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2323 Η δυσπιστία απέναντι στην

εξουσία θα έπρεπε να είναι το

πρώτο πολιτικό δικαίωμα.

Norman Douglas, 1868-1952, 

Βρετανός συγγραφέας

στους συνταξιούχους, στις νοικοκυρές

και στους αγρότες

«Οι πρώτοι αποδέκτες του φόβου αποσταθεροποίησης

της χώρας». («θα μας διώξουν από το ευρώ και θα πάμε

στη δραχμή που θα μας καταστρέψει» - θυμάστε ακόμη

και τις “εκθέσεις” των τραπεζών, όπως της “Εθνικής”). Οι

πιο ευάλωτες ομάδες στην τριομοκρατία λοιπόν, οι συν-

ταξιούχοι, οι υπέργηροι δηλαδή, οι νοικοκυρές και οι

αγρότες έβγαλαν Νέα Δημοκρατία, δί-

νοντάς της 37% ΚΑΙ 34% αντίστοιχα,

ώστε να διαμορφωθεί το τελικό 29,66%

και η πρωτιά με προβάδισμα από τον

ΣΥΡΙΖΑ κατά 2,77%.

Τα στοιχεία δόθηκαν από την “Metron

analysis” στο δελτίο των 8μ.μ. του Αντ1

(18/6).

Ετσι τα τελικά επίσημα αποτελέσματα,

από το Υπ.Εσ., όπως είναι ήδη γνωστό

διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αν συγκρίνουμε τ’ αποτελέσματα των εκλογικών αναμε-

τρήσεων της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου τ.έ., οδη-

γούμεθα στα εξής συμπεράσματα:

1) Ο Λαός ψήφισε και πάλι αντιμνημονιακά με πάνω από

57% παρ’ όλη την τρομοκρατία που ασκήθηκε με ομο-

βροντίες εκβιαστικών διλημμάτων από εγχώριες συντη-
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 23

του Κώστα
Βενετσάνου

Αναδυόμενοι 
μουσικοί!

Σελίδα 15

Σελίδα 9, 24

“Παπασιδέρεια 2012”

Πράσινο και σπίτια έγιναν στάχτη
Η Ανατολική Αττική καίγεται κάθε χρόνο συστηματικά...

Το βουβό “κλάμα” του δάσους μόλις που το ακούς, περνώντας μέσα από τα καρβουνιασμένα δέντρα... 

Η τρομοκρατία πέρασε

Σελίδα 3, 12, 13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ρητικές ομάδες πίεσης - κόμματα Ν.Δ. & ΠΑΣΟΚ, αλλά και

ΔΗΜΑΡ, ΜΜΕ και Τράπεζες - των Βρυξελών και κυρίως των

Γερμανών, αλλά ακόμη και του Μπαράκ Ομπάμα.

2) Μ’ όλα ταύτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της “Μετρον Ανά-

λυσις” το 47% του εκλογικού σώματος ψήφισε με γνώμονα

το φοβο, μη τυχόν και διακινδυνεύσουμε τη θέση μας στην

Ευρωζώνη και στο ευρώ.

Σε έναν στους δύο δηλαδή κυριάρχησε ο φόβος και όχι η

απέχθεια προς τη δεινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει.

Ο φόβος εκμηδενίζει την κρίση.

Απ’ αυτο το φοβισμένο ποσοστό των μισών εκλογέων, τη

μερίδα του λέοντος έφαγε η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.

Το 66% περίπου των φοβισμένων πολιτών ψήφισαν αυτά

τα δύο κόμματα (Ν.Δ. & ΠαΣΟΚ) για να μας “σώσουν” από

την κατάσταση που οι ίδιοι μας έχουν φέρει!!!

Ετσι, με γνώμονα τη θέση ΜΝημόνιο - Αντιμνημόνιο ψήφι-

σαν μόνο το 53%, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ψήφισε

ΣΥΡΙΖΑ (44%).

Σ’ όλες τις παραγωγικές ομάδες πλην των αγροτών ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ έλαβε από 31 έως 36,5% αφήνοντας πολύ πίσω τη

Ν.Δ. (από 19% των ανέργων, μέχρι 26,2% στους αυτοαπα-

σχολούμενους ενω έλαβε 34,1%(!) στους αγρότες.

Στην ουσία πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς, κατήγαγε “πύρρειο

νίκη”, ο δε Ευαγγ. Βενιζέλος τραγική ήττα κατεβάζοντας κι

άλλο τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, σε επίπεδα κάτω των ποσο-

στών του 1974 (13,58%), όπου και πάλι ήταν τρίτο κόμμα.

Ο παλιός κυρίαρχος δικομματισμός Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ που κυ-

ριάρχησε τα προηγούμενα 38 χρόνια κυριολεκτικά κατα-

τροπώθηκε. Απο 87% που έπαιρναν αθροιστικά στις

μεγάλες δόξες τους, κατέπεσαν στο 42%, ενώ το Μάη βρέ-

θηκαν κυριολεκτικά στον πάτο του 32%(!)

Τώρα ο Σαμαράς κατάφερε με την πανστρατιά της “κεντρο-

δεξιάς” και το “αυγό του φιδιού” ν’ ανεβάσει τα ποσοστά

του κατά 11 περίπου μονάδες (10,88%).

Αλλά κι ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη δύναμή του κατά 10,11 ποσο-

στιαίες μονάδες, ήτοι κατά 60% από το Μάη. Υπ’ όψιν ότι ο

ΣΥΡΙΖΑ εξαπλασίασε σχεδόν τη δυναμή του από το 2009.

3) Πλην της ΔΗΜΑΡ και της Χρυσής Αυγής που διατήρσαν

τις δυνάμεις τους στο 6,26 και 6,92 αντίστοιχα, οι “Ανε-

ξάρτητοι Ελληνες” μείωσαν την ανταπόκρισή τους στους

εκλογείς κατά 3,10% ή κατά 20% της δύναμης που είχε

εξασφαλίσει το Μάη, λόγω της συσπείρωσης της “πολυκα-

τοικίας”.

Πανωλεθρία όμως υπέστη το ΚΚΕ, που μείωσε τη δύναμή

του, από το Μάη, κατά 3,98%! Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε

ενάμιση μήνα το εγκατέλειψε το 53% της δύναμής του,

λόγω της “θρησκευτικής” δογματικότητας, εμμονής στις

απώτερες ιδεολογικές βλέψεις του.

Με το βλέμμα εστιασμένο στις μεταπολιτικές επιδιώξεις

του, απογοήτευσε ένα μεγάλο τμήμα του λαού που επιζητά

εναγωνίως επείγουσες λύσεις, για εργασία, αξιοπρεπείς

απολαβές, υγεία, παιδεία, προοπτική...

Πότε, σου λέει, θα τα πετύχω αυτά, στη δευτέρα παρουσία;

Το ΚΚΕ πρέπει να πήρε το πρώτο ηχηρό μήνυμα.

Εάν δεν αναθεωρήσει τις τακτικές και τη στρατηγική του,

θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο και, κάτι τέτοιο θα είναι

απώλεια σημαντική για τις λαϊκές επιδιώξεις, για την άμυνα

της εργατικής τάξης, για τα κοινωνικά οράματα προοπτι-

κών. Θα είναι ολέθριο, αλλά αναπόφευκτο. Το ΚΚΕ πρέπει

να αμβλύνει το πολιτικό οπτικό του πεδίο. Η ρινοψία* τού

στερεί τη δυνατότητα ευρείας αντίληψης του περιβάλλον-

τος πολιτικού χώρου.

―――――――――
* ρινοψία: στραβισμός κατά τον οποίο οι οφθαλμοί συγκλίνουν

προς τη μύτη (ρίνα) με αποτέλεσμα να βλέπεις μόνο τη μύτη σου.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Καθαρισμός οικοπέδων στα 3ΒΣελ. 6

Μέτρα για τα κουνούπια Σελ. 7

Αυθαιρετούν οι παραγωγοί
στο Μαρκόπουλο Σελ. 7

Αριστοτέλους Πολιτικά (μέρος

Δ’) γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Προσευχηθείτε, δεν είναι κακό...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Βουλευτές της Αν. Αττικής Σελ. 9

Η απόδραση του αιώνα

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Ανάκληση προϊόντων - ΕΦΕΤ Σελ. 14

Τα SOS των φορολογικών δηλώσεων

Παν. Αλεξίου Σελ. 14

1η Ανάρτηση Πολεοδ. Μελέτης
Α’ Κατοικίας Π. Φώκαιας Σελ. 18

Δωρεάν σεμινάρια για βιολογική

καλλιέργεια Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η τρομοκρατία πέρασε

στους συνταξιούχους, στις νοικοκυρές και στους αγρότες

ΤΟ Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Δ.Σ. καλεί για την 15η/2012 Δημόσια Ανοικτή-Τακτική

Συνεδρίαση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

την 25 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης στα 24 θέματα της ημερήσιας

διάταξης. Επιλέγουμε:
1. Aνάθεση σε εξωτερικό Τεχνικό Γραφείο για συνδρομή και πα-

ρακολούθηση των ενεργειών για την υπόθεση της Μ.Ε.Ε.Κ.Β.

7.Προγραμματισμός προσλήψεων..

11. Καθορισμός συνδρομών και τελών δημοτών-κατοίκων του

Δήμου 3Β, των κατοίκων εκτός ορίων του Δήμου, καθώς και της

συνδρομής ομάδων συλλόγων και λοιπών φορέων στα προ-

γράμματα χώρων του Ο.Α.Π.Π.Α.

12.- Κριτήρια επιβολής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

13. Υπολογισμός πλασματικού εμβαδού Ξενοδοχείων εποχικής λει-

τουργίας, Δημ. Τελών- Δημ. Φόρων στους λογαριασμούς ΔΕΗ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί ο Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Πανόραμα Βούλας, την Τετάρτη 4 Ιουλίου στην

αίθουσα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στις 7μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί η Γ.Σ. στον

ίδιο χώρο την ίδια ώρα στις 18 Ιουλίου.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη απο-

φάσεων σε θέματα που αφορούν το Εντευκτήριο του

Σωματείου πλατ. Αλσους».

Ποσοστά στην Ανατολική Αττική κομμάτων και εδρών

Ελαβαν στο γενικό σύνολο:

Ν.Δ.  έδρες 129 29,66%

ΠΑΣΟΚ έδρες 33 12,28% 

Τα δύο αυτά κόμματα δίνουν σύνολικά 162 έδρες και

41,94% ποσοστό.

Αν προσθέσουμε και τη ΔΗΜΑΡ γίνονται 179 έδρες.

Οι αντιμνημονιακοί ψήφοι είναι 57%

Εκτός Βουλής

Τρανταχτά ονόματα μένουν εκτός Βουλής από όλες τις

περιφέρειες της Ελλάδας, όπως ο πρώην γραμματέας του

ΠΑΣΟΚ Μιχ. Καρχιμάκης (Λασίδι), η Φώφη Γεννηματά

(επικρατείας), ο Πάρις Κουκουλόπουλος (Κοζάνη).

Την έδρα της Γεννηματά κέρδισε ο Θανάσης Παφίλης του

ΚΚΕ (θετική εξέλιξη αξιοκρατικά).
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Από το Λαύριο στην

Καμάριζα και από την

Καμάριζα στην Παλαιά

Φώκαια η φωτιά κατέ-

καψε δάση και σπίτια

Μεσημέρι  Σαββάτου 16 Ιουνίου, παραμονή των

εθνικών εκλογών, μεγάλη πυρκαγιά στο Λαύριο

(Καμάριζα). Τι σύμπτωση! εκλογές και φωτιά μαζί!

Μια τεράστια έκταση πευκοδάσους έγινε στάχτη.

Πευκοδάσος που έχει αναγεννηθεί ήδη 2 φορές.

Νύχτωσε και ο κόσμος της Καμάριζας ήταν ξάγρυ-

πνος στους δρόμους να βλέπουν τις φλόγες να

πλησιάζουν αχόρταγα και απειλητικά.

Το δρόμο της φωτιάς καθοδηγούσε και ο αέρας που

φύσαγε δαιμονισμένα.

Οι πυροσβέστες, οι ομάδες εθελοντών και οι ιπτά-

μενοι έδιναν ηρωϊκή μάχη. 

Οι κομμάντος της πυροσβεστικής εκινούντο με μη-

χανές μέσα στις αντιπυρικές ζώνες δίπλα στις φλό-

γες. Τα οχήματα πυρόσβεσης και οι υδροφόρες

ασταμάτητα ανεφοδιάζονταν. 

Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες της Καμάριζας,

γιατί η φωτιά είχε ήδη σκαρφαλώσει το βουνό  και

άρχισε να κατηφορίζει προς τη θάλασσα στην Παλ.

Φώκαια -  έδωσαν την ψυχή τους.

Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα και την επομένη το

πρωί. Κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πρά-

σινο, 25 κατοικίες, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα. 

Τεράστια επιτυχία σημεί-

ωσε η εκδήλωση για τον

Οδυσσέα Ελύτη, που

έγινε στο Τρίτο Δημοτικό

Βούλας.  Συμμετείχαν ο

Κώστας Μακεδόνας, η

χορωδία του σχολείου

"Viva Voce" και η ορχή-

στρα "Μουσικές Περιπλα-

νήσεις".  Μέσα στην

αίθουσα έγινε το αδιαχώ-

ρητο, ενώ πολύς κόσμος

παρέμεινε στο προαύλιο

του σχολείου.

Η χορωδία "Viva Voce",

μετά το πρώτο βραβείο

στον Πανελλήνιο διαγω-

νισμό της Χορωδίας & Ορχήστρας Νέων, μάγεψε για μία ακόμα φορά κάτω από τις οδηγίες του δασκάλου

Θοδωρή Κωνσταντόπουλου.

Ενθουσίασε ο Μακεδόνας στο 3ο Δημοτικό Βούλας

Παιδικές χαρές παγίδες στα 3Β
Εδώ και πολλούς μήνες τα πάρκα, οι πλατείες και οι

παιδικές χαρές στα 3Β έχουν δεχθεί απίστευτη εγ-

κατάλειψη. Τεράστιοι όγκοι απορριμάτων μένουν

ακούνητοι στο ίδιο σημείο· μικρές χωματερές...

Τίποτα δεν επισκευάζεται, τίποτα δεν αντικαθίσταται,

τίποτα δεν καθαρίζεται.

Για να ακριβολογήσω τον τελευταία εβδομάδα, εί-

δαμε συνεργεία καθαρισμού στις πλατείες και κάτι

άρχισε να αχνοφαίνεται στην καθαριότητα. Ας ελπί-

σουμε ότι θα συνεχιστεί και θα καθαρίσει η πόλη,

γιατί έχει φτάσει στο έσχατο...

Οσο για τους κάδους δεν πιστεύω να έχουν πλυθεί εδώ

και χρόνο τουλάχιστον! Περιττό να το περιγράψω...

Απίστευτες παγίδες για τους μικρούς επισκέπτες της παιδικής χαράς στην πλατεία Ελευθερίας

στη Βούλα.

Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο ταπέτο που στρώθηκε για να προστατεύει τα παιδιά, έχει γίνει

θανάσιμη παγίδα. Ξεχειλωμένο από τους αρμούς με κενά παγίδες, και από κάτω το τσιμέντο. Και

να σκεφθεί κανείς ότι αυτή η Παιδική χαρά έχει πολύ πρόσφατα αναπλαστεί, με αλλαγές στα παι-

δικά όργανα και με τον τάπητα που στρώθηκε πάνω από πλάκα τσιμέντου.
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Μουσική βραδιά

Η «ΔΡΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» για την υποστήριξη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟ-

ΣΜΟΥ  και με τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ - ΔΙΑΒΑΣΗ  διοργα-

νώνει μιά μουσική γιορτή χαράς, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης

τη Δευτέρα 25 Ιουνίου , στις 9μμ., στο ανοικτό θέατρο άλσους

Βείκου, Γαλάτσι, που σκοπό έχει τη συγκέντρωση τυποποι-

ημένων τροφίμων, έναντι εισιτηρίου, που θα προσφερθούν

στους Γιατρούς του Κόσμου για την ανακούφιση των οικογε-

νειών που περιθάλπουν.

Οι Γιατροί του Κόσμου ζητούν τα παρακάτω τρόφιμα προκει-

μένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Ανοιχτών Πολυια-

τρείων σε Αθήνα και Πέραμα:

• Γάλα  • Όσπρια • Ζυμαρικά • Λάδι  • Ρύζι • Ζάχαρη

• Αλεύρι • Πελτές ντομάτας  • γάλα σε σκόνη

•κρέμες παιδικές σε σκόνη • φρυγανιές

ΔΡΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ   ΚΑΙ ΤΗΝ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

Ήρας 16 Γαλάτσι -  Τηλ.  Fax 210 22 22 839

6977268371  -6976157807

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής

Επιχείρηση διοργανώνουν ένα διήμερο

εκδηλώσεων αφιερωμένο στους νέους

της πόλης σηματοδοτώντας τη λήξη

της σχολικής χρονιάς και την έναρξη

των καλοκαιρινών διακοπών.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν

23 και 24 Ιουνίου και αποτελούνται

από rock συναυλίες, εκθέσεις, hap-

penings και επιδείξεις.

Σάββατο 23/6
Parking Κολυμβητηρίου & Θερινός Κινημα-

τογράφος

17.30 έως 21.00 – Δρώμενα (Parking Κο-

λυμβητηρίου)

Bungee Trampoline - Water Ball Energy

Η νέα τρέλα στο νερό. Μια διαφανής

μπάλα από PVC πάνω στο νερό και εσείς

μέσα. Απίθανη διασκέδαση και ούτε καν

βρέχεσαι!

Μπείτε μέσα, με απόλυτη ασφάλεια, και

γυρίστε τη φουσκωτή ρόδα όσο πιο γρή-

γορα μπορείτε πάνω στο νερό! Περιλαμ-

βάνονται έμπειροι χειριστές, για την

ασφαλή χρήση τους.

2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα- Κολυμ-

βητήριο 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ BMX -  με τις ομάδες επαγγελ-

ματιών αναβατών από τους διακεκριμέ-

νους στο είδος: Γιάννης Μαναράς,

Παναγιώτης Μαναράς, Σπύρος Τηνιακός,

Χάρης Τηνιακός, Γιάννης Σαπουνάς, Μη-

χάλης Πότερ, κ.α. 

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

JUGGLING – STREET GAMES 

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ 

FIRE SHOW

FACE PAINTING 

TATTOO.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

21.00 - Νεανική Συναυλία (Θερινός Κινη-

ματογράφος)

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

DRUMS ENSEMBLE, GROOVING MON-

DAYS, TOUCH, DREAMS TO LET, PROJ-

ECT ZEROED, κα.

Κυριακή 24/6 – Parking Κολυμβητηρίου &

Θερινός Κινηματογράφος

17.30 – Δρώμενα (Parking Κολυμβητηρίου)

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

FIRE SHOW

JUGGLING – STREET GAMES 

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ 

FACE PAINTING 

TATTOO.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΘΕΑ «ΔΙΑΒΑΣΗ»

21.00 – Συναυλία  15 50 & ΠΑΝΟ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ. Ανοίγουν οι  NO ENTRY

Θερινός Κινηματογράφος

Γαργηττού & Μιλτιάδου

Στο δρόμο της περσινής επιτυχημένης

νέας πορείας, των καθιερωμένων και

επιτυχημένων πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων «Σφήττεια», οι διοργανωτές του

Δήμου Κρωπίας, (Νομικό Πρόσωπο

«Σφηττός»,  οι  καλλιτέχνες, οι σύλ-

λογοι και  άλλοι συμμετέχοντες κοι-

νωνικοί και ιδιωτικοί φορείς) χωρίζουν

τα Σφήττεια σε δύο περιόδους με αν-

τίστοιχες θεματικές: 

Η πρώτη περίοδος αρχίζει την Κυ-

ριακή 1 Ιουλίου και τελειώνει την Κυ-

ριακή 15 Ιουλίου και περιλαμβάνει την

θεματική της Τέχνης: Θέατρο, Οπερα

(Εθνική Λυρική Σκηνή), βυζαντινές και

παραδοσιακές χορωδίες, μουσικές συ-

ναυλίες, εκθέσεις,  ζωγραφικής, οινο-

ποιών και τοπικών παραγωγών

συνθέτουν μια  ενδιαφέρουσα πολιτι-

στική «περιήγηση». 

Η δεύτερη περίοδος των Σφηττείων

αρχίζει την Κυριακή 26 Αυγούστου με

το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου

στον Καρελλά και τελειώνει την Πα-

ρασκευή 7 Σεπτεμβρίου με το πανη-

γύρι στον Αγ. Δημήτριο Αλυκού Κο-

ρωπίου.

Τα έθιμα του Σιν Μελέτη, της γιορτής

της Μουσταλευριάς, της ποδηλατο-

δρομίας και της Εορτής του κρασιού

(Λήναια) μαζί με τις εκθέσεις παραδο-

σιακών κεντημάτων και τις μουσικές

βραδιές δημιουργούν ένα δυνατό πο-

λιτιστικό προϊόν. 

Η είσοδος στις  εκδηλώσεις είναι

ελεύθερη για το κοινό

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στον πίνακα 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2012 στην ΠΑΛΛΗΝΗ

«bsafeonline: Μαθαίνουμε
να χρησιμοποιούμε με

ασφάλεια το Διαδίκτυο»  

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Ρα-

φήνας – Πικερμίου, οργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με

θέμα: «bsafeonline: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε με ασφά-

λεια το Διαδίκτυο», οργανώνεται για τις 28 Ιουνίου, 6.30μ.μ.,

στο Ξενοδοχείο Αύρα, στο Λιμάνι της Ραφήνας.

Δηλώσεις συμμετοχής: 210-3576046 και 6944831880.

«Προγράμματα Αγωγής Υγείας»  

Στις 27 Ιουνίου, διοργανώνεται, από τη Δ/νση Δ/θμιας

Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, Εκδήλωση Τελικής Παρου-

σίασης των Σχολικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Η Παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Πειραματικό

Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο Παλλήνης, Ώρα: 10.00 – 14.00.

Δηλώσεις συμμετοχής. 210-3576046 και 6944831880.

“ΚΑΤΙ… ΠΑΙΖΕΙ” στον ΠΕΙΡΑΙΑ!

Το  Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία

(ΠΕΚ/ΑμεΑ) επιστρέφει δυναμικά και διοργανώνει το 1ο

Φεστιβάλ Ενημέρωσης & Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

για την Αναπηρία “ΚΑΤΙ… ΠΑΙΖΕΙ”, το μεγαλύτερο ίσως

event του καλοκαιριού!

Την Παρασκευή 29 (ώρες 17:00-22:00)  και το Σάββατο

30 Ιουνίου (ώρες 10:00-22:00), στο κέντρο του Πειραιά,

στην πλατεία Κοραή, δημιουργείται από το ΠΕΚ/ΑμεΑ, με

την υποστήριξη του Βρετανικού Παν/μίου University of

Plymouth και υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, ένα

πάρκο δημιουργικού παιχνιδιού  κατά των προκαταλή-

ψεων για τα άτομα με νοητική υστέρηση. 

Παίζουμε παιχνίδια, παλιά και αγαπημένα, και απευθυνό-

μαστε σε άτομα κάθε ηλικίας και νοητικού επιπέδου!

Την εκδήλωση στηρίζουν αφιλοκερδώς  πολλοί και μεγά-

λοι καλλιτέχνες.

«Σφήττεια 2012 - Τέχνη και Παράδοση»  



Μουσική βραδιά με έντεχνο,

λαϊκό, στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας

Η Θεατρική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου Βούλας

έχει προγραμαμτίσει Βραδυά Μουσικής, με έντε-

χνο, λαικό και hip hop, που θα γίνει στο Πανόραμα

Βούλας (πλατεία Αγ.Νεκταρίου ) στις 26 Ιουνίου

και ώρα 21.00.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

του Δήμου 3Β
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από Πόντο, Κρήτη και

Θράκη, στο θέατρο Βέμπο, Σάββατο 23 Ιουνίου στις 9μ.μ.

Οι φίλοι μας τα παιδιά 

του ΚΑΑΠΑΑ (ΠΙΚΠΑ)
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 8μ.μ. στο θέατρο Βέμπο, θα

δοθεί η παράσταση “Η χώρα του τίποτα” από τη θεατρική

ομάδα του ΚΑΑΠΑΑ (ΠΙΚΠΑ). Θα τραγουδήσει η Παιδική

χορωδία του 2ου Δημοτικού Βούλας “Vive Voce” και η

Παιδική Χορωδία του Λαυρίου “Animus”.

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
Το Σάββατο, 30 Ιουνίου, ώρα 21:00 θα δοθεί Μουσική πα-

ράσταση "Ο ποιητής συναντά τον στιχουργό", αφιέρωμα

στο Νίκο Γκάτσο, στο θέατρο Βέμπο.

“Το μεγάλο μας Τσίρκο” 
Την Κυριακή 1η Ιουλίου, στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”

θα δοθεί η παράσταση “Το μεγάλο μας Τσίρκο” από την

θεατρική ομάδα του 1ου Λυκείου Βούλας.

Άσκηση του νου 
μέσω της τέχνης

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού σε συ-

νεργασία με το Εικαστικό Εργαστήρι Αγγελικής

Τσεβά. σας καλούν το Σάββατο 30-6, ώρα 19.30 να

γνωρίσετε τις εικαστικές δημιουργίες από το ειδικό

σεμινάριο Άσκηση του νου μέσω της τέχνης, που

δίδαξε η Εικαστικός Καλλιτέχνης Αγγελική Τσεβά.

Συμμετέχουν: Κυριακού Ευαγγελία, Παπαμιχάλη

Άννα, Μπούκου Σωτηρία, Αγοραστάκη Μερόπη,

Φιωτάκη Ηλέκτρα, Καραμπάτσου Ανθη,

Ελευθερίου Σίσσυ, Αναγνώστου Μαίρη  

Ακολουθεί Δεξίωση και Μουσική Βραδιά από το

συγκρότημα Pink Elephant.

Διεύθυνση: Είσοδος Αλθέα, Αλκυονίδων 21 Αγία

Μαρίνα Κορωπίου (36ο χλμ) 

ΕΒΔΟΜΗ 23  IOYNIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Neuköllner Oper

Οι όπερες των ζητιάνων

Yasou Aida!
29-30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου, 21:00 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

Πειραιώς 202 Ταύρος

Η παράσταση που «εκτόξευσε την Αΐντα στο 2012» και ενθου-
σίασε τον διεθνή Τύπο στην πρεμιέρα της στο Βερολίνο «κάνει
στάση» στο Φεστιβάλ Αθηνών. Η μουσική προσαρμογή και η με-
τάπλαση της δραματουργίας της κλασικής όπερας του Βέρντι
φέρνουν την Αΐντα στη σύγχρονη εποχή ως νεαρή Ελληνίδα
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η ελληνογερμανική αυτή «συνάντηση φιλίας» εξερευνά τα νεο-
αποικιακά στερεότυπα που ανθούν στην Ευρώπη της κρίσης, θο-
λώνοντας με παραδειγματικά μεταμοντέρνο τρόπο τα όρια
ανάμεσα σε σύνθεση και εκτέλεση, τραγωδία και φάρσα, κλασικό
και σύγχρονο μουσικό θέατρο.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤHN ΠΙΚΡΟ-

ΔΑΦΝΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΔΕΜ

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 9μ.μ. οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ

ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλασία

στην παραλία Εδεμ.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα και θα  ακολουθήσουμε την παραλιακή λεω-

φόρο και θα φθάσουν στο ρέμα της Πικροδάφνης και πα-

ραλία του Εδεμ, όπου Εδώ θα κάνουν στάση για ποτάκι

και όσοι θέλουν κολύμπι..

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 1,5 ώρες  με

την επιστροφή χωρίς τη στάση

Υπεύθυνη ενημέρωσης: Λήδα Βασιλειάδου 6937513934

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ &

ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΖΙΑ

Το πανέμορφο νησί της Κέας  θα έχουν την ευκαιρία να

περιηγηθούν και να απολαύσουν με πεζοπορία σε παρα-

δοσιακά καλντερίμια και φυσιολατρικά μονοπάτια, με ξε-

νάγηση στα ιστορικά μνημεία και μπάνιο  στον ήρεμο και

πεντακάθαρο όρμο του Οτζιά, την Κυριακή 1η Ιουλίου.

8πμ  Συνάντηση στο λιμάνι του Λαυρίου. (Όσοι έλθουν

με λεωφορείο ξεκινάει στις 6.15πμ από το Πεδίο του

Άρεως- Τηλ ΚΤΕΛ 2108808080 και 2108808117)                           

8.30 πμ Αναχώρηση για Κορησσία (λιμάνι Τζιάς)

Πεζοπορίες, περιηγήσεις, κολύμπι και...

7 μμ Αναχώρηση για Λαύριο

Για συμμετοχή:  Μαρία Κορομηλά 2108991145  και

6940308757           Εmail ena.drasi@gmail.com 

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη
Σάββατο 23 Ιουνίου

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
(Πανός & Πλαπούτα)

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” καλεί στην

θεσμοθετημένη εκδήλωση παράδοσης, “Του Αη-

Γιάννη του Προδρόμου”, που γίνεται στον προαύλιο

χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (Πανός

& Πλαπούτα) με φωτιές, μεζέ, κρασί και χορό όσο

αντέξουν.

Πληροφορίες τηλ. 6946465294 (Γ. Βικελή) &

6937730962 (Εφη Γαβριλάκη).

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Ο Εξωρ. - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα-Λαγονη-

σίου”, προσκαλεί τα μέλη και τους  φίλους  του στο χορό

που  θα γίνει  το  Σάββατο 30  Ιουνίου και  ώρα  9.00 μ.μ.

στο "TENNIS CLUB"  της Σαρωνίδας   (22910 60757)  για

να λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και διασκέδασης με πλούσιο

μπουφέ, χορό και άφθονα ποτά.

Τιμή πρόσκλησης 20€ (ποτά, μπύρες, αναψυκτικά ελεύθερα).

Προσκλήσεις διατίθενται από το Γραφείο του Συλλόγου

και από τα μέλη: Μυρσίνη Καδόγλου τηλ.  2291025949,

Ιωάννα Σουρβατζή τηλ. 2291070079 και Λίλλια Κόλλια

τηλ.  6945328606.   

Πλιάτσικας - Ζουγανέλη στην Κερατέα
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Ελεονώρα Ζουγανέλη,  το

Σάββατο 14 Ιουλίου, ώρα  21:30, θα βρεθούν στο Στάδιο

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας δισκογραφικά και συναυλιακά, έχει

δώσει το δικό του προσωπικό στίγμα. Χρυσοί και πλατινέ-

νιοι δίσκοι και σειρά sold out συναυλιών στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη,

έχει κάνει πλατινένιες

πωλήσεις και στα τρία

προσωπικά album της και

sold out συναυλίες σε όλη

την Ελλάδα και την

Κύπρο. 

Εισιτήριο 13 ευρώ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

- Κερατέα: DIVERSO , BREEZE, Δημοτικό Κατάστημα

- ΛΑΥΡΙΟ:  Flοcafe, Remezzo,Δημοτικό Κατάστημα, NΠΔΔ

«Θορικός»

- ΚΑΛΥΒΙΑ: 1920 cafe

-Σε όλα τα σταθμαρχεία  ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2012 

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης “ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” κάτω

από τις συνθήκες της δυσχερούς οικονομικής κρίσης

που πλήττει μεταξύ όλων μας κυρίως τις ευπαθείς κοι-

νωνικές ομάδες, (χαμηλόμισθοι - χαμηλοσυνταξιούχοι

- άνεργοι- πολύτεκνοι), έχει συστήσει ομάδα αλληλέγ-

γυης υποστήριξης, αποτελούμενη από Λογιστή A’

Tάξης & συνεργατών, η οποία αναλαμβάνει δωρεάν

την  συμπλήρωση των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων

σε άτομα, που αδυνατούν να καλύψουν αυτήν την ανα-

γκαία δαπάνη.
Δεν συμπληρώνονται Δηλώσεις επιτηδευματιών & Ε9.

Περισσότερα επικοινωνήστε με την  εθελόντρια του Δι-

κτύου Ρένα Αλεξούδη, στο τηλ 6945468303

Εκμίσθωση κυλικείου

πλαζ Αυλακιού

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου, έχοντας δε-

χτεί πληθώρα ερωτημάτων από πολλούς ενδιαφερομέ-

νους, ενημερώνει, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα

(περίπου σε 20 – 25 ημέρες), θα γίνει  δημοσιοποίηση των

όρων του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού,

για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Δημοτικής Πλαζ

Αυλακίου - Πόρτο Ράφτη, για τις θερινές περιόδους των

ετών 2013-2014-2015.

Με τα σημερινά χρονικά δεδομένα, ο σχετικός Διαγωνι-

σμός θα λάβει χώρα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιου-

λίου 2012 ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τη διαδικασία δημοσιότη-

τας που προβλέπει ο Νόμος, θα μπορούν να γνωρίζουν

πληροφορίες και από τον ιστότοπο του Δήμου Μαρκο-

πούλου, ή από την Γραμματέα του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου  Μαρία Ορφανού), τηλ. 22990-20156.

Μέτρα προστασίας

από τα κουνούπια

Τα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια,

έχουν μπει πλέον στην καθημερινή ατζέντα της δη-

μόσιας υγείας στη χώρα. 

Συγκεκριμένα, την τελευταία διετία (2010-2011),

υπήρξαν στην Ελλάδα κρούσματα λοιμώξεων από

τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, που

μεταδίδονται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμέ-

νων κουνουπιών.

Αυτήν την περίοδο, βρι-

σκόμαστε σε αναμονή

της ολοκλήρωσης του

Διεθνούς Ανοικτού Μει-

οδοτικού Διαγωνισμού,

με θέμα «Καταπολέ-

μηση Κουνουπιών Περι-

φέρειας Αττικής». Ο ανάδοχος του έργου, θα

αναλάβει τους ψεκασμούς, στις περιοχές που

έχουν οριστεί.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, στην προσπάθεια για έγ-

καιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, παραθέ-

τει πληροφορίες και συμβουλές, αλλά και μέτρα

που βοηθούν στην προστασία από τα κουνούπια και

τις ασθένειες των οποίων είναι φορείς, έτσι όπως

έχουν προσδιορισθεί από το Κέντρο Ελέγχου και

Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

Αποφύγετε τα τσιμπήματα των κουνουπιών και μει-

ώστε τον πληθυσμό τους γύρω από το σπίτι, με:

� Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα,

όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο. 

� Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων, που καλύπτουν

όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά μανί-

κια και παντελόνια, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά

ρούχα).

� Συχνά λουτρά καθαριότητας, για την απομά-

κρυνση του ιδρώτα. 

� Χρήση κουνουπιέρας, κατά τη διάρκεια του

ύπνου.

� Αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες), στα ανοίγματα

του σπιτιού.

� Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.

� Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος, για το

φωτισμό εξωτερικών χώρων.

� Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα.

� Απομάκρυνση των στάσιμων νερών από λεκάνες,

βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και

άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρό-

σβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που

αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.

� Κούρεμα του γρασιδιού, των θάμνων και των

φυλλωσιών, όπου βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα

κουνούπια.

� Καθαρισμό των αγριόχορτων και της βλάστησης

από επιφανειακά νερά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, www.keelpno.gr, ή

καλέστε στο τηλέφωνο 210-5212054.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, από την έναρξη της αντι-

πυρικής περιόδου έχει ξεκινήσει

το πρόγραμμα καθαρισμού από

ξερά χόρτα των κοινοχρήστων

χώρων και πευκόφυτων εκτάσεων. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος

ζητήσαμε τη συμμετοχή όλων των

δημοτών στις δράσεις αντιπυρικής

προστασίας με στόχο να υπερα-

σπίσουμε τους πνεύμονες πρασί-

νου της περιοχής μας. 

Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες ή

εκμεταλλευτές οικοπέδων την

υποχρέωση τους  για τον καθαρι-

σμό και την απομάκρυνση των

ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλι-

κών. Αρκετοί ιδιοκτήτες ανταπο-

κρίθηκαν, υπάρχουν όμως ακόμη

οικόπεδα στα όρια του Δήμου που

δεν έχουν καθαριστεί. Παρακα-

λούμε όλους τους ιδιοκτήτες οικο-

πέδων να προχωρήσουν στον

άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων

από ξερά χόρτα και τυχόν εύφλε-

κτα υλικά, το συντομότερο δυ-

νατό, ώστε να ολοκληρωθούν οι

εργασίες πρόληψης.

Όλα αυτά τα χρόνια, η επιτυχής

προστασία του πρασίνου, επιτεύχ-

θηκε χάρη στη συνεργασία και τη

συνεχή επαγρύπνηση όλων των

δημοτών. Πιστεύουμε ότι η συμμε-

τοχή όλων μας είναι απαραίτητη

προϋπόθεση ώστε να καταφέ-

ρουμε για ακόμη μια χρονιά να

προστατεύσουμε αποτελεσματικά

το πράσινο της πόλης μας.

Ο εθελοντισμός και η ενεργή

συμμετοχή των δημοτών τόσο σε

επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επί-

πεδο φύλαξης είναι ιδιαίτερα

σημαντικοί παράγοντες για τη

διαφύλαξη του πολύτιμου

πρασίνου της πόλης μας.

Καθαρισμός των οικοπέδων από ξερά χόρτα

είναι η καλύτερη πρόληψη για φωτιά

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα

μας και η συνεχής αύξηση της ανερ-

γίας, φέρνει όλο και περισσότερους

συμπολίτες μας αντιμέτωπους με τη

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλει-

σμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Παλλήνης

στην προσπάθεια του να ανακουφίσει

τις καθημερινές ανάγκες των οικονο-

μικά αδύνατων δημοτών, μετά από

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, ίδρυσε το «Κοινωνικό

Παντοπωλείο» και το «Κοινωνικό Φαρ-

μακείο». 

Εκτός όμως από το δίκτυο των επιχει-

ρήσεων που προσφέρουν τρόφιμα και

είδη πρώτης ανάγκης, η βοήθεια όλων

μας είναι καθοριστικής σημασίας.  

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συ-

νεισφέρετε τρόφιμα, ρούχα και άλλα

είδη πρώτης ανάγκης καθώς και φάρ-

μακα τα οποία συγκεντρώνονται στο

Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης (Ιθά-

κης 12,  Γέρακας) από την κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου καθημερινά 9:00

- 13:00.

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πε-

ρισσότερα. Ας μην ξεχνάμε πως ανά

πάσα  στιγμή μπορεί και εμείς να βρε-

θούμε σε ανάλογη κατάσταση και να

χρειαζόμαστε βοήθεια.

Στην κατεύθυνση αυτή το Τοπικό Συμ-

βούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλ-

λήνης στη συνεδρίαση του της 31ης

Μαΐου αποφάσισε ομόφωνα να καλέ-

σει τους συμπολίτες μας στο πλαίσιο

της Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συ-

νεισφέρουν. 

Έτσι λοιπόν τρόφιμα μακράς διάρ-

κειας, ρούχα σε καλή κατάσταση και

φάρμακα θα συγκεντρώνονται επίσης

και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δη-

μοτικής Ενότητας Παλλήνης που βρί-

σκεται στην Οδό Φειδιππίδου 22 στην

Παλλήνη κάθε Σάββατο και Κυριακή

από τις 24/6/2012 έως τις 15/7/2012

και ώρες 10:00 με 13:00.

Κάλεσμα αλληλεγγύης από το Δήμο Παλλήνης
“Στηρίξτε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο”
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Η παράνομη λειτουργία τμή-

ματος της Λαϊκής Αγοράς

Μαρκοπούλου, στην Οδό

Αθηναϊκής Δημοκρατίας,

από την Παρασκευή 11

Μαΐου έως σήμερα, έχει δη-

μιουργήσει σοβαρό πρό-

βλημα στην ασφαλή

κυκλοφορία των οχημάτων,

αλλά και ένα μείζον ηθικό και

πολιτικό ζήτημα στον Δήμο

Μαρκοπούλου, σημειώνει ο

Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

γιατί ενώ άλλαξαν την χωρο-

θέτηση της λαϊκής αγοράς με

την υπ’ αρ.  215/2012 από-

φαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου για λόγους

επικινδυνότητας, αφού η

συγκεκριμένη χωροθέτηση

ήταν πάνω σε περιφερειακή

οδό ταχείας κυκλοφορίας, η

οποία αποτελεί τον κυριό-

τερο (και για πολλούς το μο-

ναδικό) κόμβο σύνδεσης, της

πόλης του Πόρτο Ράφτη με

την Αττική Οδό.

Επίσης, για τη συγκεκριμένη

οδό, υπάρχει η αρνητική ει-

σήγηση της Τροχαίας Κερα-

τέας, την οποία και έχει λάβει

υπόψη το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου, για τον καθο-

ρισμό της νέας θέσης της

Λαϊκής Αγοράς.

Η νέα χωροθέτηση της συγ-

κεκριμένης λαϊκής είναι στη

συμβολή των Οδών Ι. Πρίφτη

και Γ. Μεθενίτη, μπροστά

από τον «ΜΑΡΚΟ».

Την απόφαση αυτή έχουν

εγκρίνει και ο Οργανισμός

Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Πειραιώς.

Παρ’ όλα αυτά κάποιοι παρα-

γωγοί συνεχίζουν να πηγαί-

νουν στην παλιά θέση,

δημιουργώντας τεράστια

προβλήματα στην περιοχή με

κίνδυνο για τους διερχόμε-

νους.

Οπως σημειώνει ο δήμαρχος

Μαρκοπούλου Σωτήρης Με-

θενίτης,  «Η  κύρια αιτία, της

συνέχισης της παράνομης

αυτής πράξης, είναι η δυσκο-

λία που παρουσιάζεται στην

εφαρμογή της απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, αφού

είναι προφανές, ότι ο Δήμος

Μαρκοπούλου, ούτε έχει την

πρόθεση, αλλά ούτε και δια-

θέτει τα μέσα, για την απομά-

κρυνση των παραβατών, από

το οδόστρωμα της Οδού Αθη-

ναϊκής Δημοκρατίας! [...] 

Σημειώνει ότι απευθύνθηκε

στην Διεύθυνση της Αστυνο-

μίας Νοτιοανατολικής Αττι-

κής και τη Γενική Αστυνομική

Διεύθυνση Αττικής, στις 12

Ιουνίου, ζητώντας τη συν-

δρομή της αλλά δεν έχει

πάρει καμία απάντηση.

Η Δημοτική Αρχή, αφού ζη-

τάει συγνώμη από τους πολί-

τες, δηλώνει, ότι δεν θα

καταστεί όμηρος καμίας συν-

τεχνιακής ομάδας και θα συ-

νεχίσει τις προσπάθειες, για

την εφαρμογή των αποφά-

σεων, την τήρηση της νομιμό-

τητας και κυρίως, την

προστασία των πολιτών! 

«Είμαστε πεπεισμένοι, ότι το

ζήτημα θα λήξει άμεσα!», κα-

ταλήγει ο Δήμαρχος.  

«Ρύθμιση των οφειλών

υπερχρεωμένων φυσικών

προσώπων»
O Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την Μη Κυβερνη-

τική Οργάνωση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. οργανώνουν ενημερωτική

εκδήλωση με θέμα: «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεω-
μένων φυσικών προσώπων», τη Δευτέρα 9 Ιουλίου, Ωρα

19.00 μ.μ., στο Οινοποιείο Πέτρου, (Λεωφ. Μαραθώνος

117, Παλλήνη).

Εισηγητές : 

➢ Χριστοδούλου Μικαέλα, Δικηγόρος, Γραφείο Νομικής

Προστασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

➢ Τσιαφούτης Βίκτωρας, Δικηγόρος, Γραφείο Νομικής

Προστασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Σύγκλιση Δ.Σ. ζητάει 

ο Δ. Λουκάς 

στο Δήμο Λαυρεωτικής

για την πρόσφατη πυρκαγιά

Κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Λαυρεωτικής ζήτησε ο επικεφαλής της παράτα-

ξης “Δημοτική Καινοτομία”, Δημήτρης Λουκάς, με απο-

κλειστικό θέμα την πυρκαγιά της 16ης Ιουνίου, για την

οποία όπως σημειώνει στο αίτημά του «συντελέσθηκε μια
πρωτοφανής σε έκταση και μέγεθος καταστροφή, με σο-
βαρότατες περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές, αν-
θρωπιστικές συνέπειες».

Γράφει μεταξύ άλλων:

«Ο συνδυασμός “Δημοτική Καινοτομία” αναλαμβάνει την
πρωτοβουλία να ζητήσει τη σύγκληση κατεπείγουσας συ-
νεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα
την ενημέρωση, την αποτίμηση της καταστροφής, την
ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών,
την ενίσχυση του εθελοντισμού και της αυτοοργάνωσης
και τέλος την ανάληψη από κοινού με το Δήμο Σαρωνικού
δράσεων για την αντιμετώπιση αυτής της φυσικής κατα-
στροφής, που έπληξε εκτός από το Δήμο Λαυρεωτικής
και τον όμορο Δήμο».

Επιστρέφει ο εφιάλτης της Λέρου

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ανταποκρινόμενοι στις

εκκλήσεις των συναδέλφων Γιατρών από το Ψυχιατρείο

της Λέρου απέστειλαν άμεσα επισιτιστική βοήθεια στή-

νοντας μια γέφυρα ανθρωπιάς.

23 χρόνια μετά την «ντροπή» της Λέρου όπου οι απαρά-

δεκτες συνθήκες εγκλεισμού των ασθενών στην ψυχια-

τρική κλινική συγκλόνισαν την κοινή γνώμη σε

παγκόσμιο επίπεδο, οι εικόνες κάνουν και πάλι την εμ-

φάνιση τους.

Ετσι οι Γιατροί του Κόσμου, εγκαινιάζουν καμπάνια υπο-

στήριξης κάνοντας έκκληση στην ευαισθησία των Ελλή-

νων για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ειδών πρώτης

ανάγκης, όπως:

― Ρύζι ― Όσπρια ― Ζυμαρικά

Επίσης ζητούν οικονομική ενίσχυση για αγορά αντιβιοτικών,

αντιπυρετικών, αντιδιαρροϊκών φαρμάκων καθώς και ανα-

λώσιμων υλικών (γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες).

Alpha Bank: Αρ. Λογ/μού: 199-00-2002-002401 (IBAN:

GR0601401990199002002002401)

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ/μού: 141/29611217 (IBAN:

GR2701101410000014129611217) 

Μετά την κατάθεση σας, καλέστε στο 210 3213150 ώστε

να σας αποσταλεί η απόδειξη δωρεάς.

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (Visa, Mastercard, Diners)

Κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 3213150

Οι Γιατροί του Κόσμου, (Σαπφούς 12 Αθήνα TK. 10553 Τηλ: 210-

32.13.150 Fax: 210-32.13.850 ) σύμφωνα με τις αρχές τους και την

πάγια τακτική της Οργάνωσης, θα παραδώσουν οι ίδιοι το υλικό.

* Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν
μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνο-
λικά τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλαν-
δία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία
και Αργεντινή). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική
οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτε-
ρότητες της Ελλάδας.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αιτήσεις έως την  Τετάρτη 27 Ιουνίου 

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί όσους δημότες έχουν οικογε-

νειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ το φορολογικό έτος

2010 ή 2011 να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συμ-

μετάσχουν στο Πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων

σε απόρους» του ΟΠΕΚΕΠΕ. (Οργανισμός Πληρωμών και

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και

Εγγυήσεων). Τα τρόφιμα θα διανεμηθούν σύμφωνα με

την περσινή εμπειρία, στο τέλος του χρόνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δημαρχείο έως και την

Τετάρτη 27 Ιουνίου στο (3ο Όροφος, Γραφείο Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι: 

1.  Αίτηση 

2.  Φωτοτυπία ταυτότητας

3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικού έτους 2010 ή 2011

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Επισημαίνεται ότι το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50%

στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυ-

σίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης

ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα (12.000) νοείται το φο-

ρολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσό-

μενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. 

Πληροφορίες  210-662 23 24 εσωτ.115 και 129 ή 800 11

34 600 (Γραφείο Δημότη).

Διαγωνισμός φωτογραφίας
"Ο Δήμος Ωρωπού που αγαπάμε"

Ο Δήμος Ωρωπού, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας

με θέμα "Ο Δήμος Ωρωπού που αγαπάμε". Σκοπός του δια-

γωνισμού είναι μέσα από τις φωτογραφίες ερασιτεχνών κι

επαγγελματιών φωτογράφων, να αναδειχθεί η ομορφιά

του φυσικού τοπίου, της ιστορικής φυσιογνωμίας και της

κοινωνικής δραστηριότητας του Δήμου.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τις φωτογρα-

φίες τους ηλεκτρονικά στην info@oropos.gov.gr  (με την

ένδειξη: "για τον διαγωνισμό φωτογραφίας) ΚΑΙ ταχυ-

δρομικά στο Γραφείο Τύπου, σε κλειστό φάκελλο με την

ίδια ένδειξη: “για τον διαγωνισμό φωτογραφίας”, στην δι-

εύθυνση: Δημαρχείο Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50, 19015,

Σκάλα Ωρωπού, 1ος όροφος. 

Ο διαγωνισμός είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 15 Ιου-

νίου έως την Παρασκευή 24 Αυγούστου. Μετά το πέρας

της καταληκτικής ημερομηνίας (σφραγίδα ταχυδρομείου)

καμμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Λεπτομέρειες στο www.oropos.gov.gr 

Παρά την αλλαγή χωροθέτησης 

λαϊκής αγοράς στο Δήμο Μαρκοπούλου 
οι παραγωγοί συνεχίζουν να στήνουν πάγκους!
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"Είναι απαραίτητο να παραδώσουν μέρος της εθνικής

κυριαρχίας και να δώσουν περισσότερες εξουσίες

στους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς", είπε η Γερμανίδα

Καγκελάριος Angela Merkel.

Ανέφερε δε πως η Γερμανία δεν αλλάξει τη στάση της

απέναντι στα ευρωομόλογα και κάλεσε τα κράτη-μέλη

της Ευρωζώνης να παραδώσουν μέρος της εθνικής

τους κυριαρχίας υπέρ των ευρωπαϊκών οργανισμών.

Μετεκλογικά...

Αλήθεια ποιος κέρδισε τις εκλογές στην Ελλάδα;

Μα φυσικά η Γερμανία!

«Η λυπηρή αλήθεια είναι ότι οι Ελληνες που μέχρι χθες

ξεσηκώνονταν με απελπισμένη περηφάνεια κατά της

Ευρωπαϊκής Επιβολής της λιτότητας, ξυπνούν σήμερα

ως ζητιάνοι»

Frankfurter Rundschau

«Το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας επικρά-

τησε στις εκλογές της Κυριακής και έχει πλέον την ευ-

καιρία να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού που θα

προσπαθήσει να συμμορφωθεί με τους όρους που προ-

βλέπει η συμφωνία διάσωσης της οικονομίας και να

διασφαλίσει τη θέση της χώρας στην Ευρωζώνη».

Washington Post

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Η επιστήμη του  σωστού πολιτικού χρει-
άζεται άγρυπνη προσήλωση  στην ιδέα του
αγαθού,  γι΄αυτό  και  θεωρείται υπερτάτη».   

Γοργίας

Στο “πράττειν Πολιτικά”  του Αριστοτέλη

γνωρίσαμε τα βασικότερα είδη των πολι-

τευμάτων με την κατάληξη, ότι η δημοκρα-

τία μπορεί μεν να μην κατέχει τη θέση του

αρίστου, αλλά όμως καταγράφεται και ομο-

λογείται, σαν το καλύτερο εξ όλων, με όλες

τις ενστάσεις και τα προβλήματά  που πα-

ρουσιάζει. Αναφερόμαστε πάντοτε  στη δη-

μοκρατία, όπου  η “Ελευθερία” πρυτανεύει

και κυριαρχεί η ισότητα των πολιτών απέ-

ναντι του δικαίου. Η ελευθερία αυτή, όταν

απονέμεται με κανόνες ισότητας, επιτρέπει

αλλά και επιβάλει στον άρχοντα να άρχει

εναλλάξ  και στον αρχόμενο, κάτω από τις

νόμιμες προϋποθέσεις,  να γίνεται άρχων. 

Από την άλλη μεριά στη δημοκρατία, πάντα

κατά τον Άριστοτέλη,  ο πολιτικός άρχων

πρέπει μεν  να φέρει  το κύρος της γνώσης,

αλλά όχι μόνο αυτό. Επιβάλλεται να ενυ-

πάρχει   η εμπειρία  και η φρόνηση σαν την

μεγαλύτερη  και βασικότερη  προϋπόθεση.

Η φρόνηση   θα  παρέχει  την ικανότητα  της

επ΄ αγαθώ και μόνον του συνόλου, διπλω-

ματικής ευελιξίας. Όσον  δε αφορά την ανα-

γκαία εμπειρική γνώση, ο πολιτικός  καλόν

είναι   να την αποκτά,  όχι τόσο από τη (θε-

ωρητική) μάθηση, αλλά κυρίως από τη

σκληρή βίωση. Μόνο αν έχει βιώσει  τα επι-

μέρους προβλήματα, θα μπορέσει  να επι-

λύσει το επικρεμάμενο  εκάστου των

επιμέρους. Με τη  γνώση μόνο του γενικού

προβλήματος δεν μπορεί να βρεί  καμμιά

λύση.

Οι πολιτικοί όταν συσκέπτονται,  πρέπει να

ξέρουν, πως οι αποφάσεις τους συναντιών-

ται με την ιστορία και αυτή θα τους κρίνει.   

Με την επιλογή του κατάλληλου πολιτεύ-

ματος, οι πολίτες επιλέγουν το πολίτευμα

που τους αρμόζει, και την ελευθερία που

αποφασίζουν να ζήσουν. 

Η ελευθερία την οποία διάλεξαν, πρέπει

κατ΄αρχήν  να διέπεται από τους κανόνες

του  δικαίου, που ρυθμίζει την ισότητα των

πολιτών. Εν ολίγοις  ο κάθε πολίτης πρέπει

να απολαμβάνει τα  ίσα δικαιώματα. Αλλά

καθώς  στην λειτουργία  των  δημοκρατικών

πολιτευμάτων  εκείνοι που αριθμητικά πλει-

οψηφούν είναι οι  φτωχοί, κατακρημνίζεται

η ισότητα του δικαίου στις νομοθετικές απο-

φάσεις.  

«Τις αν ουν είη ισότης ήν ομολογήσουσι αμ-
φότεροι», δηλαδή έτσι καταλήγουμε στο

συμπέρασμα, ότι και τα δύο μέρη πρέπει να

αποφασίσουν τι είδους ισότητα πολιτών

μέσα στο πολίτευμα θέλουν. Πρώτη απάν-

τηση είναι: η ισότητα που προκύπτει από

την αριθμητική  πλειοψηφία. Ποιά όμως  δη-

μοκρατική πλειοψηφία, όταν για την εναπο-

μένουσα μειοψηφούσα μερίδα, καταργείται

η ισότητα του δικαίου; Απάντηση ίσως και

να μην υπάρχει, γι’ αυτό και ο Αριστοτέλης

θυμοσοφικά παρακάμπτει τον σκόπελο απο-

φαινόμενος: «ζητούσι το ίσον και το δίκαιον
οι ήττους, οι δε κρατούντες ουδέν φροντί-
ζουν». 
Με άλλα λόγια, για την ισότητα και το δί-

καιο εκείνοι που φωνάζουν είναι μόνο οι

φτωχοί. Οι πλούσιοι και οι κρατούντες ου-

δόλως ενδιαφέρονται. Και εγώ συμπλη-

ρώνω: αυτοί  βεβαίως και δεν φωνασκούν

διαμαρτυρόμενοι, αφού  το  δίκαιον  το δικό

τους, το ιδιοτελές,  το αποκτούν δια της

σπάθης τους.    Όθεν  οι  κρατούντες, έχον-

τες  στα χέρια τους την απόλυτη εξουσία,

κινούνται και πράττουν κατά το δοκούν και

συμφέρον.  Φτάνουν μάλιστα ασυγκράτητοι

στο σημείο να εκδηλώνουν με τις ενέργειές

τους, κάθε τι κακό που επιμελώς μέχρι

τούδε  απέκρυπταν μέσα τους: «η γαρ εξου-
σία του πράττειν ό,τι αν  εθέλη τις ου δύνα-
ται φυλάττειν το εν εκάστω  των ανθρώπων
φαύλον». Περί του τοιούτου νομίζω δεν

χρειάζεται απόδειξη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του Αρι-

στοτέλη για τις γυναίκες. Στην Πολιτεία του

Πλάτωνα, ο  Σωκράτης αποδέχεται την κοι-

νοκτημοσύνη των γυναικών και των παι-

διών! Επόμενο λοιπόν είναι σε μια τέτοια

κοινωνία ο πατέρας να μη γνωρίζει το παιδί

του, το παιδί των πατέρα του και ο αδελφός

την αδελφή. Εδώ πάλι σαν συνέπεια οι σε-

ξουαλικές σχέσεις είναι τόσο μπερδεμένες

και η αιμομιξία εξικνείται στην κορύφωση.  

Αυτά τα πράγματα ο Αριστοτέλης τα απορ-

ρίπτει. Κάτι τέτοιο, ομολογεί, μπορεί να

συμβαίνει μόνο στη Λιβύη, όπου η κοινο-

κτημοσύνη των γυναικών και παιδιών, οδη-

γεί τον πολίτη να  παίρνει για δικό του, το

παιδί που νομίζει πως του μοιάζει.  

Ο Αριστοτέλης πιστεύει, ότι η οργανωμένη

ευτυχισμένη οικογένεια είναι η βάση της

κοινωνίας και του κράτους ολοκλήρου.

Αλλά συνεχίζει και πάλι αν γίνει αποδεκτή η

θέση του Σωκράτη, ανάμεσα στα χίλια κοινά

παιδιά, ο κάθε πολίτης επίδοξος πατέρας

θα θεωρούσε σαν δικό του το πιο έξυπνο και

χαρισματικό και  πιο επιτυχημένο από όλα

και θα απέρριπτε κάθε άλλο.

Εδώ παρακάτω κάνει  μια ασαφή διευκρίνιση,

προβαίνοντας σε μια εξαίρεση.  Κοινές, μας

λέγει δεν πειράζει να είναι  γυναίκες και  παι-

διά στους γεωργούς, όχι όμως και στους

κρατικούς φύλακες που συμμετέχουν στη

διακυβέρνηση της χώρας.  Και δίνει τη δική

του εξήγηση, ότι αν οι φύλακες έχουν  γυ-

ναίκες σε κοινή κτήση και χρήση, τότε απηλ-

λαγμένοι οικογενειακών  υποχρεώσεων θα

μπορούν, σαν αρχόμενοι πολίτες, πιο εύκολα

να επαναστατούν. Ασε πιά που υπάρχει ο κίν-

δυνος, αν  επικρατούσε   μια τέτοια κοινο-

κτημοσύνη, να  μπερδευτούν τα παιδιά

αλλοτρίων και τότε  θα επήρχετο  αιμομικτική

μόλυνση  και απώλεια της ταξικής και γενε-

τικής  καθαρότητας! 

Σε άλλο εδάφιο γίνεται γνωστή  η θέση του

Αριστοτέλη, που δίνει την  υπεροχή στον

άνδρα, ενώ τη γυναίκα την κατατάσσει  στα

εργαλεία παραγωγής, μαζί με τους δούλους

και τα βόδια, αλλά πάντως κατά παραχώ-

ρηση, της δίνει μεταξύ αυτών την πρώτη

σειρά. «Ό,τι μπορεί και προβλέπει και κινεί-
ται με τη διάνοια, είναι από τη φύση  του κυ-
ρίαρχο και δεσπόζον, ενώ το άλλο που
μπορεί να εκτελεί (σημ. εννοεί να τεκνο-

ποιεί) είναι εξουσιαζόμενο και από τη φύση
υπόδουλο…. Η φύση  έχει καθορίσει  τον
προορισμό της γυναίκας και του δούλου».
(Πολιτ.1251 α , 30). Η φύση λοιπόν έχει κα-

θορίσει τον προορισμό της γυναίκας και του

δούλου,  επειδή δε η φύση δημιουργεί τα

πλάσματα έτσι ώστε σαν  κάθε εργαλείο  θα

ήταν χρήσιμο αν χρησίμευε όχι για πολλά,

αλλά για ένα μόνο έργο. 

Στην παράγραφο 1269α, 15, πάλι  διαβάζω:

«Η άνεση των γυναικών βλάπτει τόσο τις
επιδιώξεις του πολιτεύματος, όσο και την
ευδαιμονία της πόλης. Η πολιτεία πρέπει να
νομοθετεί για τις γυναίκες και όχι μόνο για
τους άνδρες,  κανόνες εγκράτειας,  καθώς
τώρα οι γυναίκες, αφού  παραμένουν ανε-
ξέλεγκτες επιδίδονται στο άθλημα της κάθε
είδους ακολασίας και τρυφηλότητας.    (Άσε
πια, που  ιδιαίτερα στη Σπάρτη)  τα δύο πέμ-
πτα της γης  έφτασε να ανήκουν στις χήρες
των πολεμιστών, αφού   αυτή η κληρονομιά
έρχεται να ενσωματωθεί στις  μεγάλες προ-
ίκες τους»! (Πολιτ.  1270 α, 25)  

Νομίζω πολλά έγραψα για σήμερα και χωρίς

να το θέλω συμπορεύτηκα σε  ένα μισογυ-

νισμό, ενώ αυτός δεν εκφράζει τις θέσεις

μου.   (Και που να σας διάβαζα και τι γράφει

ο μισογύνης Στοβαίος). 

Για μένα η  γυναίκα και ιδιαίτερα όταν μάλι-

στα  συνδυάζει αρετή και σωφροσύνη, είναι

το καλύτερο και το ομορφότερο γέννημα

της φύσης, σαν μάνα  και σαν σύντροφος.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα: 

1) Αριστοτέλους: “Πολιτικά”, Εκδ. Κάκτος

2) Fr. Wolf: “Ο Αριστοτέλης και η Πολιτική”,   Εκδ. Καρ-

δαμίτσα

3) W. Kullman : “Η Πολιτική Σκέψη του Αριστοτέλη”, Εκδ.

ΜΙΕΤ

4) Αριστοτέλους: “Ηθικά Ευδήμεια’’ Εκδ. Γεωργιάδη 

Αριστοτέλους Πολιτικά (μέρος 4ο)

Κι εκείνη το ...χαβά της

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ –

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Στις εκλογές που έγιναν στις 10 Ιουνίου, προέκυψε το πα-

ρακάτω ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Πρόεδρος: Μανιάτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Καρπούζας Βσίλειος

Γενικός Γραμματέας: Ιακωβίδης Γεώργιος

Ταμίας: Στριμμένος Γεώργιος

Έφορος: Λαγκαδίτης Βασίλειος

Μέλη: Μαθιόπουλος Αλέξανδρος, Μυκονιάτη Δήμητρα

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί τους κατοίκους για τη συμμετοχή τους

στις εκλογές και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν. Υπόσχεται να

συνεχίσει τις προσπάθειές του, όπως έπραξε μέχρι τώρα, για την

επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

Τα τηλέφωνα του Συλλόγου είναι: Τηλ. & Fax: 210 8970533  -

Κιν.: 6977 341792 
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Γεώργιος Ιακωβίδης 
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Επαναποκτήσαμε επιτέλους κυβέρνηση καλών και υπά-

κουων φερέφωνων. Κι είχε μιά αγωνία ο κυρ Μπάμπης

ο γρουσούζης ο ραγιάς, που ψήφισε σταθερότητα για

τη σύνταξή του των 600 ευρώ κι αν τα εγγόνια του φύ-

γουν μετανάστες, χ.....ε εντελώς ο κυρ Μπάμπης. Κα-

ταλάγιασε και η αγωνία της κυρίας Στάη στη ΝΕΤ να

εξασφαλίσει τέτοια –ή τοιούτη- κυβέρνηση επί τη

αναγγελία των exit polls κι έπαψε και το ρίμελ της να

τρέμει.

Το έξωθεν ποθούμενο να παγιδευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε συγ-

κυβέρνηση υλοποιήσεως των μνημονίων και των δα-

νειακών συμβάσεων, θα παραμείνει τολμηρή ονείρωξη

της φράου Μέρκελ και των υπόλοιπων Ευρωπαίων και

Αμερικανών λοχαγών των «αγορών». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν

προτίθεται ν’ αυτοκτονήσει πολιτικά και η πατρότητα

της σχετικής πρότασης του Βενιζέλου ούτε δική του

είναι, ούτε εν αγνοία του Σαμαρά ανακοινώθηκε.

«Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης», «κυβέρνηση εθνικής

σωτηρίας», αχ, δάκρυσα! Τελικά ο Τζέφρυ Παπανδρέου

δημιούργησε επιπλέον των διατεταγμένων συνθηκών πα-

γιδεύσεως της Ελλάδος και μία μοναδική και ανυπέρ-

βλητη διεθνώς σχολή πολιτικής παπαρολογίας. Η οποία

συνοψίζεται στο τρίπτυχο: «Λέμε ότι είμαστε, πιστεύουμε

και κάνουμε, όλα αυτά που δεν είμαστε, δεν πιστεύουμε

και δεν κάνουμε». Εάν δεν είμασταν τόσο πολύ πονεμένοι

κι εξοργισμένοι, θα μπορούσαμε και να γελάσουμε, ακού-

γοντας τα πιονάκια της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης να

ομιλούν με συγκινητικά γουρλωμένους οφθαλμούς περί

Πατρίδος και Έθνους.

«Η Ιστορία είναι πόρνη», υποστηρίζει ο Καμπουράκης

στο βιβλίο του «Μιά σταγόνα Ιστορία». Άποψή του.

Αλλά θα συμφωνήσω ότι πολύ συχνά, αν όχι μόνιμα, η

Ιστορία γράφεται σε συνθήκες ροζ φωτισμού, πιότερο

στα κάθε λογής μπουντουάρ, παρά στα πεδία των

μαχών και των κοινωνικών αγώνων. Οι συμφωνίες Λον-

δίνου και Ζυρίχης που με ελληνική υπογραφή το 1960

έβαλαν την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Κύπρο,

υπεγράφησαν με την επίσειση μιάς φωτογραφίας τρα-

βηγμένης στο δάσος του Σέϊχ Σου επί γερμανικής Κα-

τοχής. Η κυβέρνηση Κωστάκη Καραμανλή παρέδωσε

την εξουσία στον Γιωργάκη Παπανδρέου με την επί-

σειση του dvd Ζαχόπουλου. Και οι επιστολές υποτα-

γής Σαμαρά και Βενιζέλου προς Μέρκελ

εξασφαλίστηκαν με την επίσειση φωτοτυπιών από το

σημειωματάριο Χριστοφοράκου.

Ένα 41% των Ελλήνων –και «ελληνοποιημένων» ψηφι-

σάντων- ψήφισε μνημονιακά πρακτορεία υπό το κράτος

της τεράστιας επίθεσης εκφοβισμού και ψευδοδιλημμά-

των που εξαπολύθηκε από το Βερολίνο και τις Βρυξέ-

λες και την υποστήριζαν λυσσαλέα τα ντόπια πολιτικά

και δημοσιογραφικά σούργελα. Ποσοστιαία ελάχιστοι

είναι σε αυτό το 41% οι έχοντες και κατέχοντες αετο-

νύχηδες. Η συντριπτική πλειονότητα των τραγικών

αυτών όντων είναι φουκαράδες, διαφόρων βαθμίδων

φουκαροσύνης, οικονομικής και διανοητικής. Ιδανικοί

αυτόχειρες και ραγιάδες, πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρ-

χουν. Σε αυτό το 41% των κατουρημένων δέον να προ-

στεθεί και το ήδη συγκυβερνόν 6% που έλαβε το

αριστερότυπο κόμμα, που ευαγγελίζεται μιά πλατωνική

ενόραση των Μνημονίων. Φαινομενικά κατά, με ένα ορ-

γισμένο, αποφασιστικό και κατάφωρα αριστερό «ε όχι
και χωρίς λιπαντικό βρε παιδιά».

Αυτό όμως το 29% και κάτι ψιλά που ίδρωσε για να

υφαρπάξει η Ν.Δ. του πάλαι ποτέ αντιμνημονιακού Αν-

τώνη Σαμαρά, συν το 12% του καταρρέοντος ΠΑ.ΣΟ.Κ,

με την τσοντούλα των γιαλαντζί αριστερών και αντι-

μνημονιακών του «νέου Καρατζαφέρη», είναι η οροφή,

είναι το μέγιστο των εκλογικών τους επιδόσεων. Διότι

από την επομένη της ορκωμοσίας της φιλο-μνημονια-

κής συγκόλησης, θ’ αρχίσουν να ψηφίζονται και να

εφαρμόζονται τα συμφωνημένα με τους δανειστές επι-

κυρίαρχους και θα γεμίσει η Ελλάδα θλιβερούς, αγα-

νακτισμένους «κοψοχέρηδες». Κι άσε τον Αντωνάκη

και τους ομοιοπαθείς του να παίρνουν το γνωστό σο-

βαρό υφάκι και να μιλάνε για ανάπτυξη, νέες θέσεις

εργασίας κι άλλα τέτοια παραμυθένια σε μία χώρα,

όπου η εξαθλιωμένη και μοιραίως βαίνουσα προς το

αθλιότερο αγοραστική δύναμη, δεν θα μπορέσει να

στηρίξει καμμία ανάπτυξη, ούτε κανείς ντόπιος ή ξένος

επενδυτής πρόκειται ν’ αποδειχθεί τόσο μακάκας για

να επενδύσει σε χώρα αναμενόμενη να εξεγερθεί, με

Φ.Π.Α. στο 23% και με πάνω από 200 φορολογικές με-

ταβολές στα τελευταία 10 χρόνια. Η «μπιτ παρά» εκ-

ποίηση του δημόσιου πλούτου δεν είναι επένδυση, όσο

κι αν προσπαθούν να μας τη σερβίρουν έτσι.

Ο δρόμος θα είναι μακρύς και κακοτράχαλος. Η εξέ-

γερση νομοτελειακά αναπόφευκτη. Απέναντι σε όσους

αισθάνονται υποχρεωμένοι να αντιδράσουν στη νέα Κα-

τοχή, στο ξεπούλημα και τον μαρασμό της Πατρίδας, δεν

βρίσκονται μόνο οι εγχώριοι εγκάθετοι των κατακτητών,

αλλά και οι παραιτημένοι, σκυφτοί,  μοιρολάτρες και μοι-

ροκλάφτες συμπατριώτες μας. Αυτοί που με μαζοχιστική

εμμονή μάς έκλεισαν και πάλι τον δρόμο της ελπίδας.

Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα αφυπνισθούν, όταν ο με-

γάλος δάσκαλος που λέγεται άδειο στομάχι τούς δα-

σκαλέψει διαφορετικά. Δεν αναμένω να τους

δασκαλέψει το μυαλό τους και η ψυχή τους. Ό,τι μυαλό

είχαν κι όποια ψυχή, το έδειξαν. Ο μισός σχεδόν πληθυ-

σμός της χώρας σε παθολογική κατάσταση προσιδιά-

ζουσα με το λεγόμενο «σύνδρομο της Στοκχόλμης»,

όρος προερχόμενος από περιστατικό ομηρίας και διε-

θνώς χρησιμοποιούμενος για να περιγράψει τη συναι-

σθηματική εξάρτηση των θυμάτων από τους θύτες τους.

Θα πω κάτι κι όσοι μπορούν ας το νοιώσουν. Προσευχη-

θείτε για δύναμη στον Κύριο των Δυνάμεων. Τον βρί-

ζουμε με άπειρους τρόπους τα τελευταία χρόνια, αλλά

μας αγαπά. Κι αν αναρωτηθείτε «πως είναι δυνατόν να
αγαπά εμάς;» και δεν σας καλύπτει η απάντηση ότι είναι

πανάγαθος, φιλεύσπλαχνος και ελεήμων, ίσως σας πεί-

σει η εκδοχή ότι έχει την ύψιστη αίσθηση χιούμορ.

Προσευχηθείτε, δεν είναι κακό
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥME ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

«Στα ΜΜΕ διαχέεται, χωρίς να διαψεύδεται, η πληροφορία ότι το

ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα στο πλαίσιο της προγραμματικής συμ-

φωνίας, να μην υπάρξουν εξεταστικές επιτροπές και διώξεις κατά

πολιτικών προσώπων που πήραν μέρος στις διαπραγματεύσεις

για τα Μνημόνια, την τελευταία διετία.

Σαμαράς και Βενιζέλος, αποφάσισαν να προστατέψουν και να

αθωώσουν τους εαυτούς τους, αλλά και όλους εκείνους που συ-

νυπέγραψαν στην οικονομική δολοφονία της Ελλάδας, με τα

Μνημόνια και τις επαχθείς και επονείδιστες Δανειακές Συμβά-

σεις.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προειδοποιούν ότι δεν αποδέχον-

ται άφεση αμαρτιών και εγκλημάτων κατά του ελληνικού λαού.

Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά και νομικά όπλα,

ώστε οι ένοχοι να οδηγηθούν ένας - ένας στη Δικαιοσύνη. 

Κανένας ατιμώρητος».

Συνολικά στην Ανατολική Αττική εκλέγονται

δώδεκα βουλευτές από τα έξη παρακάτω κόμ-

ματα.

Πρώτος ως κόμμα στην Ανατολική Αττική ήρθε

και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ με 30,19% και βγάζει τους

παρακάτω τρείς βουλευτές

Μητροπουλος Αλεξιος

Αθανασιου Αθανασιος (Νασος)

Πάντζας Γεώργιος

Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία έλαβε 26,45% και

βγάζει 4 βουλευτές:

Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

Μαρτίνου Γεωργία

Βλάχος Γεώργιος

Μπούρα Αθανάσιος

Τρίτο κόμμα στην Ανατ. Αττική ήρθε η Χρυσή

Αυγή με ποσοστό 9,96% και εκλέγει έναν βου-

λευτή τον Ηλία Κασιδιάρη

Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες έλαβαν 9,50% και βγά-

ζει 2 βουλευτές.

Παύλο Χαϊκάλη 

Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγενια

Το ΠΑΣΟΚ έφερε 7,70% και βγάζει μόνο την

Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη)

Η Δημοκρατική ΑΡΙΣΤΕΡΑ έφερε 5,62% και

βγάζει τον Βασίλη Οικονόμου και τέλος 

το ΚΚΕ έφερε 4,09% και βγάζει τον Ιωάννη

Γκιόκα

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η απόδραση του αιώνα
Το FBI ακόμα ψάχνει...

Δεν είμαι κομματικοποιημένη, άλλωστε όποιος συνεχίζει να ψηφίζει ποδοσφαι-

ρικά έχει “χάσει την μπάλα”. 

Θα αναφερθώ όμως στα δύο πρώην μεγάλα κόμματα που κατάφεραν να κυβερ-

νήσουν ξανά με ένα απόφθεγμα του Albert Einstein, (βλέπε στην παραπάνω φω-

τογραφία) που μπορεί να ειπώθηκε για μαθηματικά προβλήματα αλλά βρίσκει

απόλυτη εφαρμογή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας μας. 

Δεν χρειάζεται λοιπόν να σχολιάσω τίποτα παραπάνω σχετικά με το εκλογικό

αποτέλεσμα. Θα αφήσω των Αϊνστάιν να μιλήσει για μένα. 

Η ελευθερία έχει μεγάλο τί-

μημα, αλλά είναι τόσο σημαν-

τική για τον άνθρωπο όσο και

το φαγητό για να ζήσει.

Oι θρυλικοί κρατούμενοι

Frank Morris και τα αδέρφια

Clarence και John Anglin κα-

τάφεραν να αποδράσουν από

το Αλκατράζ το 1962, παρ’

όλα τα δρακόντεια μέτρα. Οι

κατάδικοι εξαφανίστηκαν από

προσώπου γης και εδώ και 50

χρόνια το FBI ψάχνει τα ίχνη

τους ανεπιτυχώς. 

Οι εν λόγω δραπέτες είχαν κα-

ταδικαστεί για ληστεία τραπέ-

ζης με ...νεροπίστολο με λεία

20.000 δολάρια την οποία διέ-

κοψαν για να φέρουν νερό σε

μία πελάτη της τράπεζας που

είχε λιποθυμήσει από την έν-

ταση… Το ανθρωποκυνηγητό

που εξαπολύθηκε τη νύχτα της

απόδρασης δεν έχει προηγού-

μενο στα αμερικανικά χρονικά,

σε αυτούς βασίστηκε και η θρυ-

λική ταινία “Απόδραση απ’ το

Αλκατράζ” με τον Clint East-

wood. Στα 30 χρόνια που λει-

τούργησαν οι φυλακές, έγιναν

περίπου 14 απόπειρες απόδρα-

σης, η πλειοψηφία όμως των

κρατουμένων ή πνίγονταν στα

παγωμένα νερά ή συλλαμβά-

νονταν… 

Ο τρόπος που απέδρασαν

είναι τόσο κινηματογραφικός

όσο και η επιτυχία της από-

δρασής τους. Έσκαψαν με

κουτάλια τον τοίχο, έφτιαξαν

ψεύτικα κεφάλια από σα-

πούνι, χαρτί και τρίχες από τα

μαλλιά τους για να κοροϊδέ-

ψουν τους φύλακες και κατα-

σκεύασαν μια σχεδία από

αδιάβροχα.

Οι συγγενείς τους ποτέ δεν

έμαθαν το παραμικρό για το

τι απέγιναν είναι όμως σίγου-

ροι ότι ζουν, κι αυτό το επιβε-

βαιώνει το γεγονός ότι το FBI

δεν έχει κλείσει την υπόθεση. 

Πράκτορας του FBI έχει

βάλει προσωπικό στοίχημα

για την σύλληψή τους, αλλά

η υπόθεση θα κλείσει και επι-

σήμως όταν περάσουν 100

χρόνια από τη γέννησή τους.

Οι φυλακές του Αλκατράζ,

μουσείο πλέον, θεωρούνταν

το απόλυτο φρούριο, απομο-

νωμένες, με κτίρια λαβύριν-

θους και με ασφυκτικά

εποπτικά μέτρα – λέγεται ότι

γίνονταν “καταμέτρηση κε-

φαλών” 14 φορές τη μέρα…-

μέτρα τα οποία δεν πτόησαν

τους 3 δραπέτες προκειμέ-

νου να κερδίσουν την ελευ-

θερία τους.
πηγή: salt.gr

Εισιτήρια Μ.Μ.Μ. 

στα Σούπερ Μάρκετ

Στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα βρίσκουμε σε λίγο καιρό

τα εισιτήρια για τις μεταφορές μας με λεωφορεία, τραμ και

μετρό μετά την αίτηση του ΟΑΣΑ για την απόκτηση bar-

code στην πίσω μεριά του εισητηρίου, έναντι 3.600 ευρώ

(1.800 ευρώ εφάπαξ κόστος εγγραφής και 1.800 ευρώ ετή-

σια συνδρομή στην εταιρεία GS1 Ελλάς Α.Ε.).

Εφόσον συναφθεί σχετική συμφωνία με αλυσίδα/ες σού-

περ μάρκετ προτείνεται να πωλείται συσκευασία δεσμίδων

10 εισιτηρίων με μορφή shrink για ποσότητα 1.000.000 ει-

σιτηρίων.

Μαζί με την είδηση του

barcode έρχεται και η

είδηση περί αύξησης

της τιμής του εισιτη-

ρίου.

Συγκεκριμένα, με βάση τους μνημονιακούς κανονισμούς, οι

τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών θα πρέπει

να αυξηθούν κατά το πρώτο 3μηνο του 2013 κατά τουλάχι-

στον 25%. Συγκεκριμένα, το αργότερο τον επόμενο Μάρτιο

θα πρέπει ο ΟΑΣΑ να διαμορφώσει την τιμή του εισιτηρίων

των 1,40 ευρώ (για όλα τα μέσα) σε 1,75 ευρώ τουλάχιστον

και το αντίστοιχο εισιτήριο για λεωφορεία, τρόλεϊ ή τραμ

στο 1,50 ευρώ από 1,20 ευρώ που είναι σήμερα.

Η Βομβάη, η μεγαλύτερη

πόλη της Ινδίας και η πιο πο-

λυπληθής σχεδόν σε όλο τον

κόσμο, αντιμετωπίζει σοβαρό

πρόβλημα δημόσιας υγείας. 

Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει

ανάλογο αποχετευτικό σύ-

στημα αλλά ούτε και τουαλέ-

τες! 

Μία μόλις τουαλέτα αντιστοι-

χεί σε κάθε 300 κατοίκους σε

πολλά μέρη της Ινδίας ενώ οι

χρήστες θα πρέπει να πλη-

ρώνουν και το νερό που χρη-

σιμοποιείται σε αυτές. 

Και είναι τόσο σημαντικές οι

δημόσιες τουαλέτες στην

Ινδία, γιατί σύμφωνα με έρευ-

νες τα μισά περίπου νοικοκυ-

ριά όλης της χώρας δεν έχουν

τουαλέτες. 

Η διάκριση ανάμεσα στο αν-

τρικό και το γυναικείο φύλλο

είναι και εδώ εμφανής,

καθώς οι αντρικές τουαλέτες

είναι κατά μεγάλο ποσοστό

περισσότερες και οι γυναίκες

ειδικά στις επαρχίες αναγκά-

ζονται να μαζεύονται τα χα-

ράματα πολλές μαζί και πάνε

κατά ομάδες στα χωράφια

για να αποφύγουν την παρε-

νόχληση των ανδρών. 

Το τελευταίο διάστημα Ινδές

ακτιβίστριες ξεκίνησαν μία

δημόσια καμπάνια με τίτλο

«Το δικαίωμα στην Ούρηση»

η οποία έχει τραβήξει την

προσοχή και ελπίζουνε να

καλυτερεύσουν κάποιες από

τις συνθήκες για αυτές.

� Μόνο αν είναι γυμνός με στρινκ των sumo μπορεί να με πεί-

σει ο Βενιζέλος ότι θα παλέψει για το καλό της Ελλάδας

«Το δικαίωμα στην Ούρηση»
Όταν τα απλά δικαιωματα του ανθρώπου δεν είναι αυτονόητα...

παράδειγμα εισητηρίου
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«Ο  άπραγος στο ζύμωμα,
στραβά κουλούρια πλάθει»

Κάθε λίγο και λιγάκι οι ηγετική ομάδα του Δήμου μας,  βρίσκει

τρόπους να μας εκπλήσσει δυσάρεστα,  για να μην πλήττουμε

από την καθημερινότητα.

Για δεύτερη πρόσφατα φορά, η Αντιδήμαρχος κα Κουνενάκη,

υπεύθυνη για την λειτουργία αυτή την φορά της διακομματι-

κής επιτροπής στις εκλογές τόσο της 6/5, όσο και 17/6/12

μπήκε στο μάτι του κυκλώνα με την προσπάθειά της να λει-

τουργήσει βασιλικότερα του βασιλέως.

Βέβαια στον ρόλο του βασιλέα, αυτή τη φορά ο Διοικητής του

τμήματος Παλλήνης που μετά την προσέλευση του στον εκλο-

γικό χώρο του 1ου Λυκείου Παλλήνης, ευτυχώς αντελήφθη τα

αυτονόητα και δεν συνεχίστηκε η παρεξήγηση που ξεκίνησε

μεταξύ εκπροσώπων κομμάτων και αστυνομικών οργάνων την

Κυριακή των εκλογών της 17/6.

Είναι γεγονός ότι η πάγια απόφαση της διακομματικής επι-

τροπής, ήταν να υπάρξει σεβασμός των εκλογικών κανόνων

χωρίς αφισοκολλήσεις και φασαρίες, σε καμμία όμως περί-

πτωση την δια ροπάλου απαγόρευση ακόμα και ενός απλού

λυόμενου μικρού τραπεζιού για ν ακουμπούν οι εκπρόσωποι

τον καφέ τους ή την τσάντα τους χωρίς ίχνος προεκλογικού

υλικού. 

Αυτό όπως και πολλά άλλα δεν λειτούργησαν πριν ένα περί-

που μήνα στην εκλογική και προεκλογική περίοδο, για τα οποία

η κα Αντιδήμαρχος δεν άρθρωσε λέξη ή καταγγελία.

Λέγεται μάλιστα ότι την μέρα των εκλογών της 6/5, υπάρχει

και φωτογραφία της που περιχαρής συνομιλεί στο στέκι του

ΠΑΣΟΚ κοντά στην πόρτα του ίδιου εκλογικού κέντρου.

Ίσως το βάρος αυτής της καταπίεσης, αλλά και υστερόβουλες

σκέψεις ότι μέσα στην αναμπουμπούλα οι  λύκοι της όποιας

κομματικής της προτίμησης  χαίρονται, την οδήγησαν να συ-

ναινέσει σε άτακτη κοπή κεφαλών… Βρε τι παθαίνει ο άν-

θρωπος!!

Εγώ προσπάθησα έντονα από νωρίς το πρωί να την ειδοποι-

ήσω (μέσω του Γραμματέα του Δήμου κ. Τέντη) αλλά αποτέ-

λεσμα μηδέν. Δεν την ειδοποίησε; ή μας αγνόησαν;

Επειδή τελευταία μαζεύονται πολλά μηδενικά από τους εκ-

προσώπους του Δήμου, εμείς πρέπει να τους προειδοποι-

ήσουμε ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε καμμία

αυταρχική και απερίσκεπτη ενέργεια που συρρικνώνει τα αν-

θρώπινα δικαιώματα και την Δημοκρατική λειτουργία της τοπι-

κής μας αρχικά  κοινωνίας. Ακόμα και όταν απειλούμαστε με

αυτόφωρο.

Για ν αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει ν αλλάξουμε πρώτα τον

εαυτό μας.  Λέμε εμείς τώρα!

Οδυσσέας Ρομπάκης
Πρώην υποψήφιος βουλευτής Οικολόγων Πράσινων Περιφέρειας Αττικής

Από την καθηγήτρια Παν/μίου, Βούλα Λαμ-

προπούλου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή,

όπου σημειώνει στοιχεία από το ποίημα του

Γκύντερ Γκρας.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 είδα με μεγάλη

χαρά να δημοσιεύετε το ποίημα “Η ντροπή
της Ευρώπης” του Νομπελίστα Γκύντερ

Γκρας, ίσως και από τις επίμονες ενοχλήσεις

μου, ίσως γιατί η εφημερίδα σας, ευτυχώς,

λαμβάνει τα μηνύματα των ημερών.

Επαναλαμβάνω του τονίζω τον τελευταίο

στίχο: 

Στερημένη από πνεύμα Εσύ (εννοείται η Ευ-

ρώπη) θα φθαρείς χωρίς την Χώρα
που το πνεύμα της, Εσένα Ευρώπη, δημιούρ-
γησε.
Ο Γκρας διαμαρτύρεται επειδή η Ελλάδα “ως
χρεοφειλέτης δακτυλοδείχνεται γυμνή”, μια
“χώρα καταδικασμένη στη φτώχεια”, “στο
χάος κοντά, επειδή στις αγορές δεν ανταπο-
κρίνεται”. Η Ελλάδα “είναι χώρα χωρίς δικαιώ-

ματα που η δικαιούχα εξουσία της σφίγγει το
λουρί όλο και περισσότερο”.

Το ποίημα αποτελείται από δώδεκα δίστιχα και

είναι εμφανές ότι ο λογοτέχνης κατέβαλε με-

γαλύτερη προσπάθεια να του δώσει λυρική

μορφή από εκείνο στο επίμαχο ποίημα για την

πολιτική του Ισραήλ. Πολλοί συνάδελφοί του

έπεσαν να τον κατασπαράξουν και να τον λα-

σπολογήσουν ασκώντας έντονη κριτική για το

περιεχόμενο αυτού του ποιήματος, αλλά και

για τη μορφή και το μέτρο του ποιήματος.

Επαθα και εγώ το ίδιο από το γεγονός ότι τόλ-

μησα να γράψω τη γνώμη μου για τη διάλεξη

του κ. Χρήστου Γιανναρά. Προσπάθησαν να

μου κλείσουν το στόμα και να με κατηγορή-

σουν γιατί ο κκ. Γιανναράς είναι συνάδελφος,

λες και οι καθηγητές είναι αλάνθαστοι και όλοι

νοιώθουν υπερήφανοι γιατί είναι Ελληνες.

Ηταν ατυχές το θέμα του, η επιλογή του και η

ερμηνεία του.

Επανέρχομαι στο ποίημα του Γκρας που κατη-

γορεί τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλαδας

ότι της κόβουν την “ανάσα ζωής” με τα μέτρα

λιτότητας που επιβάλλουν κάθε τόσο.

Σε αντίθεση με τον αρχαίο φιλόσοφο Σωκράτη

που μετά την καταδίκη του σε θάνατο χωρίς

να φέρει καμμία αντίσταση είχε πιει το κώνειο,

ο Γκύντερ Γκρας συλλαμβάνει με ποιητικούς

όρους τις αντιστάσεις στην πολιτική λιτότη-

τας:

“πιες, επιτέλους πιες! ουρλιάζουν οι χειρο-
κροτητές των κομισάριων, αλλά ο Σωκράτης
με οργή επιστρέφει σε σένα το ξέχειλο πο-
τήρι”...
Ο νομπελίστας διάβασε στο κρατικό ραδιό-

φωνο της Βρέμης στίχους από το ποίημα δί-

νοντας την απάντησή του στην εφηεμρίδα

Frankfurter Allgemeine Zeitung η οποία υπο-

στήριξε ότι ο Γκρας δεν έγραψε ποτέ αυτό το

ποίημα και ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα

για φάρσα του περιοδικού Titanic.

“Εγώ είμαι ο συντάκτης αυτού του ποιήματος.
Το κακόβουλο δημοσίευμα της F.A. Zeitung
δείχνει το χαμηλό επίπεδο αυτής της εφημε-
ρίδας” διατυμπάνισε ο νομπελίστας.

Απευθυνόμενος προς τους Γερμανούς συμπα-

τριώτες του ο Γκύντερ Γκρας τους υπενθυμί-

ζει τον ρόλο της Γερμανίας ως κατοχικής

δύναμης στην Ελλάδα κατά την περίοδο του

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου: «Αυτοί που
έπληξαν με τη βία των όπλων την ευλογημένη
με νήσους χώρα, στον στρατιωτικό τους
σάκκο κουβαλούσαν τον Χέλντελιν».
Και σαν μια άλλη Κασσάνδρα, που οι προ-

ηφητείες της έβγαιναν αληθινές, ο Γκρας προ-

ειδοποιεί: Ανούσια θα μαραζώσεις χωρίς την
χώρα, της οποίας το πνεύμα εσένα, Ευρώπη,
επενόησε!

«Στην πολύ αξιόλογη εφημερίδα σας,

τεύχος 9ης Ιουνίου, η συνεργάτις σας

Αννα Μπόυζιάνη είχε αφιέρωμα στην

“ανάπλαση” της Α’ Ακτής Βούλας και

εξεθείασε την “υποχρέωση” του ιδιο-

κτήτη του χώρου να παραχωρήσει

δωρεάν προσβασιμότητα στους δη-

μότες της Βούλας.

Θα είχε την καλοσύνη η κα Μπου-

ζιάνη να επισκεφθεί ξανά το χώρο για

να δει σε ποιο σημείο της απέραντης

αυτής έκτασης μπορεί να καθίσει ο

Βουλιώτης και να απολαύσει το μπά-

νιο του; Από προχθές οι ομπρέλλες

και οι ξαπλώστρες κατέλαβαν όλο το

βάθος της πλαζ (12 σειρές ομπρελών

από την ακτή και τα αλμυρίκια) και τα

λίγα μέτρα που φάνηκαν να μένουν

χωρίς κάλυψη (δηλαδή πληρωμή χρη-

μάτων για ομπρέλα και πολυθρόνα)

δίπλα από τον αριστερό φράχτη, κα-

ταλαμβάνονται από 18 Ιουνίου έως

τέλος Ιουλίου για την “παιχνιδού-

πολη” που ετοιμάζουν, και πάλι με

συνδρομητική πληρωμή. Τα αλμυρί-

κια, που επί χρόνια μας χάριζαν σκιά,

είχαν κλαδευτεί από την πλευρά της

ακτής από τις αρχές της Ανοιξης,

προκειμένου να δημιουργηθεί ο απα-

ραίτητος χώρος για τις 12 (σε βάθος)

σειρές ομπρελών, ενώ η πίσω πλευρά

των αλμυρικιών (προς το γκαζόν) κα-

λύφθηκε από τραπεζοκαθίσματα

(πάλι για να πληρώνει όποιος κάθεται

για να παραγγείλει κάτι από τα τόσα

μπαρ που δημιουργήθηκαν στο

χώρο).

Αυτή είναι η αναβάθμιση που διαπί-

στωσε η κα Μπουζιάνη; Το ότι τα

πάντα θυσιάστηκαν στο βωμό του

κέρδος δεν το διαπίστωσε; Αλοίμονο

αν δεν αναβαθμίζονταν οι τουαλέττες

του χώρου, που μαζεύει τόσο κόσμο!

Επίσης, ενώ αναφέρετε στο άρθρο

σας ότι η πλαζ και τα καταστήματά

της λειτουργούν από την ανατολή

έως τη δύση του ήλιου, ξεχάσατε να

αναφέρετε την ηχορύπανση που προ-

καλεί στους γύρω Βουλιώτες η λει-

τουργία των μεγαφώνων της τα

Σαββατοκύριακα. Την περασμένη Κυ-

ριακή σταμάτησαν στις 9μ.μ. αφού

πρώτα αναγκαστήκαμε να καλέσουμε

την Αστυνομία. Οι μεγαφωνικές εγ-

καταστάσεις τους δεν θα έπρεπε να

καλύπτουν μόνο το δικό τους χώρο;

Θα ήθελα επίσης να πληροφορηθώ,

αν μπορείτε, τι ποσοστό συμμετοχής

στα κέρδη όλης αυτής της φετεινής

επιχείρησης έχει ο Δήμος μας. Του-

λάχιστον να ωφεληθούμε κάτι και

εμείς οι δημότες!

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Γ. Γεωργίου
Βούλα (απέναντι από Α’ Ακτή Βούλας)»

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Αλλη εικόνα για την Α’ πλαζ Βούλας;

Στο φύλλο της “7ης”, 737/9.6.12 σε ρεπορτάζ της Α. Μπουζιάνη, παρουσίαζε την Α’ πλαζ Βούλας και την ανά-

πλασή τους από τους νέους ενοικιαστές επιχειρηματίες. Ο αναγνώστης μας Τ. Γεωργίου έχει άλλη άποψη για

τις εγκαταστάσεις την οποία παρουσιάζουμε παρακάτω και δίνουμε το βήμα στην Α. Μπουζιάνη να απαντήσει.

Κύριε Γεωργίου, εκ προοιμίου σημειώνω, όπως και στο φύλλο που αναφε-
ρόμουν στην Α’ πλαζ, ότι οι ακτές πρέπει να είναι ελεύθερες στον πολίτη.
Ομως το οργανωμένο κράτος έχει δημιουργήσει κλειστές ακτές με εισιτήρια
και υπηρεσίες, τις οποίες όπως διαπιστώνει ο κάθε καλόπιστος επισκέπτης,
τις θέλει και τις επιζητεί ένα μεγάλο μέρος των πολιτών.  
Τρανό παράδειγμα η Α’ πλαζ που έχει ακριβώς δίπλα το Κάμπινγκ που πλέον
είναι ελεύθερη η πρόσβασή του. Αν αγναντέψει κανείς από τη θάλασσα θα
δει στην ακτή του κάμπινγκ 5 - 6 παρέες και στην Α’ πλαζ ...356 παρέες. Αυτό
σημαίνει ότι οι πολλοί πολίτες θέλουν τη “χλίδα” τους.
Παρ’ όλα αυτά εγώ ξαναπήγα στην Α’ πλαζ και περπάτησα το χώρο. Πουθενά
δεν έχει 12 σειρές ομπρελοκαθίσματα· στο μεγαλύτερο μέρος δεν ξεπερ-
νούν στον αριθμό τις μισές σειρές και σε κάποιο κομμάτι τις 9 σειρές. Και
δεξιά και αριστερά, αλλά και μπροστά στη θάλασσα υπάρχει χώρος να βάλεις
την πετσέτα σου. Κάποιοι μάλιστα έπαιζαν ρακέτες.
Οσο για τη μουσική που το θεωρώ σοβαρό κομμάτι, δεν έχει καταγραφεί καμ-
μία καταγγελία για ηχορύπανση από το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας για την Α’
πλαζ. Το βράδυ εκείνο που σημειώνετε, η μουσική προερχόταν από τα Αστέρια
της Γλυφάδας, που πραγματικά καταδυναστεύουν την συνοικία της Κάτω Βού-
λας από την καθημερινή ηχορύπανση, όπως αρμοδίως πληροφορηθήκαμε.
Για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Οσο για τα έσοδα, είναι μια ...πικρή ιστορία της συμφωνίας των προηγούμε-
νων Δημοτικών Αρχών με τα ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα). Ρω-
τήστε το Δήμο για τα ...έσοδά του.

“Η ντροπή της Ευρώπης” 
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H φωτιά στο Κ. Σούλι δεν ήταν η πιο επικίνδυνη σήμερα

στην Αττική. Μέχρι να φτάσω από την Ραφήνα την είχαν

πρακτικά ελέγξει όμως: 

Την ξεκίνησε ένας ακόμα ηλίθιος, σύμφωνα με τους γείτο-

νες, που χρησιμοποιούσε υπαίθρια ηλεκτροκολληση με 8+

beaufort.. Τα πυροφυλάκεια που υπάρχουν στο Ν.Βουτζα

και θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιήσει εγκαίρως είναι

αφημένα στην τύχη τους απο την Τ.Α και τους κατοίκους.

Έκαψε γύρω στα 50 στρ. σε απόσταση μικρότερη των 5 km

απο τον τελευταίο υδροβιότοπο της Αττικής στο εθνικό

πάρκο του Σχοινιά, στο οποίο η αυτόματη πυρόσβεση που

έχουμε πληρώσει εκατομμύρια εξακολουθεί να μη δουλεύει

εδω και 8 χρόνια. 

Την έσβησαν πυροσβεστικά οχήματα 30 χρονών τα οποία

δεν έχουν συντηρηθεί μήνες με αποτέλεσμα τουλάχιστον

ένα απ’αυτα να μείνει 3 φορές στο δρόμο απο την Ν.

Μάκρη μέχρι το Κ. Σούλι. Απο τους 50+ κρουνούς της πε-

ριοχής λειτουργούν ελάχιστοι. 

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Κώστας Μαυριάς  - Ραφηνα 18/06/2012

Δόθηκαν κονδύλια

κατόπιν εορτής...
Το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα γνωρίζει να προσπαθεί

να θεραπεύσει(!) τις περισσότερες φορές ανεπιτυχώς,

παρά να προβλέψει.

Ετσι για άλλη μια φορά εφέτος, με την απαγόρευση προσ-

λήψεων εποχιακών υπαλλήλων για την αποψίλωση των

χόρων και τη μη καταβολή των κονδυλίων για τις πυρκα-

γιές έφεραν το αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας,

με την καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου, κα-

τοικιών και επιχειρήσεων.

Κι αφού καήκαμε, ήρθε προχθές μόλις και με απόφαση

(ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-ΥΡΞ) δίνει τα κονδύλια για την πυροπρο-

στασία-πυρασφαλεια (από τη ΣΑΤΑ), ύψους 18,4 εκατ.

ευρώ  στους Δήμους, κατά 30% βέβαια μειωμένα σε σχέση

με άλλες χρονιές.

Σημειωτέον ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να είχαν δοθεί

από τον Απρίλιο, προκειμένου να προετοιμαστούν Δήμοι

και οργανώσεις  για να προχωρήσουν σε καθαρισμό βλά-

στησης, καθαρισμό-έλεγχο χωματερών, για εξοπλισμό (βυ-

τιοφόρα, γεννήτριες κ.λπ.). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

στους κατοίκους των Δήμων

Μαραθώνα & Ραφήνας Πικερμίου 

Και φέτος με την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σταθ-

μού Νέας Μάκρης οργανώνουν βάρδιες πυροπροστασίας

στο Πυροφυλάκειο της  Γ’ Εισόδου του Νέου Βουτζά. Κα-

θημερινά 10.00 με 18.00. Ημέρες με μεγάλη επικινδυνό-

τητα επεκτείνουν με περισσότερες βάρδιες .

Είναι ένα νευραλγικό σημείο γιατί καλύπτει όλο το Βό-

ρειο Τμήμα της Ανατολικής Αττικής, από όπου συνήθως

έρχονται οι Πυρκαγιές στους Δήμους  Μαραθώνα και Ρα-

φήνας-Πικερμίου.

Εθελοντές για το Πυροφυλάκειο

Ελάτε και εσείς να ελαχιστοποιήσουμε μαζί τον κίνδυνο

πυρκαγιάς και να προστατέψουμε τον τόπο μας.

Η πυροπροστασία είναι δουλειά που αφορά όλους μας.

Λίγες ώρες τον μήνα από κάθε εθελοντή είναι αρκετές.

Για πληροφορίες στο 6949158000 ή 6977939250

Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. Βουτζά.

Η φωτιά στο Κάτω Σούλι

Το πυροφυλάκειο αφημένο στην τύχη του...

Οι εργασίες αποψίλωσης  στο Δήμο Κρωπίας ξεκίνη-

σαν από την Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας,  ενώ εργασίες

αποψίλωσης κάνουν και συνεργεία με ευθύνη  Συλ-

λόγων της ευρύτερης περιοχής ( Κίτσι και Αγ. Γεωρ-

γίου). Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θοδω-

ρής Γρίβας εποπτεύει το πρόγραμμα αποψιλώσεων

παράλληλα με την επιτήρηση δασικών περιοχών στο

πλαίσιο της δασοπυροπροστασίας 2012, συνεπικου-

ρούμενος από τους δημοτικούς συμβούλους Βασίλη

Γούλα, Γιώργο Γκίκα τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλον-

τος Εμμανουήλ Γρινιεζάκη και τους δημοτικούς

υπαλλήλους πολιτικής προστασίας.

Διενεργήθηκε έλεγχος των δεξαμενών νερού (βάσης

και ελικοπτέρων) και έγινε επισκευή της δεξαμενής

στη περιοχή Αγίου Νικολάου και επανατοποθέτησής

της σε καταλληλότερο σημείο και κατεύθυνση. 

O Δήμος Κρωπίας καλεί για άλλη μια φορά τους ιδιο-

κτήτες οικοπέδων και ιδιαίτερα τους κατοίκους των

εκτός σχεδίου περιοχών να λάβουν άμεσα προλη-

πτικά μέτρα αποψίλωσης των οικοπέδων τους από τα

ξερά χόρτα και την απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων

υλικών.  

Αποψιλώνονται τα χόρτα 

στην Αγία Μαρίνα Κρωπίας

Εικόνα καταστροφής στην Παλ. Φώκαια.
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Συνεδρίασε με τη μορφή του κατεπείγοντος

το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού στην

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, την παραμονή

των εκλογών 16 Ιουνίου, με μοναδικό θέμα

την καταστροφική πυρκαγιά που κατέ-

στρεψε μεγάλο μέρος της Παλαιάς Φώ-

καιας με σπίτια και 25.000 στρ. δάσος.

Τη φωτιά την σταμάτησε κυριολεκτικά η θά-

λασσα, αφού πέρασε την παραλιακή λεω-

φόρο και έκαψε εγκατάσταση

ιχθυοκαλλιεργειών που βρισκόταν πάνω στο

νερό, απέναντι από τη νήσο Πάτροκλος.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου αναφέρθηκε

στο ιστορικό και στη συνέχεια κατέθεσε

πέντε προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν

αναλυτικά στο συμβούλιο:

1. Να  ανακηρυχθεί πυρόπληκτη περιοχή ο

Δήμος.

2. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-

κής να καταγραφούν οι ζημιές.

3. Να εκπονηθεί πρόγραμμα αποκατάστασης  

4. Να δοθεί η βοήθεια προς τους πληγέντες.

5. Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Δημο-

τικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Στη συνέχεια μίλησε ο Αντιδήμαρχος Μα-

νώλης Τσαλικίδης, ο οποίος εστίασε στο

γεγονός ότι τα πρώτα αεροπλάνα εμφανί-

στηκαν μετά από δύο ώρες από την εκδή-

λωση της πυρκαγιάς χωρίς όμως να

συμμετάσχουν ουσιαστικά στην κατάσβεση

της πυρκαγιάς, γεγονός που δημιουργεί

ερωτήματα σχετικά με τις επιλογές για τη

διαχείριση των εναέριων μέσων πυρόσβε-

σης και τις προτεραιότητες που δόθηκαν σε

κεντρικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι η εκπόνηση

προγράμματος αποκατάστασης θα πρέπει

να γίνει αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνο-

λογία έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή

καταγραφή των ζημιών.

Ο Πρόεδρος της Δ ημοτικής Κοινότητας Πα-

λαιάς Φώκαιας, Γεώργιος Λάμπρου, επεσή-

μανε την ανάγκη άμεσης λήψης έκτακτων

μέτρων για τους κατοίκους των περιοχών

που επλήγησαν, αφενός όσον αφορά τις με-

γάλες καταναλώσεις νερού που καταναλώ-

θηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και

την προστασία των περιουσιών των κατοί-

κων και ζήτησε την άμεση διάθεση ποσού

για την αποκατάσταση των κρουνών που

έπαθαν βλάβες.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό

Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία

(αριθμ. 199/2011):

1. Να αιτηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες

την ανακήρυξη του Δήμου Σαρωνικού ως

πυρόπληκτου.

2. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-

κής να συσταθούν επιτροπές καταγρα-

φής των ζημιών σχετικά με τα κτίσματα

και τα περιουσιακά στοιχεία.

3. Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας

να γίνει καταγραφή των ζημιών και να

εκπονηθεί πρόγραμμα αποκατάστασης

(αντιπλημμυρική προστασία, αναδασώ-

σεις, καθαρισμός ρεμάτων, μέτρα πρό-

ληψης κ.λπ.)

4. Να δοθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια προς

τους πληγέντες.

5. Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Δημο-

τικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Τέλος με ανακοίνωσή του ο Δήμος καλεί

τους κατοίκους που έπαθαν ζημιά από την

πυρκαγιά σε οικήματα, δέντρα, αμπέλια ή

ζώα να προσέρχονται στο Δημοτικό κατά-

στημα της Παλαιάς Φώκαιας για να δηλώ-

σουν τη ζημιά. 

Αννα Μπουζιάνη

FLORAL ART
& DECORATION

ΠΑΤΡΩΝ 19 ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛ. 210 8959.886 - 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.gr

Πυρόπληκτη περιοχή η Παλαιά Φώκαια.

Μέτρα για τους πληγέντες από το Δ.Σ.
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Σήμερα και μπαίνοντας πλέον στην τε-

λική ευθεία της συμπλήρωσης και υπο-

βολής των φορολογικών δηλώσεων θα

εστιάσουμε στα SOS σημεία που χρή-

ζουν της προσοχής σας, αφού αναφέ-

ρουμε πρώτα τους 2 βασικούς Νόμους 

οι οποίοι άλλαξαν το φορολογικό

πλαίσιο.

Ο πρώτος είναι ο Ν.3986 /2011 με τον

οποίο μεταξύ άλλων μειώθηκε το αφο-

ρολόγητο στα 8.000,00 καταργήθηκαν

οι εκπτώσεις εισοδήματος και αυξήθη-

καν τα τεκμήρια κατά 40%-60% και ο

δεύτερος  ο Ν.4024/2011 αρθ.48 με

τον οποίο μειώθηκε το αφορολόγητο

περαιτέρω στα 5.000,00 και μειώθηκε

το ποσοστό των δαπανών, που μει-

ώνουν τον φόρο εισοδήματος από

20% σε 10%. 

Τα SOS σημεία που πρέπει να προσέ-

ξουμε (γιατί οι αλλαγές είναι πάρα

πολλές) εστιάζονται στα εξής:

� Στην επιπλέον φορολογική επιβά-

ρυνση με 500,00 για κάθε μισθωτό ή

συνταξιούχο λόγω της μείωσης του

αφορολογήτου στα 5.000,00 και στο

γεγονός ότι οι εργοδότες & τα ασφα-

λιστικά ταμεία έχουν παρακρατήσει μι-

κρότερο φόρο κατά την διάρκεια του

έτους και συγκεκριμένα το πρώτο εξά-

μηνο του 2011 με βάση το αφορολό-

γητο των 12.000,00, ενώ το δεύτερο

εξάμηνο με βάση το αφορολόγητο των

8.000,00.

Επιπλέον φορολογική 

επιβάρυνση στους πολύτεκνους

� Στην επιπλέον φορολογική επιβά-

ρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες

περίπου κατά 2.500,00 λόγω της μεγά-

λης μείωσης του αφορολογήτου γι’

αυτές π.χ. στους τετράτεκνους από

25.500,00 στις 15.000,00.

� Στην αναγραφή του ποσού των απο-

δείξεων οικ. δαπανών ακόμη και όταν

το δηλωθέν εισόδημα είναι κάτω από

το αφορολόγητο όριο των 5.000,00

βάσει της  ΠΟΛ.1125/21.5.12 π.χ. εάν

δηλώσουμε 4.000,00 παρότι είναι αφο-

ρολόγητο εάν δεν γράψουμε ποσό

αποδείξεων θα πληρώσουμε κύριο

φόρο 100,00 ΔΗΛΑΔΗ σ’ αυτή την πε-

ρίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω

θέση της διοίκησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ η οποία συχνά νομο-

θετεί με τις αποφάσεις-ερμηνείες που

εκδίδει ΚΑΙ κατά παράβαση του νόμου

δεν υπάρχει αφορολόγητο. Απίστευτο

και όμως ελληνικό.

� Στον ακριβή προσδιορισμό του εισο-

δήματος από τα τεκμήρια, γιατί πρέπει

όχι μόνο να καλυφθεί αλλά και το

απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων να

υπολογιστεί επί αυτού.

� Στην αναγραφή των ποσών που

απαλλάσσονται της  εισφοράς αλλη-

λεγγύης όπως οι αποζημιώσεις απόλυ-

σης, το εφάπαξ και οι αναπηρικές

συντάξεις – επιδόματα στους  νέους

κωδικούς 657-658 στην 3η σελίδα ώστε

να μη φορολογηθούν, όπως πέρισυ

μαζί με τα άλλα αφορολόγητα ή αυτο-

τελώς φορολογηθέντα εισοδήματα και

να αποφευχθεί έτσι η ταλαιπωρία της

διαδικασίας διόρθωσης που ζήσαμε

γιατί, αφού γράφονταν μαζί στον ίδιο

κωδικό δεν μπορούσε το ΥΠ.ΟΙΚ. να τα

ξεχωρίσει, οπότε τα φορολογούσε όλα

εξ’αρχής.

� Στην χειρόγραφη υποβολή των δη-

λώσεων μόνο για τους συνταξιούχους

(εκτός εάν μετέχουν και σε εταιρεία)

και για τους υπόλοιπους εισοδηματίες

γι’ αυτούς που το ετήσιο εισόδημα

τους είναι κατώτερο των 12.000,00€ 

� Στην υποχρεωτική υποβολή του Ε9

για όσους είχαν αλλαγή μέσω taxisnet

εως 31/07/2012. 

� Στη μη εφαρμογή των τεκμηρίων για

τους κατοίκους εξωτερικού που δεν

αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

� Στην αναγραφή των επιπλέον μέ-

τρων των  ημιυπαίθριων χώρων που τα-

κτοποιήθηκαν χωρίς όμως την

υποβολή Ε9 γι’ αυτούς ΠΟΛ.1126/31-

05-11.

� Στην κατάργηση του τεκμηρίου αγο-

ράς ή ανέγερσης ακινήτων όμως η πλη-

ρωμή δανείου για αγορά Α’ κατοικίας

συνεχίζει να αποτελεί τεκμήριο.

� Στην ενιαία μείωση φόρου των τόκων

των στεγαστικών δανείων κατά 10%

ανεξάρτητα του χρόνου σύναψής τους.

� Στην μη συνυποβολή των αποδεί-

ξεων οικογενειακών δαπανών.     

� Στην αναγραφή των αποδείξεων οικο-

γενειακών δαπανών και από τους αξιω-

ματικούς και τα πληρώματα του Ε.Ν.  

� Στη μη δήλωση των μισθών που δεν

εισπράχθηκαν αρκεί στην βεβαίωση

αποδοχών να αναγράφονται σε ξεχω-

ριστή γραμμή. (ΠΟΛ 1141/05-06-12)

� Στην κατάργηση της έκπτωσης 1,5%

στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλω-

σης .

� Στην αναγραφή των αποδείξεων οι-

κογενειακών δαπανών  που έγιναν με

την φοροκάρτα στον κωδικό 341-πιν.10

Αυτά προς το παρόν και καλή εκκαθά-

ριση.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΤΑ SOS ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ14612

ΦΟΡΟΤΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΤΗΣ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ”

H Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

του ΕΦΕΤ, κατά την διενέργεια ελέγ-

χων βάσει του προγράμματος «Επί-

σημος έλεγχος για την

παρακολούθηση των προσθέτων και

των χρωστικών σε τρόφιμα», συνεπι-

κουρούμενη από το Γενικό Χημείο του

Κράτους, προέβη σε δειγματοληψία

αποξηραμένης ντομάτας χύμα από το

κατάστημα «Γ.ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Ευριπίδου 31,

Αθήνα.

Το δείγμα χύμα αποξηραμένης ντομά-

τας, προέλευσης Τουρκίας, από την

Belmar A.S./Turkey, με Αριθμό παρτί-

δας 03/2012 και ημερομηνία λήξης

12/2014, ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ & ΜΗ

ΑΣΦΑΛΕΣ διότι, περιείχε το πρό-

σθετο, διοξείδιο του θείου, σε υπερ-

βολικά υψηλή συγκέντρωση παρεκ-

κλίνοντας από εκείνη του

Νομοθετικού ορίου.

Η εισαγωγή έγινε από τον ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ «ΑΣΣΜΑ ΣΥΝ Π.Ε.»

και διακινήθηκε από την εταιρία

«ΟΛΥΜΠΙΑ Α.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε

διάφορα καταστήματα λιανικής.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν

αγοράσει χύμα αποξηραμένη ντομάτα

Τουρκίας, να έρθουν σε επαφή με το

κατάστημα αγοράς της.

Ο ΕΦΕΤ, απαίτησε την άμεση ανά-

κληση/απόσυρση του συνόλου των

ποσοτήτων του ανωτέρω προϊόντος.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Ανάκληση σκόνης

μπαχαρικού

Την απόσυρση σκόνης μπαχαρικού

κουρκουμά σε σκόνη (ή αλλιώς κιτρι-

νόριζα, επιστημονική ονομασία Cur-

cuma longa), προέλευσης Ινδίας, το

οποίο συσκευάζεται από την βρετα-

νική εταιρεία «TRS Wholesale Co

Ltd», με την εμπορική επωνυμία «TRS

– Tumeric Powder», σε συσκευασία

των 100g, με ημερομηνία λήξης

31.03.2014, το οποίο διακινήθηκε

στην ελληνική αγορά από την εται-

ρεία «Sri Lanka Asien Market», Αργο-

λίδος 40, Αθήνα, απαίτησε ο ΕΦΕΤ,

γιατί ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικρο-

οργανισμός Salmonella spp.

Καλούνται οι καταναλωτές να μη το

χρησιμοποιήσουν.  

Απόσυρση αποξηραμένης ντομάτας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 90998

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                              

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη, Τηλ. : 213 2063534,  Φαξ: 213 2063533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.3696/2828/Περιβ.9/12  Από-

φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της αποθήκης

καθαριστικών και χημικών προϊόντων, Υποκατάστημα Αχαρνών,

της εταιρείας «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό

Λουτρού 97, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-

διαφερομένου στην Αποκεντρωμένη 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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Εκλεισε η αυλαία των Ανοιξιάτικων Εκδηλώσεων των πο-

λιτιστικών τμημάτων του Δήμου Παλλήνης 16/6. 

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν  στα πλαίσια της

«Πολιτιστικής Άνοιξης 2012» περιελάμβαναν συναυλίες,

θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις, δίνοντας έτσι στο

κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάθε είδους πολιτι-

στικά δρώμενα. 

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου, άνοιξε τις πόρτες της η έκθεση

των Εικαστικών Εργαστηρίων της Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΕΤ (πρώην

αποθήκες Καμπά) με έργα από τους μαθητές που παρακο-

λούθησαν το εργαστήριο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και

παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα έργα των παι-

διών γέμισαν τους τοίχους με χρώμα.  

Την ίδια ημέρα, στον προαύλιο χώρο του ΚΕΕΤ τα τμήματα

μοντέρνων χορών της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης πα-

ρουσίασαν χορευτικές επιδείξεις υπό την καθοδήγηση της

υπεύθυνης των τμημάτων Ντανώλας Ελένης.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου, άνοιξε η έκθεση από τα  Παιδικά Ει-

καστικά Εργαστηρία της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με

έργα τους στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα. Η φαντα-

σία των μικρών καλλιτεχνών πήρε σάρκα και οστά, ζωντα-

νεύοντας το χώρο  με όμορφες κατασκευές και πολύχρω-

μες ζωγραφιές.

Τα εγκαίνια της έκθεσης ακολούθησε παράσταση – θεα-

τρικό δρώμενο από το Εργαστήρι Παιχνιδιού και Αυτοσχέ-

διου Παραμυθιού, όπου μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την

προσπάθεια των χαριτωμένων λιλλιπούτειων ηθοποιών να

αποδώσουν τους ρόλους τους. Υπεύθυνοι του τμήματος

νηπίων είναι η Αποστολάκη Ελεάνα, η Κορωνάκη Ελπινίκη

και ο Βαλσαμίδης Παύλος. 

Η θεατρική βραδιά συνεχίστηκε με την παράσταση «Μία
Σταχτοπούτα», από το παιδικό θεατρικό τμήμα της Δημοτι-

κής Ενότητας Γέρακα, σε κείμενο και σκηνοθεσία της υπεύ-

θυνης του θεατρικού εργαστηρίου Ασπασίας Τζιτζικάκη. 

Με την παράσταση αυτή έκλεισε ο κύκλος των μαθημάτων

του θεατρικού εργαστηρίου για τη χρονιά ενώ ευχή όλων

είναι το τελευταίο να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα

και με την ίδια δυναμική για τα χρόνια που έρχονται.

Την επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις

όπως παρακάτω:

Εκδηλώσεις των πολιτιστικών τμημάτων 

του Δήμου Παλλήνης

Το Σάββατο 16 Ιουνίου, το

φουαγιέ του Πολιτιστικού

Κέντρου του Γέρακα φιλο-

ξένησε την έκθεση εικαστι-

κών τεχνών ενηλίκων της

Δημοτικής Ενότητας Γέ-

ρακα, με τις καλλιτεχνικές

δημιουργίες των μαθητών

των τμημάτων ζωγραφικής

και γλυπτικής.

Τις εντυπώσεις “έκλεψε” η

εκτέλεση μουσικών έργων

των μαθητών της μουσικής

σχολής φιλαρμονικής την

ίδια ημέρα, οι οποίοι προσέ-

φεραν στο κοινό που παρα-

κολούθησε τη συναυλία

στιγμές πνευματικής ανύ-

ψωσης και ψυχαγωγίας.

Η μουσική σχολή ξεκίνησε

τη λειτουργία της το 2008

με έναν μικρό αριθμό μαθη-

τών και σήμερα αριθμεί περί

τα 75 μέλη, εκ των οποίων

25 έχουν ήδη ενσωματωθεί

στη Φιλαρμονική Ορχήστρα

και  30 στη μπαντίνα, απο-

δεικνύοντας την ποιοτική

εξέλιξη των μαθητών. 

Στο τέλος της εκδήλωσης,

ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος, συνε-

χάρη καθηγητές και μαθη-

τές για το εξαιρετικό έργο

τους υπό την καθοδήγηση

του αρχιμουσικού και υπεύ-

θυνου της μουσικής σχολής

Σπύρου Μπάκου. Ανέφερε

ακόμη πόσο σημαντικό είναι

να μπορούν οι δημοτικές

αρχές να προσφέρουν τέ-

τοιου είδους ποιοτικές πολι-

τιστικές υπηρεσίες στους

δημότες παρά τις δυσμενείς

συνθήκες και έκλεισε την

ομιλία του με την υπόσχεση

ότι οι προσπάθειες θα συνε-

χιστούν.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του

Μαραθώνα στο Βρανά, επισκέ-

φθηκαν 18/6, τριάντα συγγε-

νείς του μεγάλου δωρητή και

ευεργέτη του αρχαιολογικού

Μαραθώνα Ευγένιου Παναγό-

πουλου., που χάρη σ’ αυτόν σή-

μερα υπάρχει το Αρχαιολογικό

Μουσείο στο Μαραθώνα.

Ήταν μια συνάντηση συγγενών

του, που ήλθαν από διάφορες

χώρες του κόσμου και ξεκίνη-

σαν την εβδομάδα τους στην

Ελλάδα με την επίσκεψή τους

στον ιστορικό τόπο του Μαρα-

θώνα. 

Χάρη στη γεναιοδωρία του Ευ-

γένιου Παναγόπουλου, χρημα-

τοδοτήθηκαν οι έρευνες,

αποζημιωθήκαν οι αναγκαίες

απαλλοτριώσεις και οικοδομή-

θηκε το αρχαιολογικό μουσείο

του Μαραθώνα που εγκαινιά-

σθηκε τον Ιούλιο του 1975.

Ο Σύλλογος των Φίλων του Αρ-

χαιολογικού Μουσείου του Μα-

ραθώνα τους υποδέχτηκε με

ένα λιτό πρόγευμα στον προ-

θάλαμο του μουσείου και τους

προσέφερε ένα αναμνηστικό

CD, δικής του δημιουργίας,

σχετικού με τα αρχαιολογικά

αξιοθέατα της περιοχής του

Μαραθώνα.

Ακολούθως οι επισκέπτες ξε-

ναγήθηκαν από την υπεύθυνη

του μουσείου, αρχαιολόγο

Λαμπρινή Σίσκου στο μουσείο,

στο μεσοελλαδικό νεκροταφείο

στο Βρανά και στον Τύμβο των

Αθηναίων. Την ξενάγηση στο

πρωτοελλαδικό νεκροταφείο

στο Τσέπι έκανε η ομότιμη κα-

θηγήτρια αρχαιολογίας του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών Μαρία

Παντελίδου – Γκόφα, που

πραγματοποιεί την ανασκαφή

και μελέτη του συγκεκριμένου

πρωτοελλαδικού νεκροτα-

φείου, από το 1976 και τη συ-

νεχίζει μέχρι σήμερα. 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού

Μουσείου του Μαραθώνα με

την μικρή τους προσφορά προς

τους συγγενείς του Ευγένιου

Παναγόπουλου θέλησαν να εκ-

φράσουν την ευγνωμοσύνη

τους προς το μεγάλο δωρητή

και να τιμήσούν τη μνήμη του

για την σημαντική προσφορά

του στην έρευνα, διαφύλαξη

και ανάδειξη της πολιτιστικής

μας κληρονομιάς.

Επίσκεψη συγγενών του μεγάλου δωρητή, στο Μουσείο

Μαραθώνα, Ευγένιου Παναγόπουλου

Εικαστική τέχνη και μουσική εκπαίδευση
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"Θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πο-
λιτών και θα επαναφέρουμε τούς αστυνομι-
κούς στίς γειτονιές". Αλέξης Τσίπρας κατά

την επίσκεψη του την Δευτέρα πρίν τίς

εκλογές (11-6-2012)  στην ΓΑΔΑ. 

Ο κ. Βενιζέλος το κόμμα του οποίου κυβέρ-

νησε την Χώρα και την Αστυνομία τα 22 από

τα 38 χρόνια της Μεταπολίτευσης, πήγε

την Παρασκευή πρίν τίς εκλογές στην ΓΑΔΑ

καί είπε περίπου τα ίδια. 

Τά ίδια είπε και ο κ. Σαμαράς, το κόμμα του

οποίου κυβέρνησε την Χώρα και την Αστυ-

νομία τα υπόλοιπα 16 χρόνια της Μεταπο-

λίτευσης. 

Ομως πόσες φορές το έχουμε ακούσει

αυτό; Θυμάστε την εξαγγελία του κ. Χρυ-

σοχοΐδη γιά τον θεσμό του Αστυνομικού

της γειτονιάς; Αρχές δεκαετίας 2000! Η Γει-

τονιά σήμερα είναι στο έλεος των κακο-

ποιών και ο αστυνομικός "τής γειτονίας",

χάθηκε, "έφυγε" από την γειτονιά καί είναι

σε κάποιο γραφείο και διαχειρίζεται την

μόνιμη χαρτούρα ενός γραφειοκρατικού,

αναποτελεσματικού και καταρρεόντος κρά-

τους. 

Υπεράριθμοι αστυνομικοί, ανώτεροι, ανώ-

τατοι αξιωματικοί, αλλά καί χιλιάδες αστυ-

φύλακες σε επιτελεία και σε γραφεία,

διαχειριστές ενός γραφειοκρατικού τέρα-

τος, που κατασκεύασε το πελατειακό πολι-

τικό σύστημα. Στήν ΓΑΔΑ πήγε και ο κ.

Αβραμόπούλος και ο κ. Καμμένος. Αλλά κα-

νείς δεν πρωτοτύπησε. Ολοι είπαν σχεδόν

τα ίδια. Ωσάν να ήρθαν ξαφνικά σε αυτήν

την χώρα! Καί όχι μόνο. Δεκάδες πολιτικοί

και βουλευτές έχουν περάσει

κατα καιρούς από εκεί, λέ-

γοντας τίς ίδιες ανούσιες

κουβέντες και τα ίδια τα

ψεύτικα τα λόγια τα με-

γάλα. 

Γιά ποιά μεταρρύθμιση μι-

λάμε; Ποιό πελατειακό κρά-

τος καταγγέλουμε καί

διακηρύσσουμε ότι θα το αλλά-

ξουμε; Οταν δια τών συνειδητών πράξεων

τους καί  πολιτικών επιλογών τους, το στη-

ρίζουν, το υποστηρίζουν και το γιγαντώ-

νουν;

Το ίδιο λένε 35 χρόνια τώρα όλοι οι αρχηγοί

των κομμάτων. Από την μία άκρη μέχρι την

άλλη. Και όλοι οι υπουργοί που προΐσταν-

ται της Ελληνικής Αστυνομίας από το 1984,

όταν ενοποιήθηκε η πρώην Αστυνομία Πό-

λεων, με την Πρώην Χωροφυλακή. Από το

1984, τα ίδια και τα ίδια.

Μόνο που οι αστυνομικοί πιά έχουν φύγει από

τίς γειτονιές. Καί είναι στα γραφεία. Υπεράριθ-

μοι. Ετσι τα αστυνομικά τμήματα στούς Δήμους

και τίς γειτονιές έχουν αποδιοργανωθεί πλή-

ρως. Με οργανικές δυνάμεις από 70-100 άτομα

κατά αστυνομικό τμήμα στά χαρτιά, έχουν κα-

ταντήσει να έχουν πραγματική δύναμη από 25-

40 άτομα στήν πραγματικότητα. Και μέ μέσο

όρο ηλικίας υπηρετούντων στα αστυνομικά τμή-

ματα, από 20-27 ετών και από 45-50. Πού είναι

οι παραγωγικές ηλικίες από 28 μέχρι 44 ετών.

Και μήν ακούτε κάποιους λαικιστές επώνυμους

δημοσιογράφους, που λένε για

έλλειψη βενζίνης γιά την κί-

νηση των περιπολικών κ.λ.π.

Ναί υπάρχει και τέτοιο πρό-

βλημα. Υπάρχει! Αλλά και

όταν υπήρχε βενζίνη, το πε-

ριπολικό για να κινηθεί και

να δράσει χρειάζεται οδηγό

και πλήρωμα. Αυτά δεν υπάρ-

χουν εδώ και χρόνια. Απλά τώρα

φάνηκε η γύμνια με την απότομη άνοδο

της πιό άγριας καί ανεξέλεγκτης εγκληματικό-

τητας.

Δέν έχετε παρά να πάτε σε επιτελεία των 60

καί πλέον αστυνομικών Διευθύνσεων τής

Χώρας, να πάτε στην ΓΑΔΑ, νά πάτε στο

Υπουργείο και να δείτε υπεράριθμους σε γρα-

φεία αστυνομικούς, αξιωματικούς και αστυφύ-

λακες, που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει

αστυνομικό τμήμα, που δεν έχουν κάνει ούτε

μία εκπαιδευτική βολή με το υπηρεσιακό τους

περίστροφο να διαχειρίζονται μία απίστευτη

χαρτούρα γραφειοκρατίας. Αναγκασμένοι οι

ίδιοι να χειρίζονται μία τεράστια γραφειοκρα-

τία, ένα τέρας Χαρτούρας, πολλά από τα οποία

είναι πέρα και έξω από αστυνομικές δραστη-

ριότητες. Θέματα και θεματολόγια, που δεν

έχουν καμμία, μα καμμία απολύτως σχέση με

το πραγματικό έργο της Αστυνομίας. Της Αστυ-

νομίας που έχει καταντήσει ο "ταχυδρόμος" και

διεκπεραιωτής, όλων των άλλων δημόσιων υπη-

ρεσιών του κράτους. Που φορτώνουν όλη την

χαρτούρα τους στήν Αστυνομία. Και κανείς

ψηλά ιστάμενος στην Αστυνομία δεν μιλάει για

αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Ολοι σιω-

πούν και αποδέχονται την χαρτούρα και την

"σαβούρα" των άλλων υπηρεσιών ενός Κράτους

μπάχαλου!!

Να ψάξετε διάσπαρτους αστυνομικούς να φυ-

λάνε Δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, καλλι-

τέχνες, επώνυμους της σόου-μπίζ  και τον κάθε

άσχετο, αλλά πού έχει πολιτικές πελατειακές

άκρες. Αστυνομικούς υπεράριθμους που είναι

πελατειακά σε Βουλευτές, ακόμα και αστυνομι-

κούς που είναι αποσπασμένοι σε πρώην Βου-

λευτές που εξαφανίστηκαν από προσώπου

πολιτικής σκηνής στίς εκλογές της 6ης Μαΐου

2012. Η θεωρία και η πρακτική του ΒΥΣΜΑ-

ΤΟΣ, επικρατεί και στην Αστυνομία, όπως και

σε όλη την δημόσια διοίκηση. Οπως και σε όλη

την Χώρα. Οποιος έχει το ΒΥΣΜΑ, περνάει

καλά, είναι σε γραφεία, σε υπηρεσίες φιλέτα.

Οποιος είναι έξω από βύσμα, υπηρετεί σε

άθλιες συνθήκες στα αστυνομικά τμήματα, που

μόνο στο όνομα πλέον είναι αστυνομικά τμή-

ματα.

Τον Φλεβάρη του 2011 στον Ρέντη δύο νεαρά

παιδιά, αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από βαρειά

όπλα ένοπλων καί επικίνδυνων κακοποιών.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ Ιωάννης, 23 ετών καί ΣΚΥ-

ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 22 ετών. Ενα διαπιστω-

μένα κλεμένο Τζίπ, που οδηγούσαν

διαπιστωμένα, βαρειά ένοπλοι εγκληματίες,

που είχαν πρίν διαπράξει μία διαπιστωμένη ένο-

πλη ληστεία, διέσχισαν όλη την Κηφισού από

τα Βόρεια προάστεια μέχρι τον Ρέντη, "συνο-

δευόμενοι", από αστυνομικούς, που απλά τούς

Είμαστε αστυνομικoί που μπήκαμε στην Αστυνομία,

μετά τον νόμο τού αείμνηστου Ελληνα Πολιτικού

Σάκη Πεπονή, από το 1995 μέσω του αδιάβλητου συ-

στήματος των Πανελληνίων εξετάσεων. Σάς στέλ-

νουμε αυτήν την μακροσκελή επιστολή.

Ευχαριστούμε κάποιους παλιούς συναδέλφους, που

μας βοήθησαν στην σύνταξη αυτής τής επιστολής, με

στοιχεία από μία ιστορική αναδρομή από το 1984 από

καταστάσεις που έζησαν και γνώρισαν. Δεν θα δημο-

σιοποιήσουμε τα ονοματά μας γιά ευνόητους λόγους. 

Υπηρετούμε σε αστυνομικά τμήματα, καί είμαστε πε-

ρήφανοι που είμαστε Ελληνες Αστυνομικοί. Είμαστε

περήφανοι που φοράμε αυτήν την στολή. Είμαστε σί-

γουροι ότι εκφράζουμε την μεγάλη πλειοψηφία των

Ελλήνων Αστυνομικών. Που θέλουν μία άλλη σύγ-

χρονη Ευρωπαική Αστυνομία. Αλλά μια διαχρονική

Νομενκλατούρα καί ένα διαχρονικό πολιτικό πελα-

τειακό σύστημα, δεν αφήνει κάτι τέτοιο να γίνει. Εί-

μαστε περήφανοι που κάτω από αντίξοες συνθήκες,

παρά την πλήρη αποδυνάμωση-αποψίλωση των αστυ-

νομικών τμημάτων από αστυνομικές δυνάμεις και

προσωπικό, δίνουμε μία άνιση μάχη κατά μίας άγριας

και ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας. 

Αλλά αισθανόμαστε άσχημα που φασιστικές συμμο-

ρίες έχουν αντικαταστήσει το θεσμικό και συνταγμα-

τικό κράτος και την Αστυνομία, με ένα παρακράτος

ταγμάτων εφόδου. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι γι’

αυτά, είναι το πελατειακό πολιτικό σύστημα και οι

διαχρονικές πολιτικές και φυσικές ηγεσίες της Αστυ-

νομίας, που γιά λόγους σκοπιμοτήτων καί image, "χά-

ρισαν γήπεδο" στο παρακράτος, και σε μία

ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα πού σκοτώνει, πού δο-

λοφονεί γιά 50-100 ευρω.  

Απευθύνουμε την επιστολή αυτή πρός την Ελληνική

κοινωνία, και δηλώνουμε ότι όλα όσα λέμε, είναι πέρα

για πέρα αλήθεια. Ας μας κρίνουν γι’ αυτά που γρά-

φουμε και όχι ποιοί τα γράφουμε. Αυτό μετράει. Και

εμείς περιγράφουμε μία άθλια κατάσταση, έτσι όπως

είναι σήμερα, αλλά καί έτσι όπως δομήθηκε δεκαετίες.

Οσοι θα θελήσουν να μας διαψεύσουν γι’ αυτά που

γράφουμε παρακάτω, ας τολμήσουν να σάς φέρουν

γραπτά στοιχεία. Εμείς από την πλευρά μας, έχουμε

γραπτά καί τεκμηριωμένα στοιχεία. Θέλουμε να εκ-

φράσουμε την αγωνία μας και να μιλήσουμε στούς πο-

λίτες γιά τα αίτια της ανυπαρξίας αστυνόμευσης, γιά

τα αίτια της όξυνσης της άγριας μορφής εγκληματι-

κότητας, που δεν μπορεί η σημερινή αστυνομία, έτσι

όπως είναι δομημένη να αντιμετωπίσει. Θα μιλήσουμε

γιά την ουσία. Θα κάνουμε λόγο περί της "ταμπακιέ-

ρας". Θα καταδείξουμε τα βαθύτερα αίτια. Οχι πιά γε-

νικολογίες, αοριστολογίες και πολιτικάντικες

υποσχέσεις. Τα πράγματα έχουν βαθειές αλλά ονομα-

στές αιτίες. Που όλοι αποφεύγουν να τις πούν.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Διαπιστώσεις και προτάσεις για μία σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή Αστυνομία, σε ένα σύγχρονο Ευρωπαικό κράτος
Μία ιδιαιτέρως μακροσκελή επιστολή έχουν κυκλοφορήσει Αστυνομικοί, στην οποία σημει-

ώνουν την κακοδαιμονία που δεν αφήνει τίποτα να εκσυγχρονιστεί και να προχωρήσει,

χωρίς βύσματα και παρεμβατισμούς. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά λόγω του μάκρους επιλέγουμε να δημοσιεύσουμε τις

διαπιστώσεις και αφήνουμε τις προτάσεις για τους ειδικούς, αν τους αφουγκραστούν.
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παρακολουθούσαν, διότι, τέτοια εντολή

είχαν από το κέντρο. 

Χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμμία ορ-

γάνωση καταδίωξης ή μπλόκων, χωρίς κα-

νένας απο τούς "ανευθυνο-υπεύθυνους"

προϊσταμένους να πάρουν μία απόφαση

τής στιγμής. Το αποτέλεσμα: Οι επικίνδυ-

νοι κακοποιοί ξέφυγαν, έστησαν καρτέρι

και δύο νέα παιδιά, αστυνομικοί δεν είναι

πιά μαζί μας. Κανένας από τούς τότε ηθι-

κούς αυτουργούς δεν παραιτήθηκε. Κά-

ποιοι μάλιστα από αυτούς κατέθεταν και

στεφάνια, λίγες μέρες μετά. Καί όλα αυτά

διότι υπάρχει ένας ασαφής και απαράδε-

κτος νόμος "περί χρήσης όπλου απο

αστυνομικό", που η φιλοσοφία του εν ολί-

γοις είναι: Ακόμα και αν ο αστυνομικός

βρεθεί τετ-α-τετ με τούς πιό επικίνδυνους

και βαρεία οπλισμένους κακοποιούς, πρέ-

πει πρώτα να δεχθεί από τον κακοποιό πυ-

ροβολισμό στο ψαχνό, και μετά να

ανταποδώσει αμυνόμενος! Εμείς δεν

έχουμε πρότυπο τόν αστυνομικό "πι-

στολά" ή "ράμπο", που βγάζει όπλο με το

παραμικρό, ή γίνεται ειδεχθής δολοφόνος

σκοτώνοντας αθώους 15χρονους. Αλλο

όμως αυτό, καί πολύ διαφορετικό είναι η

νομική καί ξεκάθαρη κατοχύρωση του

Αστυνομικού από ειδεχθείς, επικίνδυνους

και βαρειά οπλισμένους κακοποιούς. Βέ-

βαια αυτό προϋποθέτει υψηλή επαγγελ-

ματική κατάρτιση και συνεχή και υψηλού

επιπέδου εκπαίδευση καί προσομοίωση

σε συνθήκες εμπλοκής με αδίστακτους

οπλισμένους κακοποιούς. Αυτή η συνεχής

και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, λείπει

παντελώς σήμερα. Είναι σχεδόν ανύπαρ-

κτη. Καί όχι μόνο σήμερα εποχή οικονομι-

κής κρίσης. Πάντα έλειπε τέτοια

εκπαίδευση. Πάντα!!

Τον Μάρτιο του 2010 ο τότε Υπουργός

προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσο-

χοΐδης, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία

ζητούσε άμεσα, την αποδέσμευση 3.000

αστυνομικών, (καί λίγους υπολόγισε), από

τα γραφεία, και την στελέχωση των αστυ-

νομικών τμημάτων. Η αόρατη νομενκλα-

τούρα, αυτή που πάντα κάνει κουμάντο σέ

όλη την δημόσια διοίκηση αντιστάθηκε

σφοδρότατα αλλά υπόγεια και βουβά.

Παρά ταύτα δεν μπορούσε να πάει κόν-

τρα στον Υπουργό. Μόλις όμως τρείς

μήνες μετά, ώς διά μαγείας, οι 3.000

αυτοί αστυνομικοί, κάτω από την μύτη

του υπουργού ξαναγύρισαν και πάλι στα

γραφεία. Πώς έγινε αυτό; Μα πολύ απλά.

Κάποιοι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματι-

κοί με τίς διατάξεις που τούς δίνουν τα

"παραθυράκια" των νόμων, απέσπασαν και

πάλι στα γραφεία τούς αστυνομικούς που

είχαν πάει γιά λίγο χρόνο στα αστυνομικά

τμήματα, μέσα από το διαχρονικό εσω-

υπηρεσιακό πελατειακό καθεστώς του

Ελληνικότατου "Βύσματος". Η γραφει-

οκρατία, η νομενκλατούρα είναι ανίκητη.

Αυτή κάνει κουμάντο. Ο,τι και να λένε οι

πολιτικοί, στό τέλος περνάει της Νομεν-

κλατούρας. Είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με ΝΔ,

είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον Στάλιν. Αμφι-

σβητούμε ακόμα και την ικανότητα του

Αγίου Πνέυματος, να τα βάλει με μία κα-

τάσταση που επικρατεί και διαχέεται σε

όλη την Δημόσια Διοίκηση.

Tούτες τίς μέρες η συζήτηση γιά την ξέ-

φρενη εγκληματικότητα που επικρατεί

στην Χώρα δίνει και παίρνει. Μία εγκλη-

ματικότητα που έχει ξεφύγει από κάθε

έλεγχο και δρά ανεξέλεγκτη. Κακοποιά

στοιχεία μπουκάρουν ανενόχλητοι σε σπί-

τια με ηλικιωμένους, οικογένειες με παι-

διά. Κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν. Μία

εγκληματικότητα που τέτοια σε υφή και

δραστηριότητα, δεν έχει ξαναδεί ποτέ

στην ιστορία του το Νεοελληνικό κράτος.

Και αυτό γιατί οι επίσημες δυνάμεις της

Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι κομμάτι

της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, είναι

και αυτές υπό κατάρρευση. Οπως είναι

υπό κατάρρευση όλη η δημόσια διοίκηση.

Η Ελληνική δημόσια διοίκηση, που έδω

και δεκαετίες, έχει ξεπερασθεί από τον

χρόνο. Βρίσκεται σε συνθήκες δεκαετίας

1960. Δέν είναι μία επίσημη σύγχρονη

κρατική μηχανή. Είναι εδώ καί δεκαετίες

ένας πελατειακός κομματικός μηχανι-

σμός. Που διοικείται από ένα πολιτικό πε-

λατειακό σύστημα, το οποίο την

χρησιμοποιεί γιά να αντλεί ψήφους και να

κυβερνά διαχειριζόμενο απλά μία διαχρο-

νική μιζέρια. Την Ελληνική Δημόσια διοί-

κηση, ουσιαστικά κυβερνά διαχρονικά

μία κάστα μόνιμων ανώτερων και ανώτα-

των δημοσίων υπαλλήλων, μία νομεν-

κλατούρα, που αναπαράγει την διαχείριση

της μιζέριας, που συντηρεί εστίες και θή-

λάκες διαφθοράς και διαπλοκής. Kαί μία

στρατιά απο καλά αμειβόμενους αλλά

ανίκανους συμβούλους άσχετων υπουρ-

γών. Πάντα σε συνεργασία με το πελα-

τειακό πολιτικό σύστημα. Αφού ο κάθε

υπουργός και το κάθε κόμμα, ουδέποτε

έχει πρόγραμμα και σχεδιασμό για αλ-

λαγή των δομών και την δημιουργία ενός

σύγχρονου κράτους. Όταν κάποιο κόμμα

γίνεται κυβέρνηση και όταν ένας υπουρ-

γός του κυβερνώντος κόμματος αναλαμ-

βάνει το Υπουργείο, ακριβώς επειδή δεν

έχει καμμία πυξίδα, προστρέχει σε αυτήν

την νομενκλατούρα προκειμένου να πάρει

τίς εισηγήσεις της, γιά το πώς θα διοική-

σει το υπουργείο. Δεν έχει πολιτική

σκέψη και πρόγραμμα. Αυτά είναι μόνο

γιά προεκλογική κατανάλωση. Οταν γίνει

υπουργός αποδεικνύεται ότι δεν έχει τί-

ποτα στην πολιτική του σκέψη. Ετσι το

αποκούμπι είναι η κάστα, η νομενκλα-

τούρα. Αυτή η νομενκλατούρα δεν προ-

σωποποιείται. Είναι μία απρόσωπη

αναχρονιστική νοοτροπία, μία παρωχη-

μένη κουλτούρα, που στόχο έχει την δια-

τήρηση των προνομίων, την διατήρηση

της γραφειοκρατίας, των στεγανών, της

διαφθοράς, της διαπλοκής, της διαχείρι-

σης της μόνιμης μιζέριας, και έτσι να περ-

νάει ο καιρός. Μετά, σε επόμενες εκλο-

γές κερδίζει το άλλο κόμμα καί το έργο

με τον επόμενο υπουργό και την νομεν-

κλατούρα επαναλαμβάνεται. Ετσι φθά-

σαμε στίς μέρες της κρίσης. Μία

παρακμιακή κατάσταση επικρατεί σε όλη

την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ολος ο

κρατικός μηχανισμός είναι σε αποδιοργά-

νωση καί σε κατάσταση ένα βήμα πρίν την

πλήρη διάλυση.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση που σύν-

τομα περιγράψαμε εντάσσονται όλες, μά

όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Δημό-

σιας διοίκησης. Και δεν θα ήταν ποτέ δυ-

νατόν από αυτήν την γενική κατάσταση

να εξαιρεθεί η Ελληνική Αστυνομία, που

αποτελεί ένα απο τα πλέον σημαντικά

τμήματα της Ελληνικής Δημόσιας διοίκη-

σης. Και σε σκοπούς αλλά και σε μεγάλο

πλήθος ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά και

μεγάλου μηχανοκίνητου εξοπλισμού που

απαιτεί έξοδα από το δημόσιο χρήμα,

προμήθειες ανταλλακτικων εξοπλισμου

καί πολλών άλλων υλικών.

Αποτελεί ενα τμημα αιχμής της Ελληνι-

κής Δημόσιας Διοίκησης που στόχο έχει

την ασφάλεια της ζωής και της περιου-

σίας των πολιτών, την πάταξη της εγκλη-

ματικότητας και του οργανωμένου

εγκλήματος, (που στην εποχή μας έχει

"εκσυγχρονιστεί" και αυτό), καθώς και την

δίωξη της φοροκλοπής, μίας δραστηριό-

της εθνικής σημασίας, στην οποία πρό-

σφατα ενετάχθη.

Και όπως όλη η δημόσια διοίκηση νοσεί

βαρεία σε όλες τις δομές, το ίδιο νοσεί

βαρειά και η ΕΛ.ΑΣ!

Η άνοδος της Χρυσής Αυγής, εκτός απο

γεγονός που είναι αποτέλεσμα μίας οικο-

νομικής κρίσης, είναι και το αποτέλεσμα

του γεγονότος ότι η ΕΛ.ΑΣ, κάτω από πο-

λιτικές και κομματικές σκοπιμότητες των

εκάστοτε Υπουργών, δεν αντιμετώπισε η

ίδια το πρόβλημα της λαθρομετανάστευ-

σης. Δυστυχώς ακόμα και η Φυσική Ηγε-

σία της ΕΛ.ΑΣ διαχρονικά, δεν είχε καν

στοιχειώδες θάρρος να αντιταχθεί σθε-

ναρά στις πολιτικές σκοπιμότητες των

εκάστοτε υπουργών. Η απουσία της αστυ-

νομίας από το καθορισμένο συνταγματικό

της έργο, άφησε γήπεδο στίς φασιστικές

συμμορίες της Χρυσής Αυγής, και έτσι οι

συνταγματικοί και εκ του νόμου θεματο-

φύλακες της τάξης της ασφάλειας, της

περιουσίας, της τιμής και τής ζωής των

πολιτών, αντικαταστάθηκαν απο συμμο-

ρίες ταγμάτων έφόδου ενός παρακρά-

τους».

Συνέχιζει με κάποιες διαπιστώσεις, κάνει

μία αναδρομή από το 1982 και εντεύθεν

και τέλος καταθέτει προτάσεις για ώτα

ακουόντων.
Πηγή:www.inews.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυ-

μία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩ-

ΤΙΚΗΣ προκηρύσσει, δημοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με

σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση των κυλικείων: 

1) του 2ου Γυμνασίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου, 

2) του Γυμνασίου – Λυκείου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στα γραφεία των Διευθυντών: 

1) του 2ου Γυμνασίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου στις είκοσι

τρεις Ιουλίου (23) Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

2) του Γυμνασίου – Λυκείου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

στις είκοσι τέσσερεις Ιουλίου (24) Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύ-

νονται: 

1) στα γραφεία των ως άνω Σχολείων έως 21 Ιουνίου 2012 και 

2) από 22 Ιουνίου 2012 στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-

ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στο Δήμο Λαυρεωτικής και

στην οδό Κουντουριώτη 1, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντί-

γραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν

κάθε τι σχετικό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λαυρεωτική 11 Μαΐου 2012

Δ΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΕΛΟΥ – ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με συμμετοχή, συναγωνι-

στών και φίλων του ΣΥ-

ΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό

Μέτωπο, πραγματοποι-

ήθηκε το βράδυ της Τετάρ-

της 20 Ιουνίου, στο χώρο

του εκλογικού περιπτέρου

στην Πλατεία Βούλας,

γιορτή για το πολύ θετικό

εκλογικό αποτέλεσμα της

προηγούμενης Κυριακής.

Κύριος  όμως σκοπός της

βραδιάς, όπως ελέχθη,

ήταν να τιμηθούν οι δεκά-

δες άνθρωποι, μέλη και

φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ.

που δούλεψαν ακούραστα

για δύο σχεδόν μήνες να

φτάσουν οι θέσεις και τα

οράματα της ριζοσπαστι-

κής αριστεράς σε όσο το

δυνατόν περισσότερους

πολίτες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ.  δίνει

και στη Βάρη-Βούλα-

Βουλιαγμένη, υπόσχεση

στους πολίτες που πλήτ-

τονται απάνθρωπα από την

επίθεση του νεοφιλελευθε-

ρισμού ενάντια στους Ευ-

ρωπαϊκούς Λαούς, πως θα

αποτελέσει στήριγμα ελπί-

δας, δύναμη ρήξης και ανα-

τροπής των εφαρμογών

των μνημονίων», επεσήμα-

ναν στους παρευρισκόμε-

νους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ γιόρτασε

στη Βούλα



18 ΣΕΛΙΔΑ - 23  IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Καλύβια 12-6-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     Αριθ. Πρωτ. 13070/12
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες, Τηλέφωνο:  22993/20300-20345 - Φαξ:  22990/48289-48653

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη :
α)  Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17-7-1923 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν.3212/2003.
β)  Την Υ.Α. 93027/7188/1994 (Φ.Ε.Κ. 877Β’/1994).
γ)  Την από 11-4-1998 σύμβαση για «Εκπόνηση μελέτης για την Πολεο-
δόμηση (κτηματογράφηση – πολεοδομική μελέτη επέκτασης – πράξη
εφαρμογής) των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας του Νομού Αττικής».
δ) Την υπ’ αριθ. 40/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέ-
της (Β1 φάση) και της κτηματογράφησης.

Κ α λ ο ύ ν τ α ι
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής επέκτασης σχεδίου πό-
λεως Α’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του
Δήμου μας (Πολεοδομικές Ενότητες 1 και 2), όπως αυτή προσδιορίζεται
στα σχετικά σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1.000, να λάβουν γνώση της πο-
λεοδομικής μελέτης και να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστά-
σεις τους.
Επίσης να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινά-
κων της περιοχής αυτής και να υποβάλλουν τις τυχόν δηλώσεις ιδιοκτη-
σίας ή ενστάσεις τους. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται σε ιδιαίτερο
έντυπο και συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία του τίτλου ιδιοκτησίας όπως
περιγράφεται στο (β) σχετικό.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημε-
ρήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Παλαιάς Φώκαιας. Η προ-
θεσμία υποβολής παρατηρήσεων – ενστάσεων – δηλώσεων ιδιοκτησίας
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.

Ο    Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Σαρωνικού

Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο και ο Οργανισμός Ελέγχου

και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, σε συνερ-

γασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παιανίας, τον Αμπε-

λουργικό Συνεταιρισμό Παιανίας και την Συνιδιοκτησία

Παιανίας, και με την υποστήριξη του Δήμου Παιανίας ορ-

γανώνουν σεμινάρια κατάρτισης με τα ακόλουθα θέματα:  

- Γενικές αρχές βιολογικής γεωργίας 

- Βιολογική καλλιέργεια ελιάς 

- Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού 

- Αγροτουρισμός: βασικές έννοιες 

- Υπολογιστές και Διαδίκτυο 

Το κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 4-5 ωρών και θα προσφέ-

ρεται σε απογευματινές ώρες στις ημέρες που φαίνονται

παρακάτω. Στον κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί ένα μικρό βι-

βλίο για κάθε αντικείμενο που θα παρακολουθήσει.  

Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν. 

Η συμμετοχή της ΔΗΩ εξασφαλίζει την υποστήριξη της

στην προώθηση των σεμιναρίων και τον καλύτερο δυνατόν

τρόπο παρουσίασής τους.  Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα

λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

• Σάββατο, 23 Ιουνίου - Βιολογική γεωργία (Εισηγητής: Δη-

μητριάδης Κωνσταντίνος) 

• Σάββατο, 07 Ιουλίου - Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς

(Εισηγητής: Δημητριάδης Κωνσταντίνος)

• Σάββατο, 14 Ιουλίου - Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού

(Εισηγητής: Κομνηνός Παναγιώτης) 

• Σάββατο, 21 Ιουλίου – Αγροτουρισμός: βασικές έννοιες

(Εισηγήτρια: Ασκέλη Στέλλα) 

• Σάββατο, 28 Ιουλίου – Υπολογιστές και Διαδίκτυο (Ειση-

γήτρια: Δημητρακοπούλου Άννα) 

Τα σεμινάρια θα γίνουν στην Αίθουσα Δ. Σ. του Δήμου Παιανίας

(κεντρική πλατεία Παιανίας) και ώρα 17:00 – 21:00. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές

Βιολογικής Γεωργίας με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

να αναλυθούν πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς και

του αμπελιού, καθώς και να γίνει μία εισαγωγή στις βασικές έν-

νοιες του αγροτουρισμού. Τέλος, το σεμινάριο για την χρήση των

υπολογιστών θα εστιάζει στη χρήση του διαδικτύου και των υπη-

ρεσιών που παρέχει, ως σημαντικού εργαλείου για αναζήτηση πλη-

ροφοριών, δικτύωσης, επικοινωνίας αλλά και ως μέσου προβολής

και διάδοσης των δραστηριοτήτων κάθε αγρότη. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Τα σεμινάρια απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αγρότες

αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν

σε θέματα βιολογικών καλλιεργειών και αγροτουρισμού. 

Πληροφορίες και  επικοινωνία:

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Τηλ: 210-8217710, Φαξ: 210-

8215025, www.ellinovretaniko.gr / sag@bhc.gr

ΔΗΩ, Αριστοτέλους 38, Αθήνα, Τηλ: 210 – 8224384, Φαξ: 210 -

8218117, www.dionet.gr/ info@dionet.gr    

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  Αγίας Μαρίνας 10, Παιανία, 

Τηλ: 210-6642055/ agrsynpea@hotmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αγίου Θωμά 3, Παιανία, Τηλ: 210-6642644,Φαξ: 210-

6643166/ abel_peanias@yahoo.gr 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Σπ. Αγγελή 14, Παιανία, 

Τηλ/Φαξ:210-6029508 / synidiok@otenet.gr 

Τα σεμινάρια γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διά-

δοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων

Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» (Re-Agro), που

επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Project number:

511511-LLP-1-2010-1-BG-KA4-KA4MP). Περισσότερες

πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην

ιστοσελίδα www.re-agro.eu 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  20-6-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:30962

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ. :  ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     

ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α

26/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρω-

σης την χαμηλότερη τιμή  για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΕΣΣΩΝ», προϋπολογισμού 72.508,50€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

23% ).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη

με α/α  26/2012 και την με αρ. Πρωτ.  29633/13-6-2012 σχετική Διακή-

ρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα στην Βούλα,

Κ.Καραμανλή 18,  την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η δια-

δικασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.625,43 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          κα-

θημερινά    από  Δευτέρα 25/6/2012 έως Πέμπτη 5-7-2012  και ώρες 8.30-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Δωρεάν σεμινάρια για βιολογικές καλλιέργειες και αγροτουρισμό 
Μάθε πώς να καλλιεργήσεις βιολογικά, αλλά και πως μπορείς να συνδυάσεις 

τον αγροτουρισμό με τη βιολογική γεωργία

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατ. Αττικής, συγκαλεί σε

Τακτική Γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξε-

νοδοχείο Holiday Inn (Αττική οδός μεταξύ των εξόδων 17 & 18)

στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6μ.μ.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική συνέλευση των Σω-

ματείων μελών της ΕΠΣΑΝΑ, θα πραγματοποιηθεί ατην ίδια

ημέρα (29/6) στις 7μ.μ. στον ίδιο χώρο.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Καθηγήτρια Αγγλικών

πτυχιούχος Αγγλικής Φι-

λολογίας με πολυετή

πείρα σε όλα τα επίπεδα.

Ευέλικτες ώρες, προσιτές

τιμές, χρήση οπτικοακου-

στικού υλικού και υπολο-

γιστή κατά τη διάρκεια

του μαθήματος, έμφαση

στην πρακτική εξάσκηση

της γλώσσας.

Τηλ. 6936 685 206

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

μέρισμα 2άρι, 62τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με δυνατότητα ερ-
γασίας στο σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ - φασόν. Υψηλά ει-
σοδήματα. Μερική απασχόληση: 400€ - 1000€/μήνα.
Πλήρης 1000€-3000€/μήνα. 
Πληροφορίες 23920 92520, 6939 158440.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ το γένος ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής και

η ΜΕΡΩΠΗ ΑΓΑΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΕΥ-

ΦΡΟΣΥΝΗΣ το γένος ΑΖΑΚΙΔΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΙΤΣΙ, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΚΥ-

ΡΙΑΚΟΥΛΑΣ το γένος ΡΙΖΕΑΚΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΝΙΚΑΙΑ και κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ και η ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ

το γένος ΔΗΜΑΚΑΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΝΙ-

ΚΑΙΑ και κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

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.
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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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

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



ΕΒΔΟΜΗ 23  IOYNIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Είναι γεγονός, ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα

τρόφιμά μας μπορούν να αποδειχτούν επικίν-

δυνα. Σ’ αυτή την περίπτωση, όχι απλά δεν

μας προσφέρουν τα καλά των θρεπτικών

τους συστατικών, αλλά μπορούν να μας προ-

καλέσουν σοβαρή ταλαιπωρία με την υγεία

μας.  

Ο λόγος γίνεται φυσικά για τις τροφογενείς

λοιμώξεις, οι οποίες μπορούν να προκληθούν

εξαιτίας είτε χημικών   παραγόντων (φυτο-

φάρμακα, τοξικά μέταλλα, κλπ), είτε φυσι-

κών (ξένα σώματα), είτε και μικροβιολογικών

(βακτηρίδια, μύκητες, ιοί). 

Γαστρεντερίτιδες

Μάλιστα, εξετάζοντας συγκεκριμένα την τε-

λευταία περίπτωση, θα λέγαμε ότι φαίνεται

πως οι γαστρεντερίτιδες που προκαλούνται

εξαιτίας των ιών, αποτελούν πιο συχνό φαινό-

μενο, που συχνά ξεπερνά σε συχνότητα εμ-

φάνισης τις γαστρεντερίτιδες βακτηριακής

προέλευσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι και

πολλά γνωστά για τους ιούς στα τρόφιμα, σε

σχέση με αυτά που γνωρίζουμε για τα βακτή-

ρια και τους μύκητες. Αυτό συμβαίνει επειδή

αφενός οι ιοί, ως  παρασιτικοί οργανισμοί, δεν

αναπτύσσονται στα τρόφιμα, αλλά το κάθε

τρόφιμο είναι απλά ο φορέας τους κι όχι το

υπόστρωμα τους, κι αφετέρου είναι πολύ μι-

κροί οργανισμοί και είναι δύσκολο να ανιχνευ-

θούν. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους ιούς;

Οι τροφογενείς ιοί, γενικά, εισβάλλουν στον

οργανισμό από το πεπτικό σύστημα και απο-

βάλλονται με τα κόπρανα του μολυσμένου

ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετα-

δοθούν είτε τροφογενώς, είτε από άτομο σε

άτομο εξ’ επαφής. Έτσι, οι τροφογενείς ιώ-

σεις εκδηλώνονται συνήθως με τη μορφή με-

γάλων ή μικρών επιδημιών και σπάνια ως

μεμονωμένα περιστατικά. Ως επί το πλεί-

στον, οι ιοί που προκαλούν τροφικές ιώσεις

έχουν πάρα πολύ μικρό μέγεθος (25-75nm),

είναι συνήθως RNA ιοί, εγκαθίστανται στο

γαστρεντερικό κυρίως σύστημα, μεταδίδον-

ται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφί-

μων/ νερών ή εξ επαφής με μολυσμένα

άτομα. 

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εύκολη

προσαρμογή τους στον άνθρωπο. Οι σημαν-

τικότεροι ιοί που μεταδίδονται τροφογενώς

ή/και υδατογενώς είναι:

Ιοί Norwalk (ή νορο-ιοί):  Είναι μία ομάδα ιών

που προκαλούν γαστρεντερίτιδες, και η με-

τάδοση τους μπορεί να γίνει εύκολα από

άτομο σε άτομο, από μολυσμένα τρόφιμα

(κυρίως οστρακοειδή) ή νερό και από άμεση

επαφή με επιφάνειες ή αντικείμενα πάνω στα

οποία υπάρχει ο ιός. Ο χρόνος επώασης της

νόσου μέχρι την εκδήλωση των συμπτωμά-

των είναι συνήθως 48 ώρες, ενώ τα συμπτώ-

ματα (εμετός, διάρροια, ναυτία, χαμηλός

πυρετός, κόπωση) διαρκούν περίπου δυο

ημέρες. 

Οι ιοί αυτοί, εξαιτίας  ενός καψιδίου που τους

περιβάλλει, έχουν υψηλή μολυσματικότητα,

διότι αυτό τους κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικούς

στο περιβάλλον, αλλά και στα συνήθη απο-

λυμαντικά (καταστρέφονται στους 56°C για

30min).

Ιοί Rota: Πρόκειται για ιούς που προσκολ-

λώνται στα επιθηλιακά κύτταρα του γα-

στρεντερικού και με αυτόν τον τρόπο

προκαλούν εμετούς και διάρροιες. Σε κά-

ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί και η πα-

ραγωγή της NSP4 εντεροτοξίνης του ιού, η

οποία προκαλεί ερεθισμό στο νευρικό σύ-

στημα του εντέρου. Ο χρόνος επώασης του

ιού ποικίλει από 8 έως 48 ώρες, ενώ η διάρ-

κεια των συμπτωμάτων (διάρροια, εμετός,

πυρετός, κοιλιακό άλγος και αφυδάτωση)

από τέσσερις έως οκτώ ημέρες. Η μετάδοση

συμβαίνει άσχετα με τις συνθήκες υγιεινής,

από άτομο σε άτομο μέσω μολυσμένων χε-

ριών, από μολυσμένα αντικείμενα ή τρόφιμα.

Πιθανή είναι και η μετάδοση του μέσω ανα-

πνευστικού - μέσω σταγονιδίων. Ο ιός πα-

ρουσιάζει ανθεκτικότητα στην αδρανοποίηση

και μάλιστα αποβάλλεται από τον ασθενή

πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, τα

οποία επιμένουν και μετά την ανάρρωση.

Ιοί Astro: Ιοί RNA, που μπορούν κι επηρεά-

ζουν το γαστρεντερικό σύστημα, και ίσως

είναι η τέταρτη πιο συχνή αιτία ιογενούς γα-

στρεντερίτιδας. Η διάρκεια των συμπτωμά-

των (διάρροια, ναυτία, εμετός, πυρετός,

κόπωση και κοιλιακό άλγος) είναι περίπου

τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ οι ασθενείς

δε χρειάζονται νοσηλεία, αφού τα συμπτώ-

ματα υποχωρούν μόνα τους σιγά-σιγά. Οι άν-

θρωποι όλων των ηλικιών είναι ευπαθείς σε

λοιμώξεις astrovirus, αλλά τα παιδιά, οι ηλι-

κιωμένοι και όσοι έχουν ανοσοκαταστολή

είναι πιο επιρρεπείς. Ο κυριότερος τρόπος

μετάδοσης είναι από μολυσμένα τρόφιμα και

νερό.

Εντεροϊοί: Ιοί, οι οποίοι μετά την κατάποσή

τους, εγκαθίστανται άλλοι στο βλεννογόνο

του λεπτού εντέρου και στο ήπαρ και άλλοι

σε άλλα μέρη του σώματος του ξενιστή. Η

εκδήλωση της νόσου είναι αποτέλεσμα του

θανάτου των προσβεβλημένων κυττάρων,

είτε εξαιτίας της αναπαραγωγής του ιού

μέσα σ’ αυτά, είτε εξαιτίας της καταστροφής

τους από την ανοσολογική αντίδραση του ξε-

νιστή. Πιστεύεται ότι είναι ιοί τοξικοί και αν-

θεκτικοί στη χολή και ότι είναι συχνή αιτία

οξείας γαστρίτιδας. 

Συνήθη συμπτώματα: χαμηλός πυρετός,

αδιαθεσία, ανορεξία, ανάπτυξη επώδυνων

στοματικών βλαβών, ανάπτυξη εξανθήματος

σε χέρια, πόδια ή/ και γλουτούς. Σύμφωνα με

πρόσφατες έρευνες σχετίζονται με το σύν-

δρομο χρόνια κόπωσης, ενώ οι περισσότεροι

ασθενείς με αυτό έχουν επίμονα ή διαλεί-

. . . γ ια την υγειά μας

Τροφογενείς λοιμώξεις

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συ-

νεχίζει το Πρόγραμμα ΔΩ-

ΡΕΑΝ εξέτασης Τεστ

Παπανικολάου των γυναικών

μεταξύ 25 και 65 ετών, στο

Κέντρο Υγείας Μαρκοπού-

λου. Άμεσος στόχος του Προ-

γράμματος είναι η αύξηση

του αριθμού των γυναικών

που εξετάζονται για τον πα-

ραπάνω καρκίνο, με μειωμένη

πρόσβαση, λόγω γεωγραφι-

κών, κοινωνικο - οικονομικών

και άλλων φραγμών. 

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος

του τραχήλου της μήτρας,

αποτελεί μια αξιόπιστη, απο-

τελεσματική και διεθνώς απο-

δεκτή διαγνωστική διαδικασία. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες

να επικοινωνούν με το Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου, στα τη-

λέφωνο 2299-3-20500, 2299-3-

20502 και 2299-3- 20540

(υπεύθυνες προγράμματος κ.

Κοζικοπούλου Μαρία, Λουκά

Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη),

προκειμένου να προγραμματί-

σετε ένα ραντεβού για το

Τεστ Παπ.

Πριν προγραμματίσετε το ραν-

τεβού σας, βεβαιωθείτε, ότι η

ημερομηνία που επιθυμείτε να

εξετασθείτε, απέχει ημερολο-

γιακά τουλάχιστον 5 ημέρες

πριν την έναρξη ή 5)ημέρες

μετά το τέλος της εμμήνου

ρύσεως. Επίσης, για το ραντε-

βού σας, θα χρειασθείτε τον

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Όλα τα αποτελέσματα των

εξετάσεων θα αρχειοθετη-

θούν στο Εθνικό Αρχείο Νεο-

πλασιών, κατόπιν σχετικής

εγκρίσεως της Αρχής Προστα-

σίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα. Η διαχείριση των

δεδομένων γίνεται με από-

λυτο σεβασμό στη διαφύλαξη

του απορρήτου. Ωστόσο, εάν

επιθυμείτε κατά την αρχειοθέ-

τηση των στοιχείων σας, στην

περίπτωση φυσιολογικών ευ-

ρημάτων, να μην καταγράφε-

ται το ονοματεπώνυμο και η

ημερομηνία γέννησής σας,

παρακαλούμε να μας το δηλώ-

σετε.

Να σημειωθεί, ότι το Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου έχει επι-

λεγεί μεταξύ των Κέντρων

Υγείας της χώρας, στα οποία

θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση

του προγράμματος πληθυ-

σμιακού ελέγχου για τον καρ-

κίνο του τραχήλου της

μήτρας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε

(16-17/6) ολοκληρώθηκε το ΕΝΩΣΙΑΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, το

οποίο φιλοξένησε ο Ο.Α. Βουλιαγμέ-

νης. Μολονότι ήταν ένα δύσκολο σαβ-

βατοκύριακο, καθώς στο επίκεντρο

όλων βρίσκονταν οι Βουλευτικές εκλο-

γές και οι καιρικές συνθήκες με τον έν-

τονο αέρα δυσκόλεψαν τους

διαγωνιζόμενους,  το παιχνίδι ήταν συ-

ναρπαστικό! Πήραν μέρος 15 Όμιλοι

της ΙΑ' Ένωσης με συμμετοχές πάνω

απο 100 παιδιά. 

Η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος

έκλεισε την Δευτέρα, καθώς χρει-

άστηκε μια επιπλέον ημέρα παράταση.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικά ενδιαφέ-

ρον, η εξυπηρέτηση του Ομίλου άψογη

και κανείς δεν έφυγε δυσαρεστημένος! 

Τα αποτελέσματα του ενωσιακού πρω-

ταθλήματος έχουν ώς εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΑΓΟΡΙΑ

1ος ο ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ και

2ος ο ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ και οι

δύο απο τους “ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΣΣΟΥΣ” του

Ομίλου Βουλιαγμένης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1η θέση η ΚΙΖΙΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΑΓΟΡΙΑ

1ος ο ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΗΣ απο τον Όμιλο

Γλυφάδας   και 

2ος ο ΤΣΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ενώ

στα κορίτσια 

την 1η θέση κατέλαβε η ΜΠΟΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

και την 2η θέση η ΡΕΝΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΑ απο τον Όμιλο Ηλιούπολης. 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Α. Βουλιαγμένης

Δεκάδες  δρομείς έδωσαν το παρόν

στο καθιερωμένο ραντεβού του

αγώνα δρόμου «Ποσειδώνια 2012»,

που διοργάνωσε το αθλητικό Τμήμα

του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου

Λαυρεωτικής. 

Οι δρομείς  αψηφώντας  την ζέστη

συμμετείχαν στον αγώνα αντοχής

των 9 χλμ., σε μια ειδυλλιακή δια-

δρομή από το Ναό του Ποσειδώνα

προς το Λαύριο, τερματίζοντας έξω

από το Δημαρχείο της πόλης.  Άν-

θρωποι όλων των ηλικιών  έτρεξαν

με δύναμη και πάθος στέλνοντας το

μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν έχει

ηλικία αλλά και ότι η συμμετοχή

είναι εκείνη που μετράει. 

Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά

110 άτομα (94 άνδρες, 12 γυναίκες,

3 αγόρια και 1 κορίτσι ). Νικήτρια

στη γενική κατάταξη  αναδείχθηκε η

Χάιντι Διακουμοπούλου, αποδει-

κνύοντας ότι το «ασθενές φύλο»

διαθέτει το  πείσμα και την ….αν-

τοχή που χρειάζεται για να ανέβει

στην πρώτη θέση  του βάθρου.

Για την επιβράβευση της συμμετο-

χής αναφέρουμε τους τρεις πρώ-

τους νικητές σε κάθε κατηγορία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                   

1η  Χάιντι Διακουμοπούλου                                

2η Χριστούλα Αγκάτα                                                

3η Κολοβού Ελένη                                                      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ                             

1ος Ρώμας Σταμάτιος                                     

2ος Αποστόλου Πέτρος                                   

3ος Κοκορέσης Θέμης          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ    

1ος Σισιμίδης Θεόδωρος

2ος Ραφαί Παναγιώτης

3ος Θεοδωρόγιαννης Γιάννης     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

1η Θεοδωρόγιαννη Πέγκυ           

Τα βραβεία στην  κατηγορία των γυ-

ναικών έδωσε ο Δήμαρχος Λαυρεω-

τικής  Κώστας Λεβαντής, στους

άνδρες η Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Αρετούσα Μακρή, στα

αγόρια ο Πρόεδρος του  «Θορικός»

Μανώλης Μπίστας και στα κορίτσια

εκπρόσωπος της Τροχαίας. 

Κύπελλο παρέλαβε  και ο Αλέξαν-

δρος Προυσουνούδης, από τον προ-

ϊστάμενο του «Θορικός» Κώστα

Πανταζή, ως ο μεγαλύτερος σε ηλι-

κία αθλητής της διοργάνωσης,

αφού έχει γεννηθεί  το 1942. 

Ο αγώνας στέφθηκε με απόλυτη

επιτυχία χάρη στην προσφορά εθε-

λοντών που έπαιξαν καθοριστικό

ρόλο στην πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης και απέδειξαν περίτρανα

ότι ο εθελοντισμός μπορεί να κάνει

θαύματα!!!! Αξίζουν συγχαρητήρια

σε όλους αυτούς τους ανθρώπους

που χωρίς την συμβολή τους  η εκ-

δήλωση ΔΕΝ θα μπορούσε να ολο-

κληρωθεί.

Συγκεκριμένα οι εθελοντές του

Συλλόγου Κρητών Μεγαλόνησος,

το προσωπικό του «Θορικός», οι

εθελοντές του Συλλόγου «Δίαν-

θος» για τη μεγάλη συμμετοχή τους

και των μελών εθελοντών τους

αλλά και του προέδρου τους και δύο

μελών επιστημόνων γιατρών (ιατρό

Κορακιανίτη Γεώργιο και φυσιοθε-

ραπευτή Ξένο Φώτη), που παρευρέ-

θηκαν καθόλη την διάρκεια του

αγώνα,  για να παρέχουν τη βοήθεια

τους αν παραστεί ανάγκη.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της

Τροχαίας Κερατέας και του Λιμενι-

κού Σώματος  Λαυρίου, καθώς και

του ιατρού του αγώνα  Τακάκη Κυ-

ριάκου, που φρόντισαν  για την

ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι συντε-

λεστές ευχαρίστησαν  όλους όσοι

συνετέλεσαν  στην επιτυχία της

διοργάνωσης και ανανέωσαν  το

ραντεβού τους  για του χρόνου.

«ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Κώστας Λεβαντής απονείμει το
κύπελλο στην αθλήτρια.

Στην τελική τετράδα τα αγόρια

του Α.Ο. Μαρκοπούλου 

Ένα «μικρό θαύμα» πραγματοποίησαν τα αγόρια του Αθλητικού Ομίλου Μαρ-

κοπούλου (Α.Ο.Μ.), φτάνοντας στην τελική τετράδα του Τουρνουά Μίνι Μπά-

σκετ Αγοριών της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.),

μετά τη συμμετοχή τους στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου, καθοδηγούμενα από

τον προπονητή τους Αλέξανδρο Παπαγιαννάκο.

Το επίτευγμα των αθλητών, γεννημένων από το 1999 έως και το 2001, αποκτά

μεγαλύτερη αξία, από το γεγονός ότι αντιμετώπισαν το Γ. Σ. Περιστερίου, που

κατέκτησε και την πρώτη θέση, μια εξαιρετική ομάδα, με μεγάλη παράδοση

στο άθλημα.

Οι αθλητές της ομάδας του ΑΟΜ είναι: Βασίλης Βαζαίος, Χρόνης Γιαννακά-

κης, Ζώης Καράμπελας, Μιχάλης Κυριαζής, Μάνος Μαστρογιαννόπουλος,

Δημήτρης Μήτσης, Νίκος Νάσσος, Σπύρος Νάσσου, Γιώργος Νικολάου, Βύ-

ρωνας Οικονόμου, Κώστας Σπυράκος, Βαγγέλης Σταματέλος, Απόστολος

Υφαντής.
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350 κορίτσια και αγόρια από όλα τα Δημο-

τικά και Γυμνάσια του Κορωπίου συμμετεί-

χαν εφέτος στα “Παπασιδέρεια”, τα οποία

αφορούν αγώνες στιβου στη μνήμη του Κο-

ρωπιώτη Ολυμπιονίκη και ευεργέτη της

πόλης Γεώργιο Σαράντη Παπασιδέρη. 

Το πρόγραμμα άρχισε με την παρέλαση των

αθλητών, οι οποίοι εισήλθαν στον αγωνι-

στικό χώρο, χειροκροτούμενοι από γονείς

και φίλους.

Την κήρυξη των αγώνων έκανε ο Αντιδή-

μαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνι-

κής Πρόνοιας Ανδρέας Ντούνης, ο οποίος

στον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε το

έργο που επιτελείται στο Δήμο τόσο στην

παιδεία, όσο και στον αθλητισμό, επισημαι-

νοντας μεταξύ άλλων: «η ενασχόληση με
τον αθλητισμό αποτελεί μακροπρόθεσμη
Επένδυση Ζωής. Ο αθλητισμός δεν είναι
συμπλήρωμα, είναι τρόπος ζωής και συνή-
θεια, που λειτουργεί ευεργετικά σε πολλά
επίπεδα της καθημερινότητας».

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών Αθανάσιο Πουλάκη, ο οποίος

εξήρε την σημασία των αγώνων και επεσή-

μανε ότι το ζητούμενο είναι «η ενθάρρυνση
του κοινωνικού ρόλου των νέων, ο σεβα-

σμός του συναθλητή, η εκμάθηση και τή-
ρηση κανόνων της συλλογικής ζωής, η προ-
σπάθεια του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς όλα
αποτελούν αξίες που καλλιεργούνται μέσα
από τον αθλητισμό». 

Κατόπιν ο Αντιδήμαρχος ανέγνωσε το βιο-

γραφικό του Γεωργίου Σαράντη Παπασι-

δέρη, υπό την μουσική της “Ωδής στον

Γεώργιο Σαράντη Παπασιδέρη”, τους στί-

χους της οποίας έχει γράψει ο Γιάννης

Πρόφης (συγγραφέας, ζωγράφος και ιστο-

ριοδίφης), ο οποίος βραβεύθηκε αυτή τη

βραδιά για το έργο του συλλογικά.

Την “Ωδή”  μελοποίησε ο συνθέτης Θεόδω-

ρος Χαρίδης

Μετάλλια έλαβαν οι τρεις πρώτοι νικητές

και διπλώματα όλοι όσοι συμμετείχαν

στους αγώνες. Καλύτερη ανακηρύχθηκε η

ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία

έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. 

Παραδοσιακοί χοροί 

Οι αγώνες έκλεισαν με μουσική και χορό,

από τη χορευτική ομάδα του ΚΑΠΗ που χό-

ρεψε παραδοσιακούς χορούς. 

Την βραδιά έκλεισε με χορούς από τα νησιά

του Αιγαίου η χορευτική ομάδα του Λυ-

κείου Ελληνίδων Κορωπίου.

Δάσκαλος χορού και για τις δύο ομάδες

είναι ο Φώτης Αυγέρης.

Αθλητικές διακρίσεις και πολιτισμός 
στα “Παπασιδέρεια 2012”, Κορωπί

Ρεκόρ συμμετοχών είχε το φετινό 12ο

Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής  Ανατολι-

κής Αττικής «Καλοκαίρι 2012»,  που  έγινε

στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου 16/6.

Στην αθλητική διοργάνωση συμμετείχαν

726 αθλούμενοι από 19 φορείς, με 38

τμήματα, σε ένα τετράωρο πρόγραμμα

που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των

θεατών.

Το  Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής οργα-

νώθηκε από το Τμήμα Αθλητισμού του

Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» σε συνεργασία με

την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και

Άθλησης  του Υπουργείου Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, θέλοντας να  ανα-

πτύξουν και να στηρίξουν την ιδέα της

άθλησης για όλους. 

Στο κατάμεστο κλειστό Γυμναστήριο

Λαυρίου οι αθλητές και οι αθλήτριες,

όλων των φορέων που συμμετείχαν, έδω-

σαν τον καλύτερο ευατό τους και παρου-

σίασαν μια όμορφη και πρωτότυπο

εκδήλωση.  

Στο Φεστιβάλ παραβρέθηκε ο Ειδικός

Γραμματέας Διατροφής και Άθλησης του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης  Σωτήρης Ζώτος,  διαβεβαίωσε

τους παρευρισκόμενους ότι έχουν εξα-

σφαλιστεί οι  πόροι  μέσω ΕΣΠΑ  για τα

προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2012

και  ότι έχει εξασφαλιστεί η  χορηγία για

τα παιδιά του Ομίλου Αντισφαίρισης Λαυ-

ρίου για να συμμετάσχουν στην Παγκό-

σμια Γυμναστράδα “Gym for Life” στο

Κέηπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής  2013,

σκορπώντας χαμόγελα και χειροκροτή-

ματα, αλλά και ικανοποίηση ιδιαίτερα

στον προϊστάμενο του αθλητικού τμήμα-

τος Κώστα Πανταζή.

Το φεστιβάλ, μετά από πρόταση του

αθλητικού τμήματος «ΘΟΡΙΚΟΣ», εντάχ-

θηκε στις τριάντα μεγαλύτερες εθνικής

σημασίας εκδηλώσεις, οι οποίες επιχορη-

γούνται από το Υπουργείο Υγείας.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν

έπαθλα και διπλώματα  σε όλους τους φο-

ρείς που συμμετείχαν, ενώ ο πρόεδρος

του “Θορικού”, Μανώλης Μπίστας ευχαρί-

στησε τους εθελοντές, που έβαλαν

“πλάτη” για να πετύχει η εκδήλωση.

Επιτηρητές και Επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σπέλλας παραδίδει την πλα-
κέτα στον Γιάννη Πρόφη.Νικητής, η ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου

12ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής  Ανατ. Αττικής στο Λαύριο
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Ιουνίου, δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα την

πλειοψηφία για δημιουργία μονοκομματικής

κυβέρνησης. Ετσι για πρώτη φορά στην με-

ταπολιτευτική ιστορία θα κυβερνηθεί η

χώρα από μία τρικομματική κυβέρνηση με

πρώτο κόμμα ταη Ν.Δ.

Η Ν.Δ. μετά από διαβουλεύσεις με το

ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ ανακοίνωση κοινή

συμφωνία και όρισε τους νέους Υπουργούς,

τους οποίους παρουσιάζουμε παρακάτω.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος της νέας κυβέρ-

νησης ορίστηκε ο Σίμος Κεδίκογλου. Στην

κυβέρνηση μετέχουν κορυφαία στελέχη της

ΝΔ., γνωστά από  παρελθόν και εξωκοινο-

βουλευτικά στελέχη της επιλογής του

ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.

Και τα τρία κόμματα μιλούσαν προεκλογικά

για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου,

αλλά ο χρόνος - και μάλιστα πολύ σύντομα

- θα δείξει τί εννοούσαν.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης:

Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Αντώνης Μανιτάκης

Υφυπουργός: Βολουδάκης Μανούσος

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Ευριπίδης Στυλιανίδης

Αναπληρωτής υπουργός: Αθανασίου Χαρά-

λαμπος

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός: Βασίλης Ράπανος

Αναπλ. υπουργοί: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός με αρμοδιότητα τις δαπάνες:

Γιώργος Μαυραγάνης

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος

Υφυπουργός: Κούρκουλας Δημήτριος

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Πάνος Παναγιω-

τόπουλος

Αναπλ. Υπουργός: Καράμπε-

λας Παναγ.

Υφυπ.: Ελευσινιώτης Δημήτρης

Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπλ. υπουργός: Σταύρος Καλογιάννης

Υφυπουργοί: Θανάσης Σκορδάς, Νότης

Μηταράκης

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός: Ευάγγελος Λιβιεράτος

Αναπλ. υπουργός: Σταύρος Καλαφάτης

Υφυπουργός: Παπαγεωργίου Ασημάκης

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργός: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Αναπλ. υπουργός: Κώστας Τζαβάρας

Υφυπουργοί: Θεόδωρος Παπαθεοδώρου,

Ιωάννης Ιωαννίδης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης

Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός: Νίκος Νικολόπουλος

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης

Υπουργός: Ανδρέας Λυκουρέντζος

Αναπλ. υπουργός: Μάριος Σαλμάς

Υφυπουργός: Σκοπούλη Φωτεινή

Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Αθανάσιος Τσαυτάρης

Υφυπουργός: Μάξιμος Χαρακόπουλος

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός: Αντώνης Ρουπακιώτης

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υπουργ. Εμπορικής Ναυτιλίας & Αιγαίου

Υπουργός: Κώστας Μουσουρούλης

Υφυπουργός: Γιώργος Βερνίκος

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υπουργείο Επικρατείας

Υπουργός: Δημήτρης Σταμάτης

Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Υπουργός: Θεόδωρος Καράογλου

Ως Πρόεδρος της Βουλής προτάθηκε ο

Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

για το κυβερνητικό σχήμα

«Η νέα τρικομματική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να βαδίσει

έξω από το μνημονιακό δρόμο. Τόσο οι επιλογές των προ-

σώπων στα Υπουργεία, όσο και οι διαφαινόμενες προ-

γραμματικές συγκλίσεις των τριών κομμάτων, δείχνουν

μια κυβέρνηση με σαφές δεξιό περιεχόμενο και προσα-

νατολισμό, στηριζόμενη κατά κύριο  λόγο από τις δυνά-

μεις που ευθύνονται για την υπεράσπιση και την

υλοποίηση των πιο ακραίων και αντιλαϊκών πολιτικών των

τελευταίων δεκαετιών. Ιδιαίτερα η επιλογή του υπουργού

Οικονομικών από τον τραπεζικό χώρο είναι ενδεικτική

των συμμαχιών που προτίθεται να οικοδομήσει η νέα κυ-

βέρνηση, ακολουθώντας τον… «πετυχημένο» δρόμο της

κυβέρνησης Παπαδήμου.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ θα σταθεί συνεπής στις προεκλογικές του

δεσμεύσεις από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης,

υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της

κοινωνίας, για την έξοδο της Ελλάδας από τα καταστρο-

φικά μνημόνια και την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης

αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης». 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

για το κυβερνητικό σχήμα

«Η Ελλάδα δυστυχώς απέκτησε μια νέα μνημονιακή κυ-

βέρνηση.

Την απαρτίζουν υπογράψαντες επιστολές και ψηφίσαν-

τες Μνημόνια και επαχθείς και επονείδιστες Δανειακές

Συμβάσεις, εκχωρώντας την Εθνική Κυριαρχία της χώρας. 

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών που υπηρετούν

το σύστημα των τοκογλύφων διεθνών συναδέλφων τους,

απομυζώντας ακόμα και το αίμα του ελληνικού λαού.

Την πλαισιώνουν οι ένοχοι της απόλυτης δυστυχίας που

απλώθηκε σε κάθε ελληνική οικογένεια και που αποφάσι-

σαν (τους προειδοποιούμε, μάταια) να κρυφτούν πίσω

από την ασυλία.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δηλώνουν ότι δεν θα επι-

τρέψουν  στη Κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου με μνημο-

νιακό Δούρειο Ίππο τον Φώτη Κουβέλη, να συνεχίσουν το

προσυμφωνημένο σχέδιο της παράδοσης της Ελλάδας

στη Νέα Τάξη Πραγμάτων και στη ηθική, οικονομική και

φυσική εξόντωση των Ελλήνων.

Οι 20 βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, με επι-

κεφαλής τον Πρόεδρο του Κινήματος Πάνο Καμμένο, θα

δώσουν σκληρό και ανυποχώρητο αγώνα από τα έδρανα

του Κοινοβουλίου, μαζί με όλους τους Ανεξάρτητους Έλ-

ληνες των Κινημάτων, του Διαδικτύου, των Πλατειών, της

ανεργίας και της κάθε δοκιμαζόμενης μικρομεσαίας επι-

χείρησης και ελληνικής οικογένειας».

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που δημιουργείται με τη

στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα

έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως

ορίζει το Σύνταγμα.

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει

το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της

Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίν-

δυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ούτε την παρα-

μονή της στο ευρώ. Και, ασφαλώς, χωρίς να

αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού

του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους

και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει

ανάγκη η χώρα.

Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να

βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την

ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον.  

Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι μικρότερη, με

προοπτική να μειωθεί ακόμα περισσότερο, λειτουργική και

επιτελικού χαρακτήρα.

Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών,

θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στις

προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στη-

ρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανι-

σμού με αξιοκρατικά κριτήρια.

Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επιμέρους δια-

φωνίες που μπορεί να υπάρξουν να μην αναστέλλουν

ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη

για τη συνέχιση του έργου της. 

Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του

Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λει-

τουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθε-

τικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος στις νέες

συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα ανα-

βαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου».

Ορκίστηκε η τρικομματική νέα κυβέρνηση


