
Τη γνωστή τραγική και απρόσμενη κατάσταση που υφι-

στάμεθα ΟΛΟΙ, πλην ελαχίστων (ποσοστιαία), θα την εί-

χαμε αποφύγει αν δεν μας διέκρινε “παιδική”1 αφέλεια,

καιροσκοπισμός και ιδιοτέλεια πρώτου

βαθμού (χωρίς δηλ. “δεύτερη σκέψη”),

έλλειψη κοινωνικού - συλλογικού πνεύ-

ματος και πατριωτισμού· ναι, και πα-

τριωτισμού!

Υπάρχει ένα και μοναδικό ελαφρυντικό,

ότι αυτή η συνειδησιακή κατάσταση

είναι αποτέλεσμα μεθοδευμένου - επι-

στημονικού και μακροχρόνιου εκμαυλι-

σμού. Και η βαρύτητα όμως αυτού του

ελαφρυντικού μειώνεται αν προσθέ-

σουμε στην εγγενή μας αφέλεια, την έλλειψη φιλομά-

θειας και την περίσσια αυτάρεσκης παντογνωσίας!

Απλά, βαρυόμαστε να διαβάζουμε, να πληροοφορούμα-

στε δηλαδή έγκυρα, με αποτέλεσμα, αν σκεπτόμαστε, να

κρίνουμε με ελλειπή ή διαστρεβλωμένα δεδομένα,

απλώς να εμπιστευόμαστε τη σκέψη και την κρίση των

άλλων που συχνά ή είναι ιδιοτελής ή πάσχει από έλλειψη

γνώσεων και συνακολούθως εγκυρότητας.

Δ ι α β ά σ τ ε ! το διάβασμα δεν είναι μόνο για το σχο-

λείο και το όποιο πανεπιστήμιο.

Μετά την αναγκαία μακρά εισαγωγή, για την οποία είναι πε-

ριττό να ζητήσω “συγγνώμην ευγενείας”, αφού εσείς που

διαβάζετε το παρόν, διαβάζετε, ας έλθουμε στο θέμα μας:

Για τη φύση του νεο-φιλελευθερισμού και τη μεγάλη του,

καθοριστική διαφορά από τον φιλελευθερισμό, που σαν

ιδεολογία και κίνημα ξεκίνησε το 13ο αιώνα, ενάντια

στην απολυταρχία της φεουδαρχίας, έχω γράψει προ

πολλών ετών.

Για τον νεοφιλελευθερισμό, τον “καπιταλισμό της κατα-
στροφής”, όπως εύστοχα τον κατονομάζει και το ανα-

λύει η Νάομι Κλέιν2, έχω αναφερθεί συχνά τα τελευταία

ιδίως χρόνια.

Σήμερα θα κάνω μια πρώτη νύξη για τη φύση αυτής της

οικονομικής θεωρίας, αυτού του οικονομικο-πολιτικού

καθεστώτος και των ανθρώπων του. Οχι δεν θα κάνω ψυ-

χανάλυση του Γ.Α.Π. του Σαμαρά και των άλλων, εξ’

άλλου δεν είμαι ειδήμων. Ούτε βέβαια του Σόιμπλε και

του Φρίντμαν, αν και θα μου ήταν εύκολο, γι’ αυτούς

τους τελευταίους, γιατί εκτός των συμφερόντων, κουβα-

λάνε ένα σωρό συμπλέγματα κατά της ανθρωπότητας (ο

Φρίντμαν “μας έχει αφήσει, ήδη, χρόνους από το 2006”).

Συνέχεια στη σελ. 1

Τον άρχοντα τριών δει μέ-
μνησθαι: Πρώτον ότι αν-
θρώπων άρχει. Δεύτερον
ότι κατά νόμους άρχει. Τρί-
τον ότι ουκ αεί άρχει.
Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ο Νεοφιλελευθερισμός των αγορών

της Σχολής του Σικάγο - του Φρίντμαν,
του Σόιμπλε, του Γ.Α.Π., του Σαμαρά

και δυστυχώς του Κουβέλη και των συναυτοίς!

του Κώστα
Βενετσάνου

“Μπίζνες” στην
Υδρούσα της Βούλας;

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ:

Πρωταθλήτριες Ελλάδος

οι κορασίδες
Σελίδα 22

Σελίδα 12

Δημήτρης Δαβάκης:
Παράνομες ενέργειες

Δημοτικών

Υπαλλήλων για 

την “πλατεία”

Πηγαδακίων 
Σελίδα 14

Λαιμός και Καβούρι
αρχαιολογικοί χώροι
Ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Σελίδα 3

Aντισυνταγματικός ο νόμος περί

αυθαιρέτων, έκρινε το ΣτΕ
Σελίδα 6

To εργοστάσιο καύσης βιομάζας

πάει ...Αυλώνα
Σελίδα 7
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ενα σύντομο ιστορικό

Το θέμα είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σ’ ένα τμήμα

ενός άρθρου. Γενικά, μπορούμε να πούμε, ότι όταν δεν

έχουμε αέρα ν’ αναπνεύσουμε και ασφυκτιούμε, μια χαρα-

μάδα φωτός και οξυγόνου είναι επίτευγμα. Είναι ανθρώ-

πινο, είναι φυσικό και λογικό. Αυτό ασφαλώς και ίσχυε με

την magna carta που έθετε κάποιους περιορισμούς στην

απολυταρχία και ασυδοσία του Αγγλου βασιλιά (1215).

Αυτό ήταν η σπίθα της ελευθερίας. Με την ανάπτυξη και οι-

κονομική ενδυνάμωση της αστικής τάξης και τα πρώτα ανα-

πετάγματα της ελεύθερης σκέψης που έγιναν με τον

διαφωτισμό στα τέλη του 17ου αιώνα, γεννήθηκε η φιλο-

σοφική ιδέα του φιλελευθερισμού ως κοινωνικο-πολιτικού

και οικονομικού κινήματος για μεγαλύτερες ελευθερίες κοι-

νωνικές, πολιτικές και οικονομικές. Ως εδώ πάμε καλά. Η

ελευθερία όμως όταν ξεπεράσει τα όρια της ελευθερίας

του άλλου, γίνεται ασυδοσία. Είναι το πολύ αλάτι που κάνει

το φαΐ “λύσσα”. Η επιθυμία, η διάθεση ασυδοσίας, που

εκτρέφεται και συντηρείται από την απληστία - ένα από τα

θανάσιμα αμαρτήματα - βρίσκεται εν σπέρματι, από τον

καιρό της γένεσης της ιδιοκτησίας.

Oμως, οι ωδίνες του τοκετού της οικονομικής ασυδοσίας

άρχισαν με τη βιομηχανική επανάσταση για να καταλήξει

κυρίως στις αρχές του περασμένου αιώνα στην αξίωση για

πλήρως ελεύθερη αγορά [(Laissez - faire / laissez passer /

ελευθερία πολιτικής δράσης & ελευθερία διακίνησης εμπο-

ρίου)]. Η αμερικανική εκδοχή κατά τη διατύπωση των ερ-

γοστασιαρχών, ήταν: «το κράτος έξω από το εργοστάσιο».

Στη θέση του παλιού φεουδάρχη μπαίνει τώρα ο εργοστα-

σιάρχης. 

Λίγο πριν από τη μεγάλη κρίση με το κραχ του 1929 ο

αστός οικονομολόγος Λόρδος Τζον Κέινς είχε προβλέψει

την αποτυχία της απόλυτης ελευθερίας - ασυδοσίας των

αγορών και είχε προτείνει αυτό που εφήρμοσε με το “Νιου

Ντιλ” το 1933 ως συνεργάτης του νέου Προέδρου των ΗΠΑ

Φρ. Ρούσβελτ, τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους, με

τη φορολογική αναδιανομή του πλούτου και τη λειτουργία

ενός κράτους πρόνοιας, ώστε ν’ αμβλύνονται οι κοινωνικές

ανισότητες και συνακόλουθα οι κοινωνικές αντιπαλότητες

και οι συγκρούσεις.

Αυτό δεν άρεσε στους εραστές της ασυδοσίας του κεφα-

λαίου και στους άπληστους κεφαλαιούχους κι αμέσως μετά

τον Β’ μεγάλο πόλεμο το 1947, εκεί στην Ελβετία, στον

Μον Πελερέν, συνήλθαν θεωρητικοί όπως ο Μίλτον Φρίν-

τμαν, ο μέντοράς του Αυστριακός Φρίντριχ φον Χάγεκ, με-

γάλο-κεφαλαιούχοι, μεγαλο-επιχειρηματίες κλπ.

μεγαλο-αρπακτικά για να συσκεφθούν και συναποφασίσουν

την ανατροπή αυτής της “απαράδεκτης κατάστασης”. Τους

πήρε καμμιά τριανταριά χρόνια όπως το είχανε προβλέψει,

αλλά τελικά με υπομονή επιστημονική “χειρουργική” πλη-

ρότητα και ακάματη μεθοδικότητα, τα κατάφεραν.

Χαρακτηριστικά, αναβάθμισαν το Οικονομικό τμήμα του Πα-

νεπιστημίου του Σικάγο, που ήταν η καθηγητική έδρα του

Φρίντμαν, καθιέρωσαν(!) βραβείο Νομπέλ Οικονομίας, που

δεν προέβλεπε ο Νόμπελ, εξέδωσαν και προώθησαν βιβλία,

έγραψαν άρθρα, εκπαίδευσαν σωρεία σπουδαστών που έγι-

ναν καθηγητές, στελέχη επιχειρήσεων, Υπουργοί, Πρωθυ-

πουργοί, έκαναν πρακτική εφαρμογή στη Χιλή του

δικτάτορα Πινοσέτ - που ανέτρεψε και εξόντωσε τον

εκλεγμένο μετριοπαθή σισιαλιστή ηγέτη Αλφόνσο Αλιέντε,

με δεκάδες χιλιάδες θύματα, βασανιστήρια, φόνους, “εξα-

φανίσεις” όχι μόνο στη Χιλή, αλλά και σε άλλες χώρες της

Νότιας Αμερικής - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη - σε

συνεργασία και με τις οδηγίες της ΣΙΑ - Δικαστήρια της Αρ-

γεντινής και της Ισπανίας χαρακτήρισαν το πογκρόμ των

αντιφρονούντων από τις Χούντες, ως γενοκτονία και όλα

τα φρικιαστικά εγκλήματα ως εγκλήματα κατά της ανθρω-

πότητας3.

Ο ίδιος ο δικτάτορας Πινοσέτ είχε γράψει “δικαιολογώντας”

το πραξικόπημα και τη δικτατορία του ότι, χρησιμοποίησε

μέτρα “μεγίστης αυστηρότητας” προκειμένου να αποφευχ-

θεί μια “δικτατορία του προλεταιριάτου”! 4.

Αξιοθαύμαστη(!) ειλικρίνεια, αλήθεια: Προκειμένου ν’ απο-

τραπεί μια εικαζόμενη “δικτατορία” των εργαζομένων εγ-

καθιδρύουμε μια στυγνή δικτατορία του κεφαλαίου και

επίορκων στρατιωτικών, με την τεχνοκρατική υποστήριξη

των γκόλντεν μπόις, “για τη σωτηρία της οικονομίας και της
πατρίδας”, γιατί αλλιώς “πως θα πληρώσουμε έστω κα-
τσουρεμένους μισθούς και συντάξεις”. Αυτά βέβαια, όταν

δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε “δημοκρατικά”, με εκλο-

γές, κοροϊδεύοντας, παραπλανώντας και εξαπατώντας

τους εκλογείς, μιας και “εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα

χρόνια” κατά την ευρηματική ρήση παλινδρομούντα βου-

λευτή της περιφέρειάς μας, που εξασφάλισε πάντως την

επανεκλογή του στις τελευταίες εκλογές, σε “προοδευτι-

κότερο” μαγαζί.

Αλλά τί θέλει τέλος πάντων ο νεοφιλελευθερισμός; Μα

αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα και σε λίγο σ’ όλη την

Ευρώπη: Λιγότερο κράτος (πρόνοιας), ιδιωτικοποίηση των

πάντων - ξεπούλημα της δημόσιας, δηλαδή της κοινής πε-

ριουσίας, παράδοση ΟΛΩΝ των κερδοφόρων δημόσιων

υπηρεσιών - και της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας και

του Στρατού και της Παιδείας και της Υγείας και του νερού

σε ιδιωτικές εταιρείες! Δεν υπερβάλλω. Περιμένετε πέντε

- έξι χρόνια και θα δείτε. Τότε όμως θα είναι αργά ή το τί-

μημα ανατροπής πολύ οδυνηρό.

――――――――

1. Ελληνες αεί παίδες έστε... (Πλάτων: Τίμαιος).

2. Naomi Klein: Οικονομολόγος - δημοσιογράφος - συγγραφέας, “Το Δόγμα

του ΣΟΚ” εκπληκτική τεκμηρίωση. Στις 696 σελίδες καθαρού κειμένου, οι

83 είναι υποσημειώσεις - παραπομπές.

3. Το “Δόγμα του ΣΟΚ”, σε. 141-143.

4. Αυτόθι, σελ. 141.

Ημέρα Μουσείων. 

Ελεύθερη είσοδος Σελ. 4

Eγκαίνια Αγ. Νεκταρίου στο
Πανόραμα Βούλας Σελ. 5

Φεστιβάλ στο Φράγμα Μαρα-

θώνα Σελ. 6

Κοινωνική λαϊκή αγορά στα

Σπάτα Σελ. 7

Αρχαία Ελλάδα: Δεύτερη αποι-
κιακή επέκταση γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ολα για τον πολίτη Σελ. 9

Εν Ελλάδι κεφαλή υπερέ-
χουσα; Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ο ευφυής 14χρονος αυτιστικός
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εκπαιδευτικοί από Λιθουανία στη
Λαυρεωτική Σελ. 13

Οι συλλογικότητες της προστασίας
Σαρωνικού συναντιούνται Σελ. 14

“Oι συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης” έρευνα εφήβων Βουλιαγμένης Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Καπιταλισμός της καταστροφής

ΤΑ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 20 Μαΐου στις 7μ.μ. με 35 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος συνεδριά-

ζει Δευτέρα 20/5, ώρα 8.30μ.μ. με 30 θέματα.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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Αγώνας που είχε ξεκινήσει από το Σύλλογο Περιβάλ-

λοντος Βουλιαγμένης με πολλές δικαστικές διώξεις

εις βάρος του για  το Καβούρι, πήραν τη σκυτάλη συλ-

λογικότητες που δραστηριοποιούνται στα 3Β πρό-

σφατα (Εναλλακτική δράση κλπ.), ιδιαίτερα για τον

ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα που περικλείεται μέσα

στις εγκαταστάσεις του Αστέρα.

Ετσι λοιπόν, ελπίζουμε, ότι “κλείνει” το θέμα. Με ομό-

φωνη γνωμοδότηση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο κήρυξε το Λαιμό και το Μεγάλο Καβούρι

αρχαιολογικούς χώρους την περασμένη Τρίτη 14

Μαΐου. Θα το σεβαστεί η εσωτερική τρόικα;

Η απόφαση πάρθηκε μετά από σχετική εισήγηση της

Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-

των και της αρμόδιας Στ΄Εφορείας, που αφορούσε

στα όρια του χώρου, αλλά και στις αρχαιότητες που

περιλαμβάνει.

Μέσα στον  αρχαιολογικό χώρο, που καλύπτει όλη τη

χερσόνησο του Λαιμού Βουλιαγμένης και την παρα-

λία του Μεγάλου Καβουριού (με ανατολικό όριο την

οδό Αθηνάς), έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα δια-

φόρων περιόδων που ξεκινούν από τα προϊστορικά

χρόνια, όπως οι πρωτοελλαδικές αρχαιότητες (οικίες

και οχυρωματικό τείχος) που εντοπίστηκαν στο νοτι-

οανατολικό ύψωμα της χερσονήσου του Λαιμού,

καθώς και στον Λόφο των Μουσών, που βρίσκονται

εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του

"Αστέρα".

Γνωστά μνημεία της περιοχής, όπως η Ιερατική Οικία

(που βρίσκεται εντός του δημοτικού πάρκινγκ), η Δε-

ξαμενή (εντός "Αστέρα"), καθώς και οι δύο κυκλικοί

πύργοι των κλασικών χρόνων, ο ένας εντός του Ορ-

φανοτροφείου και ο άλλος στην Ωκεανίδα, που επό-

πτευαν τους θαλάσσιους δρόμους της περιοχής,

αποκτούν την προστασία του αρχαιολογικού χώρου,

όπου βρίσκεται και ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα,

o οποίος περιλαμβάνεται μέσα στον "Αστέρα".

Να θυμίσουμε ότι ο Αστέρας και ο περιβάλλον χώρος

βρίσκεται σε διαδικασία εκποίησης μέσω του Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙ-

ΠΕΔ). Τα μέλη του ΚΑΣ έχουν πραγματοποιήσει αυ-

τοψία για τον καθορισμό Α΄ ζώνης προστασίας.

Στον προστατευόμενο αρχαιολογικό τόπο θα ανήκει και

ο ενάλιος χώρος, που βρίσκεται κοντά στο μνημείο, με

το σκεπτικό (κάτι που είναι σίγουρο) ότι κατάλοιπα του

ναού μπορεί να υπάρχουν και μέσα στο νερό. 

Η “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ” σε μήνυμα που μας έστειλε γρά-

φει: “Η Εναλλακτική Δράση”, που εδώ και δύο χρόνια,

πρωτοστατεί στον αγώνα για την προστασία του Ναού

του Απόλλωνα Ζωστήρα, αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη

με την απόφαση αυτή. Παράλληλα καλεί τα μέλη τους φί-

λους της και τα κινήματα σε συνέχιση των κινητοποι-

ήσεων αφενός για  εφαρμογή της πολύ σημαντικής

απόφασης του ΚΑΣ, και αφετέρου για το σταμάτημα της

εκποίησης όλων των παραλιών του Σαρωνικού. 

Είναι σίγουρο ότι ενωμένοι μπορούμε να έχουμε και

άλλες νίκες».

Ενας μεγάλος και πολύχρονος αγώνας δικαιώθηκε

Λαιμός και Καβούρι αρχαιολογικοί χώροι
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Την κινηματογραφική ταινία

“Ο Ολυμπος έπεσε” (Olym-

pus Has Fallen) θα προβάλει

την εβδομάδα 16 - 22 Μαϊ-

ουμ ωρα 21.15 ο δημοτικός

κινηματογράφος “Αρτεμις”,

Μαρκόπουλο.

Όταν ο Λευκός Οίκος δέχεται

τρομοκρατική επίθεση και ο

Πρόεδρος των Η.Π.Α. πέφτει

θύμα απαγωγής...

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

ΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, 

τηλ.: 22990 23924

Αρχαιολογικό
Μουσείο Μαραθώνα

Την Παρασκευή 17 και το Σάβ-

βατο 18 Μαΐου ώρα 12:00, στο

πλαίσιο του εορτασμού της

Παγκόσμιας Ημέρας Μου-

σείων, θα γίνει δωρεάν ξενά-

γηση διάρκειας μιας ώρας,

από τους “Φίλους του Αρχαι-

ολογικού Μουσείου Μαρα-

θώνα”, στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Μαραθώνα από αρ-

χαιολόγους της Β΄ Εφορείας

Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων. Το Σάββατο η εί-

σοδος θα είναι ελεύθερη όλη

την ημέρα).

Είκοσι χρόνια μετά τη διοργάνωση της πρώ-

της ελληνικής art fair το 1993, η Art-Athina,

επιστρέφει με τη 18η διοργάνωσή της από 16

έως 19 Μαΐου στο Κλειστό Π. Φαλήρου. Το

παρών δίνουν αίθουσες τέχνης από την Ελ-

λάδα και το εξωτερικό με έργα από όλο τον

κόσμο, αλλά και πολιτιστικοί φορείς, επιμε-

λητές, μουσεία, θεωρητικοί τέχνης, τεχνο-

κριτικοί, δημοσιογράφοι.

Η Μαρίνα Φωκίδη επιμελείται τα "Symposia"

και καλεί για ομιλίες διεθνείς προσωπικότη-

τες από τον εικαστικό χώρο. Επίσης, επιμε-

λείται το "Open Form" στο οποίο

συμμετέχουν μια σειρά διεθνών γκαλερί με

την παρουσίαση ενός καλλιτέχνη σε κοινή

έκθεση.
Οι συμμετέχουσες γκαλερί από την Ελλάδα είναι

οι: a.antonopoulou.art, Α.Δ., Αγκάθι-Καρτάλος, alma

contemporary art gallery,Αργώ,Art Zone 42, Artis

Causa, Artower Agora, Αστρολάβος, Athens House

of Photography, CAN Christina Androulidaki gallery,

cheapart, Donopoulos,έκφραση – Γιάννα γραμμα-

τοπουλου, Ελένη Κορωναίου, Elika, Γκαλερί της

Έρσης, Εικαστικός Κύκλος, Ζήνα Αθανασιάδου,

Kalfayan, Καπλανών 5, Καππάτος, Λόλα Νικολάου,

Μέδουσα, Mihalarias Art, Παπατζίκου, Περιτεχνών,

Ρεβέκκα Καμχή, Σκουφά, Τεχνοχώρος, The

Breeder, Titanium Yiayiannos, Tsatsis Projects / Art-

forum και Vamiali’s gallery. Ενώ από το εξωτερικό

οι: Alpha Gallery, Anna Pappas Gallery, ARTcore |

contemporary art project, Francoise Heitsch, Galeri

Binyil, Galerie Laureen Thomas, Joey Ramone,

Mirko Mayer, Mulier Mulier, Penindalinena και Ufo-

fabrik Contemporary Art Gallery.

Επιπλέον πληροφορίες: www.art-athina.gr

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Ο Ολυμπος έπεσε
Προσκυνηματική

Εκδρομή

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νε-

κταρίου Βούλας, διοργα-

νώνει προσκυνηματική

εκδρομή, την Πέμπτη 30

Μαΐου με προορισμό τις

Ιερές Μονές: α) Παναγίας

Δαμάστας και  β) Αγάθω-

νος, της Ιεράς Μητροπό-

λεως Φθιώτιδος. Η τιμή

του εισιτηρίου είναι 20 €..

Ώρα αναχώρησης από το

Ναό στις  9π.μ. και επι-

στροφή στις 8 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής

στον Ιερό Ναό, μέχρι τη

Κυριακή 26 Μαΐου ή στο

τηλ. 210 8954921 (υπεύθ.

π. Αντώνιος).

V For Vendetta
Προβολή ταινίας στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Παρασκευή  24 Μαΐου  8.00.μ.

Στο εγγύς μέλλον του 2020 η φασιστική κυβέρνηση του

Adam Sutler στερεί θεμελιώδη δικαιώματα από το βρε-

τανικό λαό.  Οι πολίτες τελούν εν υπνώσει υπακούοντας

τυφλά σε ό,τι τους ζητούν με πρόσχημα την προστασία

τους από την αναρχία, τη τρομοκρατία και το χάος. 

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμ-

μετέχει για 6η συνεχή χρονιά στη διε-

θνή γιορτή της Ημέρας &  Νύχτας των

Μουσείων ανοίγοντας τις πόρτες του

στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, ΣΑΒ-

ΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ από 10.00 έως 24.00

Οι κεντρικές δράσεις του

προγράμματος:

1. Ξεναγήσεις στις Μόνιμες Συλλο-

γές (18:00, 20:00, 22:00 | διάρκεια

60’). Κυκλαδική τέχνη, Αρχαία Ελλη-

νική & Αρχαία Κυπριακή τέχνη.  

2. Ξεναγήσεις: Βραβείο “ΔΕΣΤΕ”

2013 (17:00, 19:00, 21:00, 23:00 |

διάρκεια 40’)
Από το 2009 το Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-

χνης συνεργάζεται με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ,

για την παρουσίαση της έκθεσης των

έργων των 6 υποψήφιων καλλιτεχνών που

πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Η συ-

νεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του

προγράμματος του ΜΚΤ «Βήμα στους

Νέους». 

3. Προβολές – σε συνεργασία με το

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Κεντρικές προβολές (συμμετοχή με

δελτία προτεραιότητας, η διανομή ξε-

κινά 60’ πριν την έναρξη):

- Marina Abramovic: The Artist is
Present, του Matthew Akers (18:00 |

διάρκεια 106’)

- Ai Weiwei: Never Sorry, της Alison

Klayman (21:00 | διάρκεια 91’)

- Αφιέρωμα σε μικρού μήκους πειρα-

ματικά φιλμ καλλιτεχνών του 20ου

αιώνα, όπως Marcel Duchamp, Man

Ray, Salvador Dali, κ.ά. Σε επιμέλεια

του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φε-

στιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη (όλη

μέρα, σε επανάληψη).

4. DJ Set από τους παραγωγούς του

En Lefko 87.7 (21:00-24:00). Κατ. Κα-

φεντζή (Κάφκα) και Γ. Μπακαλάκος

(ΝΤΕΙΒΙΝΤ) μαζί, σε ένα 3ώρο dj set.

STREET PARTY στη Νεοφύτου

Δούκα 4

Δράσεις για τα παιδιά
1 | Ξεναγήσεις για παιδιά και οικογέ-

νειες (11:00, 13:30, 16:00 | διάρκεια

40’). Συμμετοχή με δελτία προτεραιότη-

τας, η διανομή ξεκινά 30’ πριν την έναρξη

2 | Δημιουργικές δραστηριότητες για

παιδιά
Α. Εικαστικό εργαστήριο με τους υποψή-

φιους καλλιτέχνες για το βραβείο ΔΕΣΤΕ

2013 Αλέξανδρο Τζάννη και Ηλία Παπαη-

λιάκη. (12:30-14:30, δεν γίνονται κρατή-

σεις)

Β. Παράλληλα, από τους μουσειοπαιδαγω-

γούς του Μουσείου θα πραγματοποιείται

σύντομη δημιουργική δράση εμπνευσμένη

από τις μόνιμες συλλογές όπου τα παιδιά

θα φτιάχνουν τα δικά τους μικρά έργα τέ-

χνης και θα ενημερωθούν για το φετινό

summer camp. (11:00-16:00, δεν γίνονται

κρατήσεις)

3 | ‘Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας’ του

Oscar Wilde, από την ομάδα Ιπτάμε-

νοι Άνθρωποι. (12:00 & 14:30 | διάρκεια

75’, απαραίτητη κράτηση θέσεων από 13/5,

210 7294220, 10.00-13.00)

«Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας αφορά από τη
μία τα παιδιά και από την άλλη όσους
έχουν διατηρήσει τα παιδικά χαρίσματα
της απορίας και της χαράς» - Oscar Wilde 

Τα αγάλματα στις πόλεις μένουν ακίνητα

στο ίδιο σημείο όπου τα έστησαν.  

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης | Είσο-

δος ελεύθερη 

Σάββατο 18 Μαΐου 10.00-24.00 |

Νεοφύτου Δούκα 4 

Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1

www.cycladic.gr

Ημέρα και νύχτα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - Κυριακη 18 Μαΐου - είσοδος ελεύθερη

Eκθεση σύγχρονης τέχνης

“BΡΑΔΙΑ JAZZ” 

στο Μουσείο “Μαρίκα

Κοτοπούλη”  

Το Ν.Π. Πολιτισμού και Αθλητισμού

του Δήμου Ζωγράφου οργανώνει

βραδιά Jazz με ελεύθερη είσοδο, το

Σάββατο 18 Μαΐου, στις 20:30, στο

Μουσείο “Μαρίκα Κοτοπούλη” (Αλ.

Παναγούλη 17, Ζωγράφου).

Το πενταμελές συγκρότημα “Vicky b

and the Acoustic Troubles” θα ταξιδέ-

ψει σε ρυθμούς Jazz, Blues και

Souls. Και όσο η ώρα θα προχωράει...

η βραδιά θα εξελίσσεται σε πάρτυ.

Οι Γονείς ρωτούν 

– Οι Ειδικοί απαντούν

Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τον Όμιλο «Νέοι Ορί-

ζοντες Φιλίας» οργανώνουν Ενημερωτική Εσπερίδα, η οποία

θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Γλυφάδας (ισόγειο) την

Tρίτη 4 Ιουνίου και ώρα 18:30.

Θέματα προς συζήτηση:

• Χτίζοντας τη μάθηση από την προσχολική ηλικία

• Μαθησιακές δυσκολίες: μια «επιδημία» της σύγχρονης εποχής

• Βάζοντας όρια στο παιδί σας

• Όταν το παιδί αρνείται να πάει σχολείο: σχολική άρνηση ή σχο-

λική φοβία;
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Πολιτιστικός μήνας στο
Δήμο Παλλήνης

Μήνας Πολιτιστικής δραστηριότητας από την Κοινωφελή

Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης.

Η Πολιτιστική Άνοιξη 2013 του Δήμου Παλλήνης, ξεκινά

το Σάββατο 18 Μαΐου και τελειώνει τη Δευτέρα 17 Ιου-

νίου, φιλοξενώντας μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων.

Δείτε το πρόγραμμα:

Σάββατο 18 Μαΐου - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

20:00 - Συναυλία παιδικών χορωδιών 

Παιδικές Χορωδίες Δημοτικών Ενοτήτων Γέρακα και Παλ-

λήνης

Σάββατο 25 Μαΐου ώρα 7μ.μ.- Πολιτιστικό Κέντρο «Οινο-

ποιείο Πέτρου» - Θεατρική παράσταση «Μάθημα ανά-
θεμα» από την Ομάδα «Διασχολική» - Θεατρικά

εργαστήρια Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Κρητικό γλέντι

ΚΡΗΤΙΚΟ παραδοσιακό  γλέντι οργανώνει η Ενωση Κρη-

τών Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης-Βάρκιζας, το Σάββατο

1η Ιουνίου, ώρα 8μ.μ. στο  χώρο των εγκαταστάσεων της

Σχολής  Ποδοσφαίρου στη Βαρη (Προτάσωφ)

Καποδιστρίου  2  και Μαραθωνομάχων – Χέρωμα Βάρης

Πληροφορίες: Τηλ. Προέδρου 6972005586

“Διδάγματα από τη δραματική
ποίηση”

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει

την Πέμπτη 23 Μαΐου, 6.30 μ.μ., λογοτεχνικές βραδιές,

στο ξενοδοχείο “Congo Palace” (Ποσειδώνος 81Α Γλυ-

φάδα). Μετά το πέρας των ομιλιών ακολουθεί συζήτηση

και απαγγελίες. Θα μιλήσει ο φιλόλογος - επίτιμος Λυ-

κειάρχης Τριαντάφυλλος Γιατίλης, με θέμα: ”Διδάγματα
από τη δραματική ποίηση”.

Παραδοσιακό γλέντι 

στη Γλυφάδα

Παραδοσιακό γλέντι διοργανώνουν το Κ.Α.Π.ΠΑ και ο

Δήμος Γλυφάδας  την Κυριακή 19 Μαΐου, στις 21.00 στην

Πλατεία  Β. Κατράκη στο πλαίσιο του εορτασμού των πο-

λιούχων της Γλυφάδας Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Το παραδοσιακό γλέντι περιλαμβάνει άφθονο κρασί για

τους παρευρισκομένους ψητό γουρουνόπουλο και πολ-

λές ακόμη γευστικές χορταστικές λιχουδιές με πολύ χα-

μηλό κόστος.  Γλέντι χωρίς τραγούδι και χορό δε γίνεται.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς έχουν η Νάντια

Καραγιάννη και ο Νίκος Καραγιάννης με την ορχήστρα

τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Η εμπειρία της Κατοχής και της

Αντίστασης στην Αθήνα»

Η Πολιτιστική Επιτροπή - Ομάδα  Βιβλιοθήκης του Δήμου

Ελληνικού-Αργυρούπολης, οργανώνουν την παρουσία-

σην του βιβλίου «Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντί-
στασης στην Αθήνα» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη,

(εκδόσεις Αλεξάνδρεια).

Θα μιλήσουν ο Νίκος Βα-

φέας (Επίκουρος Καθηγη-

τής, Πανεπιστήμιο Κρήτης),

ο Βαγγέλης Καραμανωλά-

κης (Ιστορικός, Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, Αρχεία

Σύγχρονης Κοινωνικής

Ιστορίας) και ο συγγρα-

φέας, την Τετάρτη 22

Μαΐου, 19:00, στο Α ΚΑΠΗ

Αργυρούπολης, Αλεξιουπό-

λεως 27, Αγία Τριάδα,

Επίσκεψη στην Ακρόπολη από την 

Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας -

Βούλας, οργανώνει περίπατο την ημέρα των Μου-

σείων, 18 Μαΐου, με επίσκεψη στην Ακρόπολη. Πλη-

ροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8940689, 9623845.

Mάγεψε “Η Εύθυμη χήρα”
στη Λυρική Σκηνή

Με ένα θερμό χειροκρότημα το κοινό της πρεμιέρας αντά-

μειψε τους συντελεστές της Εύθυμης χήρας την Παρα-

σκευή 10 Μαΐου στο θέατρο Ολύμπια. Η θρυλική οπερέτα

του Φραντς Λέχαρ επέστρεψε στην Εθνική Λυρική Σκηνή

για έναν νέο κύκλο δέκα παραστάσεων μέσα στον Μάιο.

Η παράσταση, που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Λιγνάδης,

στην πρώτη του συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή,

ήταν ευχάριστη, ανάλαφρη, καλαίσθητη, με στιγμές γέλιου,

παρεξηγήσεων αλλά και συγκίνησης. Η γεμάτη ανατροπές

ιστορία της εύθυμης χήρας Άννα Γκλάβαρι, η οποία πρέπει

να παντρευτεί συντοπίτη της για να μην χάσει την τεράστια

περιουσία της και να σώσει την χώρα της από τη χρεοκοπία,

σε συνδυασμό με την υπέροχη διαχρονική μουσική του

Φραντς Λέχαρ, ενθουσίασαν το κοινό, το οποίο χειροκρό-

τησε θερμά όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Επόμενες παραστάσεις  17, 19, 22, 24, 25, 26 Μαΐου 2013

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΙΤΗ

Πεζοπορία στο ελατόφυτο βουνό της Οίτης, οργανώνει η

“Εναλλακτική Δράση”, την Κυριακή 26 Μαΐου. 

Από το  χωριό Καστανιά θα πεζοπορήσουν στο καταπρά-

σινο από έλατα δάσος και θα καταλήξουν στη Λίμνη Λει-

βαδιές  που έχει νούφαρα και βρίσκεται στο ομώνυμο

οροπέδιο.   

7.00   Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή - Συγγρού - Σύν-

ταγμα - Ομόνοια), 7.30. Επιβίβαση  στην Ομόνοια

Δηλώσεις συμμετοχής

Νέλλη Γιαχαντζή τηλ. 2104538187 και 6955493480

Μαρια Κορομηλά  210- 8991145   και 6940- 308757

και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com 

«Ιωάννης Καποδίστριας 
Ο Άγιος της Πολιτικής»

Ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και

οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Άγιος της Πολιτικής», την Τετάρτη 22 Μαίου, Ώρα:

19:30 στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού

Ναού Φανερωμένης στη Βου-

λιαγμένη.

Θα γίνει παρουσίαση 137 ανέκ-

δοτων, τα τελευταία 180 χρόνια,

επιστολών του Πρώτου Κυβερ-

νήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καπο-

δίστρια από τον συγγραφέα

Ιωάννη Κορνιλάκη

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αι-

γίδα της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας Ελληνικού Βού-

λας Βουλιαγμένης Βάρης

“Μικρά μαθήματα για την
ελληνική οικονομία”

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων οργανώνουν

εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου “Μικρά μαθή-
ματα για την ελληνική οικονομία -  Ιδιομορφίες - Ο δρό-
μος προς το Mνημόνιο - Η ύβρις και η νέμεσις”, του

καθηγητή Κώστα Μελά, τη Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα

7:00 μ.μ., στην Αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18,

Βούλα). Το βιβλίο είναι εκδόσεις Παττάκη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Αντώνης Κοκορίκος – δημο-

σιογράφος και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ – καθηγητής
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Ασκηση ετοιμότητας

πυρόσβεσης εθελοντών
3ήμερη Άσκηση Δασικής Πυρόσβεσης συνδιοργανώνει

το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέας Μάκρης με

την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων και σε

συνεργασία με Π.Υ.Νέας Μάκρης, η οποία θα ξεκινήσει

17 Μάη  ώρα 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Μάη

ώρα 15.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α. Δημιουργία και διαμονή σε καταυλισμό.

Β. Δασική Πυρόσβεση

Γ. Έρευνα – εντοπισμός – διάσωση – παροχή Α΄Βοη-

θειών – μεταφορά θυμάτων σε ορεινή περιοχή με

χρήση ορειβατικού εξοπλισμού.

Δ. Αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος με χρήση δια-

σωστικού εξοπλισμού - παροχή Α΄ Βοηθειών.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ

Γ.Γ.Π.Π.14/2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ, ΝΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ,

Ρήγα Φεραίου 47-Νέος Βουτζάς-Ν.Μάκρη-

Τηλέφωνα: 2294091792, Κιν. + 30 6982345678, Φαξ

2294079912  e-mail: ioannisdamianoglou@gmail.com

Φεστιβάλ φράγματος

Μαραθώνα
Για τρίτη χρονιά, η ΕΥΔΑΠ διοργανώνει το Φεστιβάλ Φράγ-

ματος Μαραθώνα, μια γιορτή για το νερό και το περιβάλλον,

αλλά και για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον Άνθρωπο.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου από τις

9.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα.

Ο θεσμός αυτός της ΕΥΔΑΠ – έχει βραβευθεί με διεθνή διά-

κριση το 2010 – καλεί μικρούς και μεγάλους να διασκεδά-

σουν και να περάσουν μια δημιουργική ημέρα σε ένα

μοναδικό τοπίο κοντά στη φύση.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, στη Λίμνη και το Φράγμα Μα-

ραθώνα θα ανοίξουν ειδικά γι’ αυτή τη γιορτή, προσφέροντας

την ευκαιρία σε όλους να επισκεφθούν έναν τόπο απαρά-

μιλλης ομορφιάς.

H φετινή εκδήλωση, που συμπίπτει με το Παγκόσμιο Έτος

Συνεργασίας για το Νερό, εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και

με τη συμμετοχή φορέων, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, ο Αθλη-

τικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων “Τελμησ-

σός” Ν.Μάκρης-Μαραθώνος και η Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και κοι-

νής δράσης για το νερό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.

H απόφαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτE) επιβεβαιώνει τα αυτο-

νόητα, «την αντίθεση του Ν.

4014/2011 στο άρθρο 24 του Συντάγ-

ματος και την επιβάρυνση των φυσι-

κών οικοσυστημάτων από

την αυθαίρετη δόμηση,

που δεν μπορεί να δικαιο-
λογηθεί για λόγους δημο-
σίου συμφέροντος»,
επισημαίνουν οι Οικολόγοι

Πράσινοι. 

Επισημαίνουν δε ότι «σύμ-

φωνα με τις διευκρινίσεις

των δικαστικών κύκλων για

την απόφαση του Συμβου-

λίου της Επικρατείας που

θεωρητικά «βάζει φρένο»

στην τακτοποίηση αυθαι-

ρέτων, καλούνται οι πολί-
τες και οι οικολογικοί

σύλλογοι να καταγγείλουν τα αυθαί-
ρετα κτίσματα, διαφορετικά αυτά πα-
ραμένουν νομιμοποιημένα εφόσον

είχαν ως τέτοια χαρακτηρισθεί από το

Νόμο Παπακωνσταντίνου».

Μια τέτοια εξέλιξη στην ερμηνεία της

απόφασης επιβεβαιώνει αυτό που μόλις

πριν λίγες μέρες οι Οικολόγοι Πράσινοι

δήλωναν, ότι «οποιαδήποτε απόκλιση

από την αποκατάσταση της νομιμότη-

τας και της κοινωνικής δι-

καιοσύνης στη χρήση της

φυσικής αδόμητης γης και

οποιαδήποτε άλλη καθυ-

στέρηση στην εφαρμογή

του νόμου αποτελεί ενέρ-
γεια εκ του πονηρού,
καθώς η εμπειρία δείχνει
ότι η διατήρηση των αυ-
θαιρέτων με πρόστιμα και
παρατάσεις ενισχύει τις
πελατειακές σχέσεις κυ-
βερνήσεων - καταπατη-
τών σε βάρος του

περιβάλλοντος και της κοι-

νωνίας».

Μάλιστα, τονίζουν ότι το θέμα γίνεται

ακόμη χειρότερο, αφού η Πολιτεία πα-

ραιτείται από τις υποχρεώσεις της και

αφήνει το δύσκολο έργο της καταγγε-

λίας των αυθαιρετούχων και των κα-

ταπατητών σε πολίτες, γείτονές τους,

αλλά και οικολογικούς και περιβαλ-

λοντικούς συλλόγους. Έτσι, όχι μόνο

αποσύρει από τις υπηρεσίες της την

υποχρέωση να ασκήσουν τα καθή-

κοντά τους υπερασπίζοντας το δημό-

σιο συμφέρον, αλλά στοχοποιεί τους

νομοταγείς πολίτες και τις οικολογι-

κές οργανώσεις, που θα βρεθούν στο

στόχαστρο των καταπατητών και των

οργανωμένων συμφερόντων τους. 

Τέλος, η διαδικασία που προωθείται

κοστίζει σε χρήμα, σε αντίθεση με την

υλοποίησή της από τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες, κάτι που προοικονομεί την

αποτυχία της και οδηγεί με μαθημα-

τική ακρίβεια στη νομιμοποίηση των

αυθαιρέτων, αφού δεν καταγγέλθη-

καν.

Αντισυνταγματικός ο ν. 4014/2011 

περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων 

με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αντισυνταγματικό στο σύνολό του έκρινε,  η Ολομέ-

λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νόμο

4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης

έργων και δραστηριοτήτων και τακτοποίησης των αυ-

θαιρέτων, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ολομέλεια  έκρινε ότι ο επίμαχος νόμος – στον

οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η τακτοποίηση

αυθαιρέτων «νέας γενιάς» με «πάγωμα» της κατε-

δάφισής τους για 30 χρόνια-παραβιάζει ευθέως το

άρθρο 24 του Συντάγματος περί προστασίας του πε-

ριβάλλοντος, το οποίο και απαγορεύει τη δόμηση

χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης κρίθηκε ότι

δεν μπορεί να γίνει επίκληση για λόγους δημοσίου

συμφέροντος προκειμένου να επιβαρυνθεί περαι-

τέρω το οικιστικό περιβάλλον.

Ωστόσο, “το καλό το παλλικάρι ξέρει κι άλλο μονο-

πάτι”, και όπως έχει δείξει η εσωτερική τρόικα που

μας κυβερνάει, έχει ξεχάσει και το Σύνταγμα και τη

δικαιοσύνη.

Ετσι, πληροφορίες λένε ότι η κρίση περί αντισυνταγ-

ματικότητας δεν βασίστηκε σε ενδεχόμενη παρα-

βίαση της αρχής της ισότητας και της αρχής του

κράτους δικαίου, άρα  δίνει το δικαίωμα στην κυβέρ-

νηση για υποβολή νέου, διορθωμένου νόμου!!

Ο Όμιλος «Ευρωπαϊκή Έκφραση» με

αφορμή τον εορτασμό της  “Ημέρα της

Ευρώπης” (9/5), ργανώνουν εκδήλωση

με θέμα:   «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην

Αρχιτεκτονική μιας σύγχρονης Δημο-

κρατίας» 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 18 Μαΐου ώρα 18.00 στο Ξενο-

δοχείο Amarilia, Αγ. Νικολάου 13, στη

Βουλιαγμένη.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι o Τάκης Βι-

δάλης, Συνταγματολόγος & Εμπειρο-

γνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

σε Θέματα Δικαίου και Ηθικής.
Θα αναπτυχθούν θεματικές σχετικά με την

οργάνωση του θεσμού των Ανεξάρτητων

Αρχών στην Ελλάδα, τη σημασία που έχει

η λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών για

την προάσπιση του δημοσίου συμφέρον-

τος, την επιρροή που ασκούν αλλά και τις

επιδράσεις που δέχονται από την κοινωνία

των πολιτών, καθώς και την ανάδειξη πρω-

τοβουλιών ή γεγονότων που ενθαρρύνουν

ή περιορίζουν, αντίστοιχα, την άσκηση των

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις Ανε-

ξάρτητες Αρχές. Η θωράκιση του θεσμού

των Ανεξάρτητων Αρχών και η εμπέδωση

της καθημερινής σημασίας τους στην Αρ-

χιτεκτονική μιας σύγχρονης Δημοκρατίας

συμπλέει με την έννοια του Ευρωπαϊκού

έτους των Πολιτών (2013) και θα αναδειχ-

θεί τόσο σε συμβολικό όσο και σε πρα-

κτικό επίπεδο. 
Πληροφορίες: Τηλ: 210 3643224

Site: www.ekfrasi.gr 

«Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Αρχιτε-
κτονική μιας σύγχρονης Δημοκρατίας» 

Το “μπαλάκι” της  ...κατάδοσης στον πολίτη
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Κοινωνική Λαϊκή

Αγορά στα Σπάτα 

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος σε συνεργασία με την

Ομοσπονδία Περιφέρειας Λαϊκών Αγορών Αττικής,

διοργανώνει Κοινωνική Λαϊκή Αγορά για οικονομικά

αδύναμες οικογένειες την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα

11.00 π.μ. στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος της

Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, στη Λεωφόρο Καρα-

μανλή –στάση ΟΤΕ, με προϊόντα γης, θάλασσας και

Ζυμαρικά.

Aναβάλλεται

ο αντιλυσσικός εμβολιασμός

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος ενημερώνει ότι λόγω τε-

χνικών προβλημάτων που προέκυψαν εκτάκτως, η προ-

γραμματισμένη εκδήλωση αντιλυσσικού εμβολιασμού,

για την Κυριακή 19 Μαΐου, αναβάλλεται.

O δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου ζητάει την κατα-

νοήση των πολιτών σημειώνοντας: “Εργαζόμαστε για

την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων

αυτών και η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανα-

κοινωθεί στο προσεχές διάστημα”.

“ΑΝΕΡΓΙΑ (ως κοινωνικό πρόβλημα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ”

Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέας Ευρυάλης,

προσκαλεί στην εκδήλωση - συζήτηση με τίτλο “ΑΝΕΡΓΙΑ
(ως κοινωνικό πρόβλημα) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ” την Κυ-

ριακή 19/05  και ώρα 11:00

στο Δημαρχείο (Άλσους 15 – Ισόγειο)

Ομιλίες- εισηγήσεις: Άννυ Καυκά, πρόεδρος Εμπορικού συλλό-

γου Γλυφάδας

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, πρό. του Συμβ. Νέων Δήμου Γλυφάδας,

Νικόλαος Κιούσης, πρόεδρος του “Ώρα για Δράση”,

Στυλιανός Κατωμέρης, αντιπρό. Συλλ. Νέας Ευρυάλης Γλυφάδας

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώ-

στας Κόκκορης και  ο αντιπρόεδρος του Επαγγ. Επιμ. Αθη-

νών Νίκος Λεβετσοβίτης

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

"Η δική μου οικογένεια 
είναι διαφορετική"

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχο-

λείου Μαρκοπούλου οργανώνουν  διάλεξη που θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαϊου και ώρα 6.30 μ.μ., στο χώρο

του σχολείου (Μυρινούντος 22 Μαρκόπουλο), με θέμα: "Η
δική μου οικογένεια είναι διαφορετική". Θα παρευρεθεί το

Ιατροπαιδαγωγικό Ινστιτούτο Παλλήνης και θα δουν τις μο-

νογονεϊκές οικογένειες, προσεγγίζοντας τες από τη μεριά

των παιδιών.

Ομιλήτριες θα είναι η  Χαρά Πετρέλλη, κοινωνική λειτουρ-

γός και η  Μαριάννα Γκιμπιρίτη, παιδοψυχίατρος του ΙΠΚ

Τα εργοστάσια καύσης βιομάζας, για

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  τα-

ξιδεύουν στην Ανατολική Αττική, από

Δήμο σε Δήμο, αφού οι τοπικές κοι-

νωνίες δεν δέχονται εγκατάσταση τέ-

τοιων εργοστασίων στις πόλεις τους

συνεπικουρούμενες από τις Δημοτικές

αρχές.

Ετσι πρώτη κρούση έκαναν στο Κο-

ρωπί. Μετά την άρνηση της Δημοτικής

Αρχής πήγαν στο Δήμο Μαρκοπού-

λου, όπου και εκεί αντέδραν τοπικές

κοινωνίες και η Δημοτική Αρχή με

αποτέλεσμα να απορρίψουν την πρό-

ταση.

Στη συνέχεια πήγαν στην Κερατέα και

τώρα βρίσκονται στον Αυλώνα του

Δήμου Ωρωπού.

Κάθε φορά πηγαίνουν οι μελέτες πε-

ριβαλλοντικών επιπτώσεων στην Πε-

ριφέρεια Αττικής, η οποία προς τιμήν

της, περιμένει την απόφαση της εκά-

στοτε Δημοτικής Αρχής, προκειμένου

να γνωμοδοτήσει. 

Ετσι και τώρα η Μελέτη Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων βρίσκεται στην Πε-

ριφέρεια για την περιοχή του

“Μαντριά” του Δήμου Ωρωπού, αλλά η

τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφραστεί

αρνητικά.

Η πρόταση της ενδιαφερόμενης εται-

ρείας αφορά 6 εργοστάσια σε αντί-

στοιχες 6 περιοχές. Απορρίφθηκαν οι

3 και υπολείπονται τρεις ακόμα περιο-

χές· ο Γέρακας του Δήμου Παλλήνης,

η Φυλή και η Κηφισιά.

Οι “Ενεργοί Πολίτες η άλλη πρό-

ταση”,  δημοτική παράταξη του Δήμου

Ωρωπού με ανακοίνωσή της,  τονίζουν

προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα αφή-

σουν να γίνει τέτοια μονάδα σε μια

ήδη επιβαρυμένη περιοχή. Γράφουν

μεταξύ άλλων:

«-Δεν θέλουμε ακόμα μία ρυπογόνο
βιομηχανία (αυξημένους αέριους ρύ-
πους, επικίνδυνο ίζημα, ρύπανση υπό-
γειων υδάτων κλπ) στην ήδη
επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή
μας, από την ανεξέλεγκτη ρύπανση
της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύ-
των και την καταστροφική μόλυνση

του Ασωπού και του υδροφόρου ορί-
ζοντα. Είναι δε σίγουρο ότι δεν θα μεί-
νουν στην μία μονάδα, αλλά σύμφωνα
με τα «επενδυτικά» σχέδια, θα προ-
στεθούν κι άλλες, καθώς χρησιμοποι-
ούν τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης»
στις αδειοδοτήσεις ( παράκαμψη της
ΡΑΕ για άδειες 1ΜW ).
-Δεν θα αφήσουμε να ανοίξει από την
πίσω πόρτα η καύση των σκουπιδιών
με τη μορφή SRF ή της λυματολάσπης
(άλλες μορφές βιομάζας), όταν οι τε-
ράστιες καλλιέργειες για την καύσιμη
ύλη που παρουσιάζονται στο επενδυ-

τικό σχέδιο της εταιρείας, αποδειχ-
θούν παραμύθι ,καθώς όλες οι προτά-
σεις για την κατασκευή των
εργοστασίων αυτών δεν τα τοποθε-
τούν δίπλα στις περιοχές που θα φυ-
τεύεται η καύσιμη ύλη. 
-Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να
καταστραφεί –αν βέβαια υλοποιηθούν
τα σχέδια των επενδυτών – υψηλής
παραγωγικότητας πολύτιμη γεωργική
γη ,για να φυτευτούν ευκάλυπτοι και
αγριαγκινάρες!!! 
-Η ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα
είναι κοινωνικά αγαθά και δεν θέ-
λουμε να γίνουν πεδίο για κέρδος από
τους ιδιώτες (αρκετά πληρώσαμε τις
HELLAS POWER και ENERGA που ζη-
μίωσαν τη ΔΕΗ 250 εκ. Ευρώ.).
-Δεν θα επιτρέψουμε μαζί με την υπο-
βάθμιση της εργασίας και του επιπέ-
δου ζωής μας να καταστραφεί και η
υγεία και το περιβάλλον σε όφελος
ιδιωτικών συμφερόντων που κρύβον-
ται από πίσω».

Επιφυλακτική εμφανίστηκε και η δη-

μοτική παράταξη ΔΗΣΩ, επισημαίνον-

τας δια της συμβούλου του Ελ.

Βαρνάβα, ότι «στην παρούσα φάση
δεν μπορούμε να εκφραστούμε θε-
τικά», εξηγώντας ότι δεν είχαν ενημέ-

ρωση, ότι δεν έχει αποφανθεί η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ότι:  «οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρέπει
να υποστηριχθούν και να αναπτυχ-
θούν στο Δήμο Ωρωπού. Για να γίνει
όμως αυτό πραγματικότητα χωρίς αν-
τεγκλήσεις, διαμάχες και κοινωνικές
συγκρούσεις πρέπει να υπάρχει έγ-
καιρη και πλήρης ενημέρωση τόσο του
συνόλου των δημοτικών συμβούλων
και παρατάξεων όσο και κυρίως των
κατοίκων που άμεσα ή έμμεσα θα επη-
ρεαστούν από την όποια απόφαση, θε-
τικά ή αρνητικά». 

Οπως μάθαμε το τοπικό Συμβούλιο

του Αυλώνα ομόφωνα απέρριψε την

περίπτωση εγκατάστασης μιας τέτοιας

επένδυσης στην περιοχή.

Το ίδιο υποστήριξε και σε έκτακτη συ-

νεδρίαση στις 9/5  το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Αυλώνα το οποίο καταψήφισε

την πρόταση.

Αντίστοιχη πρόταση έχει καταψηφίσει

και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Φυλής. 
Αννα Μπουζιάνη

Διώκονται από όλη την Ανατ.

Αττική τα εργοστάσια 

καύσης βιομάζας 

H Δημοτική Χορωδία και

η Χορωδία ΚΑΠΗ Κερα-

τέας έχασε την σο-

πράνο της, Φλωρεντία

Λαζάρου - Κατωγά, μη-

τέρα του μαέστρου και

ιδρυτή της χορωδίας

Κερατέας, Αναστάσιου

Λαζάρου.

H Φλωρεντίας Λαζάρου

- Κατωγά ήταν καταξιω-

μένη σοπράνο της Λυρι-
κής Σκηνής και είχε

γίνει μέλος των Χορω-

διών του ΚΑΠΗ Κερα-

τέας. Η εξόδιος ακο-

λουθία της, έγινε στις

13 Μαΐου,  στο Κοιμητή-

ριο Παλαιού Φαλήρου.

Η Φλωρεντία Λαζάρου

- Κατωγά,  έχαιρε βα-

θιάς εκτίμησης, σεβα-

σμού και αγάπης από

όλα τα μέλη όλων των

Χορωδιών Κερατέας και

Παλαιού Φαλήρου.  
στοιχεία: forkeratea.com

Εφυγε από τη ζωή

η Φλωρεντία Λαζάρου - Κατωγά
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Aστυνομικές δυνάμεις και

δημοτικό συμβούλιο 3Β

Αλλη μια χαμένη συνεδρίαση στα 3Β. Η κλήση για δημο-

τική συνεδρίαση ήταν την Τετάρτη 15/5 στις 7μ.μ. 

Για πρώτη φορά στην είσοδο του Δημαρχείου υπήρχαν

αστυνομικές και δημοτικές δυνάμεις. Παραξενεύτηκα· συμ-

βαίνει κάτι; Μπήκα μέσα, αλλά όλα ήταν ήρεμα.

Είχε δοθεί εντολή! Αλήθεια από ποιόν και γιατί; Τί φοβή-

θηκαν;

Και στη συνέχεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ο πρόεδρος διά-

βασε παρουσίες· δεν είχε απαρτία και το ...σχόλασαν.

Μου μυρίζει στημένη έλλειψη απαρτίας.  Αυτό βέβαια δυσχε-

ραίνει το έργο του Δήμου και του προεδρείου γενικότερα. 

Στο μεταξύ οι εθελοντές του κάμπινγκ είχαν ζητήσει προ

ημερησίας  τη συζήτηση του θέματος "Διασφάλιση Υπο-

δομών στο χώρο του Κάμπινγκ Βούλας".

Λέτε γι’ αυτό η παρουσία της Αστυνομίας;

Φοβήθηκαν επεισόδια; Μα εδώ δεν “πέταξε κουνούπι” σε

ένα διήμερο φεστιβάλ με 15.000 επισκέπτες και φοβήθη-

καν 20 εθελοντές; Κρίμα.

Με το σπίρτο αναμμένο...

«Το λέω ξεκάθαρα, η μαζική παραβίαση των νόμων οδηγεί
στο χάος της αναρχίας και στον εφιάλτη της αυτοδικίας.
Αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να τα πυροδοτείτε όλα
αυτά τα προβλήματα. Οταν αυξάνετε τα τιμολόγια των
ΔΕΚΟ, πέρα απ’ τα όρια ανοχής της κοινωνίας οδηγείτε σε
απείθεια. Κι όταν αντιμετωπίζετε τις κοινωνικές αντιδρά-
σεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε την
κοινωνική έκρηξη. Φορτώνετε, πετρέλαιο, βενζίνη και δυ-
ναμίτη κι ύστερα κάθεστε από πάνω και παίζετε με τα

σπίρτα».

Αυτά έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς 2/11/2011 ως αντιπολίτευση

Ελλάς Ελλήνων επιστρατευμένων φτωχών, ανέρ-
γων και εξαχρειωμένων· ναυτεργατών, υπαλλήλων,
μετρό, εκπαιδευτικών, αναμονή για τo “εξαγριωμέ-
νων”...

Προσυμφωνημένες 
υποδουλώσεις

Ηδη σας το είπα είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ‘ρχεται
μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμ-
φωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους
φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οι-
oνεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου· για τον
πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του.
Οδυσσέας Ελύτης, 1979 με αφορμή την βράβευσή του για

το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Απορία ανδρός: Η Aντζελίνα Τζολί έκοψε τα στήθια

της γιατί η μητέρα της πέθανε από καρκίνο μαστού. 

Εμένα που πέθανε ο πατέρας μου από προστάτη;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Από το 750 και μέχρι το 650 π.Χ. στον Ελ-

λαδικό χώρο καταγράφονται  γεγονότα ιδι-

αίτερα  σημαντικά.

Κατ΄ αρχήν παρατηρείται μια διαδοχική πο-

λιτική  μεταβολή στη διακυβέρνηση των πό-

λεων. Τα αριστοκρατικά καθεστώτα  των

ευγενών αναγκάζονται  να παραχωρήσουν

τη θέση τους σε τυράννους*  και οι τυραν-

νίες να υποχωρούν  μπροστά στην ανάδυση

της δημοκρατίας. 

Σχεδόν την ίδια χρονική εποχή, ο Έλληνες

ξεκινούν  τη δεύτερη  αποικιακή τους επέ-

κταση.  

Σαν  πρώτο αποικισμό, θεωρούμε  τις μετα-

κινήσεις  και αναστατώσεις, που έγιναν  σε

διαδοχικά κύματα  και  κατά φυλετικές ομά-

δες, κατά την περίοδο του 10ου αιώνα  ή

άλλως κατά την ονομαζόμενη περίοδο των

Γεωμετρικών χρόνων.**  Κατά την περίοδο

των Γεωμετρικών χρόνων, οι Δωριείς με την

κάθοδό τους, είχαν καταλάβει τη θέση του

φθίνοντος μυκηναϊκού πολιτισμού, ο

οποίος πάλι με τη σειρά του είχε καταλάβει

τη θέση του  Μινωϊκού, όταν καταστρά-

φηκε. Kαι αυτός με τη σειρά του πιο μπρο-

στά, είχε διαδεχθεί τον πολιτισμό των

Χετταίων, που για αγνώστους μέχρι τώρα

λόγους είχε εξαφανιστεί.  

Με τον δεύτερο αποικισμό,  ικανό μέρος

της Ελλάδας  μετακυλίεται στη Δύση και

αυτό θα είναι το θέμα των επόμενων άρ-

θρων. 

Χαρακτηριστικό  αυτής της χρονικής περιό-

δου είναι, ότι  οι εμπορικές συναλλαγές

παύουν  να γίνονται με τη γνωστή ανταλ-

λαγή προϊόντων και  για πρώτη φορά έρχε-

ται στο προσκήνιο το  νόμισμα (= κάτι που

εκπροσωπεί  κάτι άλλο). Στην αρχή χρησι-

μοποιήθηκαν οι σιδερένιοι οβελοί, δηλαδή

μικρές σούβλες από σίδηρο. Αυτές σύν  τώ

χρόνω πήραν το όνομα  “οβολοί” και αντι-

στοιχούσαν στο 1/6 της δραχμής. Αργότερα

κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. πρώτοι  οι Λύδιοι

έκοψαν και εισήγαγαν τα γνωστά  μεταλ-

λικά νομίσματα. Στην αρχή πάλι αυτά ήταν

κομμάτια  από ήλεκτρο, και κράμα από χρυ-

σάφι και ασήμι. Είχαν δε  επάνω τους χα-

ραγμένες διάφορες γραμμές, που έδειχναν

την αξία τους.   Γρήγορα  ακολούθησε και η

Ιωνία  με το δικό  της νόμισμα. Στη νομι-

σματοκοπία συνεχίζει  η Αίγινα με τους

ονομαστούς στατήρες της, βάρους 12,3

γραμμαρίων  και η Κόρινθος  με το ασημένιο

της δίδραχμο,  που είχε  βάρος  μικρότερο·

δηλαδή  μόλις  8,6 γρ.  Μιμητές του νομί-

σματος της Κορίνθου έρχονται  η Ερέτρια

και η Αθήνα.  

Αυτή η χρήση του νομίσματος,  από τη μια

μεριά  διευκόλυνε μεν τις ανταλλακτικές

συναλλαγές, αλλά από την άλλη δημιούρ-

γησε μια νέα κοινωνική τάξη.  Και αυτό,

διότι είχε εγκαινιάσει  και εισαγάγει  μια

καινούργια  μορφή συσσώρευσης πλούτου,

η οποία  ήταν ανεξάρτητη  από την κτήση

γης.  Η  νέα αυτή τάξη  πλουσίων,  η οποία

κυρίως  αναφερόταν στο πρόσωπο των εμ-

πόρων και  βιοτεχνών, εκτός του ότι αύξησε

την ανάγκη δούλων για την επιβίωσή της,

άρχισε να  διεκδικεί και τα δικαιώματα πο-

λιτικής  εξουσίας, αυτά που  μέχρι τότε τα

είχαν μόνο οι ευγενείς και οι γαιοκτήμονες.

Το κεντρικό μου  θέμα  μου όμως  είναι ο

δεύτερος αποικισμός και επανέρχομαι σε

αυτόν καίτοι πιστεύω ότι  η παρέκκλισή μου

ήταν σχετική και ενδιαφέρουσα.   

Όταν λοιπόν  λέμε μετανάστης ή μετανα-

στευτικό κύμα, εννοούμε το άτομο ή τα

άτομα που αφήνουν  την πατρίδα τους και

ξενιτεύονται για ποικίλους λόγους, με

σκοπό την αναζήτηση  και καταφυγή σε

ξένο τόπο για μια καλύτερη ζωή. Άποικο,

καλούμε τον μετανάστη ο οποίος οργανω-

μένα μαζί με άλλους, εγκαταλείπει την πα-

τρίδα του σπεύδοντας σε προεπιλεγμένο

ξένο τόπο, για να χτίσει και να ιδρύσει εκεί

μια άλλη πατρίδα, ή οποία όμως θα διατη-

ρεί τον ομφάλιο λώρο με την  μητρόπολη.

Και βέβαια αυτοί όλοι οι νέοι επήλυδες

στην αποικία, ακόμα και μετά την ίδρυσή

της καλούνται άποικοι. 

Το να ληφθεί η απόφαση για την ίδρυση

μιας αποικίας, δεν ήταν κάτι το απλό, ούτε

το πρόχειρο. Προϋπόθεται  μια ορισμένη

διαδικασία και μελέτη. Προηγούντο  μα-

κριές κοινοτικές συζητήσεις, επάνω στην

ανίχνευση, αναζήτηση και επιλογή του κα-

ταλλήλου χρόνου και γεωγραφικού και πο-

λιτικού τόπου, δηλαδή μια πλήρης

διεργασία οικονομοτεχνικής και γεωπολιτι-

κής μελέτης και προσχεδιασμού,  όπως θα

λέγαμε σήμερα. 

Εν πρώτοις μετά την απόφαση, εζητείτο η

γνώμη του μαντείου και ο χρησμός του είχε

τον πρώτο λόγο, όσον αφορά την επιλογή

του τόπου, το ποιοί θα έπρεπε να συμμετά-

σχουν, και το τι θα πρέπει να περιμένουν

από το εγχείρημα αυτό. Η απόκτηση δε του

χρησμού απαιτούσε και δώρα προ το μαν-

τείο, γι΄αυτό  και γινόταν ειδική φορολό-

γηση των κατοίκων της πόλης.  Ο χρησμός

όμως που δινόταν έπρεπε να γίνει σεβα-

στός, γιατί ήταν θεϊκός και οι θεοί εκείνοι

δεν συγχωρούσαν κάτι τέτοια, αλλά  παν-

τοιοτρόπως έδειχναν την οργή τους, όπως

τουλάχιστον ενομίζετο. Έτσι για κάθε αντί-

ξοο γεγονός όπως  αρρώστια, πείνα, παν-

τοειδής δυστυχία,  ξηρασία, πόλεμοι που

ήθελαν συμβεί μετά μια τέτοια  απείθεια, το

κακό αποδιδόταν στην οργή του θεού.  

«Τούνεκ΄άρ ανθρώποισιν εμήσατο κήδεα

λυγρά», δηλαδή (ο θεός Δίας θύμωσε)  και

γι’ αυτό σχεδίασε βαριές θλίψεις για τους

ανθρώπους, μας γράφει ο Ησίοδος. Τόσες

θλίψεις, που ακόμη και ένας άλλος θεός ο

Προμηθέας, τόσο  πολύ λυπήθηκε  ώστε

έφτασε στο σημείο να αντιταχθεί  στον Δία,

τον πατέρα των θεών, γι’ αυτό και κατά τα

γνωστά χάριν του θνητού ανθρώπου τιμω-

ρήθηκε… 

Από τον Ηρόδοτο πάλι  μαθαίνομε τις σχε-

τικές λεπτομέρειες, που αφορούν την

ίδρυση της αποικίας Κυρήνης  στη Λιβύη,

από την πόλη της Θήρας: Την απόφαση, τον

χρησμό, την οργή του θεού, τους όρκους

και την επιλογή των αποικιστών, την εξι-

στόρηση  και περιγραφή του γεγονότος….

αλλά αυτά την άλλη εβδομάδα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Τύραννος:  Λαϊκός ηγέτης που ασκούσε προσω-

πική εξουσία την οποία είχε μεν αποκτήσει δια της

βίας, αλλά είχε την συμπάθεια του λαού. Υπήρξαν

καλοί και ονομαστοί τύραννοι αλλά και κακοί. 

** Γεωμετρική εποχή και τέχνη: χαρακτηρίστηκε

έτσι από τα ανακαλυφθέντα αγγεία εκείνων των

χρόνων,   τα οποία  εκλήθηκαν   γεωμετρικά, από τα

γεωγραφικά σχήματα και παραστάσεις και σχέδια

που είχαν ζωγραφισμένα επάνω τους, με γωνίες,

κουκίδες, αγκυλωτούς σταυρούς, τρίγωνα, μαιάν-

δρους κ.α. τακτοποιημένα  σε  οριζόντιες ζώνες η

μια επάνω στην άλλη. (900-700 π.Χ.) 

Αρχαία Ελλάδα: Δεύτερη αποικιακή επέκταση 
Μέρος πρώτο
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Μία από τις αιτίες που μας οδήγησαν στη σημερινή, λε-

γόμενη «κρίση», στάθηκε αναμφισβήτητα η αμφιλεγό-

μενη της ψυχής και του νου μας δυνατότητα κρίσης και

διάκρισης. Σιγά-σιγά, από την μεταπολίτευση και μετά,

εκχωρήσαμε υποσυνείδητα και ασυνείδητα την κρίση μας

στην τηλεόραση, χάνοντας συνάμα και την όποια ικανό-

τητα διάκρισης διέθετε ο καθένας μας, αφού την υποκα-

ταστήσαμε με την τεχνηέντως διαχεόμενη και

ισοπεδωτική γενίκευση της κατηγόριας, της ρετσινιάς,

της σπίλωσης παντός άλλου πλην ημών των ιδίων «βε-
βαίως, βεβαίως», που έλεγε ο αλησμόνητος Τσαγανέας.

Αυτή η συνιστώσα της διατεταγμένης αποβλάκωσής μας

αποδείχθηκε και συνεχίζει ν’ αποδεικνύεται εξαιρετικά

πολύτιμη στους κατακτητές μας και στους τοποτηρητές

τους. Ένας-ένας κλάδος Ελλήνων εργαζομένων, μία-μία

βεργούλα, στοχοποιείται από την κυβέρνηση εγκαθέτων,

διασύρεται από τους Πρετεντέρηδες και τους Πορτο-

σάλτε και τσακίζεται πανεύκολα. Οι ανεπαρκείς έως «πια-

σμένες» συνδικαλιστικές ηγεσίες κάθε αδύναμης

βεργούλας φροντίζουν ώστε ποτέ να μην ενωθούν όλες

μαζί σε δεμάτι που ούτε λυγίζει, ούτε σπάει. Για να μπο-

ρεί η κάθε αρσενική και θηλυκή κυρα-Κατίνα να μηρυκά-

ζει χαιρέκακα απ’ τον καναπέ της μπροστά στο χαζοκούτι:

«Κοίτα ρε τους βολεψάκηδες τους δάσκαλους, 20 ώρες
τη βδομάδα εργάζονται, τους είπαν να εργαστούν δυό
ώρες παραπάνω και το κάνουν θέμα. Που η ώρα τους
είναι 40 λεπτά, που τέσσερεις μήνες το χρόνο  πληρώ-
νονται γιά να κάθονται, που ...».

Αδυνατεί βεβαίως η κάθε κυρα-Κατίνα να σκεφτεί ότι ο

δάσκαλος δεν αντιμετωπίζει στην εργασία του ένα μηχά-

νημα ή μιά σφραγίδα, αλλά παιδικές ψυχούλες κι αν δεν

καίει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την δική του ψυ-

χούλα, δεν μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τα παιδιά και να

τα διδάσκει. Όποια θηλυκή, αρσενική κι αρσενικο-θήλυκη

κυρα-Κατίνα νομίζει ότι έχει τ’ άντερα να γίνει δάσκαλος,

τι κρίμα που δεν έγινε, να διαπιστώσει ...τι εστί βερίκοκο.

Έτσι, ενώ στο τρισάθλιο, πρόσφατο χθες μας που μας

οδήγησε στο καταστροφικό μας σήμερα, ενοχλούσε κά-

ποιους γονείς πάρα πολύ, ότι υπάρχουν Έλληνες Δάσκα-

λοι που μοχθούν με εξωσυμβατικούς τρόπους να

αναπτύξουν υγιή ψυχισμό και πεδίο ελεύθερης κρίσης

στους μαθητές τους κι ενώ ήταν πάντοτε έτοιμοι αυτοί οι

γονείς με τη ρετσινιά παρά πόδα να την κολλήσουν στον

κατ’ αυτούς «αναρχοτέτοιο» δάσκαλο, δεν είχαν κανένα

απολύτως πρόβλημα να καθίσουν μαζί με τα παιδάκια

τους στον καναπέ γιά να μυσταγωγηθούν στο Big Brother,
δεν είχε πρόβλημα η μάνα να παίρνει μαζί της το δωδε-

κάχρονο κοριτσάκι της στο πολυκατάστημα με τα καλ-

λυντικά γιά να διαλέξει μακιγιάζ γιά την παιδούλα, δεν

είχε πρόβλημα όταν σκότωνε τον παιδικό αυθορμητισμό

λέγοντας στο κοριτσάκι που σηκώθηκε στο λεωφορείο

γιά να παραχωρήσει τη θέση του στον παππού, «κάτσε
στη θέση σου, έχουμε πληρώσει εισιτήριο», δεν είχε πρό-

βλημα ο καλός μπαμπάς που δίδασκε στο αγοράκι του ότι

οι γυναίκες είναι γκόμενες και καλές γιά ένα μόνο

πράγμα. 

Όχι, αυτά δεν ήταν προβλήματα, ήταν απελευθέρωση και

εκσυγχρονισμός. Πρόβλημα δεν ήταν ο εκπαιδευτικός

που επαναπαυόταν στην στείρα αναμάσηση της τυπωμέ-

νης και συχνά δόλιας διδακτέας ύλης, όχι προς Θεού.

Πρόβλημα ήταν ο άλλος, ο ψαγμένος, που έλεγε στα παι-

διά ότι το εκλεκτό τέκνο της Παγκοσμιοποίησης Χάρι
Πότερ είναι συγκαλυμμένη σατανολατρεία. «Ακούς εκεί,
να πει στο παιδί μου ...να μου πει εμένα ποιό βιβλίο ν’
αγοράσω και ποιό όχι γιά το δικό μου παιδί, ποιός νομίζει
ότι είναι; Κύριε διευθυντά, απαιτώ να του κάνετε αυστη-
ρότατες συστάσεις». Με τον άλλο δάσκαλο που δίδασκε

στα παιδιά, εν ώρα μαθήματος Χημείας, ότι οι Έλληνες

δεν είναι Έλληνες αλλά αλβανο-τουρκο-σλαβόσποροι

δεν είχε κανένα πρόβλημα ο καλός γονιός.

Φταίνε αναμφισβήτητα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, όλων

των βαθμίδων, διότι η πλειονότητά τους αποδέχθηκε πα-

θητικά στα τελευταία 30 χρόνια τη συνεχή και διατεταγ-

μένη υποβάθιση της Παιδείας και δη της ελληνικής. Αυτό

όμως το γεγονός δεν δικαιολογεί την αυτομαστίγωση

ημών των υπολοίπων, αφού αν συμμετέχουμε ως άβου-

λες μαριονέτες στην στοχοποίηση και στον διασυρμό του

πλέον σημαντικού και ζωτικού για την Ελλάδα κλάδου ερ-

γαζομένων, βάζουμε εντελώς αυτοκτονικά τα δάχτυλά

μας και βγάζουμε τα μάτια μας.

Ο Δάσκαλος γιά λόγους υψίστου εθνικού συμφέροντος

πρέπει να είναι κεφαλή υπερέχουσα, ανεξαρτήτως εάν

δεν αντιλαμβάνονται αυτή την αναγκαιότητα πολλοί εκ-

παιδευτικοί. Δυστυχώς, όμως, ισχύει διαχρονικά και επα-

ληθεύεται η ρήση του παππού του Γιωργάκη, του

Γεωργίου Παπανδρέου: «Εν Ελλάδι κεφαλή υπερέχουσα;
Συσπειρωθείτε ...πυρ». 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

«Εν Ελλάδι κεφαλή υπερέχουσα;
Συσπειρωθείτε ...πυρ»

Oταν η όποια Διοίκηση δεν έχει σε

προτεραιότητα τον πολίτη είναι σί-

γουρο ότι θα αποτύχει.

Αν αυτοί που μας διοικούν δεν είναι

άσχετοι ή αφελείς, τότε είναι απορίας

άξιον γιατί δεν μπορείς να πάρεις ένα

απλό πιστοποιητικό από τα πρώην Δη-

μαρχεία Βάρης και Βουλιαγμένης και

πρέπει να τρέχεις στο Δημοτολόγιο

στη Βούλα. Αν αυτό δεν γίνεται σκό-

πιμα, σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα

γιατί δεν εξυπηρετούν τον πολίτη.

Γιατί το θέμα δεν είναι οικονομικό ή

νομικό. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι με την τεχνο-

λογία που υπάρχει και με τη διασύν-

δεση που επίσης υπάρχει μεταξύ των

Υπηρεσιών του Δήμου, αυτό είναι πα-

νεύκολο. Αντί για απάντηση που δεν

πρόκειται να έχουμε ας δώσουν λύση

στο πρόβλημα.

Η μετακίνηση από τη μία πόλη στην

άλλη, όταν μάλιστα δεν επικοινωνούν

καν με συγκοινωνιακό δίκτυο είναι

πάρα πολύ δύσκολη.

Αλλωστε αυτή είναι και η φιλοσοφία

της κυβερνητικής τρόικας που κον-

τεύει να καταργήσει όλες τις εφορίες,

όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής

εποπτείας και μια σειρά άλλων υπηρε-

σιών, γιατί μπορούμε ηλεκτρονικά!!!

Δεν πέρασαν μερικές εβδομάδες,

που έγραφα ότι ο Δήμος αλλάζει

λογική και βάζει φυτά που αντέχουν

στο χρόνο, θέλουν λίγο νερό και δεν

στοιχίζουν τελικά πανάκριβα.

Γελάστηκα· αυτό ξεχάστε το γιατί σή-

μερα βλέπουμε γκαζόν δίπλα στη θά-

λασσα και τα εποχιακά λουλουδάκια των

15 ημερών στην παραλιακή λεωφόρο.

Σας έχω μιλήσει για την παλιά και δο-

κιμασμένη συνταγή με τις χρωματι-

στές χάντρες· αποδίδει σίγουρα και

διαχρονικά.

Στο τέλος του μήνα λήγει η προθε-

σμία του νόμου 4014  για την νομι-

μοποίηση δημοσίων αυθαιρέτων

κτισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα.

Να ελπίσουμε ότι ο Δήμος, έστω και

την τελευταία ώρα, θα ενδιαφερθεί για

τη νομιμοποίηση του Αναψυκτηρίου

στην πλατεία του Πανοράματος, το

Γυάλινο στην παραλία της Βάρκιζας

και το Αναψυκτήριο μέσα στο Κοιμη-

τήριο της Βούλας.

Είναι κτίσματα που εξυπηρετούν ση-

μαντικούς σκοπούς για τους κατοίκους

του τρίδημου Δήμου ΒΒΒ και όχι μόνο

Σωτήρης Ελευθερίου
τ. δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βουλιαγμένης

Ολα για τον πολίτη Πανηγύρεις
Τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου, Γ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα,

ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων

ἐνδόξων Μυροφόρων Γυναικῶν.

● Πανηγυρίζουν οἱ ἑξῆς ναοί:

1) Τὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο τῶν

Ἁγίων Μυροφόρων Πανοράματος Παλλή-

νης.

Κατὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς

θὰ προεξάρχει καὶ θὰ ὁμιλήσει ἐπικαίρως ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος

(ὥρα 7:00 μ.μ.). 

2) Τὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Μυροφόρων

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βηθλεὲμ Κορωπίου. 

Πανηγύρεις Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης

Τὴν Τρίτη 21 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει

τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων βασιλέων καὶ ἰσαπο-

στόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

1) Ὁ Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου

Κωνσταντίνου Καμάριζας.  

2) Ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ
Ἑλένης Ἀρτέμιδος. 

3) Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαρκοπού-

λου (Ἐπέτειος Ἐγκαινίων). 

Τὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου Κωνσταντίνου Κε-

ρατέας, Τὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου Κωνσταντί-

νου Σπάτων, Τὰ παρεκκλήσια Ἁγίου

Κωνσταντίνου Παλατίου καὶ Λαμπρικῶν Κο-

ρωπίου, Τὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου Κωνσταντί-

νου Κόκλα Παιανίας.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 ”Καταργεί τα κέρματα ενός και δύο λεπτών η Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Στην Ελλάδα τα είχαμε καταργήσει από τηη ημέρα που κυκλοφόρησαν...

4 Το χειρότερο µε την προδοσία είναι ότι δεν έρχεται ποτέ από εχθρό.
4 Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 100gr τσίπουρο.  Το τσί-

πουρο όπως έλεγαν και οι παππούδες μας, μειώνει το φόβο!

Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί η γιορτή της
Μητέρας. Χωρίς πολλά λόγια, με το παρακάτω σχεδιάγραμμα φαί-
νεται ο ρόλος της μαμάς στην καθημερινότητά μας. Με όλη την
αγάπη μας προς τους μπαμπάδες...

Πού είναι 

η μαμά; 

Νομίζω έχω

αρρωστήσει

Πού είναι η

μπλούζα μου; 

Πεινάω

Είναι έτοιμο

το φαγητό;

Μπορώ

να...;

Κρυώνω

Μαμά

Μπαμπά

Είναι μερικές περιπτώσεις, που οι για-

τροί “πέφτουν πέρα για πέρα έξω”. Έτσι

έγινε και με την διάγνωση αυτισμού

στον Jacob Barnett, τον πλέον ελπιδο-

φόρο ερευνητή στον τομέα της κβαντι-

κής φυσικής, όταν στα 2 του χρόνια

ενημέρωσαν τους γονείς του ότι, δεν θα

μπορεί να δέσει ούτε τα κορδόνια των

παπουτσιών του μόνος του. 

Ο 14χρονος σήμερα Jacob που διαθέτει

δείκτη ευφυΐας υψηλότερο του Αϊνστάιν

(170) - παρ’ ότι όντως πάσχει από Σύν-

δρομο Asperger, κάνει το Master του

στην Αστροφυσική στο πανεπιστήμιο In-

diana University-Purdue University Indi-

anapolis (IUPUI) και έχει φτάσει ένα

βήμα πριν καταρρίψει τη θεωρία της

σχετικότητας του Αϊνστάιν, ενώ έχει

αποκτήσει και έμμισθη θέση ερευνητή

στο πανεπιστήμιο που φοιτά!

Ο 14χρονος μπορούσε να λύνει παζλ

5.000 κομματιών από την ηλικία των

τριών και στα δέκα του χρόνια εγκατέ-

λειψε το σχολείο για να μπει στο Πανε-

πιστήμιο!

Σε πρόσφατη ομιλία του στο TEDx Teen,

είχε δηλώσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

“Κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι

εδώ τώρα. Οι ειδικοί είχαν πει πως δεν

θα κατάφερνα καν να μιλήσω. Προφα-

νώς κάποιοι τραβάνε τα μαλλιά τους

τώρα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να επι-

χειρήσει να αντικρούσει και τη θεωρία

του Bing Bang. Ενώ λέει χαρακτηριστικά

ότι βρίσκεται πλέον μερικές μαθηματι-

κές εξισώσεις μακριά από το να αποδεί-

ξει ως λαθεμένη τη θεωρία της

σχετικότητας. Ένα επίτευγμα που αν κα-

ταφέρει να το φέρει εις πέρας ίσως του

χαρίσει το βραβείο Νόμπελ. 

Το Σύνδρομο Asperger από το οποίο πά-

σχει η 14χρονη μεγαλοευφυία, είναι μια

μορφή Διαταραχής του Αυτιστικού Φά-

σματος, αφού όπως και ο κλασικός αυτι-

σμός επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας

και τις σχέσεις ενός ατόμου με το περι-

βάλλον του. Η ικανότητά τους για ανά-

πτυξη φιλικών σχέσεων είναι γενικά πε-

ριορισμένη, όπως είναι και η ικανότητά

τους να καταλάβουν τη συναισθηματική

έκφραση των άλλων ανθρώπων.

Η μητέρα του δήλωσε ότι “Ο Jacob πα-
λεύει με το πρόβλημα του κάθε μέρα και
μας έχει στο πλάι του, όπως πρέπει να
κάνει κάθε γονιός για το παιδί του. Έχει
συνειδητοποιήσει τα προβλήματα του
και τα πολεμάει με δύναμη ψυχής”.

Με το βιβλίο που έχει εκδόσει για την

ιστορία του μικρού και την δράση της

στο ίδρυμα για αυτιστικά παιδιά το οποίο

λειτουργεί υπό την επιμέλειά της, έχει

σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει την

κοινή γνώμη για τα παιδιά που παρου-

σιάζουν αυτισμό. 

Μετατρέψτε το κινητό σας

σε προτζέκτορα

Στην φωτογραφία παρακάτω, περιγράφεται μια φτηνή και εύκολη λύση για να

απολαύσετε τα βίντεο που έχετε στο κινητό σας σε μεγάλο μέγεθος, σε στυλ

προντέκτορα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα μεγενθυντικό φακό, έναν συνδετήρα

και μια κούτα παπουτσιών! 

Ο ευφυής 14χρονος με ...αυτισμό
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Από το Σύνδεσμο Οικιστών περιοχών Αλυκού, “Ο Αμπε-

λώνας” πληροφορηθήκαμε για δεύτερο θανατηφόρο τρο-

χαίο ατύχημα, μέσα σε ένα μήνα, στην παραλιακή

λεωφόρο Σουνίου στο ύψος της Λουμπάρδας. Εκεί όποιος

επιχειρεί να περάσει προς την πλευρά της παραλίας, ρι-

σκάρει τη ζωή του, αφού δεν υπάρχουν φανάρια και δεν

έχει μεγάλο οπτικό πεδίο. Οι δε ταχύτητες των Ι.Χ. είναι

μεγάλες.

«Οσο καθυστερούν να μπουν φωτεινοί σηματοδότες
στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου και Λουμπάρδας και
στην έξοδο Αγίας Μαρίνας - Κορωπίου και παραλιακής
Σουνίου, θα χάνονται ανθρώπινες ζωές», γράφουν στην

επιστολή τους. 

Γράφουν συγκεκριμένα:

Ένας ακόμα συμπολίτης μας  έχασε τη ζωή του την Τέ-
ταρτη 27 Μαρτίου 2013 παρασυρόμενος  από Ι.Χ. αυτοκί-
νητο στην διασταύρωση  της Λουμπάρδας, στην
προσπάθεια του να διασχίσει στο συγκεκριμένο σημείο

την παραλιακή  Λεωφ. Σουνίου.
Επίσης πριν λίγο καιρό στα φανάρια εξόδου της Λεωφ.
Κορωπίου –Αγίας Μαρίνας  και παραλιακής Σουνίου,
άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του από διερ-
χόμενο αυτοκίνητο, λόγο έλλειψης  φωτεινών σηματοδο-
τών για πεζούς.  
Ο Σύνδεσμος Οικιστικών Περιοχών Αλyκού ”Ο ΑΜΠΕΛΩ-
ΝΑΣ”, απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία  με την όποια εί-
μαστε σε συνεχή επικοινωνία, επιστολή διαμαρτυρίας  με
τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και με αίτημα να το-
ποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες στα επίμαχα σημεία.
(Τους καλοκαιρινούς μήνες τα θύματα πολλαπλασιάζον-
ται.)
Ωστόσο, θα επιμείνουμε μέχρι την ολοκλήρωση του αιτή-
ματος μας, προκειμένου να μη χάνονται άδικα ανθρώπι-
νες  ζωές!!

Την επιστολή υπογράφει ο πρόεδρος Νίκος Σπίνος και ο

Γεν. Γραμματέας Αντώνης Πουλάκης.

Εγκαταλειμένα οχήματα

στη Βούλα
Από τον αναγνώστη Μηνά Καρκάνη, στη Βούλα, λάβαμε
σημείωμα, στο οποίο επισημαίνει τα εγκαταλειμένα αυ-
τοκίνητα που βρίσκονται ανά τας οδούς.  

Για τις απουσίες των 

δημοτικών συμβούλων

Ο ενεργός Πολίτης, Λάκης Αργυρίου, και πάντα παρών και
στην ...ώρα του στα Δημοτικά Συμβούλια των 3Β, καταθέ-
τει την άποψή του για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των 3Β
και τις απουσίες των συμβούλων.

Επ ευκαιρία και της χθεσινής αναβολής του ΔΣ, ελλείψει

απαρτίας, εκφράζω προς όλο το ΔΣ (εκτός του Προέδρου)

και ειδικότερα στους επί μονίμου βάσεως απουσιάζοντες

(κάθε τρία Συμβούλια παρόντες είναι στο ένα...) τον εκνευ-

ρισμό μου και τη λίπη μου. Προτείνω δε στο Προεδρείο να

λάβει  μέτρα όπως:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να προσέρχονται στην ώρα,

που ορίζει ο Πρόεδρος. Όποιος Σύμβουλος προσέλθει μετά

πάροδο είκοσι λεπτών από την έναρξη του ΔΣ και δεν έχει

ενημερώσει το Προεδρείο, δεν έχει θέση στα έδρανα του

ΔΣ, ούτε φυσικά ψήφο!

Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του ΔΣ οι Σύμβουλοι να

ασχολούνται με διάφορες δευτερεύουσες συζητήσεις με-

ταξύ τους και πολύ χειρότερα να μεταφέρονται-συζητούν

με τους πολίτες-θεατές.

Όσο για τσιγάρο-τουαλέτα να υπάρχουν διαλείμματα από

το Προεδρείο.

Όταν Σύμβουλος δηλώσει στο Προεδρείο ότι αποχωρεί από

εκείνη τη στιγμή θεωρείται και είναι απών. Αρα δεν έχει θέση

στα έδρανα και στο δικαίωμα ψήφου. Το ίδιο ισχύει και στην

περίπτωση που αποχωρήσει απροειδοποίητα.

Λάκης Αργυρίου

σχόλιο σύνταξης: Στο τελευταίο Δ.Σ. που δεν έγινε λόγω

έλλειψης απαρτίας, φίλε Λάκη, αφενός μετρήθηκαν στο

πρώτο δεκάλεπτό, ενώ ποτέ δεν ξεκινούν πριν την πάροδο

μισής ώρας και επιπροσθέτως τουλάχιστον 3 δημοτικοί

σύμβουλοι  είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Προ-

εδρείο ότι έρχονται σε 5 λεπτά. Αρα;;;

ΝΕΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΝΙΟΥ στη ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ  

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Με εξαιρετική έκπληξη πληροφορηθή-

καμε πως στον άρτι συνταχθέντα Ορ-

γανισμό του Δήμου σας, όλες οι

υποθέσεις που αφορούν στα ζώα (δε-

σποζόμενα, αδέσποτα και τοπική πα-

νίδα) καθώς και η πενταμελής

επιτροπή διαχείρισης αδεσπότων

έχουν υπαχθή στον Τομέα Καθαριότη-

τας. Από την πρότερη εμπειρία μας,

καθώς και από την συνεργασία μας με

άλλους Δήμους, και δη με το Δήμο της

Αθήνας αλλά και από τα άρθρα – προ-

υποθέσεις του αρχικού Καλλικρατείου

σχεδιαγράμματος, γνωρίζουμε πως τα

περί ζώων αποτελούν κεντρικό και

αναπόσπαστο μέρος του εκάστοτε

Τομέα Περιβάλλοντος, ειδικώς δε

(όπως συμβαίνει στον Μητροπολητικό

Δήμο) μέρος της Αστικής Πανίδας.

Φαίνεται εντελώς άτοπο – ειδικά σε

ένα Δήμο όπως ο δικός σας – να αγνο-

ούνται επιδεικτικά οι Κοινοτικές Οδη-

γίες, πολλώ μάλλον που ο παρών Δή-

μαρχος – ως αντικαταστάτης του τε-

λευταίου αιρετού Δημάρχου –

διατείνεται μετ’ επιτάσεως ένθεν κα-

κείθεν πως είναι αυθεντικός επίγονος

της Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής

νοοτροπίας του Γρ.Κασιδόκωστα.

Ενός Δημάρχου πού, οσεσδήποτε αν-

τιρρήσεις και εάν είχε κάποιος για την

νοοτροπία του, δεν θα μπορούσε ποτέ

να αρνηθεί την διηνεκή του φροντίδα

τόσο για τα αδέσποτα, όσο και για τα

εναπομείναντα άγρια ζώα της περιο-

χής. Γεγονός που δεν θα το επέτρεπε

ποτέ να τα κατατάξει ανάμεσα στα

σκουπίδια και στα απορρίμματα.

Για να μη θεωρήσουμε αυτό το – όπως

ελπίζουμε – πταίσμα επίδειξη αλαζο-

νείας ή νεοπλουτισμού, παρακαλούμε

να διορθώσετε άμεσα την αβλεψία,

ώστε να καταχωρηθεί ως ορθή επανά-

ληψη σε επόμενο ΦΕΚ. Μέχρι τότε,

παρακαλούμε να εκδοθεί προσωρινή

εντολή για υπαγωγή των ως άνω ζη-

τημάτων στον τομέα Περιβάλλοντος,

όπου είναι και η φυσική θέση όσων

επιστημόνων πλαισιώνουν και την

πενταμελή σας επιτροπή δια-

χείρισης αδέσποτων. 

Ευελπιστώντας για την καλ-

λίτερη και αμεσότερη επίλυση

του ζητήματος, παραμένουμε

στη διαθεσή σας για οιανδή-

ποτε περαιτέρω πληροφορία. 

Την επιστολή υπογράφουν η

πρόεδρος Αναστασία Μπομ-

πολάκη, η Αντιπρόεδρος Μα-

ρίζα Χριστοδούλου, η

Γραμματέας  Μαρία Χριστου-

λάκη και η συντονίστρια της

Διεπιστημονικής Ομάδας των Πανεπι-

στημιακών που στηρίζουν την Πανελ-

λαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική

Ομοσπονδία Ρεγγίνα Αργυράκη καθη-

γήτρια Α.Π.Θ. 

Τα ζώα δεν είναι ...πράγματα

Στον ...σκουπίδια η διαχείριση των ζώων

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50

Σωματεία) και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σω-

ματείων (115 Σωματεία) ελάβαμε την παρακάτω επιστολή που απευθύ-

νουν προς το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με θέμα τον

χαρακτηρισμό των ζώων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Δήμου.

Την επιστολή τους απευθύνουν προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το Δή-

μαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλι, ενώ την κοινοποι-

ούν και προς άλλες ύπερθεν υπηρεσίες.

Γράφει συγκεκριμένα σε επιστολή που απευθύνει στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης:

Στις παρόδους της Βούλας (Β. Γεωργίου, Σμύρνης, Βο-

σπόρου κτλ.) υπάρχουν τουλάχιστον 15 - 20 εγκατλε-

λειμμένα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες που εμποδίζουν και

ρυπαίνουν το περιβάλλον εδώ και 6 - 7 μήνες.

Οι “αρμόδιοι” του Δήμου θα κινηθούν να τα εντοπίσουν και

να τα μετακινήσουν όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες;
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Φωτιά πολλών μέτρων ύψους έκαιγε την

Πέμπτη και την Παρασκευή 16-17/5 στο νη-

σάκι Υδρούσα (Κατραμονήσι) της Βούλας.

Λιμενικοί και Αστυνομία βγήκαν με σκάφος

στο νησάκι, με πρωτόκολλο κατεδάφισης,

όπως είπαν, των αυθαίρετων κατασκευών

(παράγκες ξύλινες). Στη συνέχεια εμφανί-

στηκε βάρκα που ήρθε από Τουρκολίμανο

(όπως είπε ο καπετάνιος) που μετέφερε συ-

νεργείο με επικεφαλής εργολάβο (όπως

διετείνετο), και άρχισαν να ξηλώνουν τις

ξύλινες παράγκες που έχουν στήσει εκεί,

άγνωστοι, και έβαλαν φωτιά πάνω στην για

να τα κάψουν.

Ο νοτιάς την έφερε όλη στη Βούλα και δη-

μιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Το τραγικότερο όλων είναι ότι αυτή την τε-

ράστια φωτιά, που είχε μέσα ξύλα, λαμαρί-

νες, γυαλιά την έθαψαν με άμμο. 

Αλλίμονο στον ανυποψίαστο που θα περ-

πατήσει ξυπόλητος πάνω στην άμμο.

Οπως μάθαμε δε από τους ίδιους (εργο-

λάβο και εργάτες), το καθαρίζουν γιατί θα

γίνει ένα ωραίο μπαρ και θα μπουν ξαπλώ-

στρες!!!

Με το Λιμεναρχείο Βουλιαγμένης που επι-

κοινωνήσαμε, μας ενημέρωσε ότι δεν έχει

αρμοδιότητα· ανήκει στην εποπτεία του Λι-

μεναρχείου Γλυφάδας.

Με το Λιμεναρχείο Γλυφάδας που μιλήσαμε

μας είπαν ότι καίγανε μόνο ξύλα και τα

άλλα υλικά τα ξεχώριζαν και τα τοποθετού-

σαν αλλού(!!) και θα πάει ειδικό σκάφος να

τα απομακρύνει. Για περισσότερες πληρο-

φορίες όμως μας παρέπεμψε στην πρωινή

βάρδια του Λιμεναρχείου. Οι φωτογραφίες

που τραβήξαμε με την θαμένη φωτιά και τα

σίδερα να προεξέχουν διαψεύδουν τον λι-

μενικό.  Ισως τους είπε άλλα ο εργολάβος...

Με το Διοικητή Μπότσα που μιλήσαμε 17/5

μας είπε ότι έχει στείλει έγγραφο στο Δήμο

3Β, ο οποίος υποχρεούται να απομακρύνει

τα ...αποκαΐδια και τα σκουπίδια!!! Ο Δήμος

3Β και με τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας

Ελ. Αργυρουδάκη που μιλήσαμε και με το

Δήμαρχο Σπ. Πανά, επίσης δεν είχαν ιδεά.

Τουναντίον, όπως μας είπε ο δήμαρχος

μόλις σήμερα τους έστειλαν έγγραφο. Τό-

νισε βέβαια ότι δεν είναι δουλειά του Δήμου

να αποσύρει τα αποκαΐδια. 

Και ποτέ δεν συμφώνησε σε κάτι τέτοιο.

Ποιος και ποιον εξυπηρετούν με την κατε-

δάφιση και το κάψιμο των μπάζων; Ποια πε-

ριβαλλοντική υπηρεσία έδωσε άδεια να

καούν σανίδια, σίδερα και χίλια άλλα, με

χρώματα και χημικά επάνω; 

Στήνουν “μπίζνες” στο νησάκι της Βούλας;

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Την περασμένη εβδομάδα,

αναστατώθηκε η Βούλα με το

διεθνές αντιαπαγορευτικό φε-

στιβάλ που εξελίχθηκε το Σαβ-

βατοκύριακο στο χώρο του

Κάμπινγκ Βούλας, όπου έχουν

αναπτυχθεί δράσεις από εθε-

λοντές.

Πριν ένα χρόνο που άνοιξε το

κάμπινγκ, αφέθηκε στην τύχη

του. Ετσι σιγά σιγά ελεύθεροι

εθελοντές οργανώθηκαν το κα-

θάρισαν, νοικοκύρεψαν ένα

κτήριο και έχουν αναπτύξει

πλούσια δραστηριότητα με

ανοιχτές συνελεύσεις και εκ-

δηλώσεις. Από πολιτιστικές,

βραδιές κινηματογράφου, μα-

θήματα μελισσοκομίας, κηπου-

ρική και πολλά άλλα.

Στο άκουσμα ότι θα γίνει στο

χώρο ένα τέτοιο μεγάλο φεστι-

βάλ, κι εγώ είχα ενστάσεις...

Οπως όμως απέδειξαν οι διορ-

γανωτές, αλλά και οι εθελον-

τές που είχαν αναλάβει ένα

πολύ μεγάλο φορτίο ευθύνης

για το διήμερο αυτό, αφού

πήραν όλο το βάρος πάνω

τους· η μεν Δημοτική Αρχή δια-

χώρισε τη θέση της, η δε ΤΑΙ-

ΠΕΔ, όπου υποτίθεται ότι έχει

περάσει ο χώρος του κάμπινγκ

εμφανίστηκε για να σφραγίσει

το χώρο και να περιφράξει με

αγκυλωτό σύρμα(;), όταν υπάρ-

χει διάθεση και αγωνιστικότητα

όλα γίνονται.

Το φεστιβάλ έγινε, ο χώρος

έμεινε και πάλι καθαρός, προς

έκπληξή μου είναι αλήθεια,

αφού το διήμερο μπήκαν πάνω

από 15.000 πολίτες στο χώρο! 

Η μουσική αναστάτωσε τους

κατοίκους, φοβούμενοι μήπως

στήθηκε πάλι κάποιο μπουζου-

κομάγαζο. 

Οοι εθελοντές αξίζουν συγχα-

ρητήρια γιατί βγήκαν ασπρο-

πρόσωποι.

Οι κάτοικοι του Αττικού άστεως

θα πρέπει να αγκαλιάσουν

αυτή την προσπάθεια των εθε-

λοντών, γιατί κι αυτοί απολαμ-

βάνουν τη θάλασσα και το

χώρο, αλλά και ο Δήμος πρέπει

να παρέμβει δυναμικά, να κρα-

τήσει στη διαχείρισή του το

χώρο και σε συνεργασία με

τους κατοίκους να βρουν τον

τρόπο πώς θα διατηρηθεί ελεύ-

θερος, καθαρός και χρήσιμος

για την κοινωνία.

Αννα Μπουζιάνη

Ενας ζωτικός χώρος δράσης 

το κάμπινγκ της Βούλας



ΕΒΔΟΜΗ  18 ΜΑΪΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Δεκαπενταμελής αντιπροσωπεία δασκάλων πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης από την πόλη Kaunas της Λιθουανίας, επι-

σκέφθηκε το Δήμο Λαυρεωτικής, μετά από το σύμφωνο

αδελφοποίησης και συνεργασίας, που έχει υπογράψει ο

πρώην Δήμος Λαυρίου.

Οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί που επισκέφθηκαν το

Λαύριο, την Πέμπτη 9 Μαΐου, ξεναγήθηκαν στα μνημεία της

Λαυρεωτικής και έγιναν δεκτοί από τον Δήμαρχο  Κων-

σταντίνο Λεβαντή, ο οποίος τους ευχαρίστησε για την επί-

σκεψη τους  και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για

το Δήμο Λαυρεωτικής, η διατήρηση και ανάπτυξη των κοι-

νών δεσμών της Λαυρεωτικής και της πόλης Kaunas της Λι-

θουανίας.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Ξυθάλη Βασι-

λική, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης, Νίκος Παπανικολάου, εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής, καθώς και η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Λαυρίου, Κανελλοπούλου Ελένη.

Οι Λιθουανοί εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν το Δήμο Λαυρε-

ωτικής και τους εκπαιδευτικούς για την φιλοξενία και για

τη δυνατότητα που είχαν να αποκομίσουν πολύτιμες γνώ-

σεις, που αντιστοίχως θα τις μεταφέρουν στους μικρούς

μαθητές της πόλης τους.

Η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, με

επιστολή προς το Δήμο Λαυρεωτικής, αφού τους ευχαρί-

στησε  για την συνεργασία τους τόνισε την σημασία της

επίσκεψης της αντιπροσωπείας των εκπαιδευτικών, οι

οποίοι παίρνοντας μαζί τους  τις καλύτερες εντυπώσεις από

την περιοχή, γίνονται πρεσβευτές της Λαυρεωτικής στην

Πατρίδα τους.

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκ-

δήλωση με τίτλο  «Ιδανικές φωνές και αγαπη-

μένες», που είχε οργανώσει ο  Οργανισμός

Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Απολλω-

νία» τιμώντας τα 150 χρόνια από τη γέννηση

του ποιητή Κ.Π. Καβάφη.  

Ο Πρόεδρος OAΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος ξεκί-

νησε το μικρό ταξίδι στο σύμπαν του Αλε-

ξανδρινού ποιητή, κάνοντας αναδρομή στο

έργο του, ο οποίος κατάφερε να βγάλει την

ελληνική ποίηση έξω από τα σύνορά της.

Αναφέρθηκε στους κανόνες και τις ηθικές

αρχές που προβάλλει, για τη στάση μας στη

ζωή, με στόχο την προστασία της ατομικό-

τητας και της αξιοπρέπειας κάνοντας μνεία

στο «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», όπου

αναφέρεται ο ποιητής στη μεγάλη αξία που

έχει η διατήρηση της αξιοπρέπειας μπρο-

στά στην απώλεια.

Συνέχισε με το ποίημα «Όσο μπορείς» το-

νίζοντας: «Τα νοήματα των ποιημάτων του
Αλεξανδρινού ποιητή είναι διαχρονικά και

δεν είναι διαφορετικός ο εξευτελισμός του
ανθρώπου της εποχής του ποιητή απ’ αυτόν
που βιώνουμε στα δικά μας χρόνια».
Οι σκέψεις, οι προτροπές, τα παραδείγματα

που βγαίνουν από τα ποιήματα του Καβάφη,

και που σχεδόν έχουν περάσει στην πε-

ριοχή του αποφθέγματος σαν αλήθειες από

χρόνια παραδεκτές, μας επιτρέπουν να κα-

τατάξουμε πολλά από τα ποιήματά του, όχι

αποκλειστικά διδακτικά, αλλά και φιλοσο-

φικά. Έτσι όπως η Ιθάκη είναι ένα σύμβολο,

κατά τον ίδιο τρόπο και οι Θερμοπύλες απο-

τελούν ένα σύμβολο.

Κείμενα-Επιλογή ποιημάτων: Μαρ. Μαυραγάνη

Παρουσίαση: Στεφ. Χατζηστεφάνου, Μαρ. Μαυραγάνη

Στον ρόλο του ποιητή Ο Δ/ντής του 3ου  Δημ.

Σχολείου Βούλας Δημ. Πάστρας

Απαγγελία  ποιημάτων: Φαίη Καζάκου, Έλενα Πά-

σχου, Τάσος Ντάφλος, Δημ. Νικολακάκης

Συμμετοχή: Φανή Αγγελίδη

Κιθάρα και Τραγούδι: Αργυρός

Οπτικοακουστικό Υλικό: Στεφ. Χατζηστεφάνου

Επεξεργασία Εικόνας: Γιώργος Διακοφωτάκης

Σκηνοθεσία: Μεν. Ντάφλος

Δάσκαλοι της Λιθουανίας στη Λαυρεωτική
Μία επoικοδομητική συνάντηση στα πλαίσια αδελφοποίησης πόλεων

O Δήμαρχος Κων/νος Λεβαντής ενώ υποδέχεται τους Λιθουανούς.

«Ιδανικές φωνές και αγαπημένες»
Τιμώντας τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Κ. Π. Καβάφη

Ζωγράφισαν όλοι μαζί, μικροί-

μεγάλοι, στην πασχαλινή

γιορτή των παιδικών τμημάτων

του «Βραυρωνίου»

Με μια γιορτή, πλημμυρισμένη

από τα χαμόγελα και τα έργα

των μικρών “ζωγράφων”, εγ-

καινιάστηκε 27 Απριλίου (κτί-

ριο Παπουλάκου), στο

Μαρκόπουλο, η πασχαλινή έκ-

θεση των παιδικών τμημάτων

Ζωγραφικής του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», για το τρίμηνο

Ιανουαρίου- Μαρτίου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαι-

ρία να θαυμάσουν από κοντά

τη φαντασία και τα εκφραστικά

μέσα των παιδιών, σε έργα με-

γάλων διαστάσεων, ομαδικά

και ατομικά, με νερομπογιές,

παστέλ, ξυλομπογιές και πει-

ραματισμούς από πηλό.

Ενεργή συμμετοχή στην πα-

σχαλινή γιορτή, είχαν οι γο-

νείς, ο πρόεδρος του

«Βραυρώνιος» Σπύρος Δρά-

κος, η προϊσταμένη του 3ου

Νηπιαγωγείου Κόλλια Αφρο-

δίτη, συνδημιουργώντας με

τους μικρούς καλλιτέχνες, ένα

έργο-κολλάζ δύο  μέτρων, με

θεματική, εμπνευσμένη από

την άνοιξη, τα λουλούδια και

το Πάσχα!

Η δημιουργικότητα και η χαρά

των παιδιών και η μαζική πα-

ρουσία του κόσμου στην εκδή-

λωση  απέδειξαν τη «δίψα» για

συμμετοχή σε δράσεις που

προάγουν την έκφραση, την

ομαδικότητα και το πνεύμα, ως

θετικό αντίποδα στην εποχή

που ζούμε. 

Στην κατεύθυνση αυτή, λει-

τουργούν ήδη από τον Οκτώ-

βριο, τα 4 παιδικά τμήματα στο

Νέο Δημοτικό Πολυχώρο Πολι-

τισμού (Π. Ράφτη) και στου Πα-

πουλάκου (Μαρκόπουλο), στα

πλαίσια του προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτισμός

για Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος».

Δύο ομαδικά έργα της πασχα-

λινής έκθεσης, θα δοθούν στο

ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, τιμώντας

συμβολικά, την ανεκτίμητη

προσφορά της τρίτης ηλικίας

σε όλους, τους νεότερους. 

Φαντασία και δημιουργικότητα 

από τους μικρούς “ζωγράφους” 

στο Μαρκόπουλο
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Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτρης Δαβάκης,

με την υπ’ αρ. πρω. 19730/22.4.13, που απευθύνεται προς τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλει

“παράνομες ενέργειες δημοτικών υπαλλήλων” για τον τρόπο

που χειρίστηκαν την απαλλοτρίωση των οικοπέδων για την

ονομαζόμενη πλατεία Πηγαδακίων.

Ισως, αυτός να είναι και ο λόγος που τόσα χρόνια “καρκινο-

βατεί” και έχει φέρει σε απόγνωση τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Για το θέμα έχουμε γράψει πάμπολλες φορές. Είναι η περί-

πτωση που δύο ιδιοκτήτες εκπληστειριάζοντο τα σπίτια τους

για να πληρώσουν το αντίτιμο της πλατείας!

Την επιστολή αυτή ο Δημ. Δαβάκης κοινοποίησε στο Σώμα

Επιθεωρητών  - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Περι-

φέρεια Αττικής.

Εχω την τιμή να θέσω υπ’ όψιν του Συμβουλίου του ακό-

λουθα: 

Εχω την τιμή να θέσω υπόψη του Συμβουλίου τα ακόλουθα:

Περιήλθαν τελευταίως στη διάθεσή μου Δημόσια γραπτά

κείμενα τα οποία αφορούν στην πολεοδομική και οικονο-

μική διαχείριση της Πλατείας των Πηγαδακίων. Από προ-

σεκτική μελέτη αυτών των εγγράφων αναδύονται

περίεργες ενέργειες και παραλείψεις των υπευθύνων (αρ-

μοδίων) της Τ.Υ. Πολεοδομίας του Δήμου και της Νομικής

του υπηρεσίας, που έχουν οδηγήσει στο σημερινό χαώδες

σκηνικό την κατακερματισμένη και πληγωμένη πλατεία.

Επιλέγω σήμερα να σας παρουσιάσω δύο μόνον από τις

πράξεις - ενέργειες, που μας υποχρεώνουν να ερευνή-

σουμε σε όλες τους τις εκφάνσεις, γιατί αυτές σαφώς θα

ζημίωναν κατάφωρα και ανεπανόρθωτα τα Δημοτικά συμ-

φέροντα αν ο νέος Ν. 4067/12 δεν κατέλυε τη δυνατότητα

τελικής εφαρμογής τους.

Η Πολεοδομία αγνόησε 

ή παραβίασε διατάξεις

Οι πράξεις αυτές είναι:

α) Η πράξη αναλογισμού 1/2009 με την οποία αναλογιζόταν η

δαπάνη αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για

τη διάνοιξη της απομείνασας πλατείας των Πηγαδακίων. Είναι

η πράξη που όσο βρέθηκε σε ισχύ οδήγησε στις απάνθρωπες

απόπειρες κατάσχεσης παροδίων ιδιοκτησίων προς την πλα-

τεία, με το συμβούλιό  μας παριστάμενο άβουλο. Ας θυμη-

θούμε πως ούτε από μακρυά δεν μετείχαμε στην έκδοση του

Ν. 4067/12 που μόνο με την εφαρμογή της παρ. 9β του άρθρου

33 αυτού θα δοθεί δίκαιη και

γρήγορη λύση στο πρόβλημα.

Με την ανωτέρω πράξη 1/2009

την οποία είχε συντάξει η Τ.Υ.-

Πολεοδομία του Δήμου, απαλ-

λασσόταν η ιδιοκτησία

Ζαχαριάδη (του 306Β) από την

υποχρέωση αποζημίωσης των

ιδιοκτησιών Χαλκιά και Χρυσο-

χόου, που ανερχόταν στο τεράστιο ποσό των 1.300.000€ πε-

ρίπου. Η Τ.Υ. - Πολεοδομία του Δήμου που συνέταξε την

πράξη αγνόησε ή παραβίασε τις διατάξεις,

α) Των νόμων 653/1977 και 1577/1985 και 

β) Την 3730/1992 απόφαση του ΣτΕ της οποίας φωτοαντί-

γραφο συνυποβάλλεται.

Το περίεργο αλλά και προκλητικό της πράξης αυτής συνίστα-

ται στο γεγονός πως την υποχρέωση της ιδιοκτησίας Ζαχα-

ριάδη την αναλόγησε και την επέβαλε σε βάρος του Δήμου!!!

χωρίς αυτός να βγάλει κουβέντα! Δεν χρειάζεται να σας ανα-

λύσω πως ως πρώτο αποτέλεσμα της πράξης πριν την κατά-

λυσή της από το Ν. 4067/12 (ιδέ άρθρο 33 παρ. 9β κλπ.) είναι

η δημιουργία του αποκρουστικού σκάμματος που, Κύριος είδε,

πότε και πώς θα κλεισθεί.

Ευθύνες σε Δήμο και Νομαρχία

Δεν είμαι νομικός για να χαρακτηρίσω με τη νομική της βαρύ-

τητα την ενέργεια. Ως Δημοτικός σύμβουλος διατυπώνω τη

γνώμη πως αν μη τι άλλο, αυτή πιστοποιεί υπηρεσιακή ανεπάρ-

κεια της υπηρεσίας. Το πώς αυτή εγκρίθηκε από τη Δ/νση

ΠΕ.ΧΩ της τέως Νομαρχίας Αν. Αττικής ας ερευνηθεί, γιατιί

προφανώς οι ευθύνες επεκτείνονται...

Β) Κατά την ενώπιον του Εφετείου Δικάσιμο της 8.1.2013 για

τον καθορισμό της οριστικής τιμής ανά m2 της ιδιοκτησίας Χαλ-

κιά, ο προϊστάμενος της νομικής μας υπηρεσίας παρέστη ως εκ-

πρόσωπος του Δήμου. Εκεί, όπως ο ίδιος στο από 18.2.2013 αρ.

πρωτ. 8364 υπηρεσιακό σημείωμά του παραδέχεται ότι εισηγή-

θηκε ως τιμή μονάδος (αξίας ανα m2) το ποσό των 1400€, λες

και ήταν μάρτυρας της ιδιοκτησίας. Αγνοώντας τελείως τις κρα-

τούσες στο εμπόριο συνθήκες. Το χαρακτηρισμό της πράξης

αφήνω στην κρίση σας, δεν παραλείπω όμως να ζητήσω τη διε-

νέργεια ειδικής έρευνας για την πράξη.

Δημήτρης Δαβάκης

Παράνομες ενέργειες Δημοτικών Υπαλλήλων για την “πλατεία” Πηγαδακίων

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την έγκριση του καταστατικού και τον ορισμό της

Προσωρινής Διοίκησης από τα ιδρυτικά μέλη της Ενωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, με την

απόφαση 4267/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών και την οριστική εγγραφή, στα Βιβλία των Σωματείων

του παραπάνω Πρωτοδικείου, με αριθμό μητρώου Σωμα-

τείου 29458 και ειδ. Αριθμό 6178, την 18:00 της 13/05/2013,

τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης συγκροτήθηκαν σε

σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας που έγινε τα αποτελέσματα

έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος

Γενικός Γραμματέας: ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος

Αν. Γεν. Γραμματέας: ΣΙΤΟΥΝΗΣ Ιωάννης 

Ταμίας: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού: ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος

Μέλη: ΜΠΙΣΤΑΣ Εμμανουήλ & ΜΠΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού, με

όλες τις συλλογικότητες, κέρδισαν

την πρώτη νίκη με την ομόφωνη γνω-

μοδότησης από Κεντρικό Αρχαι-

ολογικό Συμβούλιο που

χαρακτηρίζει αρχαιολογικούς χώρους

το Καβούρι και το Λαιμό στη Βουλιαγ-

μένη.

Οι εξελίξεις όμως στο παραλιακό μέ-

τωπο τρέχουν.

Το Κάμπινγκ και το ΠΙΚΠΑ βρίσκονται

σε στάδιο διαπραγμάτευσης, όπως

λένε οι πληροφορίες. Ο Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, εξέ-

πεμψε S.O.S. με επιστολή του προς

το Δημοτικό Συμβούλιο για ελεύθε-

ρες στους δημότες.

«Η συσταση επιτροπων και ομαδων
εργασιας κλπ. για το θεμα δεν μπο-
ρουν να χρησιμοποιηθουν ως προ-
σχημα για την αποποιηση των
ευθυνων του Δημαρχου και του συ-
νολου του Δημοτικου Συμβουλιου.
Το υπερτατο καθηκον του Δημαρχου
και του συνολου του Δημοτικου Συμ-
βουλιου είναι η προασπιση, ακρι-

βως.των υψιστων συμφεροντων των
δημοτων του.                                                                                                                                    
Αξιώνουμε την άμεση και ουσιαστική
ανάληψη των ευθυνών του δημάρχου
και ολου του Δημοτικού Συμβουλίου»,
γράφουν μεταξύ άλλων».

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού

καλεί την Πέμπτη 23 Μαΐου στις

7.30 μ.μ. τις συλλογικοτήτητες της

περιοχής που ασχολούνται με το πα-

ραλιακό μέτωπο στο Κάμπινγκ της

Βούλας. Οπως σημειώνει στο κάλε-

σμά του: 

«Η τρομοκρατία που προσπαθεί η κυ-
βέρνηση να επιβάλει σε όλη την κοι-
νωνία για να εφαρμόζει ανενόχλητη
την πιο καταστροφική πολιτική που
γνώρισε ποτέ ο τόπος άγγιξε, όπως
όλοι γνωρίζουμε, και το αυτοδιαχειρι-
ζόμενο  κάμπινγκ της Βούλας.
Παράλληλα όμως, σαν κίνημα είχαμε
μια πολύ σημαντική  νίκη  στον αγώνα
μας για την προστασία του Σαρωνικού
με τη γνωστή απόφαση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) να

κηρύξει όλη σχεδόν τη χερσόνησο
της Βουλιαγμένης αρχαιολογικό
χώρο. Απόφαση που βάζει μεγάλα εμ-
πόδια  στο ΤΑΙΠΕΔ και την κυβέρνηση
για fast track ξεπούλημα του ΑΣΤΕΡΑ,
όπως και του δάσους του Καβουρίου
και των παραλιών της Βουλιαγμένης.
Η απόφαση αυτή δείχνει  όχι μόνο ότι
«χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν
γίνονται», αλλά ότι μπορούμε με τους
αγώνες να αντιπαρατεθούμε αποτε-
λεσματικά στα συμφέροντα, όσο με-
γάλα και αν είναι».

Για να οργανώσουν δε τις εκδηλώσεις

που έχουμε προγραμματίσει θα συ-

ναντηθούν την Πέμπτη 23 Μαϊου στις

7.30μμ στο κάμπινγκ της Βούλας.

Ανακοινώνουν δε ότι ετοιμάζονται

για τις παρακάτω  εκδηλώσεις:

- Ημερίδα για την ήπια τουριστική

ανάπτυξη στο Σαρωνικό (πήραν την

άδεια που είχαν ζητήσει).

β) Συνάντηση του Δικτύου Σαρωνικού

και της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τους δημάρχους

του παραλιακού μετώπου.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 7.30μμ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

κοντά σας και στη

γειτονιά σας, φιλικά

και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

40 χρόνια σε μας, η ποιότητα συναντά την παράδοση!

Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή

στη στοματική κοιλότητα,  με διάρκεια 

7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική

ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.

Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145 

Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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H παρακάτω εργασία είναι “από-

σταγμα” έρευνας των μαθητών της

Β’ τάξης του Λυκείου Βουλιαγμέ-

νης, με θέμα τις συνέπειες της οι-

κονομικής κρίσης στην ηλικία

τους· την εφηβεία.

Αξίζει την προσοχή μας.

Σήμερα στην κοινωνία  που μεγαλώ-

νουμε, η μάστιγα της οικονομικής κρί-

σης έχει αλλάξει κάθε δεδομένο στη

ζωή μας. Έτσι επιλέξαμε να ερευνή-

σουμε τις επιπτώσεις της τραγικής

αυτής κατάστασης στους εφήβους.

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο και στον

Τύπο και ανατρέχοντας στην καθημε-

ρινή μας εμπειρία, διαπιστώσαμε ότι ο

αντίκτυπος της κρίσης στην ψυχολογία

των νέων και στην καθημερινότητά

τους είναι μεγάλος.

Εμπειρίες μας από επισκέψεις στην

όμορφη Αθήνα, θόλωσαν τα όνειρά

μας. Στους κεντρικούς δρόμους, άν-

θρωποι όλων των ηλικιών ξεφυτρώ-

νουν μπροστά μας, είτε να ζητιανεύουν

λέγοντας αδύναμα «ΑΝΕΡΓΟΣ» ή

«ΠΕΙΝΑΩ», είτε να κοιμούνται κουρε-

λήδες πάνω σε χαρτόνια και, χειρότερα

ακόμη, να παίρνουν τη δόση τους μπρο-

στά στα μάτια μας. Εικόνες σουρεαλι-

στικές, έτσι τις ονομάσαμε.

Αναρωτιόμαστε, είναι αυτό άραγε το

μέλλον που μας περιμένει; Με ποια δύ-

ναμη θα βάλουμε στόχους, όταν καθη-

μερινά ο οικογενειακός μας περίγυρος

βομβαρδίζεται με δυσάρεστες ειδήσεις

και όταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα

απαξιώνεται;

Εδώ και αρκετό καιρό η χώρα μας βιώ-

νει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση,

που επηρεάζει αρνητικά τον προϋπο-

λογισμό των περισσοτέρων νοικοκυ-

ριών. Κάποια παιδιά ακούνε για

περικοπές, κάποια ήδη βιώνουνε στε-

ρήσεις, κάποια άλλα παρατηρούν τους

γονείς τους να αγχώνονται και να προ-

ετοιμάζονται για ακόμα δυσκολότερες

ημέρες.

Ο βομβαρδισμός με καταστροφικές ει-

δήσεις σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές

επίπεδο, οδηγεί στο να γίνονται πολ-

λές συζητήσεις γύρω από τα οικονο-

μικά προβλήματα. 

Εμείς οι έφηβοι παρακολουθούμε τα

πάντα και ανάλογα με το οικογενειακό

περιβάλλον, όπου μεγαλώνουμε, βιώ-

νουμε την κρίση με διαφορετικό

τρόπο. 

Η ελληνική οικογένεια στέλνει στο

εδώλιο του κατηγορουμένου το σύ-

στημα των Πανελληνίων εξετάσεων,

χαρακτηρίζοντάς τις σκληρές, ιδιαίτερα

απαιτητικές, με απαντήσεις που δεν αν-

τιστοιχούν στην προετοιμασία που πα-

ρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με

αποτέλεσμα οι μαθητές να οδηγούνται

στα φροντιστήρια. 

Το μέλλον μοιάζει θολό και μετέωρο,

ακόμη και για τους νέους που έχουν τη

δυνατότητα να σπουδάσουν, πόσο μάλ-

λον για εκείνους που τη στερούνται. Οι

ανησυχίες για το πώς θα καταφέρουν

να επιβιώσουν πληθαίνουν και τα αρνη-

τικά συναισθήματα αυξάνονται. Αυτό

έχει σαν αποτέλεσμα την πρόωρη ωρί-

μανσή τους και την αποστέρησή τους

από κάθε στοιχείο εφηβικής αγνότη-

τας. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν

το σχολείο ή τις σπουδές τους για να

εργαστούν, επιλέγουν τα βήματα της

ζωής τους σύμφωνα με κανόνες και

συντελεστές που ένα παιδί συνήθως

δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει. 

Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν επώ-

νυμες καταγγελίες (στην εισαγγελία

ανηλίκων), που αφορούν σε περιστα-

τικά κλοπής «κολατσιού» παιδιών από

τους ίδιους τους συμμαθητές τους που

πεινάνε. 

Η αθλιότητα σε όλο της το μεγαλείο!

Η καταπάτηση της αξιοπρέπειας!

Η οικονομική κρίση κτυπάει σε πολλά

μέτωπα, έτσι ώστε παρατηρείται να

πληθαίνουν τα παιδιά που βιώνουν την

κακοποίηση που γεννά η φτώχεια, η

ανέχεια, η ανεργία και όχι αυτήν που

προέρχεται από τις κλασικές μεθόδους

ξυλοδαρμού και σεξουαλικού εγκλήμα-

τος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ο.Λ.Μ.Ε έχει

καταγραφεί αύξηση της παραβατικότη-

τας των μαθητών (συμμορίες, ξυλοδαρ-

μοί παιδιών, επιθετική συμπεριφορά).

Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της

Ο.Λ.Μ.Ε πραγματοποίθηκαν 80 παρεμ-

βάσεις εισαγγελέων εφέτος, 3 πέρσι και

καμμία πρόπερσι.

Διάφορες μελέτες δείχνουν τη συσχέ-

τιση της φτώχειας με τα προβλήματα

ψυχικής υγείας των εφήβων. Η οικονο-

μική δυσπραγία των γονέων, η αύξηση

της ανεργίας και η ευρύτερη κοινωνική

αποδιοργάνωση, αντικατοπτρίζονται

φανερά πλέον στην καθημερινότητα

του σχολείου.

Το οικονομικό σύστημα καταρρέει, οι

κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι έπρεπε

να μας προστατεύουν, έχουν χάσει τον

έλεγχο και οι άνθρωποι που εμπιστευ-

τήκαμε μάς πρόδωσαν. Σε ποιόν λοιπόν

να στραφούμε; Ποιόν μπορούμε να εμ-

πιστευτούμε; Η κρίση έχει κλονίσει όχι

μόνο την αίσθηση της οικονομικής μας

ασφάλειας, αλλά κυρίως την πίστη μας

στην ακεραιότητα των θεσμών και των

ηγεσιών του τόπου. 

Όλα αυτά τα ανησυχητικά και αποκαρ-

διωτικά μηνύματα που δεχόμαστε κα-

θημερινά, μέσω του περιβάλλοντός μας

και ειδικά μέσω των ΜΜΕ, «δένουν» με

το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρί-

σκεται ο έφηβος, δηλαδή τη μετάβαση

από την παιδική ηλικία στην ενηλι-

κίωση. Σε αυτήν την ηλικία έχουμε να

παλέψουμε με πολλά: με ένα σώμα και

μια εικόνα του εαυτού μας που αλλά-

ζει, με το θεμελιώδες ερώτημα «ποιός

είμαι;» και «ποιά είναι η ταυτότητά

μου;», με την προσπάθεια να διαφορο-

ποιηθούμε από την οικογένεια, να απο-

κτήσουμε την ανεξαρτησία μας και να

πατήσουμε γερά στα πόδια μας, ώστε

να ξεκινήσουμε τη δική μας αυτόνομη

πορεία ζωής.

Παρόλα αυτά, οι νέοι αναγκάζονται πια

να συμβιβάζονται με καταστάσεις που

εναντιώνονται στα «θέλω» και στα

όνειρά τους, που θυσιάζονται στη μάχη

για επιβίωση. Το γεγονός αυτό, αναπό-

φευκτα δημιουργεί τεράστια ψυχολο-

γική πίεση στους νέους και σε

συνδυασμό με το γενικότερο αρνητι-

σμό που υπάρχει γύρω μας, προκαλεί

πολλά ψυχολογικά προβλήματα, με κυ-

ριότερο την κατάθλιψη, που «χτυπάει»

πια αδίστακτα και τις πολύ μικρές ηλι-

κίες. 

Αν και τα αποτελέσματα της ερευνάς

μας είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικά,

οφείλουμε ως έφηβοι να μην καταθέ-

σουμε τόσο εύκολα τα όπλα, να πά-

ρουμε την κατάσταση στα χέρια μας

και να χαράξουμε με ελπίδα την πορεία

μας στο μέλλον.

Απρίλιος 2013

Η υπεύθυνη Καθηγήτρια

Άννη Νικολαΐδου

Οι μαθητές που συνεργάστηκαν :

Αλεξανδρής Απόστολος

Αντωνιάδη Φωτεινή

Ασημακόπουλος-Κουλουλίας Ηρακλής

Καλλίνικος Ιάσονας

Λατιφλάρι Θοδωρής

Μαυρωτάς Λεωνίδας

Μήλιος Αιμίλιος

Μπουλούκος Βασίλης

Περατινού Λένια

Σακελλαρίου Θέμις

Σαραντίδη Ξένια

Τσέλα Τζένη

Χαντάντ Αλέξανδρος

Χολέβα Τζωρτζίνα

ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑΞΗ Β΄

Σκίτσο: 

Δημοσθένης - Ταξιάρχης Ρώντας
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Προκλητική περιφρόνηση

του Ελληνικού Συντάγματος

από την Κομισιόν

η λεηλασία του Πράσινου Ταμείου
είναι μεν αντισυνταγματική αλλά
προβλέπεται από το Μνημόνιο(!!)

Aπάντηση σε ερώτηση 

του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή

Ακραίο κυνισμό και κραυγαλέα περιφρόνηση της Ελληνικής Συν-

ταγματικής Τάξης και των Ελλήνων πολιτών εκ μέρους της Κομι-

σιόν, αποκαλύπτει  απάντηση  του Επίτροπου Ολι  Ρεν σε

ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, σχετικά με

την διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου. 

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής κα-

τήγγειλε ότι οι πόροι του Πράσινου

Ταμείου, οι οποίοι υποτίθεται ότι προ-

ορίζονται αποκλειστικά για περιβαλ-

λοντικές δράσεις και οι οποίοι

προέρχονται από εισφορές, φόρους

και πρόστιμα που πληρώνουν οι Ελλη-

νες πολίτες, με  διαδοχικές αποφά-

σεις (νόμος 4024/2011 και νόμος

4011/2013) απομειώθηκαν και μόνο το

2,5% των πόρων απέμεινε για περι-

βαλλοντικές δράσεις.  Τα υπόλοιπα χρήματα διατέθηκαν για τη

μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζητούσε να πληροφορηθεί αν η

υφαρπαγή των πόρων του Πράσινου Ταμείου ήταν απαίτηση της

Τρόικα και καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει  στους

Ελληνες πολίτες γιατί τους επιβάλλεται να πληρώνουν «πράσι-

νους» φόρους, όταν από τα χρήματα αυτά μόνο ένα  2,5% πη-

γαίνει σε περιβαλλοντικές δράσεις».

Ο Ολι Ρεν απαντώντας στην ερώτηση, αφού τόνισε ότι «Σύμφωνα

με συνταγματικές διατάξεις, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου πρέ-

πει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη περιβαλλοντικών

έργων», ομολογεί  ότι  «η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα σχε-

τικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα εκ των μέ-

τρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2013-

14. Από την άποψη αυτή, οι αποφάσεις για τη μεταφορά των εσό-

δων αποτελούσαν μέρος των όρων του προγράμματος». 

Ολοκληρώνοντας άφησε “υποσχέσεις” για το 2016!!

Περισσότερο από το ένα

τρίτο των χρηστών του Δια-

δικτύου ανά τη ΕΕ (38%),

ανέφεραν ότι έχουν λάβει

ηλεκτρονικά μηνύματα, με

τα οποία τους ζητούσαν με

δόλιο τρόπο χρήματα ή

προσωπικά δεδομένα. Επι-

πλέον, το 13% αυτών δεν

μπόρεσαν να έχουν ηλε-

κτρονική πρόσβαση σε

υπηρεσίες εξαιτίας επιθέ-

σεων στον κυβερνοχώρο

και το 12% έπεσαν θύματα

ηλεκτρονικής απάτης. Το

8% των χρηστών του Διαδι-

κτύου ανέφεραν ότι τους

υποκλάπηκαν τα στοιχεία

ταυτότητάς τους. 

Αυτό αναφέρει η αρμόδια

Επίτροπος για θέματα εσω-

τερικών υποθέσεων Σεσίλια

Μάλμστρομ απαντώντας σε

σχετικό κοινοβουλευτικό

έλεγχο του ευρωβουλευτή

της Ν.Δ. Γιώργου Παπανι-

κολάου. 

Ο Γ. Παπανικολάου από την

πλευρά του υπογράμμισε

πως το ποσοστό κλοπής

μοναδικών κωδικών έχει

αυξηθεί στην Ε.Ε. κατά

72% το τελευταίο τρίμηνο,

ενώ διαπιστώνεται ότι οι πε-

ρισσότερες επιθέσεις

(phishing) εξακολουθούν

μεν να έχουν βασικό στόχο

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα, αλλά έχουν εξαπλω-

θεί και σε άλλους τομείς,

όπως τα τυχερά παιχνίδια.

Απευθυνόμενος προς την

Επιτροπή θέλησε να πληρο-

φορηθεί την αποτελεσματι-

κότητα των μέχρι σήμερα

πρωτοβουλιών της, υπό το

πρίσμα των διαρκώς αυξα-

νόμενων διαδικτυακών

απειλών. 

Η Σουηδή Επίτροπος απαν-

τώντας σχετικά, ανέφερε

πως παρά την άνοδο του

διαδικτυακού εγκλήματος

σημειώθηκε ταυτόχρονα κά-

ποια πρόοδος στην καταπο-

λέμηση του, χάρη ιδίως

στην εξαιρετική συνεργασία

μεταξύ των κρατών μελών

της ΕΕ και άλλων χωρών.

«Μόλις πριν από λίγες ημέ-
ρες εξαρθρώθηκε ένα παγ-
κόσμιο εγκληματικό δίκτυο,
το οποίο διέπραττε απάτες
με στόχο τις πιστωτικές
κάρτες και τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές, με διεθνή
αστυνομική επιχείρηση της
Ρουμανικής Μονάδας κατά
του Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος, σε στενή συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
κατά του Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος», ανέφερε σχε-

τικά η Επίτροπος

Μάλμστρομ. 

Ο Γ. Παπανικολάου τόνισε:

«Η πρόσφατη ανακοίνωση
της Επιτροπής για τη στρα-
τηγική για την προστασία
του κυβερνοχώρου της ΕΕ
και για την ασφάλεια δι-
κτύων και πληροφοριών, κι-
νείται προς την σωστή
κατεύθυνση, ωστόσο απαι-
τούνται ακόμα πιο θαρρα-
λέες δράσεις, καθώς η
διαπιστωμένη αύξηση του
διαδικτυακού εγκλήματος
εμποδίζει την ανάπτυξη των
εμπορικών και χρηματοπι-
στωτικών συναλλαγών». 

Eνας στους δέκα ευρωπαίους έχει πέσει

θύμα απάτης στο διαδίκτυο!

Το ποσοστό κλοπής μοναδικών κωδικών έχει αυξηθεί

στην Ε.Ε. κατά 72% το τελευταίο τρίμηνο

Οπως έχουμε γράψει η εταιρεία Χό-

χτιφ (Hochtief) του αεροδρομίου Ελ.

Βενιζέλος, δεν έχει πληρώσει ποτέ

δημοτικά τέλη στον οικείο Δήμο Σπά-

των και όχι μόνο.

Η ζημία ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια

€

Το θέμα έφερε στη Βουλή, ο ο βου-

λευτης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτριος Παπα-

δημούλης.

Στην ερώτηση του με τίτλο «Σκανδα-
λώδης ζημία του Δημοσίου λόγω μη
καταβολής δημοτικών τελών από την
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών Α.Ε.» ο Δ. Παπαδημουλής σημει-

ώνει ότι   «o ΓΓ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής Δ. Καλογερόπου-
λος, στις 29/3/2013, με την υπ” αριθ.
16842/14350 απόφασή του, έκανε
δεκτή την προσφυγή της γερμανικής
εταιρείας Hochtief που διαχειριζόταν
ως τώρα τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

νών, κατά της υπ” αριθ. 620/12 από-
φασης του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέ-
μιδας, με την οποία επιβλήθηκαν
αναδρομικά από το 2007 δημοτικά
τέλη«.
Η επιβολή δημοτικών τελών, προβλέ-

πεται από τη σύμβαση του Αεροδρο-

μίου (Ν 2338/1995, άρθρο 25.6),  για

το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, αλλά και

των όμορων δήμων Παιανίας, Μαρκό-

πουλου, Ραφήνας και Κορωπίου, από

την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας

Αθηνών Α.Ε.» (Δ.Α.Α. Α.Ε.).

Παρά το ότι προβλέπεται από τη σύμ-

βαση, με τη σημείωση ότι «η διαδικα-

σία είσπραξης καθορίζεται, με Κοινή

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Οικονομίας και Οικονομικών και Με-

ταφορών και Επικοινωνιών (ΚΥΑ) [Ν

3631/2008 (άρθρο 10, παρ. 2)]. εδώ

και τόσα χρόνια δεν μπήκε στον κόπο

κανένας υπουργός να την ενεργοποι-

ήσει, όπως επισημαίνει και ο βουλευ-

τής στην ερώτησή του.

Ο Δ. Παπαδημούλης ρωτάει μεταξύ

άλλων

• Για ποιό λόγο τα τρία συναρμόδια

Υπουργεία καθυστερούν επί πέντε

ολόκληρα χρόνια την έκδοση της σχε-

τικής ΚΥΑ για τη διαδικασία επιβολής

και είσπραξης δημοτικών τελών;

• Σε τι ποσό εκτιμώνται τα δημοτικά

τέλη που οφείλει ο «Διεθνής Αερολι-

μένας Αθηνών» προς τον Δήμο Σπά-

των-Αρτέμιδας, τι μέρος έχει

εισπραχθεί και τι προβλέπεται να ει-

σπραχθεί; Έγιναν οι απαραίτητες νο-

μικές ενέργειες από το 1995 έως το

2008 για την είσπραξη των δημοτικών

τελών σύμφωνα με την πρόβλεψη του

Ν 2338/1995; Αν ναι, τι απέδωσαν για

το δημόσιο ταμείο; Αν όχι, ποιοι ευθύ-

νονται γι” αυτό;

Σκανδαλώδης ζημία του Δημοσίου: 

Χαρίστηκαν τα τέλη αεροδρομίου της Χόχτιφ 

Ερώτηση του βουλευτή Δημ. Παπαδημούλη 

Μονάδες Χρόνων Παθήσεων

Με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Παν. Κουρουμπλή, των Υπευθύνων ΕΕΚΕ

Υγείας και Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Α. Ξανθού και Δ.

Στρατούλη και την ακόλουθη συνυπογραφή 17 βουλευτών,

κατετέθη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοι-

νωνικών Υποθέσεων της Βουλής με την οποία ζητείται να

συζητηθεί στην Επιτροπή  η λειτουργία των Μονάδων Χρό-

νιων Παθήσεων, οι οποίες μετά τις 30  Ιουνίου 2013 θα

διακοπούν οι συμβάσεις νοσηλείας τους με τον ΕΟΠΥΥ,

ενώ λόγω ανυπαρξίας νομοθετικού πλαισίου οι μονάδες

αυτές δεν θα μπορούν να συμβληθούν και πάλι με τον

φορέα!
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Εκατόν εξήντα δύο

Δήμοι θα λάβουν

6.968.652 €  από τους

παρακρατηθέντες πό-

ρους για το μήνα Απρί-

λιο, συμφωνα με

απόφαση που υπέγραψε

ο Υπουργός Εσωτερικών,

Ευριπίδης Στυλιανίδης,

Οπως αναφερεται σε

σχετική ανακοίνωση, η

κατανομή στους υπόλοι-

πους Δήμους, οι οποίοι

είναι δικαιούχοι ειδικής

επιχορήγησης εξόφλη-

σης ληξιπροθέσμων

οφειλών, θα γίνει με νεό-

τερη απόφαση εντός ολί-

γων ημερών, αφού το

ποσό της παρακράτησης

υπέρ του προγράμματος

ΑΚΣΙΑ θα επιμεριστεί,

όπως προβλέπει ο ν.

4147/2013, σε 4 χρόνια

και το υπόλοιπο ποσόν,

εφόσον  περισσεύει, θα

αποδίδεται κανονικά

κάθε μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι, προ-

κειμένου να μη διαταραχ-

θεί η λειτουργία των ΟΤΑ

που θα λάβουν ειδική επι-

χορήγηση για την απο-

πληρωμή ληξιπροθέσμων

οφειλών, θεσπίστηκε με

το ν. 4147/2013 η μη πε-

ρικοπή του 5% των ΚΑΠ

και οι κρατήσεις από

τους παρακρατηθέντες

πόρους να επιμερίζονται

σε τέσσερα χρόνια.

Επίσης, δεν θα γίνεται επι-

πλέον παρακράτηση

στους 31 Δήμους που

έχουν ήδη συμψηφίσει

τους παρακρατηθέντες

πόρους τους με οφειλές

προς το Δημόσιο και τα

Ασφαλιστικά ταμεία και

τονίζεται ότι η δυνατότητα

της ρύθμισης αυτής έχει

παραταθεί με το ν.

4093/2012 ως τις 30 Ιου-

νίου .2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩ-
ΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου
«Επούλωση λάκκων, τάπητες περιο-
ρισμένου μήκους και στοιχεία ασφα-
λείας (στηθαία, κράσπεδα,
ηλεκτροφωτισμός κλπ.) οδικού δι-
κτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής», με
προϋπολογισμό 2.000.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
11/06/2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν
στην 3η και 4η τάξεις για έργα κα-

τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2ης του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).  
5. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ: 9779.05.025.0Α. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 31.945,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνε-
ται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
8. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
9. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 1.085.000,00€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 28% 303.800,00€, απρό-
βλεπτα 15% 208.320,00€, αναθεώ-
ρηση 28.896,26 € και Φ.Π.Α.
373.983,74€. 

10. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-
σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
14. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα.  Όλα τα
τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.
Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πλη-
ροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005333, FAX επικοινωνίας 210
6032993, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν γνώση, να παραλάβουν
τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς
και αριθμημένο τεύχος για την συμ-
πλήρωση της προσφοράς τους
μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη
06-06-2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ &
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 161 21
ΤΗΛ. 210 7292.601 έως 608
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13.5.2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια ειδών παντοπω-
λείου και ειδών καθαριότητας έτους
2013-05-13 Ο Δήμαρχος Καισαρια-
νής, για λογαριασμό της Κοινωφε-
λούς Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής
και Ανάπτυξης Καισαριανής
(ΚΕΔΗΚ), διακηρύσσει ότι εκτίθεται
σε μυστική δημοπρασία με «ανοι-
χτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθο-
ρίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2
του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφ. Αρ. 11389/93
ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προ-
σφορές η προμήθεια Ειδών Παντο-
πωλείου και ειδών καθαριότητα
έτους 2013, συνολικής δαπάνης

188.249,38 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η
δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρ-
χιακό Κατάστημα ενώπιον της Επι-
τροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού,
στις 6 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη
στις 11.00 π.μ.
Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό πρέπει α) όταν θα
τις στείλουν ταχυδρομικά να έχουν
κατατεθεί την προηγούμενη ημέρα
διενέργειας του δ/σμού μέχρι τις
14.00 μ.μ. και β) όταν θα τις φέρουν
προσωπικά ο χρόνος λήξης της
προθεσμάις κατάθεσης συμπίπτει
με την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης των προσφορών.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι επαγγελματίες
των υπό προμήθεια αγαθών, και
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ενώσεις προμηθευτών κλπ. όπως
αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚ-
ΠΟΤΑ και ΠΔ 60/2007 με την προ-
ϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν
απόδειξη εγγραφής τους σε επαγ-
γελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά
τους όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας που είναι
εγακτεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την
Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό
Επιμελητήριο και για τις άλλες
χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αν-
τίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7
παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ). Θα κατατεθεί
εγγυητική όπως αναφέρεται στη
διακήρυξη.
Εφόσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμ-
πληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχι-
στον ημέρες, πριν από την ημερομη-
νία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματι-
κές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή
θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσι-
μες ημέρες μετά τη λήψη της σχετι-
κής αίτησης.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα
ανέλθει περίπου στο ύψος των (1000)
ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Αρμόδια υπάλληλος για τη χορή-
γηση των εγγράφων του διαγωνι-
σμού είναι η κα Χουδετσανάκη Γ.
(Τηλ. 210 7292601 έως 608, fax 210
7292621) από 20/5/2013 έως
4/6/2013.

Ο Δήμαρχος Αντώνης Καμπάκας

ΑΔΑ:ΒΕΝ3ΩΛ6-ΙΓ6 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 14-05-2013
Αρ. Πρωτ: 9898
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 
FAX :  210 6624963
e-mail  :  tpkoropi@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει επαναληπτικός πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια

γραφικής ύλης, φωτοτυπικού μη-
χανήματος, καταστροφέα χαρτιών,
φωτοτυπικού χαρτιού, φακέλων με
παράθυρο, & φωτοτυπίες έγχρω-
μες» για τα τμήματα 1,2,3,4,5 και 7.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/8/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα
ή περισσότερα τμήματα από σύ-
νολο έξι (6). Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου
2013 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόν-
τος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 24 Μαΐου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη για τα έξι (6)
τμήματα έχει προϋπολογισθεί εν-
δεικτικά κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 33.157,17 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 40.783,32 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 
Ο Δήμαρχος  ΔΗΜ. Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7347/14.5.13
ΕΡΓΟ: Εργασίες Διάνοιξης οδών
στις ΠΕ7 – ΠΕ8
Φορέας: Δήμος Παιανίας
Προϋπ.: 120.718,00 € (με ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημό-
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το σύ-
στημα της προσφοράς επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρε-
σίας, με έλεγχο ομαλότητας των επι-
μέρους ποσοστών έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.
7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις δια-
τάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις
του Ν. 2229/94 ως επίσης και των
Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.
1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την
ημερομηνία δημοπρατήσεως του
έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95
για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου: Εργασίες διά-
νοιξης οδών στις ΠΕ7 - ΠΕ8, προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 120.718,00 €
(με ΦΠΑ 235).
Η δημοπρασία θα γίνει την 4/6/2013
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γρα-
φεία της Τεχνικής υπηρεσίας του
δήμου Παιανίας Καραολή & Δημη-
τρίου 38Α Τ.Κ. 19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού. Στον διαγω-
νισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν.
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ),
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
Α2, στην 1η τάξη και στην 2η τάξη
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών,
με έδρα ανεξαρτήτου νομού 1 και
στην Α2 και 1η τάξη, για έργα κατη-
γορίας οικοδομικών με τον περιορι-
σμό των κατώτατων ορίων.
Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίση-
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών, εφόσον είανι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αν-
τίστοιχη με τις καλούμενες του ελ-
ληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπ΄των, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμ΄πο μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθορυ 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινο-
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι-
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου από τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε

επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋπο-
λογισμό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατη-
γορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στου
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδο-
ποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων κατ’ εφαρμογήν της παρ. 9
του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Εργων.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημο-
πρασία ανέρχεται σε 1.888,00 ευρώ
και θα απευθύνται προς Δήμο Παι-
ανίας του Νομού Αττικής.
Το έργο θα δημοπρατηθεί με υπάρ-
χουσα πίστωση 30.000 € σε βάρος
του Κ.Α. 30-7323.012 των εξόδων
του προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται
στα γραφεία του Δήμου Παιανίας
του Νομού Αττικής κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται
στην παραπάνω διεύθυνση και στα
τηλέφωνα 213 203075 - 213 2030705.

Ο Δήμαρχος / Κ.Ε. 
Ανδρέου Αικατερίνη, αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/5/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 95508
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη - Τηλ. : 213 2063534  - FAX: 213 2063 533  

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 τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 64627/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής  με
ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ7-1Φ0 για Ανανέωση της υπ’ αρίθμ. 596/09 Απόφασης Έγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πρατήριο υγρών
καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο» με την επωνυμία “ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, που βρίσκεται επί της 32ης Επαρχιακής Οδού χ.θ. 43+00,
στο Άνω Σούλι, στο Δήμο Μαραθώνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιον-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

6.968.652 €  από τους παρακρατηθέντες 

πόρους  σε 162 Δήμους
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με  θέα στη θά-
λασσα στη Λεωφ. Αναβύσσου.

Τηλ.  6937194268

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.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη

παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6984 752597

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια δια-
μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.

Τηλ. 6973 246887.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος,

γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, σε όλη την Ελλάδα.

Τηλ. 6977 161209

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ των Νοτίων Προαστίων

αναζητά καθηγητή Πληροφορικής με φροντιστηριακή

εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι ας αποστείλουν τα βιογραφικά

τους στην Τ.Θ. 4935, Τ.Κ. 19400.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Βούλα, δυάρι 59τμ.,1ου ορό-

φου, ημιεπιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός,

κάγκελα ασφαλείας, 200μ από θάλασσα, 100μ. από πλα-

τεία Βούλας, διαθέσιμο από 1/6. 

Τηλ. επικοινωνίας 6932336022. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης, ζητά προς ενοικίαση, για γρα-
φεία, ενιαίο χώρο 50-60τμ. κατά προτίμηση σε 1ο
όροφο στην περιοχή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944539542.

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης
28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας

στην προετοιμασία

Πανελλαδικών εξετάσεων
Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671461

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ 
μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια
συνδρομή στην
εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 -  8959.004 -6937153052

www.ebdomi.com -

press@ebdomi.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  Ελευθερίου Σταμάτης
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : info@kalivia.gr
Καλύβια         16  /  05  /  2013
Αριθ.   Πρωτ. 150  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που  ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ, προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδι-
κασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές με συμ-
πλήρωση τιμολογίου και κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας "Οργάνωση εκδρομών
μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτι-
στικού και ψυχαγωγικού χαρα-
κτήρα έτους 2013", ενδεικτικού
προϋπολογισμού 32.200,00€ πλέον
ΦΠΑ 13%.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80,
του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την
57/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την
ανάγκη του Νομικού Προσώπου

Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική
υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος
Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-
6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
24/05/2013 και ώρα ώρα10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5%)
επί του προϋπολογισμού σε
1.820,00€, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους και πρέπει να
απευθύνεται προς το Νομικό Πρό-
σωπο “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνι-
κού” και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγ-
μένη σύμφωνα με τον τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της εκτέλεσης  της υπη-
ρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της σύμ-
βασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης,
για το ποσό 5% της αξίας της μελέ-

της με ΦΠΑ, μη υπολογιζόμενης
της επιτευχθείσας εκπτώσεως.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά καθώς και η εγ-
γύηση συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογρά-
φονται από τους ίδιους τους δια-
γωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζε-
ται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως 
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει
από την υπογραφή της σύμβασης
έως και στις 31/12/2013.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα
γίνει σε όποιον προσφέρει οικονο-
μικότερη προσφορά εφόσον κριθεί
από την επιτροπή αξιολόγησης ότι
η προσφορά του πληροί τους
όρους  της συνημμένης μελέτης, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου ή του Προέδρου αυτού.
Περίληψη της παρούσας δημοσι-
εύεται στον τύπο και να αναρτηθεί
στο πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου
Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
χορηγούνται στους ενδιαφερόμε-
νους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Πληροφορίες: Γ. Γεωργάκης
Λεωφ. Καραμανλή 85, Αρτεμις
Αττικής 190 16
Τηλ. 22940 46666 
Fax 22940 45564
Αρτέμιδα 16/5/2013
Αρ. πρωτ. 19617

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 11/2013 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε η
κατ’ αρχήν ανάρτηση της τροπο-
ποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτο-
μικού σχεδίου στο Ο.Τ. Δ228
(Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων)
στην Π.Ε 1,4 της Δημοτικής Ενό-
τητας Σπάτων - Λούτσας του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Παρα-
καλούμε όσοι ενδιαφέρονται να
λάβουν γνώση από το σχετικό το-
πογραφικό διάγραμμα που είναι
αναρτημένο στα γραφεία της διεύ-
θυνσης Πολεοδομίας του Δήμου,
για να λάβουν γνώση και να υπο-
βάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους
εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσης στον Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

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 

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός 

κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ. &

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

Δέχεται με ραντεβού: Βυζαντίνου 9 Παλλήνη, 1ος ορ.

Τηλ. 6944 311 163,  210 723 1723 
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr 

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

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, Αυτοάνοσα
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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του

παγκρέατος δημιουργεί η εφαρμογή μιας πρωτοπόρου

επαναστατικής χειρουργικής τεχνικής!!! 

Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής δίνει την δυνατότητα

να αφαιρούνται, σε ορισμένους ασθενείς, οι μέχρι σή-

μερα «ανεγχείρητοι καρκινικοί όγκοι» και να επιμηκύ-

νεται το προσδόκιμο επιβίωσης τους!!!

Η νέα επαναστατική χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρ-

μοζόταν μόλις  μόνο σε 10 κέντρα του εξωτερικού (7

στην Αμερική και 3 στην Ευρώπη), τώρα  εφαρμόζεται

και στη χώρα μας από Έλληνα χειρουργό!!!

Είναι ο επίκουρος καθηγητής χειρουργικής, Mayo Clinic

Γρηγόρης Τσιώτος. Όπως εξηγεί ο διαπρεπής Έλληνας

επιστήμονας, με οκταετή θητεία στην παγκοσμίου

φήμης  αμερικανική κλινική Mayo Clinic, μέχρι πριν από

μερικά χρόνια ο καρκίνος του παγκρέατος που επεκτεί-

νεται στην πυλαία φλέβα, εθεωρείτο μη χειρουργήσι-

μος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, εκατοντάδες  χιλιάδες

ασθενείς να πεθαίνουν κάθε χρόνο, παγκοσμίως, χωρίς

να έχουν χειρουργηθεί.

«Πράγματι μέχρι  και σήμερα, όταν ο όγκος  έχει  κάνει
διήθηση στην πυλαία φλέβα ή την άνω μεσεντέριο
φλέβα, γενικά οι χειρουργοί τόσο στην Ελλάδα, αλλά
και στο εξωτερικό  θεωρούν την περίπτωση ανεγχεί-
ρητη», τονίζει ο Γρ. Τσιώτος και συμπληρώνει: «Η διή-
θηση της πυλαίας φλέβας είναι ο συχνότερος λόγος για
τον οποίο οι όγκοι του παγκρέατος κρίνονται ανεγχεί-

ρητοι». 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Την επαναστατική χειρουργική τεχνική ο Γρ. Τσιώτος

και η ομάδα του  έχουν εφαρμόσει μέχρι σήμερα σε 14

ασθενείς στην Ελλάδα με άριστα αποτελέσματα. 

«Η  εφαρμογή της επαναστατικής τεχνικής, όπως τονί-
ζει ο διαπρεπής χειρουργός, και η  αφαίρεση της διη-
θημένης από παγκρεατικό καρκίνο πυλαίας φλέβας
είναι μία πολύ δύσκολη και απαιτητική εγχείρηση, με
πάρα πολλές σημαντικότατες τεχνικές λεπτομέρειες.

Για τους λόγους αυτούς άλλωστε εφαρμόζεται μόνον
από πολύ λίγους χειρουργούς παγκοσμίως. Αξίζει όμως
να εφαρμόζεται γιατί δημιουργεί την κρισιμότατη δια-
φορά μεταξύ απαλλαγής ή όχι από έναν θανατηφόρο
κακοήθη όγκο» επισημαίνει ο γιατρός.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα η εφαρ-

μογή της  τεχνικής αυτής επιμηκύνει το προσδόκιμο επι-

βίωσης των ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας   μέχρι

και τρία χρόνια.

«Οι ασθενείς  που προσβάλλονται από καρκίνο στο πάγ-
κρεας έχουν μέση επιβίωση περίπου τρείς μήνες. Με
την τεχνική αυτή, αφαιρώντας τους όγκους, τοποθε-
τούμε τον ασθενή σε άλλη ομάδα πρόγνωσης, δηλαδή
μπορεί να έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης μέχρι τρία
χρόνια», καταλήγει ο Γρ. Τσιώτος. 

Με τη νέα τεχνική το χειρουργείο διαρκεί  6-8 ώρες, ο

ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο 10-12 ημέρες, ενώ

επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες ένα

μήνα μετά την επέμβαση. Υπάρχουν μετεγχειρητικές

επιπλοκές σε ποσοστό 10-20%. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  

ΚΑΡΚΙΝΟΥ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Η συχνότητα είναι ένα κρούσμα καρκίνου του παγκρέ-

ατος σε κάθε 30000 άτομα στον πληθυσμό. Η νόσος

χτυπά  αδιάκριτα άνδρες και γυναίκες με την ίδια ανα-

λογία μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο  πεθαίνουν  από καρκίνο στο

πάγκρεας περίπου 500 άτομα, ενώ  οι εγχειρήσεις  που

γίνονται για την αντιμετώπιση του  είναι  πολύ λίγες για

δύο λόγους: Πρώτον διότι συνήθως στο 70% των περι-

πτώσεων οι ασθενείς διαγιγνώσκονται πολύ αργά, όταν

έχουν πολλές ηπατικές μεταστάσεις, και δεύτερον διότι

οι χειρουργοί που έχουν ΕΙΔΙΚΗ εκπαίδευση και εμμ-

πειρία στην χειρουργική του παγκρέατος είναι ΕΛΑΧΙ-

ΣΤΟΙ. 

COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL: ngara@otenet.gr. 

www. cosmosep.gr

Νέα πρωτοπόρα επέμβαση στον καρκίνο παγκρέατος

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

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

Την άμεση αφαίρεση των σπίλων

(ελιές) που αλλάζουν χρώμα, σχήμα,

μέγεθος η αιμορραγούν συστήνουν

οι πλαστικοί χειρουργοί με αφορμή

την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος

και  την Ελληνική Εβδομάδα κατά

του καρκίνου του δέρματος, που

φέτος έχει οριστεί  27-31 Μαΐου.

Η αυξημένη επίδραση της ηλιακής

ακτινοβολίας τα τελευταία χρονια,

λόγω των σοβαρών κλιματολογικών

αλλαγών, έχει αυξήσει την συχνό-

τητα εμφάνισης των κακοήθων

όγκων του δέρματος στον άνθρωπο.

Γι’ αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια,

από επιστημονικές εταιρείες, να ενη-

μερωθεί το κοινό με σκοπό την προ-

φύλαξη από τον ήλιο που αποτελεί

την βασικότερη αιτία εμφάνισης των

όγκων αυτών.

Στα πλαίσια αυτά είναι και η Ελληνική

εβδομάδα κατά του καρκίνου του

δέρματος 27 έως 31 Μαΐου.

Έχει μεγάλη σημασία η ευαισθητο-

ποίηση του κοινού στο πρόβλημα

αυτό και η επίσκεψη στον πλαστικό

χειρουργό για την κλινική διάγνωση.

Οι σπίλοι που δεν είναι μελαγχρωμα-

τικοί (κυτταρικοί, θηλωματώδεις, μυρ-

μηκιώδεις κ.ά.) μπορούν εύκολα και

χωρίς κανένα σημάδι να αφαιρεθούν.

«Η οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή
ενός σπίλου θα πρέπει άμεσα να μας
οδηγήσει στον γιατρό μας, είτε
αυτός είναι πλαστικός είτε είναι δερ-

ματολόγος, γιατί  η έγκαιρη διά-
γνωση και αντιμετώπιση σώζει
ζωές», τονίζει ο  πλαστικός χειρουρ-

γός  Άρης Νταμάγκας (φωτο), ανα-

πληρωτής διευθυντής στην κλινική

Πλαστικής Χειρουργικής του 251 Γε-

νικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

«Μετά την ιατρική διάγνωση, θα πρέ-
πει να αφαιρούνται άμεσα οι σπίλοι
εκείνοι που εμφανίζουν ύποπτες αλ-
λαγές (σχήμα, μέγεθος, χρώμα, μό-
νιμο κνησμό, αιμορραγία), ενώ οι
υπόλοιπες μπορούν να παρακολου-
θούνται», επισημαίνει ο A. Νταμάγ-

κας.

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής

Ημέρας Μελανώματος και  την Ελλη-

νική Εβδομάδα κατά του καρκίνου

του δέρματος, 27-31 Μαΐου, αλλά και

του επερχόμενου καλοκαιριού ο Α.

Νταμάγκας εφιστά την προσοχή σε

όσους  εκτίθενται πολλές ώρες στην

ηλιακή ακτινοβολία και έχουν σπί-

λους.

Αφαίρεση σπίλων (ελιών)
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Χρυσή Πρωταθλήτρια Αττικής για το 2013

στη δύσκολη κατηγορία των κοριτσιών κάτω

των 12 ετών, αναδείχθηκε η Ειρήνη Καρα-

θανάση, του Σκακιστικού Ομίλου Κορω-

πίου, στα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα,

τα οποία διεξήχθησαν από 7 έως 12 Μαΐου

στη Νίκαια, με διοργανωτές τον Ε.Ο.Α.Ο. "Ο

Φυσιολάτρης" Νίκαιας και την Ένωση Σκα-

κιστικών Σωματείων Αττικής. 

Η Ειρήνη Καραθανάση είχε αναδειχθεί Αρ-

γυρή Πρωταθλήτρια στα Πανελλήνια Σχο-

λικά Ατομικά Σκακιστικά Πρωταθλήματα για

το 2013, στα κορίτσια της Στ’ τάξης, όλων

των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδος,  τα

οποία διεξήχθησαν στην Ερέτρια.

Στους ίδιους αγώνες (Ατομικά Νεανικά

Πρωταθλήματα Αττικής για το 2013) είχαν

εξαιρετική εμφάνιση ο Γιάννης Γκίκας στην

κατηγορία κάτω των 12 ετών και ο Σωκρά-

της Παπαργύρης στην κατηγορία κάτω των

10 ετών (οι οποίοι πάλεψαν την κατάταξή

τους στην εξάδα, έως τον τελευταίο

αγώνα). Πολύ καλή παρουσία είχε η Μαρίνα

Γκίκα και ο Κωστής Καραθανάσης στην κα-

τηγορία κάτω των 8, ενώ ο Ορέστης Ασλα-

νίδης και ο Γιώργος Δημητριάδης δεν

μπόρεσαν να επαναλάβουν την εξαιρετική

τους εμφάνιση που είχαν στα Πανελλήνια

Σχολικά.

Ο Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορω-

πίου κάνει εδώ και χρόνια πολύ καλή δου-

λειά. Πρόεδρος είναι ο  Βασίλης Ανδρώνης

και το τηλέφωνο είναι  6944.147209.

http://www.chessfed.gr/sxolika2013/ST.html)

ηκαν οι επιτυχημένες εμφα-

νίσεις της αγωνιστικής ομά-

δας Optimist του

Ν.Α.Ο.Βούλας και στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα που

διεξήχθη 7 - 11 Μαΐου στην

Κατερίνη.

Συγκεκριμένα, ο αθλητής

Τέλης Αθανασόπουλος κα-

τέλαβε τη 2η θέση στη γε-

νική κατάταξη, ενώ

ταυτόχρονα πέτυχε την πα-

ραμονή του στην Εθνική

Ομάδα και θα εκπροσωπήσει

τη χώρα μας στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα 15-26/7 στη

Riva del Garda στην Ιταλία.

Οι μέτριοι άνεμοι σε συνδυα-

σμό με το ισχυρό ρεύμα και

τη βροχή, κατέστησαν πολύ

δύσκολη την προσπάθεια των

163 αθλητών από 47 Ομίλους.

Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ

μεγάλος και μέχρι την τελευ-

ταία ιστιοδρομία υπήρχαν

πολλές ανατροπές και δυνα-

τές μάχες για την τελική κα-

τάταξη.

Η ομάδα της ΝΑΟ Βούλας

κατέβαλε υπερπροσπάθεια

και παρά τις ατυχίες που

είχε, κατάφερε να καταλάβει

μία από τις 8 πρώτες θέσεις

στην κατάταξη των ομάδων

και να εξασφαλίσει τη συμ-

μετοχή της και στο Πανελ-

λήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική εμφάνιση της

ομάδας του Ν.Α.Ο.Β. επιβρα-

βεύθηκε για την  πολύμηνη

και σκληρή προετοιμασία

υπό την καθοδήγηση του έμ-

πειρου προπονητή   Ζαννέ-

του Μαλατέστα. 

Ελαβε τις θέσεις: 

Χρυσός στόλος, 2η θέση ο

Τέλης Αθανασόπουλος, 

13η,ο Κων/νος Χουσιάδας, 

24η, η Χρύσα Μαρίνου και 

74η, ο Αριστείδης Παρδαλός

ενώ στον Αργυρό στόλο

συμμετείχε η Αθηνά Τερζό-

γλου που κατετάγη 64η,

μετά την ατυχία που είχε με

τον τραυματισμό της κατά

την προετοιμασία, μια ημέρα

πριν την έναρξη των αγώ-

νων. 

Οπως σημειώνει ο ΝΑΟΒ, η

φιλοξενία από το Ναυτικό

Όμιλο Κατερίνης ήταν εξαι-

ρετική και πραγματοποι-

ήθηκε ένα από τα καλύτερα

Πανελλήνια Πρωταθλήματα

των τελευταίων ετών. 

O ΝΑΟΒ στην Εθνική Ομάδα Ιστιοπλοΐας

Ο αθλητής του Τέλης Αθανασόπουλος 

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Πρωταθλήτρια στο σκάκι η Ειρήνη Καραθανάση
Σάρωσαν σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά

τους οι κορασίδες της ΒΟΥΛΑΣ στην επι-

τραπέζια αντισφαίριση. Ιστορικές στιγμές

ζήσανε οι φίλαθλοι στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας το τριήμερο 10.11  Μαΐου.

Η ομάδα κορασίδων του Αρη Βούλας κέρ-

δισε με 3-0 την ΧΑΝ Θεσ/κης, με 3-2 τον

ΑΟ Διονύσου, με 3-0 τα Χανιά, με 3-2 το

ΡΟΥΦ 80 και έφτασε στον τελικό με τον ΑΟ

Πεύκης.

Η κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλή-

ματος κρίθηκε στο διπλό του τελευταίου

στη σειρά αγώνα,  εκεί που το δίδυμο της

Βούλας ήταν εμφανώς καλύτερο από

εκείνο της Πεύκης  και τελικά χάρισε το

χρυσό μετάλλιο στον ΑΡΗ με 3-2.

Η πρωταθλήτρια ομάδα προηγήθηκε 2

φορές, η φιναλίστ ισοφάρισε ισάριθμες

φορές, όμως το διπλό εξελίχθηκε ιδανικά

για την πρωταθλήτρια ομάδα.

Ο προπονητής του ΑΡΗ Κων/νος Κωστό-

πουλος  βασίστηκε κυρίως στις αθλήτριες

Στέλλα Πατεράκη, Έλλη Φίσερ, Ιφιγένεια

Ισαμπάλογλου και την ομάδα συμπλήρωναν

η Φοίβη Πεχλιβανίδη και Μαρία Αντωνιάδου.

Στο απλό κορασίδων η Ισαμπάλογλου πρώ-

τευσε στο 2ο γκρουπ  νικώντας την Τουν-

τάνοβα με 3-2 και την Αθανασοπούλου με

3-1.

Στην 16άδα νίκησε την Σεβνταγιάν με 3-1,

στην 8άδα την Τουντάνοβα με 3-1 και στα

ημιτελικά την Σοφρά με 3-1.

Στον τελικό η Τζίμου έχασε το 1ο σετ από

την Ισαμπάλογλου όμως στη συνέχεια επι-

κράτησε με 3-1 και κατέκτησε το Πανελλή-

νιο ενώ η Ισαμπάλογλου ήρθε δεύτερη μια

θέση πολύ πολύ αξιόλογη.

Στον τελικό του διπλού κορασίδων, το αγω-

νιστικό τραπέζι γέμισε από κορίτσια της

Βούλας, αφού αντίπαλοι τέθηκαν δυο ζευ-

γάρια του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ. Έγινε αμφίρροπη

μάχη ώσπου η Πατεράκη με τη Φίσερ ξεπέ-

ρασαν με 3-2 σετ το εμπόδιο της Αντωνιά-

δου με την Ισαμπάλογλου.

Πρωταθλήτριες Ελλάδος

οι κορασίδες του Αρη Βούλας

στο πινγκ-πονγκ



ΕΒΔΟΜΗ  18 ΜΑΪΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

Το  Μίνι Αγοριών του Πρωτέα 

[Γεν. 1.1.2000 και Νεότεροι] 

στον Τελικό του Πρωταθλήματος ΕΣΚΑΝΑ 

Το Μίνι του Πρωτέα νίκησε την Κυριακή 12/5 -  τον Κρόνο,

37-21, και πέρασε στον τελικό.  Παίζοντας νευρικά στην

αρχή, αλλά με καλή άμυνα στη συνέχεια, το ΜΙΝΙ του Πρω-

τέα νίκησε τον Κρόνο, 37-21, και πέρασε στον τελικό του

Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΝΑ.

Δεκάλεπτα: 08-08, 10-03, 06-07, 13-03.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ( Ρέππας Π.): Χρηστίδης Β., Χούπης

Β.(4), Τσακναρίδης Β.(9), Μυλωνάκης Μ.(2), Ναμίας Γ., Νι-

κολάκης Κ.(4), Καραμαιλής Π., Ακριτόπουλος Φ.(2), Μιχαήλ

Κ.(7), Πρωτόπαπας Κ.(2), Βλάχος Φ., και Γάργαλης Β.(7).

21ο Εσωτερικό Τουρνουά Ακαδημιών 

“Αγγέλα Μικεδάκη”

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για το 21ο Τουρνουα “Αγγέλα Μι-

κεδάκη”. Με πολύ κέφι, φαΐ, μουσική αλλά και "αγωνία" για

τις συνθέσεις των ομάδων και το πρόγραμμα των αγώνων

διασκέδασε η οικογένεια του Πρωτέα στο καθιερωμένο

πάρτι έναρξης του 21ου Τουρνουά Αγγέλα Μικεδάκη.  Το

φετινό πάρτι είχε  και μία μεγάλη έκπληξη για τους αθλη-

τές και φίλους του Πρωτέα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν, έναν εξαιρετικό αγώνα επίδειξης με-

ταξύ της Εθνικής Παίδων και της Εθνικής Εφήβων. Στο

κατάμεστο κλειστό γήπεδο της Βούλας οι δύο ομάδες έδω-

σαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν

από μικρούς και μεγάλους. Την εκδήλωση τίμησε με την

παρουσία του και ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Γεώργιος Βασιλα-

κόπουλος.  Στον πάγκο της Εθνικής Παίδων η οικογένεια

του Πρωτέα είχε τους "δικούς" της coach Μανουσέλη και

τον Αντώνη Πεφάνη.  Καθ' όλη την διάρκεια του πάρτι, με

πρωτοβουλία εθελοντών και εφόρων του Πρωτέα, γονείς

και φίλοι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το εθε-

λοντικό πρόγραμμα του Πρωτέα και να συμμετάσχουν στο

ΤΖΑΜΠΟΛ εθελοντισμού. 
Oι ομάδες του Τουρνουά :

JUNIORAKIA:  Γεν. 2005-2008,  Ακαδημίες 1,2,3,4

ΑΓΟΡΙΑ Α:       Γεν. 1997-1999, Παμπαίδες 1,2,3,4, & Παίδες 2

ΑΓΟΡΙΑ Β:       Γεν. 2000-2001,  Ακαδημίες 13,16,18 & ΜΙΝΙ

ΑΓΟΡΙΑ Γ:       Γεν. 2001-2003, Ακαδημίες 10,12,14,15,17

ΑΓΟΡΙΑ Δ:      Γεν. 2003-2005, Ακαδημίες 5,6,7,8,9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α:   Γεν. 1999-2003, Ακαδημίες 23 & Παγκορασίδες

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β:   Γεν. 2003-2005, Ακαδημίες 20, 21,22

21ο Εσωτερικό Τουρνουά Ακαδημιών ΠΡΩΤΕΑ Βούλας

Εκατόν πενήντα παιδιά  ηλι-

κίας 7- 8 ετών,  από τις ομά-

δες «Παναθηναϊκός Soccer

Schools», «Δάφνη» Πα-

λαιού Φαλήρου, «Γ.Σ.Αργυ-

ρούπολης», «Νίκη» Αλίμου,

«Λαύρα» Αργυρούπολης,

«Orion sports club»,

«Α.Ο.Γλυφάδας» και

«Α.Ο.Τερψιθέας» έλαβαν

μέρος στο διήμερο τουρ-

νουά ποδοσφαίρου που

διοργάνωσε ο αθλητικός

τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ.

Δήμου Γλυφάδας στις 11

και 12 Μαΐου.   

Όλα τα παιδιά, παρά το

μικρό της ηλικίας τους με τη

δύναμη, το πάθος για διά-

κριση και την τεχνική τους

κατάρτιση, παρουσίασαν

ένα όμορφο ποδοσφαιρικό

θέαμα, ενθουσίασαν το

πλήθος και καταχειροκρο-

τήθηκαν. Σε όλα  τα παιδιά

δόθηκαν μετάλλια και μία

ποδοσφαιρική μπάλα σε

κάθε Σύλλογο, ως αναμνη-

στικό για τη συμμετοχή

τους. 

Το κύπελλο που αθλοθετή-

θηκε από το Κ.Α.Π.ΠΑ. για

το νικητή του τουρνουά, κα-

τέκτησε η ομάδα της «Δάφ-

νης» Παλαιού Φαλήρου, η

οποία στον τελικό νίκησε τη

«Λαύρα» Αργυρούπολης.

Κύπελλα δόθηκαν επίσης,

στο δεύτερο και τρίτο νι-

κητή. 

Στους αγώνες παρευρέθη-

καν, ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Κώστας Κόκκορης, ο Αντι-

δήμαρχος Καθαριότητας

Δημήτρης Τσαμπίρας και ο

Δημοτικός Σύμβουλος Δη-

μήτρης Βίγλας. Την ευθύνη

της διοργάνωσης-εκδήλω-

σης είχε ο τομεάρχης αθλη-

τισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ.

Στράτος Κάννος.

Τα “τσικό” ποδοσφαίρου 
σε τουρνουά

To Σάββατο 25 Μαίου, ώρα 9 το πρωί ξεκι-

νούν οι αγώνες μαζικού αθλητισμού στο

Δήμο Σαρωνικού με τον τίτλο: “ΑΝΑΦΛΥ-

ΣΤΙΑ”. 

Το διήμερο των αθλητικών εκδηλώσεων

που διοργανώνουν τα κοινοτικά διαμερί-

σματα Αναβύσσου και Π. Φωκαιας του

Δήμου Σαρωνικού ξεκινούν στις 9:00 με

αγώνα τρεξίματος 1500 μέτρων.

Στις 9:20 θα γίνει η εκκίνηση των ποδηλα-

τικών αγώνων 5 & 10χλμ.

Τόσο στους αγώνες τρεξίματος όσο και πο-

δηλασίας μπορούν να συμμετέχουν ανήλι-

κοι και ενήλικες αθλητές.

Στους τρεξίματος (1500 μέτρων) και αγώ-

νες ποδηλασίας (5 ή 10χλμ) μπορούν να

συμμετέχουν και όσοι έχουν δηλώσει συμ-

μετοχή στους 2ους Αγώνες του Τριάθλου.

Αλλαγές στο τρίαθλο
Στις 10:00 θα ξεκινήσουν ο αγώνας Τριά-

θλου και οι ανεξάρτητοι αγώνες

Κολύμβησης 750 μέτρων,

Ποδηλασίας 20χλμ και

Τρεξίματος 5χλμ

Με στόχο να γίνει πιο θεαματικός και πιο «φι-

λικός» ο αγώνας στους θεατές η οργανωτική

επιτροπή προχώρησε στον ορισμό του δεύτε-

ρου «πέτρινου» περίπτερου ως σημείο ανα-

φοράς των αθλητικών εκδηλώσεων.

Η ζώνη Αλλαγών απέχει πλέον 5 μέτρα από

την έξοδο της Κολύμβησης. Η Ζώνη Αλλα-

γών θα φιλοξενηθεί στο προαύλιο χώρο του

δεύτερου πέτρινου περιπτέρου στην παρα-

λία Αναβύσσου.

Το τρέξιμο θα είναι διαφορετικό από πέρσι

ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν οι

θεατές.

Παρούσα η Τροχαία Κερατέας
Η Τροχαία Κερατέας με επικεφαλή τον Αστυ-

νόμο Μερκούρη Μερκούριο έχει την ευθύνη

της φύλαξης των διαδρομών ποδηλασίας και

τρεξίματος. Την όλη προετοιμασία του αγώνα

έχει αναλάβει ο Ανυπαστυνόμος Μπακάλης

που υπηρετώντας στο συγκεκριμένο τμήμα

από το 1991 έχει μεγάλη εμπειρία από αγώ-

νες ποδηλασίας και τριάθλου

Στον αγωνιστικό χώρο της ποδηλασίας και

του  τρεξίματος δεν θα επιτρέπεται η διέ-

λευση κανενός τροχοφόρου οχήματος.

http://www.triathlonworld.gr/services/

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ & ΤΡΙΑΘΛΟ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
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Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα

Δ/νση: Παναγούλη 13, στη Βουλιαγμένη

Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461

Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670 

Επιπλέον 50% έκπτωση σε παιδιά εκπαιδευτικών 

καθώς και σε μαθητές με βαθμό επίδοσης 18 και άνω.

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ’ Λυκείου 

- Ολιγομελή τμήματα (έως 5 μαθητές)

Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και 

τον διακαή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον, 

αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα δεδομένα

της εποχής, προσφέροντας 

υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα.

Μία εβδομάδα τώρα, από το

περασμένο Σάββατο, έχει

ανοίξει, η καθερωμένη έκθεση

λουλουδιών, στη Βάρκιζα.

Οχι στην πλαζ, αλλά δυτικά

στο πλακόστρωτο της παρα-

λιακής, μπροστά στο λιμάνι.

Το θετικό είναι ότι ομόρφηναν

την γειτονιά με τα πολύχρωμα

λουλούδια τους. Ο χώρος

είναι όμορφος, αλλά μικρός με

πολύ λιγότερους φυτωριού-

χους να συμμετέχουν.

Δεν έχει εύκολη στάθ-

μευση, γιατί ελλείπουν σχε-

δόν παντελώς οι θέσεις.

Οι φυτωριούχοι “κλαίνε”

από τη ισχνή συμμετοχή

του κόσμου.

Η έκθεση θα κλείσει στις 26

Μαΐου και λειτουργεί καθη-

μερινά από τις 11 το πρωί

έως τις 10 το βράδυ.

Μία βόλτα στη Βάρκιζα,

μέσα στα λουλούδια, θα

σας ...ανανεώσει.

Πάντως δεν γνωρίζουμε τί

αντιξοότητες προέκυψαν

και δεν δόθηκε καμμία δη-

μοσιότητα στην έκθεση,

ούτε καν εγκαίνια δεν έγι-

ναν φέτος· και είναι ένας

θεσμός που διανύει το 27ο

έτος.


