10  το πρωί θα απελευθερώσουμε

το κάμπινγκ της Βούλας.        

Η δράση πραγματοποιείται με την ευκαιρία της

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και

καλούμε κάθε πολίτη να συμμετέχει στην προσπά-

θεια αυτή, για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι

οι ακτές όπως και όλα τα φυσικά οικοσυστήματα

είναι δημόσια αγαθά και ότι  οι δημοτικές αρχές και

οι πολίτες μπορούν να διατηρούν ανοιχτές και κα-

θαρές τις ακτές, με ελεύθερη και δωρεάν πρό-

σβαση για όλους.

Την  Κυριακή, αφού ανοίξουμε το κάμπινγκ, θα

πραγματοποιήσουμε καθαρισμό του χώρου, θα κο-

λυμπήσουμε και θα κάνουμε πικ-νικ με ό τι φέρει ο

καθένας

Στο κάμπινγκ  εκτός από τη δωρεάν κολύμβηση, οι

επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν

ήπιες αθλητικές δράσεις, όπως και πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις  (κινηματογραφικές προβολές, μουσικά

ερασιτεχνικά σχήματα, θεατρικά δρώμενα και

άλλα)

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΙΟΥΝΙΟΥ 10 το πρωί                

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ                     

(200μ. από την αφετηρία του τραμ Βούλας)

Πληροφορίες

6940108002 – 6977990887- 6934239530 

Αλλη μία συνεδρίαση στο Δημοτικό

Συμβούλιο 3Β για την παραλία που

διεκδικείται από ιδιωτικά συμφέ-

ροντα. Είναι το κομμάτι που περιέχει

και το καφέ “Νότος” το οποίο διεκδι-

κούν και ζητούν τα μισθώματα που

έχει εισπράξει ο Δήμος μέχρι σή-

μερα. Δηλαδή 12 εκατομμύρια ευρώ

χωρίς τους τόκους!

Κάποια δικαστήρια, το έχουμε ξανα-

γράψει, χάθηκαν οριστικά για το

Δήμο, με κακούς χειρισμούς και ολι-

γορία, από την προηγούμενη Δημο-

τική Αρχή. Τα δικαστήρια έχουν

ξεκινήσει από το 2000 και ποτέ δεν

ενημερώθηκαν οι πολίτες και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο για το τόσο σο-

βαρό θέμα, της απώλειας της

βιτρίνας της πόλης· της παραλίας!

Είναι το κομμάτι κάτω από την παρα-

λιακή λεωφόρο, το οποίο με Βιολο-

γικό Διάταγμα το 1940

χαρακτηρίστηκε “κοινόχρηστοι

χώροι” (ΦΕΚ 109/Α/30.1.1940).

Το ίδιο κομμάτι το 1968 (επί Χούν-

τας) τροποποιείται ως οικοδομικά τε-

τράγωνα με νέο νόμο! 

Η Κοινότητα και μετέπειτα Δήμος,

δεν ξέρουμε να το γνώριζε αυτό,

γιατί το κομμάτι αυτό το ενέμετο ο

δήμος με διακατοχικές πράξεις “δια-

νοία Κυρίου”. Παρόμια κι ο λαός, από

τότε που κατοικείται η Βούλα. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα η οικοδομική

άδεια για το “Νύμφες)  (υπ. αρ.

78/94), τότε και ανανέωση αδείας

στον μετέπειτα εκμισθωτή για το

“Νότος”, η 140/2000.

Η υπόθεση των μισθωμάτων του

Νότος εκδικάστηκε το Δεκέμβριο/11

επί της παρούσας Δημοτικής αρχής,

αλλά το έχασαν γιατί «παίξαμε στην

ερημοδικία», όπως χαρακτηρίστικά

είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Για το “Νότος” ακολουθεί και νέο δι-

καστήριο τον Οκτώβριο (Εφετείο).

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2013 έρ-

χονται και νέες αγωγές, για νέες

διεκδικήσεις, από την εταιρία, μιας

που της άνοιξε η όρεξη.

Ολοι οι σύμβουλοι επεσήμαναν τη

σοβαρότητα της κατάστασης και ότι

θα πρέπει ό,τι γίνει να γίνει με πολύ

λεπτούς και προσεκτικούς χειρι-

σμούς.

Στο Συμβούλιο παραβρέθηκαν και οι

δύο έγκριτοι νομικοί  Δελλής & Κι-

τσαράς, οι οποίοι εξήγησαν στοιχεία

από τη γνωμοδότησή τους για την

υπόθεση.

Ισως κουράσουμε κάποιους αναγνώ-

στες με την συχνή αναφορά, αλλά το

θέμα είναι σοβαρότατο. Αφορά τον

καθρέφτη της πόλης και μιλάμε για

πολλά δις ευρώ αν το αναγάγουμε

σε οικονομικά στοιχεία.

Οι ιδιώτες που διεκδικούν, που δεν

γνωρίζει κανείς ποιοι είναι, αφού εμ-

φανίζονται κάποιοι δικηγόροι ως εκ-

πρόσωποι της “Μετοχικής Εταιρείας

Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας”

(ΜΕΕΚΒ), οι οποίοι εμφανίστηκαν το

2000 και διεκδικούν την παραλία!

Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί, αν ο

Δήμος οργανωθεί και τα συγκεντρώ-

σει, να διεκδικήσει βάσιμα αυτά που

θεωρούμε αυτονόητα ότι της ανή-

κουν. Υπάρχουν παλιοί Βουλιώτες

και δημοτικοί άρχοντες, που γνωρί-

ζουν πολλά. Γιατί δεν τους αναζήτη-

σαν; 

Γιατί κάποια άλλα χαρτιά περιήλθαν

δολίως στους ενδιαφερόμενους, για

να κάνουν τις επιλογές τους. 

Ας επανέλθουμε στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μετά

από αρκετή συζήτηση αποφάσισαν

ομόφωνα, 

α) τα δύο δικηγορικά γραφεία (Δελ-

λής-Κιτσαράς) που έχουν κάνει και

τη γνωμοδότηση, να αναλάβουν τον

απόλυτο χειρισμό της υπόθεσης, και

τις παραστάσεις στα δικαστήρια, με

πλήρη αρωγή όλου του Δήμου και 

β) να συσταθεί μία ομάδα που θα επι-

σκεφθεί τους αρμόδιους φορείς,

όπου θα τους εξηγήσει με νομικά επι-

χειρήματα να αναλάβουν τη διεκδί-

κηση της υπόθεσης.

Η πρόταση ήταν του Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου, η οποία υιοθετήθηκε

ομόφωνα.

Καλούμε δε τον δημοτικό σύμβουλο

και επί σειρά ετών Πρόεδρο των προ-

ηγούμενων δημοτικών αρχών, δικη-

γόρο Ανδρέα Κάσδαγλη, να

βοηθήσει στο έργο.

Εχει καθήκον και υποχρέωση, προς

τους πολίτες και την πόλη, για τις

παραλείψεις και τις τυχόν αβλεψίες

(mea culpa). Γιατί σίγουρα και στοι-

χεία κρατάει για την υπόθεση.

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκω-

στας, αρχές Αυγούστου πέρυσι μας

κάλεσε να βοηθήσουμε στην υπό-

θεση με όποια στοιχεία είχαμε και

του το υποσχεθήκαμε τότε. 

Θα πρέπει και ο νυν Δήμαρχος Σπ.

Πανάς να συνεργαστεί με καθέναν

που γνωρίζει κάτι, ταπεινά, χωρίς

έπαρση και ως προς τα δικηγορικά

γραφεία, που εμφανίζει κάποιες αρ-

νητικές τάσεις συνεργασίας, όπως

τις επεσήμανε και ο Γ. Σκουμπούρης

και ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Τέλος καλούμε κάθε κάτοικο, που

μπορεί να έχει μία τόση δα γνώση,

γύρω από το θέμα, να ενημερώσει

είτε την εφημερίδα, είτε το Δήμαρχο

είτε κάποιον σύμβουλο.

Πρέπει όλοι μας να αναζητήσουμε

στοιχεία από παλιούς κατοίκους που

γνωρίζουν, από νομικούς που έχουν

ασχοληθεί, από χαρτιά που πιθανόν

να υπάρχουν.

Αννα Μπουζιάνη

Να προχωρήσει στην διεκδίκηση της
παραλίας αποφάσισε το Δ.Σ. στα 3Β
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ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤHN 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Την Παρασκευη 15 Ιουνίου οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλασία στην Παραλία

της Αγίας Μαρίνας 

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα, 9μ.μ. και αφού  ακολουθήσουν την παραλιακή

λεωφόρο θα καταλήξουν στην παραλία της Αγίας Μαρί-

νας. 

Οσοι θέλουν μπορούν να κάνουν βραδινό μπάνιο, ενώ

όλοι στη στάση που θα κάνουν μπορούν να  απολαύσουν

μια μπύρα. Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 2

ώρες  με την επιστροφή χωρίς τη στάση.

Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους μια ανταλ-

λακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε

φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο  

Υπεύθυνη ενημέρωσης Λήδα Βασιλειάδου 6937513934

«Η κρίση του χρέους και 
το κούρεμα του χρέους 
στην Αρχαία  Ελλάδα»

Ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων   «ΕΥΚΛΗΣ» ορ-

γανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η κρίση του χρέους και το κού-
ρεμα του χρέους στην Αρχαία  Ελλάδα»
Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των τρόπων με τους

οποίους αντιμετώπιζαν  οι αρχαίοι  Έλληνες το χρέος, το δα-

νεισμό, την υπερχρέωση,  την τοκογλυφία, την αποπληρωμή

και άλλες παρόμοιες καταστάσεις.

Την παρουσίαση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.                                       

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 9 Ιουνίου  7 μμ στο χώρο

του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Βλαστός» στην Αργυρού-

πολη  (Κύπρου και Τριπολεως 19 – κοντά στο κολυμβητήριο)

www.blastos.wordpress.com.  Θα ακολουθήσει συζήτηση.

www.enallaktiki-drasi.gr

www.efklisrunnersclub.blogspot.com

Πλ. Μαρία Κορομηλά 6940308757 

Συναυλία Παιδικής

χορωδίας στα Σπάτα

Την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 6.30μ.μ. ο Οργανισμός Παιδείας

Πολιτισμού “Ο Ξενοφών” του Δήμου, οργανώνει Συναυλία

με την Παιδική Χορωδία του Τμήματος του Οργανισμού και

τη Χορωδία του Ωδείου Μοσχάτου - Ταύρου, στο Πνευμα-

τικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας στα Σπάτα.

Οι “Ανεξάρτητες Παρουσίες” δίνουν

και εφέτος το παρόν στο 11ο Φεστιβάλ

Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων, με δημιουργίες νέων, πρωτο-

εμφανιζόμενων χορογράφων και

χορευτών, που δεν έχουν σταθερές

ομάδες. 

Περισσότεροι από είκοσι νέοι δημι-

ουργοί παρουσιάζουν τα έργα τους με

ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στα θέ-

ατρα “Ροές”, “Olvio” και στον “Χώρο

Τέχνης” 14η μέρα στις 3, 4, 5 & 6 και

15 & 16 Ιουνίου.

Εκτός από τα μέλη, οι «“Ανεξάρτητες

Παρουσίες”, φιλοξενούν, όπως κάθε

χρόνο, νέους χορογράφους που πα-

ρουσιάζουν για πρώτη φορά έργα

τους και χορογράφους που δεν έχουν

ομάδες», αναφέρει ο Πρόεδρος του

Σωματείου Πέτρος Γάλλιας.

Το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων

δεν παρεμβαίνει στις επιλογές των

χορογράφων, αλλά δίνει την ευκαιρία

σε όλους όσους δοκιμάζουν τις εμ-

πνεύσεις τους στο σύγχρονο χορό να

συναντήσουν το κοινό, να του ζητή-

σουν να εκτιμήσει τη δουλειά τους και

να τους δώσει το εισιτήριο για το επό-

μενο βήμα τους. 

Οι χορογράφοι προσφέρουν και πα-

ρουσιάζουν τα έργα τους στο φεστι-

βάλ χωρίς αμοιβή, προσδοκώντας

στην ανταμοιβή των θεατών και στη

συμμετοχή τους στο σύγχρονο δημι-

ουργικό τοπίο.
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και

τη συνεργασία του Ελληνικού τμήματος

του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID UNE-

SCO, του Μουσείου Μπενάκη και του Ιδρύ-

ματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής

Β&Μ Θεοχαράκη.

Πρόγραμμα ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 

14η ΜΕΡΑ 14.06 // 21:00 - 15.06 // 22:30

Connected Dots Αδιαμφισβήτητα Κόκκινο
χορογραφία Connected Dots

Rotation Until the end
χορογραφία Ευγενία Χαχάγια

RORRIM RORRIM
χορογραφία Νίκος Ράπτης

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 14η ΜΕΡΑ 14.06 // 22:30

- 15.06 // 21:00

BelleVille-Suez ΕΠΕΚΕΙΝΑ
χορογραφία Χρυσάνθη Μπαδέκα

Marotte Sleep
χορογραφία Δήμητρα Καστέλλου, Κων-

σταντίνα Καστέλλου

Fibre Performing Arts Grand Master

χορογραφία Σταύρη Καλοπετρίδου

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ: Ιάκχου 16, Γκάζι

ΘΕΑΤΡΟ OLVIO:  Φαλαισίας 7, Γκάζι

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 14η ΜΕΡΑ: Καλλι-

ρόης 10, Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Παραστάσεις 

για παιδιά
09 – 10.6 ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ

Τρείς ομάδες χορού δημιουργούν

έργα αποκλειστικά  για παιδιά και τα

καλούν σε ένα διήμερο για να τους

«αφηγηθούν» πολύχρωμα  παραμύθια

με την κίνηση

― Χορόνδε, “Ο Μικρός Πρίγκιπας”, 9/6

ώρα 15.00 & 10/6 ώρες 11.00 & 17.00

― Ίασις “Τα κόκκινα παπούτσια”,

10/6, 13.00 & 19.00 ώρα.

― Μίνθη, Κιρικού και η κακιά Μάγισσα

Καραμπά, 15.00 & 21.00 ώρα

Είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ , Ελευσίνιων 15 , Με-

ταξουργείο

11ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων

Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών

Χορών στην Πέτα

Η Τοπική Κοινότητα Κουβαρά του

Δήμου Σαρωνικού σε συνεργασία με

το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σαρω-

νικού διοργανώνει Φεστιβάλ Παραδο-

σιακών Χορών το Σάββατο 9 Ιουνίου

στις 7.30μ.μ στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις στην Πέτα (πλησίον Γυμνα-

σίου).

Την παράσταση πλαισιώνουν το Τμήμα

Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Νομι-

κού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού, ο

Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Ανα-

βύσσου, το Τμήμα Παραδοσιακών

Χορών Κουβαρά, ο Σύλλογος Ποντίων

Λαυρίου Αττικής «Μιθριδάτης» και ο

Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας

«Απόλλων». 

Ο Δήμος Σαρωνικού, με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

(5/6), διοργανώνει, σε συνεργασία με

το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΙ,  τη

συμμετοχή εξωραϊστικών - εκπολιστι-

κών – αθλητικών συλλόγων και σχο-

λείων από όλες τις κοινότητες που τον

αποτελούν (Καλύβια, Ανάβυσσο, Πα-

λαιά Φώκαια, Σαρωνίδα και Κουβαρά),

μια μεγάλη δράση για τον καθαρισμό

των παραλιών του το Σάββατο 9 Ιου-

νίου στις 10:00 π.μ.

Οι παραλίες που θα καθαριστούν ανά

δημοτική κοινότητα είναι οι ακόλουθες:
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων (περιοχή

Λαγονησίου)

1. Παραλία Γαλάζιας Ακτής (37ο χλμ πα-

ραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου)

2. Άγιος Νικόλαος (39ο χλμ. παραλιακής

Λεωφόρου)

3. παραλία Κιόσκι (40ο χλμ)

4. παραλία Πεύκο – Ευκάλυπτοι (41ο χλμ)

Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας

1. κεντ. παραλία Σαρωνίδας (45ο χλμ.)

2. Μικρό Λιμανάκι (45,5ο χλμ)

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου

1. Μαύρο Λιθάρι (46,5ο χλμ)

2. Σκαλάκια (48,5ο χλμ)

3. Άγιος Νικόλαος (49,5ο χλμ)

4. κεντρ. παραλία Αναβύσσου (51ο χλμ)

Δημοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαιας

1. κεντρική παραλία Παλ. Φώκαιας (από

Plaza Resort έως Λιμεναρχείο)-52ο χλμ

2. κεντρική παραλία Θυμάριου (55ο χλμ)

3. παραλία Όρμου καταφυγή (57ο χλμ)

Στόχος της δράσης, που αποτελεί συνέ-

χεια ανάλογων προσπαθειών που έχουν

γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα από

τις δημοτικές κοινότητες, τους συλλό-

γους και τα σχολεία της περιοχής, είναι

να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση

και το πνεύμα εθελοντισμού για τη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. 

«Καθαρός Σαρωνικός

Καθαρίζουμε 20 χιλιόμετρα παραλίας»



«Ο Κρυστάλλινος Αετός»
Μια παράσταση από τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ

Την  Παρασκευή 15/6/12 στις 7μ.μ. στο υπαίθριο

θέατρο του ΚΑΑΠΑΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ), θα

παρουσιαστεί από τον σύλλογο    «Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ Βούλας»  και τα παιδιά που φιλοξενούνται

στο Κέντρο, το θεατρικό έργο «Ο Κρυστάλλινος
Αετός». Η παράσταση πραγματοποιείται με την

συνεργασία της συγγραφέας  του βιβλίου Μπίνιου

Αθηνάς  αφηγήτριας και συντονίστριας καθώς και

των εκπαιδευτικών του Σχολείου του Ιδρύματος. 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΝΑ ΥΦΑΝΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ

ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Η παραμυθού Άννα Σταματούκου στις 20 Ιουνίου και ώρα

7μμ, καλεσμένη της Ελληνικής Ένωσης Γιόγκα «Φωτεινό

Σημείο» θα μαγέψει με τα παραμύθια της μικρούς και με-

γάλους:

"ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ, Η ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΑ, ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΔΑΚΡΥ ΚΑΙ Η ΜΗΛΙΑ" 
Η είσοδος είναι ελεύθερη

για όλους, στην διεύθυνση

Πάρου 2 & Ζαλόγγου 19 (Δί-

λοφο) στη Βάρη

Τηλ . κινητό  6982645545

ΕΒΔΟΜΗ 9  IOYNIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

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, πα-

ράδοση.

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

“Ιωνία” θα δοθεί η παράσταση “Αγγέλα Παπάζο-
γλου” με την Αννα Βαγενά.

Η παράσταση έχει εισιτήριο 10 ευρώ.

“Σαίξπηρ τα πάντα όλα”
Το Σάββατο 16 Ιουνίου στις 9μ.μ. στην αίθουσα

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

“Ο θάνατός σου η ζωή μου”
Τετάρτη 20 Ιουνίου, η παράσταση “Ο θάνατός σου η
ζωή μου”, με το θεατρικό εργαστήρι της Δημοτικής

Ενότητας Βούλας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα 3Β

Φεστιβάλ Αθηνών
Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου δίνει και φέτος την ευ-

καιρία να αγοράσετε πακέτα εισιτηρίων για συγκεκριμένες

εκδηλώσεις σε πολύ καλές τιμές.

Αρκεί να τις επιλέξετε και να προχωρήσετε σε κλείσιμο ει-

σιτηρίων.

Το παρδαλό κασκόλ

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άνεμος, ο φημισμένος και πολυ-
ταξιδεμένος, κρύωσε και πήγε να τυλίξει στο λαιμό του
το παρδαλό κασκόλ που του έπλεξε η γυναίκα του...
Μια παράσταση βασισμένη στην υπέροχη τέχνη της αφή-

γησης, στη ζωντανή μουσική και τα τραγούδια, στη συμ-

μετοχή θεατών και το θεατρικό παιχνίδι.

Για παιδιά 3-8 ετών.

Το όμορφο παραμύθι θα συνεχίσει για δύο Τρίτες να πα-

ρουσιάζεται στην αυλή του «Ακαδήμεια» (Πολιτιστικό

Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία

Πλάτωνος,  τηλ.: 210-5125600, www.akademeia.gr)

στις 19/6 & 25/6 στις 8:30μ.μ. 

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ για μικρούς και μεγάλους

Αλλαγή ηγεσίας 

στο Ρόταρυ Γέρακα

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα  προσκαλεί την Πέμπτη 14-

06 ώρα 21:30  στην Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου στο Κτήμα

Αμπελώνες Μάρκου (1ο χλμ. Παιανίας Μαρκοπούλου)

Για την καλύτερη διοργάνωση  της εκδήλωσης παρακαλώ

επικοινωνήστε με τον  γραμματέα του ΡΟ Γέρακα

Ντίνο Παραδείση Τηλ. 6972845090
Πληροφορίες για το κτήμα Μάρκου στην ιστοσελίδα:

http://www.teleiosgamos.gr/Xoroi-Dexioseon/Ampelones-Markou

Πράσινες Πολιτιστικές 
Διαδρομές στην Αττική

Βραυρώνα, Εθνικό Δρυμό Λαυρίου,
Παναγία Μεσοσπορίτισα Καλυβίων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαί-

δευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η Διεύθυνση Μουσείων,

Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής

Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

διοργανώνει τις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. 

Στόχος της δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανά-

πτυξης μέσα από το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Πολιτισμός –

Τουρισμός. 

Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές ενθαρρύνουν:
• τη συνέργεια  μεταξύ μαθητών, φοιτητών και πολιτών σε  τοπικές

εκδηλώσεις  που καλλιεργούν το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

και στις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις,

• τη διαμόρφωση τοπικών δικτύων ενημέρωσης και ευαισθητοποί-

ησης της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην κα-

τανόηση της πολιτιστικής ταυτότητας,

• την ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των

θεσμών του εθελοντισμού και της πολιτιστικής χορηγίας, προκει-

μένου να γίνει συνείδηση και καθημερινή πρακτική η στροφή προς

την «πράσινη κατεύθυνση».

Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές εφαρμόζονται για το έτος

2012 πιλοτικά σε τρεις νομούς (Αττικής, Ρεθύμνης και Λέσβου) και

πραγματοποιούνται με τη σύμπραξη φορέων του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων με

περιβαλλοντική δράση και οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας. 

Περιλαμβάνουν περιπάτους και θεματικές ξεναγήσεις σε

αρχαιολογικούς χώρους, φυσικούς τόπους και μουσεία,  εκ-

παιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και οικογέ-

νειες, διαλέξεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις.  

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αττική, θα διαρ-

κέσουν ένα δεκαήμερο, σε χρονική περίοδο γύρω από την

Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον (5 Ιουνίου) και αφο-

ρούν τις περιοχές Μαρκοπούλου, Καλυβίων και Σουνίου.

Στο Μαρκόπουλο, Υγρότοπος Βραυρώνας, Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα από την Ελληνική Θρνιθολογική Εταιρεία με τη

δασολόγο Ρ¨. Τρίγκου, έγινε 8/6.

Στο Δήμο Σαρωνικού, την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 10:30

π.μ., ένας πράσινος περίπατος με αφετηρία την Κεντρική

Πλατεία των Καλυβίων (Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας). Στη

συνέχεια οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν (με τα πόδια)

στους Βυζαντινούς Ναούς του Αγίου Πέτρου, της Πανα-

γίας Μεσοσπορίτισσας και των Ταξιαρχών, με την Αρχαι-

ολόγο κα Ελένη Γκίνη –Τσοφοπούλου, επίτιμη Διευθύντρια

της 1ης ΕΒΑ.

Στο Δήμο Λαυρεωτικής, στη Σούριζα (εθνικό Δρυμό Σου-

νίου), θα γίνει περιήγηση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Λαυρίου, στο μονοπάτι με έμφαση στα αρ-

χαία, την Κυριακή 10/6 από τις 9 το πρωί έως 2 μ.μ.

Είναι πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις με πολλά ιδιαίτερα στοιχεία.
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Ελληνες ναυτικοί,

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερω-

θεί διεθνώς ως “Παγκόσμια

Ημέρα Περιβάλλοντος” με

στόχο να αφυπνίσει την πε-

ριβαλλοντική συνείδηση

όλων μας και να ενεργοποι-

ήσει τη συμμετοχή μας

στην προστασία του περι-

βάλλοντος.

Η θάλασσα αποτελεί το

χώρο δουλειάς, μόχθου και

κοινωνικής προσφοράς της

ναυτικής κοινότητας και η

προστασία και ο σεβασμός

προς αυτή υπήρξε πάντοτε

προτεραιότητα που συνάδει

με τις διαχρονικές αρχές της

ελληνικής ναυτιλίας.

Σήμερα περισσότερο από

ποτέ είναι επιτακτική η

ανάγκη να αντιμετωπίσουμε

συλλογικά, άμεσα και αποτε-

λεσματικά τους κινδύνους

που απειλούν τη θάλασσα και

τις ακτές. Το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη μέσω του

Αρχηγείου Λιμενικού Σώμα-

τος - Ελληνικής ακτοφυλά-

κης και ειδικότερα της

αρμόδιας Διεύθυνσης Προ-

στασίας Θαλασσίου Περιβάλ-

λοντος με άρτια

εκπαιδευμένα στελέχη και

σύγχρονα επιχειρησιακά

μέσα, σε συνεργασία με τους

συναρμόδιους φορείς συμμε-

τέχει ενεργά στην προσπά-

θεια για διαφύλαξη και

αναβάθμιση του θαλάσσιου

πλούτου της χώρας μας.

Με αφορμή την επετειακή

αυτή ημέρα, ας δεσμευ-

θούμε να συνεχίσουμε τις

προσπάθειες για την προ-

στασία του περιβάλλοντος.

Εύχομαι σε όλους καλά και

ασφαλή ταξίδια σε καθαρές

και ήρεμες θάλασσες.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Αθανάσιος Χριστοπουλος

Αλλαγές στο “Δίκτυο Σαρωνικού”
Νέα διαδικτυακή πύλη διαθέτει το “Δίκτυο Σαρωνικού”

από τις 30-5-2012:  www.saronikosnet.gr.

Αλλαξε και γραφεία. Ετσι από 24/4/12  το νέο στέκι είναι

στο Λαγονήσι, Λ. Καλυβίων 165. Ακόμα, δεν υπάρχει

σταθερό ωράριο λειτουργίας. Γι' αυτό   πρωτίστως τηλε-

φωνήστε: 6979142009, 6947186410, 6946268384).

Διαφαινόμενες άμεσες-

βραχυπρόθεσμες & 

μακροπρόθεσμες προοπτικές

της Ευρωζώνης

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ) ορ-

γανώνει συζήτηση την Κυριακή 10/6 στις 7μμ στην κα-

φετέρια-πιτσαρία FONTANA, σχετικά με επίκαιρα

πολιτικά θέματα και προβλήματα, εν όψει μάλιστα και

των εκλογών της 17ης Ιουνίου.

Εισηγητής θα είναι ο Νίκος Καραβαζάκης που θα αναφερ-

θεί στις διαφαινόμενες άμεσες-βραχυπρόθεσμες και μα-

κροπρόθεσμες προοπτικές της Ευρωζώνης και της διεθνούς

οικονομίας, στις πιθανές εξελίξεις στην πατρίδα μας και

στην ευρύτερη περιοχή και στις ενδεχόμενες διεξόδους,

περιστασιακές ή διαρκείς, θνησιγενείς ή  βιώσιμες.

Η παρουσία και συμμετοχή θα βοηθήσει όλους και στην

ενημέρωση και στην επεξεργασία της σκέψης και των

αναζητήσεών.
Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ) 

“η θέση των κομμάτων για
την άμεση ανακήρυξη της

ελληνικής Α.Ο.Ζ.” 

Η πρωτοβουλία Δημοκρατικής Πατριωτικής Ενότητας

(ΔΗ.Π.Ε.), μια συντονιστική επιτροπή ανεξάρτητων-

ακομμάτιστων ομάδων πολιτών, οργανώνουν πολιτική

εκδήλωση την Τετάρτη 13 Ιουνίου στις 18.30 στο ξενο-

δοχείο STANLEY (στάση metro “Μεταξουργείο”), με

θέμα: “η θέση των κομμάτων για την άμεση ανακήρυξη
της ελληνικής Α.Ο.Ζ.” και συντονιστή-εισηγητή τον κα-

θηγητή στρατηγικό σύμβουλο κ. Νίκο Λυγερό.

Στην εκδήλωση καλούνται να εκφέρουν την άποψή τους τα πο-

λιτικά κόμματα: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.ΕΛΛ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ.

Με το βλέμμα των Φιλοσόφων:

Δημοκρατία και Οικονομία

Η Εταιρεία Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών

(Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ), σε συνεργασία με τους Συλλόγους Αποφοί-

των των Πανεπιστημίων George Washington και Columbia,

το New York College, την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως

Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Σύλλογο Μανιατών Νοτίων

Προαστίων, οργανώνουν σε εσπερίδα με θέμα: «Με το
βλέμμα των Φιλοσόφων: Δημοκρατία και Οικονομία:  Οι
προκλήσεις της Xώρας μας και πως μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν» τη Δευτέρα 11 Ιουνίου στις 19:00, στην αί-

θουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2).

Ομιλητές: Σωτήρης Γλυκοφρύδης, συγγραφέας  

Σαράντος Ι. Καργάκος, ιστορικός – συγγραφέας 

Απόστολος Πιερρής, φιλόσοφος, δι/τής Ινστιτ/ Φιλοσοφικών Ερευνών

Πέτρος Στεφανέας, λέκτορας ΕΜΠ

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου· άλλη μια παγκόσμια ημέρα, που πλέον την

αντιμετωπίζουμε επετειακά, με ευχές και όχι ως αφύπνιση για μεγαλύτερη προ-

στασία στο περιβάλλον, οι περισσότεροι από εμάς. 

Η ανακύκλωση καρκινοβατεί, η γη τσιμεντοποιείται και τα δέντρα χάνονται... ενώ

τα φουγάρα μαυρίζουν τον ουρανό... Εχουμε βαλθεί να καταστρέψουμε τον ζω-

τικό μας χώρο· τη γη. Τη γη στην οποία ζούμε, κατοικούμε και επιβιώνουμε.

Προσπάθειες γίνονται μόνο από μεμονωμένους πολίτες και εθελοντικές οργα-

νώσεις για αφύπνιση και ποιότητα ζωής.

Αυτοί οι μεμονωμένοι πολίτες πρέπει να πληθύνουν, να συνειδητοποιήσουν ότι

πρέπει να γίνουμε πολλοί, για να αφήσουμε λίγη ανάσα για τα παιδιά μας αύριο...

Για τη θάλασσα που ρυπαίνεται, στέλνει μήνυμα ο γενικκός Γραμματέας Ασφά-

λειας Ναυσιπλοΐας Αθ. Χριστόπουλος. Το δημοσιεύουμε:

Εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτού-

μενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα  “Περιβάλλον

& αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013-

ΕΠΕΡΑΑ» (αρ. απόφασης ένταξης: ΥΠΕΚΑ -

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΡΑΑ οικ

119698/23.5.2012), το έργο Κατασκευής

αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος

του ρέματος «Ξερέα» στο Δήμο Κρω-

πίας.

Στην απόφαση αυτή έχει πρωτοστατή-

σει, θα λέγαμε, η Αντιπεριφερειάρχης

Χρ. Κισκήρα, που σε συνεργασία με

τον Αντιπεριφερειάρχη για το ΕΣΠΑ Λ.

Αθανασιάδη καθώς και με το Δήμαρχο

Κορωπίου Δημ. Κιούση, σε συνεργασια

με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής, υποβλήθηκε τον

Ιούλιο του 2011 η πρόταση ένταξης

του έργου για χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ / ΕΠΕΡΑΑ και έτσι εντάχθηκε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγ-

χρηματοδοτούμενης πράξης είναι

6.945.000 ευρώ εκ των οποίων τα

6.098.320 ευρώ αφορούν έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας. 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο

που θα αντιμετωπίσει τις συχνές κατα-

στροφικές πλημμύρες στην περιοχή

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, εξαιτίας της

έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων στο

μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής που

είναι ο «Ξερέας». 

Προβλέπονται έργα διευθέτησης στο

ρέμα «Ξερέας» σε μήκος 1.500 μέ-

τρων. Η διευθέτηση θα γίνει κυρίως με

συρματοκιβώτια, ενώ προβλέπονται και

10 νέα τεχνικά διάβασης και επέκταση

του τεχνικού της Λεωφόρου Σουνίου.

Στην έξοδο του ρέματος στη θάλασσα

θα κατασκευασθεί ειδικό έργο εξόδου.

Με την ολοκλήρωση των αντιπλημμυ-

ρικών έργων στην περιοχή της Αγ. Μα-

ρίνας, θα αποτραπεί ο κίνδυνος

εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων,

μετά από συνήθεις βροχοπτώσεις, οι

οποίες δημιουργούνται, από στοιχεία

όπως:  

α)  η αξιοσημείωτη οικοδομική και γε-

νικότερα αναπτυξιακή δραστηριότητα

στην ευρύτερη περιοχή με συνεπακό-

λουθη αλλαγή στις χρήσεις γης,

β) η έντονη παρουσία μετακινούμενου

πληθυσμού τους θερινούς μήνες λόγω

του τουριστικού χαρακτήρα της περιο-

χής Αγ. Μαρίνα Δ. Κρωπίας,

γ)  οι δασικές πυρκαγιές σε τμήματα

της ευρύτερης περιοχής που επηρεά-

ζουν άμεσα την απορροή, με πλέον

πρόσφατη αυτή του 2009 σε μικρό

τμήμα της εξεταζόμενης υδρολογικής

λεκάνης,

δ)  η επέκταση του οικισμού της Αγ.

Μαρίνας (σχέδιο πόλης),

ε) η κατάσταση που βρίσκεται το ρέμα

«Ξερέας» και τα παραρέματά του με

υποτυπώδεις ή και εκφυλισμένες φυσι-

κές διατομές που η διοχετευτικότητα

τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επί-

πεδα.

Για τους παραπάνω λόγους, η κατά-

σταση συνεχώς επιδεινώνεται και οι

συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες

μετά από βροχή.

Η ασφαλής παροχέτευση των ομβρίων

υδάτων εντός του καθορισμένου εύ-

ρους των οριογραμμών του υδατορέ-

ματος, θα επιτύχει την  αρμονική

ένταξη του ρέματος «Ξερέας» και των

συμβαλλόμενων ρεμάτων στην πολεο-

δομική λειτουργία, την ανάδειξή τους

σε αυτόνομους φυσικούς σχηματι-

σμούς, την απρόσκοπτη υδραυλική λει-

τουργία τους και την προστασία της

φυσικής μορφής τους και των οικοσυ-

στημάτων τους.

Η  υλοποίηση του έργου κατασκευής Αντιπλημμυρικής

Προστασίας στο Ρέμα Ξερέα θα λύσει ένα χρόνιο 

πρόβλημα στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
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ΣΥΡΙΖΑ
Προεκλογική συγκέντρωση

στη Βάρκιζα

Προεκλογική συγκέντρωση- εκδήλωση πραγματοποίησε

ο ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στο λιμάνι της

Βάρκιζας το βράδυ του Σαββάτου 2 Ιούνη..

Η πανεπιστημιακός και υποψήφια βουλευτής Επικρα-

τείας Θεανώ Φωτίου παρουσίασε το νέο επικαιροποι-

ημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης του κόμματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι υποψήφιοι βουλευτές Γιώρ-

γος Πάντζας, Αλέξης Μητρόπουλος και Αντώνης Σπα-

νολιός.

Στο τέλος των ομιλιών, πήραν το λόγο δεκάδες πολίτες

υποβάλλοντας ερωτήσεις προς τους ομιλητές ή εκφρά-

ζοντας τις απόψεις τους.

Νέα ομιλία στη Βούλα

Την Κυριακή 10 Ιούνη και ώρα 8:30 μμ, θα πραγ-

ματοποιηθεί η δεύτερη ανοιχτή εκλογική συγκέν-

τρωση του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ., στην Κεντρική

Πλατεία της Βούλας. Ομιλητές θα είναι η Ερμίνα

Κυπριανίδου, υποψήφια βουλευτής Α' Αθήνας και ο

Αντώνης Νταβανέλλος, μέλος της Γραμματείας

του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής Β' Αθήνας.

Παλληνιώτικα μικρά...

• Κάθε πρωί όταν φεύγω για το σχολείο κατά τις  7.45

και διασχίζω κεντρικό δρόμο της Παλλήνης μαζί και με

άλλους γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους την ίδια

ώρα σχολείο, η κυκλοφορία εμποδίζεται από το σκουπι-

διάρικο όχημα που καθαρίζει τους δρόμους μας. Σχολικά

λεωφορεία, παιδιά και γονείς με νεύρα τσατάλια.  Δεν

θα μπορούσε άραγε να γίνεται η συγκομιδή των σκουπι-

διών νωρίτερα ή αργότερα;

• Σε κεντρική παιδική χαρά της Παλλήνης οι κάδοι των

σκουπιδιών είναι δίχως πάτο! Προφανώς πρόκειται για

έργα μοντέρνας τέχνης. Τα δε σκουπίδια, τα σπασμένα

γυαλιά από μπουκάλια μπύρας, τα προφυλακτικά και τα

άπειρα περιτυλίγματα από σουβλάκια είναι καθημερινό

θέαμα. Παρόλα αυτά τα παιδιά παίζουν αμέριμνα και χα-

ρούμενα. Φωτογραφίες στο επόμενο τεύχος της εφημε-

ρίδας για να μη  ...βαρυστομαχιάσουμε.

• Θα μπορούσε άραγε να δημιουργηθεί μια εθελοντική

ομάδα από γονείς για το νοικοκύρεμα και τη φύλαξη της

παιδικής χαράς;  

• Επιτέλους καθαρίστηκε το σιντριβάνι  στην πλατεία που

βρίσκεται η παιδική χαρά. Επί τρία χρόνια παρατηρούσα

την απίστευτη βρώμα του και ξαφνικά άστραψε από κα-

θαριότητα και λειτούργησε…. Μπράβο…  

Σε 22 τον αριθμό ανέρχονται τα κόμ-

ματα που θα συμμετέχουν στις εκλο-

γές της 17ης Ιουνίου, με απόφαση

του Αρείου Πάγου, από τα 32 που

συμμετείχαν στις 6 Μαΐου. Επίσης

συμμετέχουν και μεμονωμένα άτομα

ως υποψήφιοι σε ορισμένες εκλογι-

κές περιφέρειες και ιδιαίτερα στην

Αττική.

Αυτά είναι:

― Νέα Δημοκρατία

― ΣΥΡΙΖΑ/ Ενωτικό Κοινωνικό Μέ-

τωπο

― Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

― Ανεξάρτητοι Έλληνες-Πάνος Καμ-

μένος

― Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

― Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή

― Δημοκρατική Αριστερά

― Οικολόγοι Πράσινοι

― Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Γ.

Καρατζαφέρης (ΛΑΟΣ)

― Δημιουργία, ξανά! (Δημιουργία

ξανά!- Δράση –Φιλελεύθερη Συμμα-

χία)

― Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνερ-

γασία για την Ανατροπή- ΑΝΤΑΡΣΥΑ-

Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επα-

ναστατικής, κομμουνιστικής Αριστε-

ράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

― Κόμμα Πειρατών

― ΚΚΕ (μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ

― Κίνημα Δεν πληρώνω

― Ένωση Κεντρώων

― Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ)

― Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνε-

χιστών του Καποδίστρια

― Κόμμα Φιλελευθέρων

― Εθνική Ελπίδα

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

της Ν.Δ. μιλάνε 

στην Περιφέρεια Αττικής

Οι υποψήφιοι Βουλευτές της Νέας

Δημοκρατίας θα περιοδεύσουν και θα

μιλήσουν σε πόλεις της Αττικής, εν

όψει των εκλογών της 17 Ιουνίου.

Οι εκδηλώσεις της Ανατολικής Αττι-

κής είναι:

-Σάββατο 9 Ιουνίου 7μμ ΚΕΡΑΤΕΑ

(Πολιτιστικό Κέντρο).

-Σάββατο 9 Ιουνίου ΡΑΦΗΝΑ

-Σάββατο 9 Ιουνίου ΣΠΑΤΑ

-Σάββατο 9 Ιουνίου ΒΟΥΛΑ

-Κυριακή (πρωί) 10 Ιουνίου 11πμ ΚΟ-

ΡΩΠΙ (Δημαρχείο Κορωπίου)

-Κυριακή (απόγευμα) 10 Ιουνίου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

-Τετάρτη 13 Ιουνίου ΠΑΙΑΝΙΑ

- Πέμπτη 14  Ιουνίου ΠΑΛΛΗΝΗ

- Πέμπτη 14  Ιουνίου 7μμ ΚΑΛΥΒΙΑ

(Δημαρχείο Καλυβίων)

Οι εκδηλώσεις της Βόρειας Αττικής

είναι:

-Πέμπτη 7 Ιουνίου ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

-Σάββατο 9 Ιουνίου ΔΡΟΣΙΑ

-Σάββατο 9 Ιουνίου ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

-Πέμπτη 14 Ιουνίου ΑΧΑΡΝΕΣ

- Πέμπτη 14 Ιουνίου ΩΡΩΠΟΣ

Οι εκδηλώσεις της Δυτικής Αττικής:

-Πέμπτη 7 Ιουνίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

(ΚΑΠΗ Α.Λιοσίων στη Λεωφ. Φυλής)

-Σάββατο 9/6 ΒΙΛΛΙΑ-ΕΡΥΘΡΕΣ

-Κυριακή 10 Ιουνίου ΕΛΕΥΣΙΝΑ

-Τετάρτη 13 Ιουνίου ΜΑΝΔΡΑ

-Τετάρτη 13 Ιουνίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Πέμπτη 14 Ιουνίου ΜΕΓΑΡΑ

Τα κόμματα που κατέρχονται

στις εκλογές

Θεωρώ  το μήνυμα των εκλογών

ως εντολή συστράτευσης και συμ-

παράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υποψήφιος βουλευτής στην Πε-

ριφέρεια Αττικής με τους “Οικολό-

γου Πράσινους” Χρήστος

Βασιλείου, με επιστολή που δημο-

σιεύουμε απόσπασμά της, στηρίζει

στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, τον

ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι

«Θεωρώ  το μήνυμα των εκλογών
ως εντολή συστράτευσης και συμ-
παράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ». 

«[...]Μετά την πρόσφατη απόφαση

που πάρθηκε στο Εκτακτο Εκλο-

γικό Συνέδριο για αυτόνομη κά-

θοδο του κόμματος “Οικολόγοι

Πράσινοι” στις εκλογές του Ιούνη,

απ’ το οποίο απουσίαζα για λό-

γους υγείας, σχημάτισα την

άποψη πως, ούτε το μήνυμα των

εκλογών βρήκε παντού αποδέ-

χτες, ούτε η κατάσταση του μετε-

κλογικού παραλογισμού φαίνεται

να έγινε αντιληπτή απ’ όλους και

γι’ αυτό αναγκάζομαι να αποχω-

ρήσω από το κόμμα των “Οικολό-

γων Πράσινων”.

Θεωρώ  το μήνυμα των εκλογών

ως εντολή συστράτευσης και συμ-

παράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ, που

τον ανέδειξε ο λαός μας φορέα

ελπίδας και προοπτικής. Θεωρώ

το μήνυμα των εκλογών εντολή

συστράτευσης με το φορέα που

βάλλεται πανταχόθεν, για να

πάψει να ελπίζει ο λαός μας.

...Οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ και της

Ν.Δ. που σήμερα μαζί με τους εκ-

φραστές του συντηρητικού Ευρω-

παϊκού κατεστημένου ονομάζουν

τα δεσμά δεσμεύσεις. Είναι ανι-

στόρητοι.

...

Εμείς σύντροφοι και συντρόφισ-

σες, οι πολιτικές δυνάμεις της οι-

κολογίας και της αριστεράς, οφεί-

λουμε να κάνουμε ότι μπορούμε

για να εξασφαλίσουμε τη δύναμη

εκείνη, που θα μπορέσει να δώσει

προοπτική κι ελπίδα στον περή-

φανο δοκιμαζόμενο Λαό μας. Οι

δυνάμεις, που επέλεξαν τη χώρα

μας για να πειραματιστούν, θα ητ-

τηθούν τον Ιούνη κατά κράτος και

οι εκφραστές τους θα καταποντι-

στούν.

Στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Βασιλείου
υποψήφιος βουλευτής των “Οικολόγων Πρασίνων”

στις εκλογές της 6η Μάη
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Πώς διέφυγε;;;

Πολύς ο λόγος για το περιστατικό που διεμείφθη στο πρωινό

του Γ. Παπαδάκη (Αντένα), την Πέμπτη 7/6, όταν ο υποψήφιος

βουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης της “Χρυσής Αυγής” επετέθη

στις δύο καλεσμένες, Ρ. Δούρου και Λ. Κανέλλη.

Εχουν γραφτεί ατελείωτες γραμμές και σελίδες και ηλε-

κτρονικά στίγματα για το θέμα.

Εγώ μένω στη διαφυγή του από το Σταθμό του Αντένα

μετά το περιστατικό.

Ο Γ. Παπαδάκης, είπε ότι τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο

και έσπασε την πόρτα, βγήκε και έφυγε.

Βέβαια, είναι αλήθεια ότι αιφνιδίασε· σάστισαν και ίσως

δεν αντέδρασαν άμεσα.

Αλλά από τη στιγμή που τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο,

δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία; Δεν έχει προστασία ο σταθ-

μός; Δεν είχε κόσμο να τον εμποδίσει, κάποιος, όταν

έσπασε την πόρτα και βγήκε;

Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό;

Γιατί ο υποφαινόμενος διέφυγε το αυτόφωρο, θα συμμε-

τέχει στις εκλογές της 17ης Ιουνίου και πιθανότατα την

επομένη θα είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου, χωρίς να

έχει τιμωρηθεί για την πράξη του αυτή, που πρόσβαλλε βά-

ναυσα την ήδη ποδοπατημένη δημοκρατία από τους μνη-

μονιακούς...

Είχε και ένα καλό· αποκαλύφθηκαν τα “καλά” παιδιά. Εδειξαν

το πραγματικό τους πρόσωπο· της βίας, της φασιστικής αντί-

ληψης και της επιβολής της γνώμης με το έτσι θέλω.

Ας το συνυπολογίσουν αυτοί που τους προτίμησαν στις

εκλογές. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι η βία φέρνει βία και

ο φασισμός όταν δείξει το πρόσωπό του γίνεται αποτρό-

παιος. Είναι πολύ πρόσφατος στη σύγχρονη ιστορία...

Ωμή παρέμβαση από το 

Ευρωκοινοβούλιο για τις εκλογές

Ωμή παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από τη

Μέρκελ και από ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προς

τη χώρα μας για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Χωρίς κανένα πρόσχημα βγαίνουν στα γυάλινα παράθυρα

και κουνάνε το δάχτυλο για να μας τρομοκρατήσουν να

πάμε να ψηφίσουμε αυτούς, που τους κρατάνε στο χέρι με

τις υπογραφές τους, ότι θα τηρήσουν αυτά που συμφώνη-

σαν. Οτι θα κατεβάσουν κι άλλο τους μισθούς και τις συν-

τάξεις, ότι θα μειωθούν κι άλλο οι δαπάνες στην υγεία, που

έχει διαλυθεί και στην παιδεία που αργοπεθαίνει.

Και θυμάμαι, όταν υπήρχαν διαφωνίες για την ένταξή μας

στην Ε.Ε., πολίτες που έφερναν ως επιχείρημα, ότι αν

μπούμε στην Ε.Ε. θα εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία!

Και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο Ράιχ, που προσπα-

θεί να επιβληθεί με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο. Τα μάτια

μας ανοιχτά...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Προτού συνεχίσομε  το βιογραφικό του

Aριστοτέλη νομίζω πως ενδιαφέρον είναι

να τον γνωρίσομε   φυσιογνωμικά σαν άν-

θρωπο. Ο Αριστοτέλης στην καθόλη εμφά-

νισή του υστερούσε σημαντικά. Αδύνατα

πόδια μικροί, ανήσυχοι οφθαλμοί και φωνή

που όταν έβγαινε από το στόμα, τραύλιζε.

Η γενικότερη παρουσία του  όμως ήταν ιδι-

αίτερα επιμελημένη.  Μαλλιά φρεσκοκομ-

μένα καθαρά, ενδυμασία καθαρή και

ευπρεπής, περιποιημένη κοντή κώμη, στα

δάχτυλα των χεριών  περασμένοι χρυσοί

κρίκοι,  όλα  αυτά άφηναν μια αξιοπρόσεκτη

εντύπωση στο πέρασμά του. 

Με την κάθοδο των Μακεδόνων, για  λό-

γους τους οποίους  στο περασμένο άρθρο

είχα αναφέρει, η παραμονή του Αριστοτέλη

στην Αθήνα είχε γίνει   προβληματική  και

επικίνδυνη.  Επρεπε να εγκαταλείψει  την

Αθήνα. Έτσι  οδεύει και ξενιτεύεται στην

Άσσο, κάπου στα μικρασιατικά παράλια απέ-

ναντι από τη Λέσβο. Μαζί του έρχονται  ο

πλατωνικός Ξενοκράτης, και ο ανηψιός του

ο Καλλισθένης από την Όλυνθο,   και άλλοι

Στην Άσσο συναντούν  τον φίλο του τον

Ερμία  τον ευνούχο, ο οποίος και αυτός

υπηρετούσε  τον πλατωνικό στοχασμό και

ήταν ολιγαρχικός κυβερνήτης Τύραννος

στον Αταρνέα.   

Ο Αταρνεύς ήταν μια περιοχή μικρασιατική,

απέναντι επίσης  από τη νήσο Λέσβο. Την

είχαν ιδρύσει αρχαία μικρασιατικά και σημι-

τικά φύλα από την  Κιλικία,  σε συνέχεια δε

την είχαν  αποικήσει από τη Χίο, οι οποίοι

μάλιστα είχαν χτίσει την εκεί ομώνυμη

πόλη. Η  όλη περιοχή ήταν χρυσοφόρος στο

υπέδαφος και διάσημη για τον πλούτο της.

Ο΄Ερμίας  ο Αταρνεύς, είχε στο παρελθόν

διατελέσει δούλος  του Εύβούλου, που

ήταν εκείνη την εποχή  ο Τύραννος  της

χώρας. Φημολογείται δε ότι ο Ερμίας τον

σκότωσε για  να γίνει αυτός κυβερνήτης.  Ο

Ερμίας  πάλι  είχε  μια θετή κόρη την Πυ-

θιάδα.  Μερικοί μάλιστα διατείνονται ότι

υπήρξε και παλλακίδα του.  Αυτήν  την Πυ-

θιάδα παντρεύεται ο Αριστοτέλης και απο-

κτά μαζί της μια κόρη την οποία ονομάζει

πάλι Πυθιάδα και ένα γιο τον Νικόμαχο.

΄Οταν πέθανε  η Πυθιάδα, ο Αριστοτέλης

στην Αθήνα   γνώρισε  την Ερπυλλίδα από

τα Στάγειρα, την οποία έκανε δεύτερη γυ-

ναίκα του. 

Στην ΄Ασσο έμεινε τρία  χρόνια, όπου με τη

σύμπραξη των φίλων του  ιδρύει  φιλοσο-

φική σχολή.  Μετά τον βρίσκομε στη Λέσβο

μέχρι το 342 π.Χ. να διδάσκει   και  να επι-

δίδεται στη βιολογία, χωρίς ακόμα να έχει

γίνει διάσημος. Το 342  π.Χ. ο Φίλιππος τον

καλεί να διδάξει το γιό του Αλέξανδρο. Ο

Φίλιππος επιθυμούσε να στείλει τον  Αλέ-

ξανδρο για σπουδές   στην Αθήνα. Φοβόταν

όμως, πως το κλίμα των Αθηνών δεν θα

ήταν  τόσο φιλικό για έναν Μακεδόνα.

Έτσι προτίμησε να καλέσει κοντά του τον

Αριστοτέλη, ο οποίος καθώς  ήταν της Πλα-

τωνικής Ακαδημίας  κρίθηκε και ο πιο κα-

τάλληλος να διδάξει το γιό του. Ο Αλέξαν-

δρος τώρα είναι 13 ετών,   και έχει δάσκαλο

τον Αριστοτέλη. O  Αλέξανδρος  τον σέβε-

ται, μαθαίνει γρήγορα, αλλά πολλές φορές

συγκρούεται και  διατυπώνει  τις διαφορε-

τικές θέσεις ιδιαίτερα απέναντι στον  τρόπο

διακυβέρνησης, και   προβάλει  τη δική του

πολιτικά  δημοκρατική συμπεριφορά, τη φι-

λική προς τους ανθρώπους. Η διδασκαλία

διαρκεί δυό χρόνια. Το 340 π.X. ο Φίλιππος

ανακηρύσσει διάδοχό του τον Αλέξανδρο

και τότε η διδασκαλία παίρνει τέλος. 

Εν  τω μεταξύ,  από το 341 π.Χ.  ο Ερμίας

με δόλο έχει συλληφθεί  από τον Πέρση βα-

σιλιά και βασανίζεται για να αποκαλύψει τα

πολεμικά σχέδια του Φιλίππου. Ο Ερμίας

δεν ομολογεί και πεθαίνει με απάνθρωπο

σταυρικό θάνατο.  Προτού πεθάνει στέλνει

μήνυμα απολογητικό  στον Αριστοτέλη ότι

ετίμησε τις φιλοσοφικές αρχές του και δεν

ενέδωσε στις πιέσεις που δέχτηκε. Ο Αρι-

στοτέλης συγκινείται, συντάσσει για το

φίλο του  ύμνο παιάνα, τον προς την

“Αρετή” όπου τον ονοματίζει σαν θεό και

στήνει το τιμητικά το άγαλμά του στους

Δελφούς  με  επίγραμμα στο βάθρο του. 

Όταν ο Αλέξανδρος γίνεται βασιλιάς και αρ-

χίζουν οι εκστρατείες, στέλνει κοντά του

τον ανηψιό του τον Καλλισθένη, σαν  φιλο-

σοφικό  παρατηρητή, όπου μαζί με άλλους

επιστήμονες,  θα καταγράφει οτιδήποτε

βλέπει και μαθαίνει από τις άγνωστες αυτές

χώρες και θα του μεταφέρει τις πληροφο-

ρίες.  Ο Καλλισθένης όμως έχει σκληρή

γλώσσα που δεν την ελέγχει*. Σε κάποια

γιορτή στην πρόποση που έκανε, είπε κάτι

τέτοιο.  «Και συ Αλέξανδρε μην υπερηφα-
νεύεσαι μπροστά στους Έλληνες για νίκες.
Τους Έλληνες τους νίκησες όχι με τη δύ-
ναμή σου, αλλά γιατί δεν τους βρήκες μο-
νιασμένους». (Περίεργο πράγμα!) . Τότε ο

Αλέξανδρος οργίστηκε για την προσβολή

και τον σκότωσε.   Το  335 π.Χ.   ο Αριστο-

τέλης επιστρέφει στην Αθήνα.   Στην Αθήνα

ιδρύει το “Λύκειον”**,  φιλοσοφική σχολή

μεταξύ Λυκαβηττού  Ιλισού και το διευθύνει

επί 13 χρόνια. Το κτιριακό συγκρότημα έχει

διδακτήριο, κήπους στοές, όπου “εν περι-

πάτω” γίνεται η διδασκαλία. Εξ ου και οι

εκεί φιλόσοφοι ονοματίζονται “περιπατητι-

κοί”.  Την δαπάνη λειτουργίας την έχει ανα-

λάβει ο Αλέξανδρος. Ιδρύεται και βιβλιο-

θήκη μεγάλη, που αργότερα κατέστη πρό-

τυπο για τις βιβλιοθήκες της Αλεξανδρείας

και της Περγάμου. 

Στη σχολή κάθε μήνα οργανώνεται συμπό-

σιο με δείπνο και συζητήσεις, τις οποίες δι-

ευθύνει με τη σειρά ένας μαθητής  για δέκα

ημέρες.  Όπως  προανέφερα η ιδεολογική

σύγκρουση  με τον Αλέξανδρο ήταν συνε-

χής. Δεν συμφωνούσε με την ίση μεταχεί-

ριση Ελλήνων και Περσών, αλλά και λοιπών

βαρβάρων που ασκούσε ο Αλέξανδρος.

Ούτε με τις κοινές θυσίες και λατρείες σε

ξένους θεούς, ούτε με τον ασιατικό δουλικό

μαλθακό τρόπο ζωής και συμπεριφοράς,

που είχε επιβάλει  στους αξιωματικούς του.

Στην Ελλάδα το κλίμα  ήταν πάντοτε  αντι-

μακεδονικό. Επιδεινώθηκε  μάλιστα, όταν

με διάταγμα επιτράπηκε να επανέλθουν

στις ελληνικές πόλεις όλοι  οι φιλομακεδό-

νες  που είχαν εξορισθεί. ΄Ετσι το 323 π.Χ.

με το θάνατο του Αλέξανδρου, κατηγορή-

θηκε ο Αριστοτέλης για ασέβεια, επειδή με

τον παιάνα που είχε συνθέσει για τον

Ερμία, τον είχε κατατάξει μεταξύ των θεών.

Ο Αριστοτέλης θυμήθηκε την κατάληξη του

Σωκράτη και έσπευσε να καταφύγει στην

μητρική του γενέτειρα, τη Χαλκίδα όπου τον

επόμενο χρόνο καθώς  η υγεία του ποτέ δεν

ήταν καλή, αρρώστησε και πέθανε. Το σώμα

του αργότερα μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη

πατρίδα του τα Στάγειρα, όπου και τιμή-

θηκε. 

Στο επόμενο άρθρο θα μιλήσομε για το

έργο του  το πολιτικό και φιλοσοφικό.

Προτού  όμως κλείσω το άρθρο μου θα

ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του Καλλι-

σθένη. Παντού και πάντα  «Οι Έλληνες νι-

κήθηκαν, όταν  δεν ήταν μονιασμένοι». 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Διόρθωση: Στο περασμένο φύλλο από λάθος μου έγραψα

πως ο Αριστοτέλης είπε στον Αλέξανδρο ότι «δεν ελέγχει

τα λόγια του». Το σωστό είναι πως  τα είχε ειπεί  ο Αλέ-

ξανδρος στον Καλλισθένη.

**  Λύκειον από το Λύκειος Απόλλων, εκ του λύκος  

Βοηθήματα. 

1) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα

2) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή 

3) Διογένους Λαερτίου, ”Βίοι Φιλοσόφων”, Εκδ. Γεωργιάδη            

Περί Αριστοτέλους (μέρος δεύτερο - βιογραφία)
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Εκεί που χ.... Εκείνοι
φυτρώσαν ετούτοι

Τους ακούς και σού έρχεται να σπάσεις την τηλεόραση.

Θαρρείς έτσι που μιλούν, ότι μόλις χθες προσγειώθηκαν

με τα ούφο τους στην πλατεία Συντάγματος κι εκεί που

ταϊζανε τα περιστέρια μάθανε από τον κουλουρά ότι ο

τόπος τούτος χάνεται κι αποφασίσανε να τον σώσουν.

Όχι δεν είναι εκείνοι που τα τελευταία 38 χρόνια ήπιαν το

αίμα των Ελλήνων με το μπουρί της σόμπας για καλαμάκι,

όχι δεν είναι οι ίδιοι που το μόνο πρόβλημα που έλυσαν

είναι το δικό τους αποταμιευτικό πρόβλημα, δεν είναι

αυτοί που μόλις τους χτύπησε ο δοσάς την πόρτα, τού εί-

πανε «κοίτα φίλε, δεν έχω, τα έφαγα, αλλά δώσε καμ-
πόσα ακόμα, τάχα γι’ αυτούς εδώ τους μ...... κι εμείς θα
σου υπογράψουμε ένα χαρτί να είναι αμανάτι σου ο
τόπος τους και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και τα παιδιά
των παιδιών τους. Μόνο φοβέρισέ τους λιγάκι ότι δεν θα
έχουν το ξεροκόμματο αν δεν είμαστε εμείς κεχαγιάδες
πάνω από το κεφάλι τους, κι αύριο-μεθαύριο θα σου υπο-
γράψουμε κι άλλα χαρτιά, ότι δικά σου είναι όσα έχουν οι
μ…… γιατί σου χρωστάνε και κάπως πρέπει να πάρεις κι
εσύ τα λεφτά σου. Εντάξει;». Εντάξει.

Και να θυμάσαι ότι κάπου διάβασες μιάν απάντηση του

Γιώργη του Καραϊσκάκη στον Κιουταχή πασά και ν’ ανα-

ρωτιέσαι, πότε ακριβώς κατούρησες στο πηγάδι κι αντί

να έχεις αρχηγούς και μπροστάρηδες αετούς, έχεις

μαύρα κοράκια, να τα βλέπεις  ακόμα και στο εικονο-

στάσι, να κουτσουλάνε τις εικόνες και να τρώνε τ’ αντί-

δωρο.

Μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί
για να σε προσκυνήσω.
Μα εγώ πασά μου ρώτησα
τον π....ο μου τον ίδιο
κι εκείνος μ’ αποκρίθηκε
να μη σε προσκυνήσω 
κι αν έρθεις κατά πάνω μου
ευθύς να πολεμήσω.

Κοπριά γουρουνιού

Δεν βρέθηκε ένας άντρας εκεί μέσα. Ούτε μιά γυναίκα

από εκείνες που κάνουν τους άντρες να ντρέπονται.

Κι έτσι η αθλιότητα κι ο ξεπεσμός παρέδωσαν μάθημα

και μήνυμα.

Ειπώθηκαν και θα ειπωθούν πολλά και διάφορα. Πι-

στεύω ότι την ουσία την έδωσε ο Παύλος Χαϊκάλης,

με τα μάτια που είναι και φαίνονται καθαρά.

Τη γυναίκα δεν τη χτυπάς ούτε με ένα τριαντάφυλλο.
Ακόμα κι αν σε χτυπήσει, δεν τη χτυπάς.
Σαν ν’ άκουγα τον παππού μου 51 χρόνια πριν. Τα ίδια

ακριβώς λόγια μού είχε πει. Δόξα τω Θεώ δεν τα ξέ-

χασα ποτέ.

Κύριε Κασιδιάρη, το «κύριε» χάριν ευφωνίας, ονομά-

ζομαι Γρηγόρης Ρώντας και εργάζομαι στον Δήμο 3Β,

στη δημοτική κοινότητα Βουλιαγμένης. Είσαι νεώτα-

τος και είμαι 57.

Σου λέω δημοσίως το ίδιο που είχα πει παλαιότερα σε

κάποιους ομοϊδεάτες σου των ΜΑΤ, που ενίοτε επιδί-

δονται στο «άθλημα», ή αθλίωμα, του ξυλοδαρμού γυ-

ναικών:

Όποιος χτυπάει γυναίκα, δεν είναι απλά γουρούνι,
είναι κοπριά γουρουνιού.

Εάν θέλεις στα επόμενα της ζωής σου χρόνια, να

έχεις ελπίδες μήπως κάποτε γίνεις άντρας, οφείλεις

να ζητήσεις συγνώμη από τη Λιάνα Κανέλλη και τη

Ρένα Δούρου, προσφέροντάς τους λουλούδια γονατι-

στός.

Σου είπα που μπορείς να με βρεις. Στη διάθεσή σου και

σού εύχομαι περαστικά.

ΥΓ: Αυτό που νομίζεις ότι σε κάνει άντρα, το έχει και

το γουρούνι.

Γκίντερ Γκρας
Ένα πανανθρώπινο ανάστημα

Υπάρχουν Άνθρωποι που της ψυχής τους το δέντρο

απλώνει τα κλαριά του έξω από την πατρίδα που τους

γέννησε κι η φυλλωσιά τους χαρίζει δροσιά και κα-

ταφυγή σ’ όλων των ανθρώπων τους καημούς και τις

ελπίδες. Όπως ο δικός μας Μίκης Θεοδωράκης.

Όπως ο Γερμανός νομπελίστας Γκίντερ Γκρας που η

κραυγή-καταγγελία του κατακεραυνώνει την Ευρώπη

των «αγορών» για την ληστρική επίθεση στην ίδια την

κοιτίδα της, την Ελλάδα.

Στης ψυχής μου τα μπαγκάζια κουβαλώ τον μεγαλύ-

τερο αδελφό του πατέρα μου, που δεν τον γνώρισα

γιατί τον σκότωσαν Γερμανοί στρατιώτες στην Κατοχή.

Κουβαλώ δυό αντάρτες Ελασίτες, θείο και πρώτο ξά-

δερφο της μάνας μου, που τα κεφάλια τους διακόσμη-

σαν δυό φανοστάτες στο Αίγιο. Έχω συγγενικό δεσμό

με κάποια ονόματα χαραγμένα στο μνημείο των εκτε-

λεσθέντων στα Καλάβρυτα κι έχω ψιθυρίσει πολλές

φορές «ευχαριστώ» στον Γερμανό στρατιώτη που είχε

διαταχθεί να βάλει φωτιά στο σχολείο των Καλαβρύ-

των, όπου ήταν κλεισμένες γυναίκες και μικρά παιδιά

κι εκείνος άνοιξε την πόρτα και τους άφησε να φύγουν. 

Του δεξιού χεριού μου τα δάχτυλα θυμούνται πάντα

την τραχειά αφή της πέτρας στο μνημείο των φιλελ-

λήνων Γερμανών πεσόντων, στον Κήπο των Ηρώων στο

Μεσολόγγι. Παιδί μιάς Πατρίδας που πρόταξε μεγα-

λειώδη Αντίσταση στα γερμανικά στρατεύματα κατο-

χής, δεν ξεχνώ ότι τότε οι κορυφαίοι αντιστασιακοί, σε

όλη την σκλαβωμένη Ευρώπη, ήταν οι Γερμανοί αντι-

στασιακοί, μέσα στην ίδια τη φωλιά του Κτήνους. Γερ-

μανοί με ανάστημα Ανθρώπου, όπως ο Βίλλυ Μπραντ.

Γκίντερ Γκρας, υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής

σου και σ’ ευχαριστώ.

*Το ποίημά του θα το βρείτε στη σελ. 11

Τρία σχόλια, έτσι χωρίς σχέδιο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

H επιστολή του προέδρου της Ν.Δ. Αν-

τώνη Σαμαρά προς τον πρόεδρο της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μ.

Ντράγκι, στις 15 Φεβρουαρίου 2012, δεν

αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών, ση-

μειώνει ο επικεφαλής των Ανεξάρτητων

Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ο οποίος απο-

κάλυψε και την επιστολή. (Δημοσιεύεται

και στην ιστοσελίδα της Ν.Δ.).

Και είναι πράγματι έτσι. Τι αναδιαπραγμά-

τευση μπορεί να κάνει κάποιος που έχει

βάλει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του

ότι «Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις
επόμενες εκλογές στην Ελλάδα, θα πα-

ραμείνει προσηλωμένη στους στόχους
και τις βασικές πολιτικές του Προγράμ-
ματος, όπως περιγράφονται στο Μνημό-
νιο και τη Χρηματοπιστωτική Συμφωνία»
Επομένως για ποια αναδιαπραγμάτευση

μιλάει; Για όποιον όρο οι ίδιοι αποδεχθούν

και του υποδείξουν; Και αντί να είναι πολύ

προσεκτικός, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό

ότι θα πάρει πίσω αυτά τα επώδυνα, μέτρα

που ψήφισε “με το πιστόλι στον κρόταφο”.

Γιατί “εκβιάστηκε”. Και θέλει να εμπιστευ-

θεί ο ελληνικός λαός κάποιον που εκβιά-

ζεται και υλοποιεί τέτοιες κατάφωρες

εναντίον του λαού και της χώρας του υπο-

δείξεις;

Σημεία πιστής μετάφρασης 

της επιστολής του

«Όπως ήδη έχω αναφέρει στην επιστολή
μου της 23ης Νοεμβρίου 2011, το Κόμμα
μου, η Νέα Δημοκρατία, έχει δεσμευτεί για
την επιτυχία των στόχων του Προγράμμα-
τος Σταθεροποίησης, των βασικών πολιτι-
κών του καθώς και της εφαρμογής τους. Το
ίδιο ισχύει και για το Μνημόνιο/ Οικονομική
και Χρηματοπιστωτική Συμφωνία
(MoU/MEFP) που ψηφίστηκε από το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο την περασμένη Κυριακή,
με μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών.
(Σ.Σ.: δηλαδή κι άλλο κόψιμο μισθών και συντά-

ξεων απολύσεις και αξιοποίηση δημόσιας περι-

ουσίας κλπ.).

[...] Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις επό-
μενες εκλογές στην Ελλάδα, θα παραμείνει
προσηλωμένη στους στόχους και τις βασι-
κές πολιτικές του Προγράμματος, όπως πε-
ριγράφονται στο Μνημόνιο και τη
Χρηματοπιστωτική Συμφωνία.

[...] Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη
επιστολή μου, εξακολουθούμε να δίνουμε
«μεγάλη έμφαση στο να επιτευχθεί άμεση
Ανάκαμψη, έτσι ώστε τα δημόσια έσοδα
που θα προκύψουν να μας επιτρέψουν να
πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί».
(Σ.Σ.: αναγνωρίζουμε ότι εμμένει στην ανάκαμψη.

Μπορεί ακόμη ν’ απαιτηθούν “τροποποιήσεις”).

«Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα, θα παραμείνει 
προσηλωμένη στους στόχους και τις βασικές πολιτικές του Προγράμματος, 

όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο και τη Χρηματοπιστωτική Συμφωνία»

“If Nea Demokratia wins the next election in Greece, we sill remaincommitted to the Program’s objectives, targets and key policies as described in the MoU/MEFP

Antonis C. Samaras, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Απάντηση Καραϊσκάκη
στον Κιουταχή Πασά.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εδώ και δύο χρόνια με επιστημονικό-

τατο τρόπο ο πολιτικός κόσμος προσπα-

θεί να δημιουργήσει την αίσθηση στον

Ελληνικό λαό, ότι για ότι του συμβαίνει

υπεύθυνος είναι ο ίδιος, η τεμπελιά του,

η διαφθορά του και γενικά ο τρόπος

ζωής του. Σε καμμία περίπτωση δεν θα

αποποιηθώ τις ευθύνες μας, όμως η

πραγματική αιτία της οικονομικής

κατάστασης που βρίσκεται η

Ελλάδα και η Ευρώπη δεν

είναι αυτή. Είναι η αγορές

και το τραπεζικό σύ-

στημα. 

Όμως επειδή λένε ότι

φοροδιαφεύγουμε

(που όντως γίνεται

για να λέμε τα σύκα

σύκα και την σκάφη

σκάφη, αλλά αντί να

πιάσουνε τους μεγα-

λοκαρχαρίες, πιάνουν

τις μαρίδες), σας παρα-

θέτω απόσπασμα από

άρθρο που αποκαλύπτει

ότι ο μεγαλύτερος φοροφυ-

γάς στην Ελλάδα, είναι η Γερ-

μανική εταιρεία Hochtief, η οποία

κατασκεύασε και διαχειρίζεται το Διε-

θνές Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”. Η

εταιρία, “δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ δέκα

ετών που ανέρχεται στο ύψος των

500.000.000 ευρώ”.!!!! 

“Σε έγγραφο του αν. ατ. υπουργού Οικο-

νομικών, Παντελή Οικονόμου, που διαβι-

βάστηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι η

εταιρεία, «θεώρησε ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει

στο σύνολό του και εξέπεσε τον ΦΠΑ

που επιβάρυνε έξοδα φιλοξενίας και ψυ-

χαγωγίας, δεν εφάρμοσε τις διατάξεις

του Κώδικα περί ΦΠΑ, και δεν διενήρ-

γησε διακανονισμό παγίων».

Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάστηκε στη

Βουλή προς απάντηση ερώτησης που

είχε απευθύνει στο υπουργείο ο βου-

λευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Ανατολά-

κης καταγγέλλοντας ότι οι Γερμανοί

μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη-

νών (Hochtief) δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ

επί 10 χρόνια. Ο βουλευτής κάλεσε το

υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει

τη Βουλή πόσο είναι το ύψος του ΦΠΑ

μαζί με τις προσαυξήσεις, τον οποίο ενώ

έχει εισπράξει η εταιρεία από τους πε-

λάτες της, δεν τον έχει αποδώσει στο

ελληνικό δημόσιο, πόσοι φορολογικοί

έλεγχοι έχουν διενεργηθεί τα τελευταία

10 χρόνια στον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

νών και αν λαμβάνει φορολογική ενημε-

ρότητα η εταιρεία από τη στιγμή που δεν

αποδίδει τον ΦΠΑ που εισπράττει”.

Από την άλλη έχω βαρεθεί να ακούω

την κασέτα περί διωγμού μας από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή

στη δραχμή. Και το χειρότερο όλων

είναι ότι πολλοί τα πιστεύουν και

έχουν βάλει τον φόβο μέσα τους.

Δηλαδή την προηγούμενη

φορά ψηφίσανε με αγανά-

κτηση, τώρα θα ψηφί-

σουνε με φόβο; Για

διαβάστε ενδεικτικά

απόσπασμα ενός από

τα πολλά άρθρα

ξένων που αναφέ-

ρονται σε αυτή την

περίπτωση που είναι

αναρτημένο στo blog

“Λόγιος Ερμής”.

“Η Goldman Sachs

αποκλείει έξοδο της

Ελλάδας από το ευρώ,

ακόμα και με στάση πλη-

ρωμών!

Τονίζει πως "Η έξοδος από το ευρώ

δεν είναι πιθανή, ούτε μπορεί κνείς 

να αποβάλλει την Ελλάδα. 

Αν όμως η Ελλάδα αποφασίσει από μόνη

της να αποχωρήσει από την ευρωζώνη

και να εκδόσει δικό της νόμισμα, οι επι-

πτώσεις θα ήταν δραματικές για την ίδια

την ευρωζώνη, αλλά και για τις παγκό-

σμιες αγορές".

"Η Ελλάδα θα δημιουργούσε μεγάλη

αναταραχή στις κεφαλαιαγορές και

αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη συρρί-

κνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης μέχρι

και 2% και αυτό με την προϋπόθεση ότι

θα λαμβάνονταν άμεσα, μέτρα αντιμε-

τώπισης", τονίζει η Goldman Sachs”.

Έχουμε βέβαια κι άλλη λύση. Να παρα-

μείνουμε στο μνημόνιο, να μειωθούν κι

άλλο οι μισθοί μας, να έχουμε νέα αύ-

ξηση φόρων και μείωση ή κατάργηση

του αφορολόγητου ορίου, πλήρες ξε-

πούλημα της εθνικής μας περιουσίας και

πολλά άλλα...

Φοροδιαφεύγουν οι Γερμανοί στη χώρα μας
Goldman Sachs: "Η έξοδος από το ευρώ δεν είναι πιθανή, 

ούτε μπορεί κανείς να αποβάλει την Ελλάδα”.
Το Δημοκρατικό πολίτευμα για να λειτουργήσει χρειάζεται

το μορφωτικό επίπεδο του συνόλου να είναι υψηλό και οι

πολίτες να είναι αφυπνισμένοι και πολιτικοποιημένοι. Σε

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το σύστημα που επικρατεί

είναι μια καμουφλαρισμένη ζούγκλα.  

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει βαθιά μέσα

στη ζούγκλα και μας κατασπαράζουνε τα όρνια. 

Αφορμή για το συγκεκριμένο σχόλιο είναι φυσικά το πρό-

σφατο γεγονός με τον υποψήφιο Βουλευτή της Χρυσής

Αυγής Ηλ. Κασιδιάρη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με

τον παρουσιαστή Γιώργο Παπαδάκη σε ρόλο διαιτητή, σε

ρινγκ να προσπαθεί να προστατέψει τους υπόλοιπους συ-

νομιλητές και συγκεκριμένα την Λιάνα Κανέλη, απ’ τα χα-

στούκια και τα μπουνίδια που έριχνε ο φοβερού επιπέδου

πρώην εκλεγμένος Βουλευτής από τον Ελληνικό λαό...

Το γεγονός το καταδικάζουμε χωρίς κανένα ενδοιασμό. 

Θα ήθελα να σταθώ όμως στη δήλωση που έκανε η υπο-

ψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου λίγα δευτερόλεπτα πριν

δεχτεί την επίθεση του Κασιδιάρη που την έλουσε με νερό. 

Δούρου: “Πέρα από την κρίση της οικονομίας, έχει κρίση η
Δημοκρατία...”. Η Ρ. Δούρου εντόπισε την κρίση στο ότι τέ-

τοιου είδους άνθρωποι - εννοώντας τον Κασιδιάρη και τους

συναδέλφους του - έχουνε μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Και πράγματι, ντρέπομαι, σε μια χώρα που πρυτάνευε κά-

ποτε η σοφία και στην οποία γεννήθηκε η ιδέα της Δημο-

κρατίας, να έχουν καταφέρει να μπουν στη Βουλή, δηλαδή

να έχουν ψηφιστεί από τον λαό, πρόσωπα που πρεσβεύουν

τον φασισμό και να έχουν τη βία ως μέθοδο πειθούς.

Ντρέπομαι και οργίζομαι όμως επίσης, και με κάποιους άλ-

λους πρωτοκλασσάτους πολιτικούς που μας κυβερνάνε και

που και εκείνοι με την σειρά τους καταλύουν την Δημο-

κρατία, μην ακολουθώντας το Σύνταγμα και τους νόμους. 

Η δημοκρατία μας περνάει κρίση λοιπόν και γι’ αυτό φταίμε

εμείς και οι επιλογές που κάνουμε. Έρχομαι σε αδιέξοδο

λοιπόν, δεν ξέρω ποιόν να κατηγορήσω περισσότερο, τον

πολιτικό που ενεργεί παρανόμως και ιδιοτελώς ή τον δι-

πλανό μου - την πλειοψηφία του λαού - που με αναγκάζει

να ανέχομαι αυτή την κατάσταση στη χώρα μου; Μερικές

φορές σκέφτομαι μήπως πρέπει να φύγω απ’ την χώρα,

αλλά πάλι συλλογίζομαι γιατί να μη φύγουν αυτοί;!!

Μια ερώτηση μόνο θέλω να απευθύνω προς αυτούς που ψη-

φίζουν Χρυσή Αυγή: θα μπορείτε να πείτε την άποψή σας η

θα φοβάστε μη φάτε ξύλο; 

Ποιά Δημοκρατία;

Η Λιανη έφταιγε! Τον χτύπησε με Ριζοσπάστη! Είναι δυνατόν? Σαν να πετάς

αγιασμό σε βρυκόλακα!

Αν συνεχίσει η Ντορα να συνδέει το ΣΥΡΙΖΑ με τη 17Ν, με τόση οργή που υπάρ-

χει στον κόσμο, το πιθανότερο είναι να του ανεβάσει τα ποσοστά στο 40%.

Με σταματάει προχθές τροχονόμος για έλεγχο και μου λέει: "Καλησπέρα, τι

κάνετε;"... Έπρεπε να του κάνω αλκοτέστ.

Δεν ξέρω αν έχω κουράσει με αυτά τα θέματα, όμως οφείλω να συνε-

χίσω να δίνω στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει, γι’ αυτούς που

ίσως να μην έχουν πρόσβαση στο internet, αλλά και γι’ αυτούς που

ακόμα για χ, ψ, λόγους δεν έχουν πειστεί. 
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«Στέλνω και εγγράφως τις ευχές μου για την

Γιορτή σας, ευχόμενος ξανά προσωπική και οικο-

γενειακή υγεία και ευτυχία, προς δε την συνέχιση

της επιτυχούς δημοσιογραφικής αρθρογραφίας

σας στην Εφημερίδα “Εβδόμη”, την οποία αρθρο-

γραφία σας θεωρώ πολύτιμη και απαραίτητη κοι-

νωνικά και πολιτικά. Αλλωστε, από τη δημοσιο-

γραφική οικογένεια και τους αναγνώστες σας

μεταξύ των οποίων και Εγώ, κρίνεστε και ορθά, ο

μοναδικός, στην παραδοσιακή και ιστορική δημο-

σιογραφία, επιτυχής αρθρογράφος του ημερήσιου

Τύπου, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση του

καλού και χρήσιμου στην κοινωνία και την πολιτική

αρθρογράφου εφημερίδας, παραδοση την οποία

παρακαλώ να συνεχίσετε, έχοντας την εκτίμησή

μας.

Οι παρατηρήσεις μου αυτές, τις οποίες παρακαλώ

να δεχθείτε, εκπορεύονται από την συνεχή, από

τα φοιτητικά χρόνια μου όταν κι εγώ νέος ασχο-

λούμην δημοσιογραφικά στην εφημεριδα “Ακρό-

πολις”, και την συνεχή έκτοτε Πανεπιστημιακή,

Πολιτική και Κοινωνική μελέτη και αξιολόγηση του

ημερήσιου κια εβδομαδιαίου Τύπου της χώρας

μας».

Παύλος Καταφυγιώτης

Δικηγόρος
Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης

“Πολύτιμη, απαραίτητη και μοναδική(;) 

η αρθρογραφία” του Κ. Βενετσάνου
γράφει ο Παύλος Καταφυγιώτης

Δημοσιεύουμε την ευγενική επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Βου-
λιαγμένης, δικηγόρου Παύλου Καταφυγιώτη, που εκφράζει το σύνολο σχεδόν των αναγνωστών και πα-
ραγόντων που επικοινωνούν μαζί μας συνεχώς, πρόσφατα δε με την ευκαιρία έκφρασης ευχών για την
ονομαστική γιορτή του Κώστα Βενετσάνου, ο οποίος και τους ευχαριστεί δημοσίως, από βάθους καρ-
διάς.
Δηλώνει δε ότι η αναγνώριση της όποιας δημοσιογραφικής προσφοράς του πλέον της ικανοποίησης, τον
επιφορτίζει με επιπλέον αίσθημα ευθύνης, το οποίο αποδέχεται ευχαρίστως.

«Η Ντροπή της Ευρώπης»* 

Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές· 
κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου χάρισε το λίκνο. 
Οσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, 
τώρα θα καταλυθούν, και θα εκτιμηθούν 
σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα. 
Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, 
υποφέρει μια Χώρα· 
κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ που της οφείλεις, 
προσφέρεις λόγια κενά. 
Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, 
που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: 
η λεία που Εσύ φυλάττεις. 
Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα 
την ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο 
κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν*. 
Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, 
κάποτε, από Εσένα, ως σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί. 
Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμονη εξουσία 
ολοένα και περισσότερο της σφίγγει το ζωνάρι. 
Σ’ Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, 
και σ’ όλη τη Χώρα πένθος ντύνεται ο λαός, 
που Εσένα φιλοξένησε. 
Ομως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι κ
αι οι όμοιοί του  όλα όσα έχουν τη λάμψη του χρυσού 
στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο.
Πιες επιτέλους, πιες! 
κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων· 
όμως ο Σωκράτης, με οργή σου επιστρέφει το κύπελλο 
γεμάτο ώς επάνω. 
Θα καταραστούν εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι θεοί, 
που τον Ολυμπό τους η δική Σου θέληση ζητάει 
ν’ απαλλοτριώσει. 
Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, 
που το πνεύμα της, Εσένα, Ευρώπη, εδημιούργησε. 

Γκίντερ Γκρας
Γερμανός νομπελίστας

• Ο Γιόχαν Κρίστιαν Φρήντριχ Χέλντερλιν (γερμ. Johann Christian

Friedrich Hölderlin, 20 Μαρτίου 1770 – 7 Ιουνίου 1843) ήταν μείζων

Γερμανός λυρικός ποιητής. Το έργο του γεφυρώνει την Κλασική

σχολή στη λογοτεχνία με τη Ρομαντική.

* «Η ντροπή της Ευρώπης», είναι ένα ποίημα του Γερμανού νομπε-

λίστα Γκίντερ Γκρας, το οποίο αφιέρωσε και δημοσιεύθηκε σε εφη-

μερίδες της Ελλάδας και της Γερμανίας ταυτοχρόνως, το Σάββατο

26 Μαΐου 2012. 

Ο πολιτικοποιημένος

Δεν ψήφισα ...λευκό!
ούτε στο σπίτι κάθισα,
να βλέπω την οθόνη!
να με “καταλάβει” κι εμένα η ραστώνη!
Είμαι κι εγώ πολιτικοποιημένος
ώριμος, συγκροτημένος!

Το ψηφοδέλτιο, που ήταν “δαγκωτό” 
το έριξα στο κόμμα το παληό!
Το “νέο αίμα” στήριξα, αυτό θα σας το πω!
Οι νέοι ...να πάρουν την σκυτάλην!
να βγουν κι αυτοί στην πάλην!
Κι οι υπουργοί και οι λοιποί, του βήτα Μνημονίου
να μείνουν πια...εκτός ...Κοινοβουλίου.

Το ίδιο και οι φίλοι μου ...στην άλλη κομπανία!
στου “ετέρου Καππαδόκη” τα χωρία...
που χώρια πολιτεύεται ...αν κι είναι από τα ίδια
και μάχεται ...στα “καταλανικά πεδία”
για να μη γίνουν κι οι δύο αποκαΐδια...

Κι αυτοί λοιπόν, ψηφίσανε τα “φρέσκα τα κουλούρια”
ν’ αποτάξουν με οργή ...τα τόσα πια αγγούρια
παλούκια, που μας γίνανε και συνεχώς πηδάμε!
Τι να σας πω ...και πού θα πάμε;
Είμαι ώριμος πολίτης και ...φοβάμαι...

Κλεάνθης Ελευθεράτος
Μάιος 2012

Λακκούβες Βασ. Παύλου & Αυλώνος

Κάτοικος της περιοχής που ταλαιπωρείται καθημερινά,

μας έχει στείλει σειρά σημειωμάτων για την καθαριό-

τητα στην περιοχή και τις λακκούβες στο δρόμο.

Δεν μας δίνει το όνομά του, πιθανόν από φόβο, για “αν-

τίποινα” από το Δήμο(;).

Σημειώνει λοιπόν σε φαξ που έχει αποστείλει και στο

Δήμο: «Περιμένουμε εβδομάδες τώρα πότε επιτέλους
θα ευαισθητοποιηθείτε και θα διορθώσετε αυτό το αί-
σχος με τις λακκούβες της Βασ. Παύλου- Αυλώνος που
κάθε μέρα πιτσιλάνε αυτοκίνητα και πεζούς. Και εσεις
είστε εντελώς αδιάφοροι παρά τις επανειλημμένες δια-
μαρτυρές των δημοτών.
Περιμένουμε το ...ξύπνημά σας».

Τα δυο τελευταία χρόνια, ένα από τα

κύρια επιχειρήματα των κυβερνώντων

και της καθεστωτικής προπαγάνδας

ήταν ότι οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυ-

ρίες, οι απεργίες και οι άλλες αντι-

δράσεις των πολιτών, βλάπτουν την

εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό... 

Τώρα όμως, η εικόνα της Ελλάδας και

των Ελλήνων στο εξωτερικό, θα κρι-

θεί οριστικά στις εκλογές της 17-6-

2012 ...

Ας υποθέσουμε ότι είστε πολίτης μιας

άλλης ευρωπαϊκής χώρας, παρακο-

λουθείτε τις εξελίξεις στην Ελλάδα

και πληροφορείστε το αποτέλεσμα

των εκλογών...

Ας υποθέσουμε ξανά ότι το βράδυ

των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία και

το ΠΑΣΟΚ έχουν συγκεντρώσει ένα

μεγάλο ποσοστό ψήφων και μπορούν

να κάνουν κυβέρνηση...

Ποιο θα ήταν το συμπέρασμα που θα

βγάζατε εσείς, αν μαθαίνατε πως οι

πολίτες μιας χρεοκοπημένης χώρας

ψήφισαν τα κόμματα και τους πολιτι-

κούς που χρεοκόπησαν τη χώρα

τους;

Τι συμπέρασμα θα βγάζατε εσείς, αν

μαθαίνατε πως οι Έλληνες πολίτες

ψήφισαν μαζικά Νέα Δημοκρατία και

ΠΑΣΟΚ, αν και γνώριζαν για τις κομ-

πίνες, τις μίζες, τις κλεψιές και τις

απάτες των δύο αυτών κομμάτων;

Ασφαλώς, θα συμπεραίνατε πως οι

Έλληνες είναι δουλοπρεπείς, αναξιο-

πρεπείς, προσκυνημένοι, διεφθαρμέ-

νοι και λαμόγια...

Ε, αυτό ακριβώς το συμπέρασμα θα

βγάλουν και οι πολίτες των άλλων

χωρών, αν συμβεί και επικρατήσουν

τα δύο αυτά κόμματα...

Ελληνίδα, Έλληνα πολίτη,

Στις 17 Ιουνίου, ψηφίζεις, εκτός από

τη σωτηρία του ελληνικού λαού και

για την εικόνα της Ελλάδας στο εξω-

τερικό...

Εκτός από την εικόνα της Ελλάδας

στο εξωτερικό, ψηφίζεις και για τη

δική σου εικόνα, Έλληνα...

Και όχι μόνο για την εικόνα... ουσια-

στικά, ψηφίζεις για το ποιος και τί

πραγματικά είσαι... 

Δείξε τί πραγματικά είσαι, ελεύθερος

άνθρωπος ή ραγιάς; Στο χέρι σου

είναι...

Δ.Μ.

Απλός Έλληνας Πολίτης

Έλληνα τί πραγματικά είσαι, ελεύθερος άνθρωπος ή ραγιάς; 
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Γράφαμε στο φύλλο της 19/5 αρ. 734 για τα

καταστήματα που αναπτύσσονται στην Α’

πλαζ Βούλας, όπως το παρουσίασε ο επικε-

φαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο 3Β,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Η συνεχής αναφορά στο θέμα και απόψεις

κατοίκων, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, μας

οδήγησε μέσα στο χώρο της πλαζ για να

σχηματίσουμε προσωπική άποψη. 

Η Α’ πλαζ, από το Μάρτιο του 2012 έχει μι-

σθωθεί σε νέο ενοικιαστή, όσον αφορά τα

αναψυκτήρια, ομπρελοκαθίσματα κλπ. Οχι

τα εισιτήρια της εισόδου, ούτε οι κοινόχρη-

στοι χώροι, τα οποία διαχειρίζονται οι

Απολλώνιες Ακτές Α.Ε. 

Από την επίσκεψη στο χώρο διαπιστώσαμε

ότι η  πλαζ έχει αναμορφωθεί, γενικά, γιατί

όσοι πήγαιναν τα δύο τελευταία χρόνια θα

έχουν την εικόνα της εγκατάλειψης.

Σήμερα έχει αλλάξει όψη. Οι τουαλέττες με

αυτόματες βρύσες και γρανίτες, οι καμπίνες

καλοβαλμένες, οι κουζίνες στα αναψυκτή-

ρια αλουμίνιες!

Τα ντους, το γκαζόν και οι ομπρέλες, ξα-

πλώστες, όλα καινούργια. Εφυγαν από παν-

τού τα πλαστικά και μπήκαν ξύλινα.

Μπροστά στο ένα ήδη διαμορφωμένο ανα-

ψυκτήριο, καναπέδες και τραπεζάκια για

τους λουόμενους.

Ολα τα κτίσματα έχουν επενδυθεί με ξύλινο

ραμποτέ, που βάφτηκε γκρι-ροζ και μοιάζει

με μπετόν, κρύβοντας τα παλιά κτίσματα

που δεν πειράχτηκαν στο δομικό τους σύ-

στημα.

Η πισίνα που εχρησιμοποιείτο για τη νερο-

τσουλήθρα, έχει φροντιστεί και παραμένει

ως πισίνα, για όποιον θα ήθελε να κολυμ-

πήσει στα “γλυκά” νερά.

Στο Δημοτικό  Συμβούλιο που είχε συζητη-

θεί, μίλησαν για βραδυνές μουσικές και κα-

ταστήματα βραδινής διασκέδασης, κάτι που

απέρριψε ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, ο οποίος

δήλωσε ότι είναι άδειες για σνακ μπαρ

(αναψυκτήρια) και θα λειτουργούν στα

ωράρια της ακτής. Δήλωσε δε ότι δεν πρό-

κειται να δοθεί άδεια μουσικής. Δεν διευ-

κρίνισε τί μουσική. Γιατι άλλο είναι ένα

μουσικό χαλί (υπόκρουση) για το ποτό και

τη ρεμβη σου και άλλο η οχλούσα μουσική.

Υπάρχει και σχετική απόφαση της Επιτρο-

πής Ελέγχου Ακτών (ΕΠΕΛΑΚ 21/5)

Να επισημάνω εδώ ότι την άδεια μουσικής

την δίνει το τοπικό συμβούλιο - εκάστης

κοινότητας για την πόλη.

Οι καταγγελίες για παραβάσεις πολεοδομι-

κές, όπως ακούστηκε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, αφορούν τα έργα που έχουν γίνει

στην πλαζ, γιατί έγιναν χωρίς άδεια (έργα

μικρής κλίμακας).

Εμείς έχουμε υποστηρίξει και εμμένουμε

ότι οι ακτές πρέπει να είναι ελεύθερες για

τους πολίτες. Οι όποιες εγκαταστάσεις εξυ-

πηρέτησης των λουομένων να έχουν ανά-

λογοοικονομικό αντίκρισμα. Οχι όμως η

είσοδος.

Επιστολή απέστειλαν οι μισθωτές της πλαζ

προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβού-

λιο, όπου εμφανίζονται ως κάτοικοι της πε-

ριοχής και  επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι:

«Επιδίωξή μας είναι όχι μόνο να διατηρή-
σουμε το απαράμιλλο φυσικό της κάλλος,
αλλά με τις αναβαθμισμένες ποιοτικές υπη-
ρεσίες που θα προσφέρουμε να καταστεί
πρότυπο μοντέλο ήπιας τουριστικής ανά-
πτυξης και σημείο αναφοράς για την ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής.
[...]

Βασικός μας στόχος είναι να εξακολουθή-
σει να είναι η Α’ Πλαζ Βούλας η αγαπημένη
των δημοτών, να είναι πυλώνας ανάπτυξης

της περιοχής, να συνεισφέρει στην τοπική
κοινωνία.
Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη αποφασιστεί:
• Η  απολύτως δωρεάν είσοδος στην Ακτή
και η χρήση όλων των λουτρικών εγκατα-
στάσεων και υπηρεσιών αυτής, με την απλή
επίδειξη της σχετικής κάρτας, για όλους

τους δημότες Βούλας. Αισθανόμαστε τη
δωρεάν προσβασιμότητα του δημότη στην
Ακτή ως απαραβίαστο δικαίωμά του και ταυ-
τόχρονα δική μας υποχρέωση.
• Η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους δη-
μότες Βούλας σε όλα τα προσφερόμενα
είδη και υπηρεσίες. Η έκπτωση αυτή ξεκινά
από το 10% και σε ορισμένα είδη φθάνει
έως 20%.
• Η κατά προτεραιότητα πρόσληψη προς ερ-
γασία στους Δημότες του Δήμου μας. Σε
μια δύσκολη για την κοινωνία μας εποχή
που η ανεργία συνεχώς αυξάνεται, αισθα-
νόμαστε την ανάγκη να προσλάβουμε κατά
προτεραιότητα όποιον δημότη εκδηλώσει
την επιθυμία του να εργασθεί στην επιχεί-
ρησή μας.
• Η συμβολή μας, με οιονδήποτε τρόπο,
στην προώθηση του πολιτιστικού και φιλαν-
θρωπικού έργου του Δήμου μας. Είμαστε
πρόθυμοι να στηρίξουμε με αποφασιστικό-
τητα και καθοριστικό τρόπο οποιαδήποτε
εκδήλωση πολιτιστικού, φιλανθρωπικού,
κοινωνικού χαρακτήρα εσείς αποφασί-
σετε».
Στις κρίσιμες - οικονομικά εποχές - που βιώ-

νουμε η χώρα μας και οι κάτοικοί της, κάθε

επιχείρηση που ανοίγει είναι μία ελπίδα και

κάθε μία που κλείνει ένας πόνος.

Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο Δή-

μαρχος, ότι θα λειτουργήσει σε ώρες ακτής.

Κρατάμε επίσης και την δήλωση των επι-

χειρηματιών στην επιστολή ότι θα σεβα-

στούν το περιβάλλον.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παρακο-

λουθήσει αν όλα γίνονται σωστά και ο εξω-

ραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” που

βρίσκονται στα “χωρικά” του ύδατα, επίσης.

Και εμεις από τη δικό μας μετερίζι.

Θα σημειώσουμε ότι η είσοδος για τους Δη-

μότες της Βούλας είναι δωρεάν καθώς και

στους κατοίκους που αποδεικνύουν ότι

είναι μόνιμοι κάτοικοι με οποιοδήποτε δη-

μόσιο έγγραφο, γιατί είναι τσουχτερό το ει-

σιτήριο, είναι αλήθεια.

Εκείνο που χρειάζεται, για όποιον ενδιαφέ-

ρεται, είναι να πάει στο Δήμο 3Β και να ζη-

τήσει να του εκδόσουν την κάρτα εισόδου

με μία φωτογραφία του.

Αννα Μπουζιάνη

Ανάπλαση της Α’ Ακτής Βούλας

FLORAL ART
& DECORATION

ΤΗΛ. 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.grΒρύσες που δεν τις αγγίζεις, είναι με φωτοκύτταρο!

Οι καμπίνες έχουν επενδυθεί με ραμποτέ.
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Το μέγιστο της αγιογρα-
φίας σχολειό στο 18ο

αιώνα»
Γεωργιου Μάρκου

Σε κλίμα εγκάρδιο και ζεστό – με φιλότεχνο κόσμο που

έφτασε στην Παιανία από τα Μεσόγεια και τα αθηναϊκά

προάστια – εξελίχθηκε στην αίθουσα «Συνιδιοκτησία»

της πόλης, η βραδυά παρουσίασης του βιβλίου «Γεώρ-
γιος Μάρκου, ο Αργείος-Το μέγιστο της αγιογραφίας
σχολειό στο 18ο αιώνα» που έγραψε ο Ευάγγελος Αν-

δρέου και εξέδοσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης. 

Ο ποιητής και δοκιμιογράφος Δημήτρης Καραμβάλης,

αναφέρθηκε στα κεφάλαια του βιβλίου αναλύοντας ευ-

σύνοπτα το περιεχόμενό τους και ο συγγραφέας-λαο-

γράφος Γιάννης Πρόφης στάθηκε διερευνητικά στα

σημεία της αγιογραφικής δημιουργίας του Γεωργίου

Μάρκου και της «σχολής» του στα μνημειακά ναϊκά κτί-

σματα της περιοχής του Κορωπιού. Το πρόγραμμα πα-

ρουσίασε η φιλόλογος Μαρία Μαλλάτου. 

Ακολούθησε η προβολή του ντοκυμαντέρ - ιστορικού

οδοιπορικού του Ευάγγελου Ανδρέου «Κληρονομιά
φωτός και δακρύων», με θέμα το χτίσιμο του χωριού

Λιόπεσι (Παιανία) στον 17ο αιώνα, σε σκηνοθεσία Δη-

μήτρη Ανδρίκου, αφήγηση Ράνιας Βισβάρδη, εικαστική

φροντίδα Αμαλίας Παρασκευοπούλου και μουσική επέν-

δυση από επιλεγμένα μουσικά μέρη έργων των συνθε-

τών Διονύσιου Βισβάρδη, Ελευθέριου Παπασταύρου,

Μανώλη Χατζημάρκου και Νίκου Λαρυγγάκη. Το ντοκυ-

μαντέρ ήταν αφιερωμένο στη φετινή 100ή επέτειο του

Δήμου Παιανίας.

Εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στη

διάθεση των 325 Δήμων όλης της

χώρας, μετά την υπογραφή του Πρω-

τοκόλλου Συνεργασίας για την τοπική

ανάπτυξη μεταξύ της Περιφερειακής

Ενωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΠΕΤΑ Α.Ε.  και του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών & Δανείων. 

Ο πρόεδρος του Παρακαταθηκών &

Δανείων (ΤΠ&Δ),  Άγγελος Αντωνό-

πουλος τόνισε ότι «δεν υπάρχει "τα-

βάνι" στη χρηματοδότηση, ενώ το

"μπαλάκι" είναι πλέον στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση». «Τα ποσά που υπάρχουν
υπερκαλύπτουν αυτή τη στιγμή τη ζή-
τηση». 
Κατά πληροφορίες, τα έργα θα αφο-

ρούν οδοφωτισμούς, φωτοβολταϊκά

σε δημοτικά κτίρια, βιολογικοί σταθμοί

επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση

στερεών αποβλήτων, έργα ενεργει-

ακής απόδοσης κτλ. 

Τέσσερις δράσεις αφορά το Πρωτό-

κολλο Συνεργασίας, με τίτλο «ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με σκοπό την προ-

ώθηση και υποστήριξη Αναπτυξιακών

Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ:

α) Αναζήτηση, αξιολόγηση και ομαδο-

ποίηση αναπτυξιακών έργων των ΟΤΑ

α' και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφε-

ρειών), τα οποία χρήζουν χρηματοδό-

τησης.

β) Ωρίμανση των επενδυτικών σχε-

δίων, σε συνεργασία με τους φορείς

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) Οργάνωση και λειτουργία

HELPDESK - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και web

εφαρμογής για την υποστήριξη των

ΟΤΑ και των ιδιωτών, που ενδιαφέ-

ρονται να επενδύσουν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

δ) Εξασφάλιση της χρηματοδότησης

των αναπτυξιακών έργων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, είτε μέσω δανειοδό-

τησης απευθείας των ΟΤΑ από το

ΤΠ&Δ, είτε με την εξεύρεση ιδιωτικών

κεφαλαίων που θα επενδύονται στα

έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη ΠΕΤΑ-

ΤΠ&Δ θα αναζητεί ώριμα έργα στους

Δήμους της χώρας,   τα οποία θα

έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Την

οικονομοτεχνική μελέτη την αναλαμ-

βάνει η ΠΕΤΑ και τη χρηματοδότηση

το Παρακαταθηκών. Πέραν της συγκε-

κριμένης τράπεζας, θα αναζητηθούν

χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων και από ευρωπαϊκά κον-

δύλια τα οποία «λιμνάζουν», αλλά και

από κάποια «funds» τραπεζών στην

Ελλάδα! Εν κατακλείδι, ένα έργο θα

αποδίδεται σε ένα Δήμο κυριολεκτικά

με «το κλειδί στο χέρι».
πηγή: aftodioikisi.gr

Το μακελειό στην Παι-
ανία, απέδειξε περί-
τρανα, το έλλειμα της
προστασίας το πολίτη,
που απελπισμένος οπλί-
ζεται και αυτοδικεί. 
Εχουν αγριέψει οι κά-
τοικοι από τις συχνές
διαρρήξεις στις περιο-
χές. Εχουν χάσει τον
ύπνο τους και τον ξύ-
πνιο τους.
Ετσι και στην Παιανία
την περασμένη Πέμπτη
(7/6) τα ξημερώματα,
τρεις διαρρήκτες προ-
σπάθησαν ανεπιτυχώς
να μπουν σε δύο – τρία
σπίτια στη σειρά, ξυ-
πνώντας τη γειτονιά
από τους άγρυπνους και
κακοκοιμισμένους πολί-
τες.
Από το πρώτο σπίτι έφυ-
γαν χωρίς να καταφέ-

ρουν να αρπάξουν κάτι
γιατί τους πήραν είδηση
οι ιδιοκτήτες και τους
κυνήγησαν. Στο δέυτερο
βρήκαν τη μάνα δύο νε-
αρών και την απείλησαν
να κλείσει το συνα-
γερμό που χτυπούσε,
αλλά στο μεταξύ ξύπνη-
σαν οι δύο γυιοί της (22
& 25 ετών) και ήρθαν
στα χέρια με τους διαρ-
ρήκτες, οι οποίοι όμως
κατάφεραν να διαφύ-
γουν. 
Ολη η γειτονιά βγήκε
στους δρόμους, ανά-
στατοι οι κάτοικοι. Η
αστυνομία που ειδοποι-
ήθηκε δεν κατάφερε να
τους βρει. 
Ετσι οι διαρρήκτες επα-
νήλθαν σε άλλη κατοι-
κία στην ίδια γειτονιά,
αλλά τους πήρε είδηση

κάποιος κάτοικος που
αγρυπνούσε – πολύ φυ-
σικό - και πυροβόλησε
στον αέρα.
Ξανά στους δρόμου οι
γείτονες, μαζί και ο
ένας νεαρός από το
προηγούμενο σπίτι που
παραβίασαν οι διαρρή-
κτες, ο οποίος έριξε με
την καραμπίνα και
...στόχευσε. 
Ο ένας από τις τρεις
διαρρήκτες, 43χρονος
Αλβανός έπεσε νεκρός.
Τραγική η κατάληξη και
για το θύμα και για το
θύτη. Γιατί ποιος γονιός
θέλει να δει το παιδί του
να σκοτώνει. Ποιος
νέος θέλει να αφαιρέσει
μία ζωή;
Το έλλειμα της ασφά-
λειας έφερε το τραγικό
αποτέλεσμα.

Η κεραμίστρια και ζωγράφος Αγγελική Τσεβά, ο Δήμαρχος
Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης, ο Ευάγγελος Ανδρέου και ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Ισίδωρος Μάδης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

με εκατομμύρια ευρώ

H εγκληματικότητα 

στα Μεσόγεια σκοτώνει...
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Επιστολή, απέστειλε ο Σύλλογος Γονέων του Δήμου Παλλήνης,

προς τις διευθύνσεις της Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτε-

ροβάθμια) για τις συνεδριάσεις των Σχολικών Συμβουλίων. Γρά-

φουν μεταξύ άλλων:

«Αναγκαζόμαστε να αναφερθούμε  στα αυτονόητα που στην πα-

ρούσα συγκυρία θεωρούμε ότι πέραν του θεσμικού ελλείμματος,

προκαλούν και οικονομικές παρενέργειες στο σύνολο σχεδόν των

Γονέων με παιδιά στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην συνεδρίαση (τρεις φορές ανά

σχολικό έτος) των Σχολικών Συμβουλίων όπως το άρθρο 51 του

νόμου 1566/85 ορίζει.

Την τρέχουσα περίοδο όπως κάθε χρόνο καθορίζονται τα γεωγρα-

φικά όρια μέσα από τα οποία οι σχολικές μονάδες αντλούν τον μα-

θητικό πληθυσμό τους.

Θέλουμε λοιπόν οι προτάσεις που θα εισηγηθούν οι σχολικές μο-

νάδες, να είναι προϊόν διαβούλευσης εκπαιδευτικών και γονέων,

την στιγμή που και τα κονδύλια μεταφοράς μαθητών μειώνονται

δραστικά.

Δεν είναι φυσικά τα μόνα προβλήματα που ταλανίζουν την απρό-

σκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά στους δύσκολους

καιρούς που διανύουμε, θεωρούμε ότι η τακτική λειτουργία του νο-

μοθετημένου οργάνου του Σχολικού Συμβουλίου, είναι αυτή που

θα βοηθήσει ουσιαστικά την κατά  το δυνατόν απρόσκοπτη λει-

τουργία των σχολείων μας.

Αναμένοντας σχετικές πρωτοβουλίες σας, αισιοδοξούμε να έχουμε

τις σχετικές εισηγήσεις, προκειμένου οι εκπρόσωποι μας να σχε-

διάσουν καλλίτερα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Σχολικών Επι-

τροπών μια κατανομή μαθητών ικανοποιητική για όλους».

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

«Προωθούμενες  Καλλιέργειες 

στις εδαφοκλιματικές συνθήκες

της Αν. Αττικής»

Στα πλαίσια της ενημέρωσης  των πολιτών στις σύγχρο-

νες γεωργικές εξελίξεις, η Περιφέρεια Αττικής,  θεω-

ρώντας την επαναδραστηριοποίηση της αγροτικής

οικονομίας ως προτεραιότητα πρωταρχικής σημασίας και

σπουδαιότητας, οργανώνει ημερίδα  σχετικά με  τις ευ-

καιρίες που παρουσιάζονται στον αγροτικό χώρο της πε-

ριοχής αρμοδιότητάς της, με αφορμή το ενδιαφέρον που

έχουν εκδηλώσει, παραγωγικοί κλάδοι, συνεταιρισμοί,

αγρότες, νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτο-

γενή τομέα.

Το θέμα της ημερίδας είναι: «Προωθούμενες  Καλλιέρ-
γειες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Αν.Αττικής»
και  θα πραγματοποιηθεί στις 13/6  ημέρα Τετάρτη και

ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου  Κορωπίου

(οδό Βασ. Κων/νου 47- Ισόγειο). 

Τα θέματα θα αναπτύξουν στελέχη του  Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και Καθηγητές  του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών.

Την εποπτεία της διοργάνωσης έχει η Διεύθυνση Αγρο-

τικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότη-

τας Ανατολικής Αττικής. 
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Θυρανοίξια του ιερού ναού Αγίου Νι-

κολάου στο Σαραντάρι, πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη Παρασκευή 1η

Ιουνίου. 

Ο ναός θεμελιώθηκε στην μνήμη του

Υποσμηναγού Νικολάου Παρούση, ο

οποίος "έπεσε" ηρωικά στο συγκεκρι-

μένο σημείο μετά από βλάβη στο πολε-

μικό αεροσκάφος του, το 1998.

Της τελετής χοροστάτησε ο Αρχιεπί-

σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.

Ιερώνυμος ενώ παρών ήταν και ο Μη-

τροπολίτης Κηφησίας Αμαρουσίου και

Ωρωπού κ. Κύριλλος. 

Στην τελετή παρέστη ο Δήμαρχος

Ωρωπού   Οικονομάκος, ο οποίος μετά

την ολοκλήρωση της τελετής, δήλωσε:

"Σήμερα τιμάται η μνήμη ενός από τους
σιωπηρούς ήρωες της πατρίδας μας,
που προτίμησε να παραμείνει στο αε-
ροσκάφος μέχρι τέλους οδηγώντας το
σε ακατοίκητη περιοχή, παρά να το εγ-
καταλείψει με κίνδυνο να πέσει πάνω
σε σπίτια. Στην μνήμη του και στην
πράξη του αρμόζουν ύψιστες τιμές".

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

σία τους, o Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρ-

χος Αντώνιος Τσαντηράκης,

εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας,

πολιτικοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Θυρανοίξια ναού του Αγίου Νικολάου στο Σαραντάρι

Βραβεύθηκαν, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,

οι τρεις φωτογραφίες που κέρδισαν περισσότερο τα βλέμ-

ματα των θεατών κατά την διάρκεια της Έκθεσης φωτο-

γραφίας «Χρώματα και Αρώματα στο Βλέμμα μας» που

πραγματοποιήθηκε από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

σε Συνεργασία με τον Δήμο Παλλήνης και την Κοινωφελή

του Επιχείρηση.

Στην έκθεση φιλοξενήθηκαν εντυπωσιακές φωτογραφίες

μαθητών, τις οποίες αποτύπωσαν με το φωτογραφικό φακό

κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας εξερεύνησης του

τοπικού οικοσυστήματος γύρω από το σχολείο.

Η έκθεση διήρκεσε από τις 30/5 μέχρι 5/6 και πραγματο-

ποιήθηκε στο Φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα.

Μετά από ψηφοφορία, στην οποία πήραν μέρος 275 άτομα

αναδείχθηκαν οι τρείς φωτογραφίες που κέρδισαν τις κα-

λύτερες εντυπώσεις.

Την πρώτη θέση με ισοψηφία πήραν τα Έργα «Κερί» και

«Διψασμένη Γη» των μαθητριών Κακλαμάνη Άρτεμις και

Πλατανιά Λένιας αντίστοιχα και την τρίτη θέση κέρδισε το

έργο «Κόκκινο Ρόδο» του μαθητή Τόβα Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος συνεχάρη

τους μαθητές και τους συντελεστές και απένειμε τα βρα-

βεία στα παιδιά μαζί με ένα βιβλίο για την τεχνική της Φω-

τογραφίας.

Απευθυνόμενος στο κοινό τόνισε την σπουδαιότητα της

πρωτοβουλίας η οποία εννοιολογικά συνδέεται με τον εορ-

τασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, σηματοδο-

τώντας τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στον

φυσικό πλούτο και την ανάγκη σταθερής και ουσιαστικής

συμμετοχής μας σε κάθε προσπάθεια για την προστασία

του.

Οι μαθητές που συμμετείχαν με έργα είναι: Αυγέας – Γιαν-

νόπουλος Οδυσσέας, Κακλαμάνη Άρτεμις, Κακλαμάνη Ελ-

πηνώρα, Καρύκη Ιόλη, Μανδρέκα Νάσια, Μαυρούδη

Κυριακή, Πρέκα Ιρμα, Τόβας Γιάννης, Σμυρνιώτη Ιρις, Χά-

σκαρης Κωνσταντίνος, Πλατανιά Λένια. 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Πολυτίμη Γκέκα, Διευθύντρια

Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα και οι Καθηγήτριες Ελένη

Παβλιτσένκο, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου &  Χρήστος Κα-

ρακάσης.

Ο Δήμος Κρωπίας προχώρησε σε

εργασίες καθαρισμού και αναμό-

χλευσης στις τρεις κύριες παρα-

λίες του, στον Αγ. Δημήτριο, στην

Αγ. Μαρίνα και την Λουμπάρδα.

Τις εργασίες είχαν υπό την επο-

πτεία-επίβλεψη,  οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Κωνσταντίνος Δήμου και

Γιώργος Γκίκας.

Με το μηχανικό “κρισάρισμα”

έγινε πολύ καλή δουλειά και οι

παραλίες έγιναν “καινούργιες”.

Δήμαρχε, τι γίνεται με τις καντί-

νες σ’ αυτές τις παραλίες; Ο κό-

σμος κατεβαίνει και δεν έχει ένα

μπουκαλάκι νερό να πιεί. Κάτι δεν

πάει καλά με τους διαγωνισμούς;

Καθαρίστηκαν οι παραλίες Κρωπίας

Έκθεση Φωτογραφίας "Χρώματα και Αρώματα στο Βλέμμα μας”

Βραβεύθηκαν τρία Έργα από το Δήμο Παλλήνης

Το έργο “Διψασμένη γη” που ισοψήφισε πρώτο με το “Κερί”.

Στιγμιότυπο των συμμετεχόντων στην έκθεση με τις καθηγή-
τριες και το Δήμαρχο.
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Είναι γεγονός ότι τα στελέχη

του Υπουργείου Παιδείας στην

συντριπτική τους πλειοψηφία,

εδώ και πολλά χρόνια το μόνο

που έκαναν ήταν ν’ ακολουθούν

τυφλά τις εντολές, της κατά

τεκμήριο άχρηστης διακομμα-

τικά ηγεσίας, που οδήγησε στη

σημερινή απελπιστική κατά-

σταση το εκπαιδευτικό μας σύ-

στημα.

Παρά της επανειλημμένες πα-

ροτρύνσεις να παίρνονται πρω-

τοβουλίες σε δημοκρατικά

συμμετοχική  βάση με την υπό-

λοιπη κοινωνία, το μόνο που

προκύπτει είναι  η κατά βούληση

εφαρμογή νόμων ή εγκυκλίων,

πίσω από τις οποίες οχυρώνον-

ται και λειτουργούν. 

Το κίνημα βέβαια των οργανώ-

σεων Γονέων στα Δημόσια σχο-

λεία της χώρας, φέρει και αυτό

την ευθύνη του, πως  αντιλαμ-

βάνεται  τον ρόλο του τόσο επι-

δερμικά, ώστε να ‘μπαλώνει’

(χρηματικά ή χειρωνακτικά) τις

υλικές αδυναμίες της διοίκησης

διαχρονικά, αντί της ενεργού

συμμετοχής του στα  σχολικά

και Αυτοδιοικητικά δρώμενα.   

Οι συνδικαλιστικές εκπροσωπή-

σεις (στην πλειοψηφία τους)  και

αυτές ακολουθούν τον δρόμο

της συγκάλυψης και οπισθοδρό-

μησης του  ‘συστήματος’, λει-

τουργώντας σχεδόν

αναγκαστικά για να δικαιολο-

γούν την ύπαρξή τους.

Όσο για την Αυτοδιοίκηση και

τους αιρετούς που προκύπτουν

στην συντριπτική τους πλειοψη-

φία με ποσοστό ψήφων κάτω

του 50% (συνήθως από την δεύ-

τερη Κυριακή), θεωρούν τους

εαυτούς τους ειδήμονες επί

παντός επιστητού, ενεργούν

(ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέ-

τησης) σαν Ταλιμπάν , για να

δείξουν « έργο» και να επανε-

κλεγούν.

Η κοινωνία όμως των πολιτών

(ενεργών και μη) φθάνει στα

όριά της. Το σύνθημα που ακού-

γονταν πριν από αρκετά χρόνια

για αυτοοργάνωση έρχεται πάλι

στα χείλη πολλών.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, και η

συμμετοχική διαχείριση, είναι τα

εργαλεία που θα ξεκλειδώσουν

την κοινωνική πρόοδο και την

αλλαγή για μια ανάπτυξη μέσα

στ ανθρώπινα όρια και το κοινό

συμφέρον.

Τελειώνοντας και για να γίνω

πιο συγκεκριμένος, θέλω  ν ανα-

φερθώ στην 1η σοβαρή θεσμική

παρέμβαση της Ένωσης Συλλό-

γων Γονέων των Δημόσιων Σχο-

λείων του νέου Δήμου

Παλλήνης, για να γίνει πράξη η

συνεργασία των τριών πυλώνων

της Εκπαίδευσης (εκπαιδευτι-

κοί-γονείς-αυτοδιοίκηση) στο

πολύ σοβαρό πλέον θέμα  της

ορθής κατανομής των μαθητών

στα σχολεία του Δήμου μας.

Θ ακολουθήσουν και άλλες που

θα οριοθετήσουν έναν διαφορε-

τικό τρόπο λειτουργίας της το-

πικής κοινωνίας σε σχέση πάντα

με την Δημόσια Διοίκηση που θα

καταγγελθεί όπου και όπως της

αναλογεί, έως ότου αντιληφθεί

τα μηνύματα των καιρών. 

Οδυσσέας Ρομπάκης
Γραμματέας Ένωσης Συλλόγων Γο-

νέων Δημόσιων Σχολείων Δήμου

Παλλήνης.

Μέλος Σχολικών Επιτροπών 

Δήμου Παλλήνης

Μέλος Οικολόγων Πράσινων 

Δήμου Παλλήνης.

Ο  “ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ” στελεχών Αυτοδιοίκησης και

Υπουργείου Παιδείας, είναι ο συνδυασμός 

που “σκοτώνει” τη δοκιμαζόμενη κοινωνία
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Ανακλήθηκε από τον ΕΦΕΤ, η

διακίνηση παρτίδων φυσικού

μεταλλικού νερού στο οποίο

διαπιστώθηκε η παρουσία αι-

ωρούμενων σωματιδίων (νη-

ματοειδών υφών υπόλευκου

χρώματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για

το προϊόν «Φυσικό μεταλλικό

νερό Λουτράκι ΠΡΟΒΗΣ» σε

συσκευασία του 0,5  L με ημε-

ρομηνίες λήξης: 10/1/13,

13/01/13, 15/5/13, και 18/5/13.

Το προϊόν εμφιαλώνεται από

την Ν.ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε Λουτράκι

Κορινθίας, τηλ 27410-49300.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ απαίτησε την

άμεση ανάκληση των παρτί-

δων του Προϊόντος, μετά από

καταγγελία του ΙΝΚΑ

ΑΔΑ:  Β4ΛΡΩΛΝ-31Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρκόπουλο   6-6-2012
Αρ. Πρωτ. :  8435

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι στις 27 Ιουνίου 2012
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου θα διεξαχθεί προφο-
ρική, φανερή, πλειοδοτική δημο-
πρασία για την τριετή εκμίσθωση
του κυλικείου του νεκροταφείου
Μαρκοπούλου  που βρίσκεται επί
της Λεωφ. Μαρκοπούλου με ελά-
χιστο όριο πρώτης προσφοράς το
ποσόν των 3.000,00 € μηνιαίως,
αναπροσαρμοζόμενο αναλογικά
με το δείκτη τιμών καταναλωτή
επί του μηνιαίου μισθώματος του
εκάστοτε προηγούμενου μισθωτι-
κού έτους. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσόν που είναι ίσο με το δέκα
επί τοις εκατό (10%) του ορίου της
πρώτης προσφοράς , ήτοι τριακό-
σια ευρώ (300€) και βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης στην
Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για τρία (3)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώ-
σεως με δικαίωμα επέκτασης για
άλλα δύο (2) έτη έπειτα από έγ-
γραφο συμφωνητικό.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 14 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα
δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Μαρκοπούλου, Χρ. Μεθενίτη 7,
τηλ. 22990-20167  κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.  Η δημοσίευση
επιβαρύνει τον τελευταίο πλει-
οδότη.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΠΑΡΤΙΔΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΦΕΤ
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ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

στο Μαραθώνα κεν-

τρικό διαμέρισμα 2άρι,

62τ.μ. ισόγειο με αυτό-

νομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 &

2294067279

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 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΡΒΙΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της ΧΡΙΣΤΙ-

ΝΑΣ το γένος ΜΠΟΥΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΡΑΛΛΟΥ του

ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στο Δήμο Βούλας.

Ο ΝΕΣΤΩΡ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της ΑΡΙΣΤΗΣ-

ΜΑΚΡΙΝΑΣ το γένος ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ και η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΑ-

ΤΣΟΥΛΗ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ και κα-

τοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο

γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ.

από παραλία. Συντ.Δομ.

0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 -

6938972239

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ
στην Βουλιαγμένη διαμέ-

ρισμα  120 τ.μ., επί της

οδού Θησέως  Α΄ όρο-

φος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρ-

μανση, μεγάλες βεράντες

800 € τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ:
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
δυάρι 65τ.μ., με κήπο, αυ-

τόνομο με δική του είσοδο,

1300μ. από τη θάλασσα

Α/C, θέρμανση αυτόνομη,

ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για
ενοικίαση 3άρι, πε-

ριοχές Βούλα Βουλιαγ-

μένη, Βάρκιζα, Βάρη.

τηλ.: 6947028574. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
παραδίδει  σε μαθητές δη-

μοτικού και γυμνασίου,  Φι-

λόλογος με 10ετή εμπειρία.

Τηλ. 6981644618
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΑΝΟΙΚΤΗ και ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

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

ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβικές θρομβώσεις)   

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

(έναντι  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”) 

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, Κ. 6974971498

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γέρακας 25-5-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  14830
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εργο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟ-
ΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-
ΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ»

Αρ. Μελ. 05/2012
Χρημ/τηση: ΣΑΤΑ

Προϋπ.: 613.072,00 (συμπλ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκη-
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «ΠΛΑΚΟ-
ΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟ-
ΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ», με προϋπο-
λογισμό 613.072,00 Ευρώ (με ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  κατηγορία εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 492.433,00€ (εργα-
σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15%)
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 21 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
26η 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 δεκτοί:
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 9.849,00
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγό-
τερο για διάστημα ΔΕΚΑ (10)
μηνών από την ημερομηνία δημο-
πράτησης.
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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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Το 12 Διαδημοτικό Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής με

τίτλο “Καλοκαίρι 2012” προαναγγέλει ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής, που είναι και ο διοργανωτής.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 16 φορείς από τους πα-

ρακάτω 11 Δήμους: Γ.Α.Σ. Περιστερίου, Ε.Δ.Α.Π.Ε.

Κορυδαλλού, Α.Ε.Σ.Α.Φ. Κούρος Αναβύσσου, Α.Ο.

Λαγονησίου, “Κότινος” Μεταμόρφωση, Γ.Α.Σ. Καλυ-

βίων, Γ.Σ. Τιτάνας Αμαρουσία, “Θωμαΐδου Τζένη”,

Παλαιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ραφήνας & Πε-

ριχώρων, Α.Σ. Λαυρίου, Ο.Α. Λαυρίου, Ν.Π.Δ.Δ. Θο-

ρικός, Τμήμα Αθλητισμού, Σ.Η.Γ.Α. Γύμναθλος

Ηλιούπολης, Γ.Α.Σ. Γυμναστράδα Ηλιούπολης, Γ.Α.Σ.

Αχιλλέας Γλυφάδας, Α.Ο. Νέας Μάκρης.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 16 Ιουνίου από

7μ.μ. στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.

Επρώτευσαν και τα

...πρωτάκια

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω

των 10 ετών που έγινε στην Φιλοθέη.  

Την Παρασκευή 1/6 έγιναν τα προκριματικά όπου οι

αθλητές και οι αθλήτριες χωρίστηκαν σε γκρουπ των

4 και  έπαιξαν όλοι με όλους. Οι δύο πρώτοι από

κάθε γκρουπ έπαιξαν στο κυρίως ταμπλό.

Ο όμιλός Ο.Α. Βουλιαγμένης πήρε μέρος με τρείς

αθλητές. Μηνά, Μυρτώ Καπέλλα και Αγγελική

Καντή.  

Οι “Μικροί Ασσοι” έπαιξαν εξαιρετικά με αποτέλε-

σμα ο ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ να βγει 1ος στο γκρούπ

και η ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΥΡΤΩ 2η στο αντίστοιχο. Και τα

δύο παιδιά έπαιξαν στο κυρίως ταμπλό.

Από τα τελικά αποτελέσματα, μπήκε στην 8άδα ο ΙΑ-

ΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ και στην 16αδα η ΚΑΠΕΛΛΑ

ΜΥΡΤΩ.

Αξίζει να αναφέρουμε και την πολύ καλή παρουσία

της μικρής ΚΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. Προπονήτρια είναι

η Ολγα Βασιλειάδου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ. 07/2011

Εργο: Αποχέτευσην ακαθάρτων υδάτων
γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες
ΣΚΑ και ΣΚ3
Αρ. Μελ. 07/2011
Προϋπ.: 6.396.000,00 (συμπλ. ΦΠΑ 23%)
Χρημ/τηση: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς
συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3” με προϋπολογισμό 6.396.000,00€ (με αναθε-
ώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία υδραυλικών του ΜΕΕΠ, με προϋπο-
λογισμό 5.026.366,13€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%).
Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευ-
σης ακαθάρτων υδάτων, συνολικού μήκους 16.100μ., στην Πολεοδομική
Ενότητ “Γαργηττός Ι” της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, το οποίο θα απο-
χετεύεται μέσω των συλλεκτήρων ΣΚΑ και ΣΚ3, προς τις εγκαταστάσεις
της Ψυττάλειας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή του υπο-
λειπόμενου τμήματος των συλλεκτήρων ΣΚΑ και ΣΚ3 καθώς και του συ-
νόλου του εσωτερικού δικτύου στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Μιλτιάδου, Αριστογείτονα, Ξενοφώντος, Λεωνίδα, Πίνδου, Μελίτ-
τωνα, Βοϊου, Αγ. Νεκταρίου, Αριστείδου, Γκιώνας, Ταϋγέτου, Αρακύνθου
και Παναχαϊκού.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00
- 13:00), μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210
66.04.645, ΦΑΧ επικοινωνίας: 210 6604.646, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία Δρανδάκη Μαρία, Τσούκα Σταματία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012, με ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών τις 10.π.μ. και το σύστημα υποβολής προ-
σφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας
αυτών” του άρθρου 4β του Π.Δ. 3660/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις 4η, 5η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 100.728 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι ΕΝΝΕΑ μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “περιβάλλον
και αειφόρος ανάπτυξη” του ΕΣΠΑ 2007-2013 (κωδ. ΣΑ 2011ΣΕ07580169,
κωδ. πράξης 340189 αρ. υποέργου 2) στο πλαίσιο του άξονα προτεραι-
ότητας 2 “Προστασία και Διαχείριση υδατικών πόρων”, και συγχρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/5/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ.  Πρωτ.: 75403

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                     

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17  -  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης 

Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ.  Φ.3036/5200/2012 Απόφαση

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για

Απόρριψη της προτεινόμενης θέσης και της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων του έργου: ‘’Εγκατάσταση φωτοβολταϊ-

κού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 2.394 ΚW,

της εταιρείας ‘’ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ’’ στη θέση ‘’Βούρβατσι-

Σκάλα’’ του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).  Κατά της

απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ

μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Ολοκληρώθηκε το 18ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

που διοργανώνει ο Ναυτικός Αθλητικός

Όμιλος Βούλας με την διεξαγωγή του τρί-

του και τελευταίου μέρους που ήταν ο αγώ-

νας της Κέας. Ένας αγώνας που

αποτελείται από τέσσερις βαθμολογούμε-

νες ιστιοδρομίες (Βούλα – Πάτροκλος,

Βούλα – Κέα, Κέα – Πάτροκλος, Κέα –

Βούλα) και δίνει τη δυνατότητα στους συμ-

μετέχοντες να πετάξουν τη χειρότερη.

Παραδοσιακά ο συγκεκριμένος αγώνας χα-

ρακτηρίζεται από τις πολλές συμμετοχές.

Έτσι και φέτος, παρά τις δυσκολίες που αν-

τιμετωπίζουν όλοι, 71 σκάφη πήραν θέση

Παρασκευή απόγευμα και ξεκίνησαν τον

αγώνα. Ο καιρός παρά τις προβλέψεις που

έλεγαν για 1-2 μποφόρ από ΝΔ ήταν ανε-

βασμένος βοηθώντας από τη μεριά του για

μια καλή εκκίνηση. Στις 16:00 τα ORC INT

& IRC εκκίνησαν και στις 16:10 τα ORC

CLUB με κατεύθυνση το πρώτο σημείο

στροφής, Καβουρονήσι, και μετά προς Πά-

τροκλο. 

Μέχρι τον Πάτροκλο τα σκάφη είχαν σχη-

ματίσει τρία γκρουπ τα γρήγορα, τα μέτρια

και τα πιο αργά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα

το πέρασμα από τη βαθμολογούμενη πόρτα

να γίνει σε τρεις φάσεις με τις ανάλογες

συνέπειες. Το πρώτο γκρουπ πέρασε οριακά

και πρόλαβε το κόψιμο του αέρα, το δεύ-

τερο πέρασε μεν την πόρτα, αλλά στο Σού-

νιο αναγκάστηκε να σταματήσει για καμια

ώρα με τα σκάφη που κρατήθηκαν ανοιχτα

να είναι λίγο πιο ευνοημένα και να μει-

ώνουν τη διαφορά σε σχέση με αυτούς που

ήταν κοντά στο Σούνιο. Το τρίτο γκρούπ,

πέρασε μεν αλλά με αρκετή καθυστέρηση

και με τον αεράκο που βγήκε πιο αργά.

Πρώτο σκάφος στην Τζιά έφτασε το OPTI-

MUM 3-ASPIDA, στις 19:35 με δεύτερο το

JINETERA και τρίτο το ALPHABANK.

Το Σάββατο ήταν ημέρα χαλάρωσης και ξε-

κούρασης για τα πληρώματα, που μετά το

ξύπνημα και τον πρωινό καφέ ξεχύθηκαν

στις παραλίες τις Κέας για το απαραίτητο

μπάνιο, μαύρισμα και ...συζητήσεις για τα

δρώμενα της πρώτης ιστιοδρομίας.

Κυριακή πρωί και τα πληρώματα άρχισαν τις

ετοιμασίες για την επιστροφή. Οι προβλέ-

ψεις δεν ήταν και οι καλύτερες καθώς περί-

μεναν άπνοια και το μυαλό όλων ...πήγε στα

περυσινά, όπου επί  επί μιάμιση ώρα προ-

σπαθούσαν να ξεκολλήσουν τα σκάφη από

τη μπούκα του λιμανιού της Κέας. Για καλή

τους τύχη όμως ο Αίολος είχε άλλα κέφια

φέτος και άνοιξε νωρίς τους ασκούς του. Το

βοριαδάκι των 8 μιλίων έδωσε μια εντυπω-

σιακή εκκίνηση με τα μπαλόνια να βιράρον-

ται και να φουσκώνουν το ένα μετά το

άλλο, χαρίζοντας ένα πολύχρωμο σκηνικό.

Έτσι τα σκάφη πήραν πορεία προς το Φάρο

της Μακρονήσου με τον αέρα να κάνει γύ-

ρισμα προς τα δεξιά και να πέφτει σε έν-

ταση. Η ζέστη που επικρατούσε προμήνηε

ότι θα εμφανιστεί μπουκαδούρα, όμως στο

βάθος ο άστατος ουρανός προβλημάτιζε τα

πληρώματα καθώς ήταν ορατή και η πιθα-

νότητα μιας βροχόπτωσης που θα άλλαζε

τα δεδομένα.

Τα σκάφη έφτασαν κοντά στη Μακρόνησο

και έκαναν την απαιτούμενη πότζα κινού-

μενα προς τα Νοτιοδυτικά, με τον αέρα να

κόβει σιγά σιγά. Όσοι κρατήθηκαν κοντά

στο στενό του Λαυρίου είχαν το σβήσιμο

του αέρα που τους έσπρωξε προς τον Πά-

τροκλο πιο γρήγορα σε σχέση με όσους

κρατήθηκαν ανοιχτά για τη μπουκαδούρα.

Μια μπουκαδούρα που έκανε την εμφάνισή

της γύρω στις δύο το μεσημέρι με την έν-

τασή της να φτάνει έως και τα 18 μίλια προ-

σφέροντας απολαυστικές ιστιοπλοϊκές

στιγμές και μια γρήγορη ιστιοδρομία. Πλη-

σιάζοντας βέβαια στον τερματισμό ο ουρα-

νός έκλεινε από τα σύννεφα και όλα

έδειχναν πως η βροχούλα θα δρόσιζε τους

ηλιοκαμένους ιστιοπλόους. Ώπερ και εγέ-

νετο προς το τέλος των τερματισμών.

Πρώτο σκάφος τερμάτισε το OPTIMUM 3-

ASPIDA, με δεύτερο κατά σειρά το

JINETERA και τρίτο το ALPHABANK. Η

σειρά ήταν φωτοτυπία με τον τερματισμό

στην Τζιά.

Tα αποτελέσματα για τον αγώνα της Κέας

μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

18ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΕΑΣ

Διεξήχθη στη Αθήνα (το τριήμερο του Αγίου Πνευματος) η τελική

φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πινγκ-πονγκ, Παμπαίδων-

Παγκορασίδων. Η πρώτη μέρα (Σαββάτο 2/6) έγινε στο Βυζαντινό και

περιελάμβανε την πρώτη φάση του ομαδικού, ενώ η δευτερη και η

τρίτη μερα (3-4/6) των αγώνων διεξήχθει στο Σταδιο Ειρήνης και Φι-

λίας όπου και έγιναν οι τελικοι των ομαδικών και των ατομικών.

Ο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 ξεκίνησε τις προσπάθειές

του ως Νο 1 φαβορί για την κατάκτηση του

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομαδικού

Παγκορασίδων.

Έφτασε στο χρυσό μετάλλιο έπειτα από

πολύ αμφίρροπο τελικό με τον Α.Ο. ΔΙΟΝΥ-

ΣΟΥ τον οποίο και νίκησε με 3-2.

Η Βούλα πανηγυρίζει για τρίτη φορά, στα

τελευταία 4 χρόνια. Πρωταθλήτρια το 2009

& το 2010, δεύτερη το 2011 και ξανά πρω-

ταθλήτρια το 2012.

Για να φτάσει στο τελικό η ομάδα του Α.Ο.

ΑΡΗ 2006 επικράτησε με 3-0 της Α.Ε.

ΒΟΧΑΣ, με 3-1 του Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 2000 και

με 3-1 στον ημιτελικό του ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑ-

ΤΡΩΝ.

Στο τελικό, ο ΑΡΗΣ 2006 και ο Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ έδωσαν συναρπα-

στική αναμέτρηση και όλα κρίθηκαν στο φινάλε, όταν η Φοίβη Πε-

χλιβανίδη (Νο 15 στον πίνακα αξιολόγησης), έκανε την έκπληξη

κάμπτοντας την αντίσταση τη Αγγελίνας Δεβελέκου (Νο 3) με 3-2

σετ και έδωσε τη νίκη με 3-2 στον ΑΡΗ 2006. Τις άλλες 2 νίκες

έκανε η Έλλη Φίσερ απέναντι στις Δεβελέκου και Τέρπου (Νο 2).

Αήττητη τόσο στα ομαδικά όσο και στα ατομικά, η Έλλη Φίσερ (Νο

1 στον πίνακα αξιολόγησης) κατέκτησε δίκαια και το ατομικό πρω-

τάθλημα. Στον τελικό του απλού παγκορασίδων η εξέλιξη και το

φινάλε κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού, όπου η Φίσερ επικρά-

τησε με 3-1 της Ελισάβετ Τέρπου του Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ την οποία

είχε κερδίσει και στο τελικό του ομαδικού.

Στην πορεία της, μέχρι τον τελικό η Φίσερ κέρδισε με 3-0 την Τζου-

νοπούλου της ΚΑΒΑΛΑΣ, επίσης με 3-0 τη Αθανασοπούλου του

ΚΑΡΕΑ, με 3-1 τη Δεβελέκου του ΔΙΟΝΥΣΟΥ και  στον ημιτελικό 3-

0 τη Γερασιμάτου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Η Φίσερ με συμπαίκτρια  την Αθανασοπούλου του ΚΑΡΕΑ, έφτασαν

μέχρι τον τελικό του διπλού παγκορασίδων, αλλά δεν κατάφεραν

να νικήσουν τις αθλήτριες Τέρπου & Δεβελέκου και έτσι περιορί-

στηκαν στη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

Η Πεχλιβανίδη με συμπαίκτρια την Γερασιμάτου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

έχασαν στον ημιτελικό από τις ίδιες αθλήτριες και κατέκτησαν την

τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Φίσερ, όσο και η Πεχλιβανίδη, λόγω

ηλικίας, έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν και την επόμενη χρονιά

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων. 

Πρωταθλήτρια η ομαδα του Αρη Βούλας στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα παγκορασίδων, πινγκ-πονγκ

Το πλήρωμα του σκάφους Optimum 3-ASPIDA που τερμάτισε πρώτο στη γενική κατάταξη.


