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1717 To 4o Ράιχ έρχεται στην Αθήνα.

Υποδεχθείτε τον Ράιχενμπαχ,

που εγκαταστάθηκε ήδη στο

Μέγαρο Μαξίμου!

Η νέα Κατοχή έχει αρχίσει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
προς τον “κυρίαρχο” Λαό,

προς τους ψηφοφόρους

Εντός ολίγου θα κληθούμε να ασκήσουμε τα «κυριαρ-

χικά» μας δικαιώματα:

Να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας.

Να εκλέξουμε «κυβέρνηση». 

Να εκλέξουμε διαχειριστές των «τυχών μας», ή διαχει-

ριστές των εντολών της Τρόικα, των Βρυξελών, του

Σόιμπλε, των εντολών των «αγορών». 

Δηλαδή της εταιρειοκρατίας του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος· των το-

κογλύφων και των αρπακτικών.

Αυτή την ημέρα των εκλογών, οι

απλοί πολίτες – αν είναι πολίτες κι όχι

αμνοί – έχουμε δύναμη.

Και γεννώνται μερικά απλά ερωτή-

ματα, για τον τρόπο των επιλογών

μας:

Πώς θα ψηφίσουμε; Με ποιά κριτήρια; 

Με ποιόν τρόπο, με τον τρόμο;

Με τους εκβιασμούς και τα ψευδοδιλήμματα; 

Αυτοί που δημιούργησαν 

τα προβλήματα, 

δεν μπορούν και να τα επιλύσουν

Ερώτημα, λοιπόν, πρώτο: Μπορούν να επιλύσουν τα

προβλήματα, αυτοί που τα δημιούργησαν;

Η μαγείρισα που σου ‘καψε τρεις φορές το φαΐ που το

΄κανε ανάλατο ή «λύσσα», σε πείθει πως τώρα θα μα-

γειρέψει καλά; Την εμπιστεύεσαι;

Τον λογιστή σου, που τα ‘κανε σκατά* και πλήρωσες τα

μαλλιοκέφαλά σου στην εφορία, τον ξαναεμπιστεύεσαι,

ή τον αλλάζεις; 

Τον δικηγόρο σου που έχασε δύο δίκες, που έπρεπε να

κερδίσεις, τον ξαναεμπιστεύεσαι; Του αναθέτεις κι άλλη

υπόθεσή σου, επειδή είναι φίλος σου ή κουμπάρος;
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη

διαψεύδει τον

Σπύρο Πανά

Σελίδα 7

Απέρριψαν το σχέδιο Μνημονίου 
για το παραλιακό μέτωπο στα 3Β

Το μνημόνιο για την 

παραλία των 3Β απορρί-

φθηκε, αλλά η παραλία

κινδυνεύει. Κινδυνεύει

σοβαρότατα, να γίνει

βορά των συμφερόντων,

ιδιαίτερα με τη γερμανική

κατοχή που βιώνουμε.

Ο κόσμος πρέπει να προ-

ετοιμαστεί για αγώνες...

Η νησίδα του ΠΙΚΠΑ 

ετοιμάζεται για 

εκμετάλλευση. 

Αποκαλυπτικά στοιχεία

από τον Γρηγόρη 

Κωνσταντελλο.

Σελ. 7, 24Η μακέτα για την ανατολική, ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας.

Σελίδα 3

Περί “Τραμπούκων”, “Προ-

βοκατόρων” και

25ης Μαρτίου

Σελίδα 14

Σελίδα 3
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στον γιατρό, που έστειλε πρόωρα καμπόσους «στας αιωνί-

ους μονάς», εμπιστεύεσαι την υγεία του παιδιού σου; 

Τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον μηχανικό... τους εμ-

πιστεύεσαι ή τους αλλάζεις για να κάνεις σωστά τη δου-

λειά σου; 

― Και πού ξέρω ότι οι άλλοι δεν θα κάνουν τα ίδια ή άλλα
λάθη; Θα μου πείτε.
Λογικό το ερώτημα. Οι καινούργιοι όμως είναι αλλιώς,

έχουν ένα υπέρ: Δεν τους βαραίνει το κακό προηγούμενο.

Αν μάλιστα σου προτείνουν και καλές και συμφέρουσες λύ-

σεις, έχεις ένα λόγο παραπάνω για να τους δοκιμάσεις.

Οι ανταγωνιστές τους, βέβαια, θα τους κακολογήσουν. Θα

τους συκοφαντήσουν. Μη «μασήσεις». Εξ’ άλλου, «δεν δι-

καιούνται δια να ομιλούν»!

«Έχουν χεσμένη* τη φωλιά τους».

Έχουν δώσει εξετάσεις και έχουν απορριφθεί εν τοις πράγ-

μασι.

Αφού λοιπόν δεν θα δεχθείς ξανά τον κακό δικηγόρο, τον

κακό γιατρό, τον κακό υδραυλικό, γιατί θα δεχθείς τον

κακό πολιτικό; 

Να πάμε λοιπόν σε άλλους πολιτικούς, σε άλλα κόμματα.

Σε ποιά; 

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.

Δεν είναι καιρός για ιδεολογικά κλισέ. (cliché = στερεό-

τυπα) του τύπου δεξιά – αριστερά, καπιταλισμός – κομ-

μουνισμός κλπ. Όχι ότι εξέλειπαν οι ιδεολογίες ή τις

αγνοούμε ή ότι δεν καθορίζουν οι ιδεολογίες τις στάσεις

μας και τις αποφάσεις μας. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει ο

υπέρτατος νόμος:

Η σωτηρία του Λαού και της Πατρίδας.

Αφού δεν τον προέταξαν οι πολιτικοί μας, οφείλουν να το

κάνουν οι πολίτες. Όχι οι «αμνοί». Είναι γελασμένοι και

ανιστόρητοι όσοι πιστεύουν ότι οι εταίροι και οι άλλοι, πάνε

να μας σώσουν. Τη στρεβλή οικονομία τους πάνε να σώ-

σουν και το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα. Τις τράπε-

ζες, τις «αγορές». Και το πέτυχαν προσωρινά με το

«κούρεμα», με το PSI, με την ελεγχόμενη δηλαδή χρεοκο-

πία της Ελλάδας και του λαού μας. 

Δεν «έσωσαν» οι Τροϊκανοί και οι ντόπιοι Συνεργάτες τους

την Ελλάδα. Για μια ακόμη φορά η Ελλάς «έσωσε» προ-

σωρινά την Ευρώπη κι όχι μόνο, με τις θυσίες του ελληνι-

κού λαού.

Σκοπός τους δεν ήταν να «σώσουν» την Ελλάδα, αλλά να

την ελέγξουν. Να εξαθλιώσουν τον λαό να σκύψει το κε-

φάλι, να υποφέρει, να δεχθεί αμοιβές πείνας και συνθήκες

μειωμένων δικαιωμάτων, και μειωμένης εθνικής κυριαρ-

χίας1, ν’ αρπάξουν τσάμπα τις πλουτοπαραγωγικές μας

πηγές (υδρογονάνθρακες, ορυκτά, ενέργεια, ηλιακή ενέρ-

γεια, να ελέγξουν την ιδιοκτησία – δημόσια και ιδιωτική –

τον γεωπολιτικό και γεωκλιματικό χώρο της Ελλάδας, να

ελέγξουν τον τουρισμό...) και τότε να κάνουν επενδύσεις

γερμανικές κυρίως, ν’ ανοίξουν οι «δουλειές», με βαλκα-

νικά μεροκάματα και κατά συνέπεια να τους δούμε σαν Σω-

τήρες μεθοδικούς και οργανωτικούς και πειθαρχημένους,

που χάρη σ’ αυτά τα προσόντα τους, που θα τα μεταδώ-

σουν και σ’ εμάς, θα έχουμε δουλειές με 500 ευρώ, θα μει-

ωθεί έτσι η ανεργία και το φάσμα της πείνας – που το ζει

ήδη το 30% του λαού – και θα τους πούμε βεβαίως κι «ευ-

χαριστώ». Εκτός και είμαστε τόσο... «αχάριστοι», οπότε

υπάρχουν και οι αλλοδαποί!

Έχει συμβεί επανειλημμένα στην ιστορία, ιδίως κατα την

περίοδο των ώριμων και ύστερων χρόνων του Βυζαντίου

και της Φραγγοκρατίας. Περιττό να πούμε ότι πολλοί από

‘μας θα έχουμε χάσει εκτός από την αξιοπρέπειά μας και τα

σπίτια μας, «νόμιμα» βεβαίως, βεβαίως!

Μετά την αναγκαία μεγάλη παρένθεση, ας επανέλθουμε

στο ερώτημα: Ποιό κόμμα και ποιούς πολιτικούς να εμπι-

στευθούμε και να ψηφίσουμε στις εκλογές.

Δεν δικαιούμαι να συστήσω εγώ κάτι τέτοιο, γιατί απευθύ-

νομαι σε νοήμονες αναγνώστες.

Εγώ έπρεπε να σας υπενθυμίσω ποιοί ευθύνονται.

Ποιούς πρέπει ν’ αποκλείσουμε ως υπαίτιους, τουλάχιστον

για βαρειά ανικανότητα και ανευθυνότητα.

Σας θύμισα πράγματα που όλοι οι εχέφρονες γνωρίζετε.

Αυτά για την κακιά μαγείρισα, τον υδραυλικό, τον δικη-

γόρο...

Μια πρώτη καλή ιδέα, για το ποιό κόμμα πρέπει να ψηφί-

σουμε είναι η εξής ξεκάθαρη:

Εμπιστευτείτε τα κόμματα που, κατά τον έναν ή τον άλλο

τρόπο, θα σας αποτρέπουν κάποια μεγάλα κανάλια και κά-

ποιοι «σοβαροί» δημοσιογράφοι.

Λένε ψέματα. Είναι διαπλεκόμενοι ή δειλοί και εθελότυ-

φλοι. 

――――――――
* Ζητώ συγνώμη για τις ανάρμοστες εκφράσεις, αλλά έτσι αποδί-

δονται στην καθημερινότητά μας. 

1. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, ως Πρόεδρος της Βουλής κατά την

ανακοίνωση της εκλογής του, ως Προέδρου τη Δημοκρατίας, στον

Κάρολο Παπούλια. Κοίτα στη σελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ

www.ebdomi.com, στο facebook, το σχετικό βίντεο. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τον “κυρίαρχο” Λαό, προς τους ψηφοφόρους

Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα για
το χαράτσι, στην Παλλήνη Σελ. 6

Κορωπί, “Μαρτυρική πόλη” Σελ. 7

Ατυχές περιστατικό το συμβάν με τη
Δημοτική Αστυνομία στα 3Β Σελ. 7

Αχ, αυτό το τσιγάρο... Σελ. 7

Γυναίκα “κλειδί”
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Το τελευταίο κράτημα” Σελ. 8

Το μόνο ψέμα 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ψηφιακά ...αποτυπώματα Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Ανακουφιστική Μονάδα “Γαλι-
λαία” στα Σπάτα Σελ. 12

Θύμησες στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας Σελ. 12

Υπηρεσία Δόμησης αντί Πολεοδομίας
Σελ. 13

Ο Μ. Τσαλικίδης απαντά Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πρόσφατα πήρε απόφαση το Δημο-

τικό Συμβούλιο 3Β συνεργασία με

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

(ΜΚΟ), μέσω των οποίων θα προσ-

ληφθούν 45 εργαζόμενοι σε διάφο-

ρους τομείς (Παιδικοί σταθμοί,

περιβάλλον κ.ά.) με το πρόγραμμα

«κοινωνική εργασία».

Μάλιστα είχαν ζητήσει πολύ περισ-

σότερους εργαζόμενους αλλά δεν

εγκρίθηκαν.

Οι προσλήψεις θα έχουν τα κριτήρια

του ΑΣΕΠ και θα είναι 5μηνες συμ-

βάσεις. Αν θέλουν δε να ξαναμπούν

στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να ερ-

γαστούν σε άλλη εργασία τους επό-

μενους 7 μήνες, γιατί χάνουν το δι-

καίωμα αυτό!

Δηλαδή καλούνται να εισπράξουν

625 ευρώ μηναιαία για 5 μήνες και

να ζήσουν μ’ αυτά όλο το χρόνο!

Το απαράδεκτο της υπόθεσης, με-

ταξύ πολλών άλλων, είναι ότι οι

ΜΚΟ παίρνουν προμήθεια για κάθε

εργαζόμενο 5%.

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊ-

κής Συσπείρωσης» Κώστας Πασακυ-

ριάκος το κατήγγειλε στο Δημοτικό

Συμβούλιο και το καταψήφισε. 

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δου-
λεμπορικό που χτυπά ευθέως τις
συλλογικές συμβάσεις και οδηγεί

τους εργαζόμενους στην εξα-
θλίωση», κατήγγειλε ο Κ. Πασακυ-

ριάκος.

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή

Ενωση αποκηρύσσει το κοινωνικό

κράτος μετά βδελυγμίας και το με-

τακυλύει στους πολίτες μέσω συλ-

λόγων (ΜΚΟ), που οι πιο

εμπλεκόμενοι που έχουν “μπάρμπα

στην Κορώνη”, θα έχουν και το προ-

βάδισμα στις προτιμήσεις...

Υπάρχουν ΜΚΟ που προσφέρουν

σπουδαίο έργο, αλλά όλοι οι κανό-

νες έχουν εξαιρέσεις.

Μεσάζοντες με προμήθεια οι Μ.Κ.Ο. για «κοινωφελή εργασία»
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Όπως είναι ήδη γνωστό από την Τετάρτη

(14/3/2012) η Λουκά Κατσέλη κι ο Χάρης

Καστανίδης, πρώην Υπουργοί της Κυβέρ-

νησης ΠΑΣΟΚ και ήδη ανεξάρτητοι Βου-

λευτές ανακοίνωσαν την ίδρυση Νέου

Κόμματος με την επωνυμία «Κοινωνική

Συμφωνία, για την Ελλάδα και την Ευ-

ρώπη». 

Στο νέο κόμμα που προήλθε από τα σπλά-

χνα του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουν για την

ώρα, ακόμα πέντε ανεξάρτητοι βουλευτές

προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ (Γ. Κασσά-

ρας, Μ. Κυριακοπούλου, Λ. Μίχος, Κυρ.

Τεκτονίδου, Α. Τριανταφυλλόπουλος). Με

άλλους τρεις βουλευτές θα δημιουργή-

σουν κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα

με τον κανονισμό της Βουλής. 

Το Δίστομο επέλεξε ο Πάνος Καμμένος

για ν’ αναγγείλει την ίδρυση του νέου

Κόμματος «Ανεξάρτητοι Έλληνες», πα-

ραπέμποντας έτσι στις θηριωδίες των

ΝΑΖΙ κατά την γερμανική κατοχή και τις

οφειλές και τα δανειακά χρέη της Γερμα-

νίας έναντι της Ελλάδος. 

Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε στον ρ/σ

«Real 97,8» ότι «προτιμά το Λαό ν’ αντι-
δρά παρά να σιωπά».
Στην Ιδρυτική του Διακήρυξη που είχε

αναρτήσει ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου,

τονίζει μεταξύ άλλων:

Ο πολιτικός φορέας «Ανεξάρτητοι Έλλη-

νες» 
1. «Καθιστά αδιαπραγμάτευτες τις αρχές

της Εθνικής Ανεξαρτησίας και περηφά-

νειας της λαϊκής κυριαρχίας, της πρόταξης

του εθνικού συμφέροντος, της τήρησης του

Συντάγματος και της κοινοβουλευτικής δη-

μοκρατίας. 

2. Απαιτεί την κατάργηση του μνημονίου

και αρνείται να δεχτεί το επαχθές, παρά-

νομο χρέος που διαμορφώθηκε με τοκο-

γλυφικά επιτόκια.

3. Απορρίπτει την εκχώρηση της Εθνικής

Κυριαρχίας και την κατάργηση του Έθνους

– Κράτους. 

4. Απαιτεί την κατάργηση κάθε ασυλίας

αξιωματούχων, βουλευτών και υπουργών

για εγκλήματα που διέπραξαν κατά του Ελ-

ληνικού λαού και της Δημόσιας περιουσίας.

Απαιτεί την τιμωρία των καταχραστών του

Δημοσίου χρήματος και την δήμευση των

περιουσιακών τους στοιχείων. 

5. Εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της

Ελλάδας σε σχέση με: α) τον καθορισμό

των Ελληνικών ΑΟΖ. Β) Την διεκδίκηση των

οφειλόμενων από την Γερμανία αποζημιώ-

σεων και των κατοχικών δανείων».

«Πιστεύουμε στο πολίτευμα της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας και επιδιώκουμε στην
ενίσχυση και επέκταση των θεσμών της, με
άμεση συμμετοχη των πολιτών στη λήψη
των αποφάσεων».
Και καταλήγει: «Πιστεύουμε στην Ενωμένη

Ευρώπη της Αλληλεγγύης και της συνερ-

γασίας, όπου όλα τα κράτη – μέλη είναι ισό-

τιμα, διατηρώντας την εθνική τους

υπόσταση και αξιοπρέπεια και αρνούμαστε

τις λογικές και πρακτικές, που την έχουν

μετατρέψει σε όχημα συμφερόντων των πιο

ισχυρών χωρών και του παγκόσμιου τραπε-

ζικού συστήματος. 

Πιστεύουμε στον Ευρωπαϊκό προσανατολι-

σμό της χώρας και ταυτόχρονα αρνούμαστε

την εξάρτηση που οδηγεί στην διεθνή απο-

μόνωση και στερεί από την χώρα άλλες γε-

ωπολιτικές συμμαχίες. 

Πιστεύουμε σε μια ορθολογική ανάπτυξη με
κυρίαρχο μοχλό την ελεύθερη αγορά, όπου
το παραγόμενο προϊόν κατανέμεται δίκαια.
Αγορά που δεν υπονομεύεται και δεν συκο-
φαντείται από την σημερινή οικονομική τρο-
μοκρατία, των τοκογλύφων και των
καιροσκόπων».

Συμπτωματικό αλλά αξιοπρόσεκτο είναι

ότι η διακήρυξη των «Ανεξάρτητων Ελλή-

νων» είναι ταυτόσημη σε πολλά σημεία,

με το Σχέδιο Διακήρυξης που είχε δημοσι-

εύσει ο Κ. Βενετσάνος σε άρθρο του στην

ΕΒΔΟΜΗ της 14ης Ιανουαρίου τ.ε. (φύλλο

716), με τίτλο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σωτηρίας της

Πατρίδας και του Λαού. 

Στο κόμμα που ίδρυσε ο Πάνος Καμμένος,

εκτός από την Έλενα Κουντουρά, προ-

σχώρησαν ήδη σύμφωνα με τα δημοσιεύ-

ματα, ο Κ. Μαρκόπουλος, ανεξάρτητος

βουλευτής ήδη, πρώην κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της Ν.Δ., ο Δ. Σταμάτης,

Παν. Μελάς, Χρ. Ζώης και εκ των πρώτων

ο Γιάννης Μανώλης. 

Μικρός αριθμός βουλευτών υπολείπονται

ακόμη για τον σχηματισμό Κοινοβουλευτι-

κής ομάδας. 

Μια εκλεκτή βραδιά απόλαυσαν οι προσκεκλημένοι

του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στην μουσική

βραδιά με τον Νότη Μαυρουδή.

Κλασική κιθάρα, πνευστά και φυσαρμόνικα, πάνω

από το σκούρο της θάλασσας, τα αναμένα κεριά, οι

στίχοι άνοιξαν του χρόνου τις καταπακτές...

Το κόκκινο κρασί έδενε σε όλη την ατμόσφαιρα.

Παρασκευή 9 Μαρτίου στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγ-

μένης. Τραγούδια που σημάδεψαν διαχρονικά την

κοινή μας ευαισθησία.

Μαζί του ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, η Σοφία

Ανδριανού (εξαιρετική φωνή), ο Γιώργος Τοσικιάν με

την κιθάρα του να ακολουθεί το βήμα του Νότη και ο

Μάνος Αβαράκης με τη φυσαρμόνικα.

Τέτοιες βραδιές λείπουν από την περιοχή των

Βουλού...

Αξια η πρόεδρος του Ομίλου Στέλα Τίγκα και όλο

το Συμβούλιο.

Αξια και τα κορίτσια του πόλο, που δίνουν πόν-

τους και κύπελλα.

Μια βραδιά με το Νότη Μαυρουδή στο ΝΟΒ

Ο Νότης Μαυρουδής σε πρώτο πλάνο, με τους συνεργάτες του σε
μια μουσική πανδαισία.

Εμπνευσμένοι από τη μουσική οι δύο αντιδήμαρχοι των 3Β. Δα-
βάκης, Μαρτίνου.

Σε πρώτο πλάνο το ζεύγος Τίγκα.

ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
- «Ανεξάρτητοι Έλληνες» με τον Πάνο Καμμένο

- «Κοινωνική Συμφωνία» με τους Λούκα Κατσέλη – Χάρη Καστανίδη

Ο Πέτρος Δούκας

με τη Ν.Δ.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες

μας, ο πρώην Υπουργός της Νέας Δη-

μοκρατίας και διεθνούς κύρους Οικο-

νομολόγος Πέτρος Δούκας, θα είναι

υποψήφιος της Ν.Δ. στην Περιφέρεια

Αττικής, όπως και κατά το παρελθόν

(λεπτομέρειες στο προσεχές φύλλο).  
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H Art Gallery Café (Ιπποκρά-

τους & Γαληνού, Βούλα, 210

8958866) συνεχίζει, για 7η

χρονιά, τις καλλιτεχνικές της

δραστηριότητες και στα πλαί-

σια του Θεάτρου της Δευτέ-

ρας, παρουσιάζει το έργο του

Ρομπέρτο Ατάϋ «ΚΥΡΙΑ ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΑ». Πρεμιέρα κάνει τη

Δευτέρα 19/3 στις 9.00μμ 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το έργο γράφτηκε το 1970, κι

όμως μιλάει για το σήμερα όσο

λίγα θεατρικά έργα. «….Δεν

γεννηθήκατε έτσι για το τί-

ποτα….γεννηθήκατε για

να….υπακούτε!»

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθε-

σία του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΟΡΑ και

πρωταγωνιστούν:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΣΗ, ΧΡΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Τα κορίτσια
της βροχής
η τελευταία ταινία της

Αλίνας Δημητρίου

Η Εναλλακτική δράση, ορ-

γανώνει την προβολή της

τελευταίας ταινίας της

Αλίντα Δημητρίου, “Τα κο-
ρίτσια της βροχής”, το

Σάββατο 17 Μαρτίου, στις

7μ.μ. στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας Βού-

λας (Αγίου Ιωάννου 3).

Η ταινία κλείνει την τριλο-

γία της για τη συμμετοχή

των γυναικών στους πολι-

τικούς αγώνες το δεύτερο

μισό του 20ού αι.

Η ταινία προβάλλεται με

αφορμή την ημέρα της Γυ-

ναίκας (8 Μάρτη). Θα ακο-

λουθήσει συζήτηση με την

σκηνοθέτιδα Αλίντα Δημη-

τρίου που θα βρίσκεται

εκεί.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες

Νέας Μάκρης διοργανώνουν

ένα σεμινάριο με ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με τον ψυχία-

τρο – ψυχοθεραπευτή Αλέ-

ξανδρο Αστρινάκη πάνω στις

βασικές λειτουργίες του ψυχι-

κού οργάνου. Το σεμινάριο

αποτελείται από τρεις εβδο-

μαδιαίες συναντήσεις που θα

λάβουν χώρα στις 20, 27 Μαρ-

τίου και 3 Απριλίου και έχει

περιεχόμενο βασικές ψυχολο-

γικές καταστάσεις που επηρε-

άζουν την καθημερινότητα. 

Οι θεματικές ενότητες είναι:

- Άγχος και φόβος. Θα προ-

ηγηθεί μια εισαγωγή με

θέμα «τί είναι ψυχή». 

- Κατάθλιψη και παράνοια –

σχιζοφρένεια.

- Ανθρώπινος χαρακτήρας

και προβλήματα σχέσεων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

άτομα που θα ήθελαν να μά-

θουν σχετικά με τον τρόπο

που η σύγχρονη ψυχιατρική

και ψυχανάλυση προσεγγί-

ζουν την ανθρώπινη συμπερι-

φορά και ψυχολογία. 

Βασίζεται σε ελεύθερη συζή-

τηση των συμμετεχόντων

μετά από εισήγηση για το

θέμα.   

Για συμμετοχή: τηλέφωνα:

2294097003, 6977403153. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ  ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ

«Ο Γλάρος» του Αντον Τσέχωφ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες παρουσιάζουν τη θεατρική πα-

ράσταση «Ο Γλάρος» του Άντoν Παύλοβιτς Τσέχωφ σε

σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου στις 17 -18 Μαρτίου, 24-25

Μαρτίου, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου και 7 Απριλίου στην

αίθουσα Πολύτροπο, Πολιτιστικές Απόπειρες στις 21:00.
Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος

Σκηνικά και ενδυματολογική επιμέλεια: Δήμητρα Χίου

Μουσική σύνθεση και εκτέλεση: Παύλος Κερασίδης

Φωτισμοί και επιμέλεια: Βαγγέλης Μάντζιος

Διανομή: Νάνσυ Βαρβιτσιώτη,   Μάρκος Δεληγιάννης,  Δημήτρης

Κάκαρης, Μιχάλης Νίκανδρος, Αριστέα Μήτρου, Νίκος Ραβάνης,

Γιολάντα Ραπάνου,  Αγγελική Ρέρρα,   Άννα Τζιώτη, Ηλίας Τσιά-

ρας, Μάκης Φωτεινάτος. 

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ»

Στο πλαίσιο της Κινηματογραφικής Λέσχης, η ταινία

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ» σε σκηνοθεσία του Φιλίπ Αρα-

κτινγκί την Τετάρτη 21 Μαρτίου θα παρουσιαστεί στις

21:15 στον κινηματογράφο Αλίκη, Λ. Μαραθώνος 196, Πο-

λιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης - πρώην αμε-

ρικάνικη βάση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλ.: 22940 98500

Η “ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ”

στο Μαρκόπουλο

Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ (The Iron Lady) προβάλλεται την Τε-

τάρτη 21 Μαρτίου στο Μαρκόπουλο (Κινηματογράφος

Αρτεμις, Γιαννάκη 2, τηλ. 22990 23924). 

Προβολές: 19.15 και 21.30 - Διάρκεια: 105'

Σκηνοθέτης: Φιλίντα Λόιντ

Πρωταγωνιστούν οι ηθο-

ποιοί: Μέριλ Στριπ, Τζιμ

Μπρόουντμπεντ

Το τρίτο της Όσκαρ (Α’

γυναικείου Ρόλου) κέρ-

δισε η Μέριλ Στριπ, για

την ερμηνεία της στο εκ-

πληκτικό πορτραίτο της

Μάργκαρετ Θάτσερ, της

πρώτης και μοναδικής γυ-

ναίκας πρωθυπουργού

της Βρετανίας.
Η ταινία βραβεύτηκε με το

Όσκαρ «Καλύτερου Μακιγιάζ».

Σκηνοθετεί η Φιλίντα

Λόιντ ("Mamma Mia!"). Το ρόλο του συζύγου της, Ντένις,

έχει αναλάβει ο Τζιμ Μπρόουντμπεντ ("Another Year").

Υπόθεση:
Μια από τις πιο διάσημες και με μεγάλη επιρροή γυναίκες του
20ου αιώνα, η “Σιδηρά Κυρία” Μάργκαρετ Θάτσερ, έρχεται από
το πουθενά για να σπάσει τους φραγμούς του φύλου και της κοι-
νωνικής τάξης, και να επικρατήσει σε έναν ανδροκρατούμενο
κόσμο. Μια μοναδική ιστορία για την εξουσία και το τίμημά της.

«ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στην Art Gallery Café

Με την ευκαιρία της  Εθνικής Εορτής η

Εναλλακτική Δράση θα πραγματοποιήσει

εξόρμηση  στο ιστορικό  Μαίναλο και θα

πεζοπορήσουν στα  μονοπάτια του Κολο-

κοτρώνη, την Κυριακή 25 Μαρτίου.

Η πεζοπορική διαδρομή ξεκινά από το κα-

ταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπολης που βρίσκεται

στο οροπέδιο της Οστρακίνας στα 1.600μ.

και διασχίζοντας το πυκνό ελατοδάσος,

καταλήγει μετά από 3,5 ώρες εύκολης πε-

ζοπορίας (Α) στο χωριό Αλωνίσταινα. 

Η Αλωνίσταινα είναι ένα πανέμορφο γρα-

φικό χωριό (υψ.1200m), σε μια μικρή κοι-

λάδα μεταξύ Βυτίνας και Πιάνα. Είναι από

τα χωριά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή

στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και

συνδέεται άμεσα με τους Κολοκοτρωναί-

ους των οποίων υπήρξε ορμητήριο στην

Επανάσταση

Δηλώσεις συμμετοχής

Μαριλένα Λομάγιν   2109659398, 6937074087

Emai. ena.drasi@gmail.com 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος διοργανώνει σε

συνεργασία με την πρε-

σβεία της Αρμενίας στην

Ελλάδα και το Κέντρο Ελ-

ληνο-Αρμενικών Μελετών

οργανώνει έκθεση φωτο-

γραφιών, βιβλίων και τεκ-

μηρίων αφιερωμένη στη

ζωή και το έργο του Αμερι-

κανο-Αρμενίου συγγραφέα

Γουίλιαμ Σαρογιάν.

Ο Γουίλιαμ Σαρογιάν (1908-

1981) τιμήθηκε με το Βρα-

βείο Πούλιτζερ και το Βρα-

βείο της Ένωσης Θεατρι-

κών Κριτικών της Νέας

Υόρκης και με το Όσκαρ κα-

λύτερου πρωτότυπου σενα-

ρίου. Τα έργα του έχουν

μεταφραστεί σε πολλές

γλώσσες του κόσμου. Στην

Ελλάδα, την οποία επισκέ-

φτηκε το 1957, έχουν εκ-

δοθεί κατ' επανάληψη τα

βιβλία του “Ανθρώπινη Κω-

μωδία” και “Με Λένε Αράμ”,

ενώ ελληνικοί θίασοι έχουν
ανεβάσει τα θεατρικά του

έργα “Ο Χρόνος της Ζωής
σου” (The Time of your Life)
και “Ε! Σεις εκεί έξω!”
(Hello! Out There!).
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα

γίνουν την Δευτέρα 19

Μαρτίου στις 18.30' στο

Κεντρικό Αναγνωστήριο

της Εθνικής Βιβλιοθήκης

(Πανεπιστημίου 32) με ομι-

λητές τον συγγραφέα και

ακαδημαϊκό Θανάση Βαλ-

τινό και τον καθηγητή Νε-

οελληνικής Φιλολογίας στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φώτιο Δημητρακόπουλο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΑΡΜΕΝΙΟ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΡΟΓΙΑΝ

MΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ   ΣΤO

ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Την Παρασκευή  23 Μαρτίου οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν ποδηλατοβόλτα στο Αυτόνομο  Στέκι  της

Ηλιούπολης (Μνησικλέους στο Άλσος Ηλιούπολης). 

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ).

Θα συναντηθούν με Φίλους στο Στέκι θα συζητήσουν για τις εκ-

δηλώσεις του στεκιού με ποτάκι. Θα κάνουν   στάση για μία ώρα

και στη συνέχεια θα  επιστρέψουμε στην αφετηρία του  Τραμ

Βούλας από την ίδια διαδρομή.  Το σύνολο της ποδηλασίας υπο-

λογίζεται σε 3 ώρες  με την επιστροφή χωρίς τη στάση

Υπεύθυνοι ενημέρωσης: Κωστής 6937153051

Εβελίνα Σταύρου 6970308448
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Τα εθνικά δάνεια και 
ο α’ προϋπολογισμός του
Ελληνικού Κράτους 1829»

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», ως φόρο τιμής στην

Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, οργανώνει εκδήλωση

– ομιλία με θέμα: «Τα εθνικά δάνεια και ο α’ προϋπολο-
γισμός του Ελληνικού Κράτους το 1829», με ομιλητή

τον Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας στη Σχολή Εθνικής

Αμύνης – Ταξίαρχο ε.α. Ανδρέα Κούκο.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»,  δίπλα

από το Δημαρχείο Βούλας (παραλιακή λεωφόρος), Λ.

Καραμανλή 18, την Τετάρτη 21 Μαρτίου ώρα 19:00.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Μαρκοπούλου, οργανωνει την 4η διάλεξη, με

θέμα «Σχολική Μάθηση: Εφιάλτης ή Παράθυρο στη
Γνώση;», την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 6.30 το από-

γευμα, στο χώρο του σχολείου (Μυρρινούντος 22, Μαρ-

κόπουλο).

Στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το

έργο και το σκοπό του «Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Παλλήνης» και να ενημερωθούν για τα συμπτώματα και

την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, μέσα από

τις εισηγήσεις της ψυχολόγου  Άσπας Μαυραντώνη, της

ειδικής παιδαγωγού Βέρας Χατζηεμμανουήλ και της κοι-

νωνικής λειτουργού Χαράς Πετρέλλη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

ΣΤΟΝ   ΜΙΚΗ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 8.00 το βράδυ, ο Δήμος

Σαρωνικού οργανώνει  στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χιακού Μεγάρου Συναυλία της Χορωδίας του Συλ-

λόγου “ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ  ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”  προς τιμήν του

μεγάλου μουσικοσυνθέτη  Μίκη Θεοδωράκη.  

Διευθύνει ο Μαέστρος Αιμίλιος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία και απαγγελία Γιώργος  Πετρινόλης

Απαγγελία  Τασία  Βαλαχή 

Επιμέλεια κειμένων & Παρουσίαση   Ελένη  Δέδε

Ήχος  και  φως Γιώργος  Κολλιαδήμας

Είσοδος ελεύθερη.

«Τι είναι αυτό 
που το λένε Αγάπη…»

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας, στην Παι-

ανία (Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία), οργανώνει

βραδιά ελληνικής και ξένης μουσικής με τίτλο: «Τι
είναι αυτό που το λένε Αγάπη…» το Σάββατο 24

Μαρτίου, 19.00- 21.30

Ένα μουσικό ταξίδι με οδηγό την αγάπη, την ομορ-

φότερη λέξη του κόσμου. Ας την αφήσουμε να μας

οδηγήσει στο χτες, στο σήμερα, στην ανανέωση

και στην ελπίδα για το αύριο…

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: στο 210 -

6641545

«Με αφορμή τον 
Γιώργο Μπουζιάνη»

Η Έκθεση Ζωγραφικής του 5ου Δημοτικού Σχο-

λείου Δάφνης με τίτλο: «Με αφορμή τον Γιώργο
Μπουζιάνη», που πραγματοποιείται στο Σπίτι –

Μουσείο του Γ. Μπουζιάνη παρατείνεται έως και

την 31η Μαρτίου ημέρα Σάββατο.
Οι ώρες λειτουργίας παραμένουν ίδιες.:

Καθημερινές 17:00 – 20:00

Σαββάτο & Κυριακή 10:00 – 13:00 Είσοδος: Ελεύθερη

Διεύθυνση Μουσείου: οδός Γ. Μπουζιάνη 27-31,

Δάφνη  (Μετρό «Άγιος Ιωάννης)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 2085583 

Εκθεση ζωγραφικής

Έκθεση Ζωγραφικής και φωτογραφίας με τίτλο “Το

Δέντρο”, οργανώνει η προσωρινή διοικούσα επι-

τροπή τοου Ομίλου Unesco Νοτίων Προαστίων, τα

εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την Κυριακή 18

Μαρτίου στις 11 το πρωί στο συγκρότημα Astir

Palace Resort στο ξενοδοχείο Westin.

Εορτασμός της Εθνικής

Ανεξαρτησίας στο Κορωπί

Ο «ΣΦΗΤΤΟΣ»  του Δήμου Κρωπίας και το 3ο Γενικό

Λύκειο Κορωπίου διοργανώνουν, το Σάββατο 24

Μαρτίου, ώρα 6.00 μ.μ. (Δημαρχιακό Μέγαρο Κορω-

πίου, Βασ. Κωνσταντίνου 47) εκδήλωση με θέμα: 

«Δάνεια – Διχόνοια- Δουλεία:  Τα δάνεια της επα-
ναστάσεως του 1821 ως παράγοντες  υποτέλειας
και κηδεμονίας». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-4
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 
Τραγούδι: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

ΤΕΤΑΡΤΗ 2-5 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΣΠΑΤΩΝ “ΟΙ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ”, έργο “Η
Χαρτοπαίχτρα”
σκηνοθεσία : Φώτη Πετρίδη
ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, έργο “Τριαντά-
φυλλο στο στήθος”, του Τενεσύ

Ουίλιαμς     
σκηνοθεσία : Βαγγέλη  Δρακονταειδή
ΤΕΤΑΡΤΗ  9-5 ΕΕΣ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ
“ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ”, έργο “Η μικρή
πλατεία “, του Κάρλο Γκολντόνι 
σκηνοθεσία: Δέσποινα Μαραγκουδάκη
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ”,

έργο “Ο γλάρος” του Άντον Τσέχωφ
σκηνοθεσία: Στρατή Πανούριου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-5, “ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ” ΦΕΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ, έργο “Υπάρχει και Φιλό-

τιμο”, των  Σακελάριου-Γιαννακόπουλου 

σκηνοθεσία :Σάσα Γκούβελου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-5, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ “1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ”, έργο
“Στην αυλή της Ρωξάνης της Σμυρ-
νιάς”, 
σκηνοθεσία :Νίκη Ζαρμποζάνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΘΕΣΠΙΣ” ΚΕΡΑ-
ΤΕΑΣ, έργο “Ποιος σκότωσε τον Ουί-
λιαμ” της Λίλιαν  Δημητρακοπούλου
σκηνοθεσία: η ομάδα
ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ ΣΠΑΤΩΝ ”ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙ”, έργο “Φωνές του δρόμου”,
σκηνοθεσία: η ομάδα
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-5,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, “ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ’’  των
Αστέρη Κούτουλα & Klaus Salge (στην
προβολή θα παραστεί ο Αστέρης Κού-
τουλας και αν το επιτρέπουν οι συν-
θήκες υγείας του, ο Μίκης
Θεοδωράκης).

8Ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
28-4  έως 27-5 , ώρα έναρξης 20.30

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ο Ξενοφών»

του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος διοργανώνει το 8Ο Εαρινό Φεστιβάλ Ερα-

σιτεχνικού Θεάτρου στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού  Κέντρου Σπά-

των «Χρήστος  Μπέκας» οδός Σταύρου Μπέκα 7 Σπάτα.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη

Θεοδωράκη.

Το Θέατρο και η Μουσική σηματοδότησαν και σηματοδοτούν μορφές

αντίστασης σε δύσκολους και σκοτεινούς καιρούς για την πατρίδα μας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης πάντοτε παρών σε όποιο κάλεσμα της Ελλάδας.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από 28/4 έως 27/5 στο Αμφιθέατρο  Πνευμα-

τικού Κέντρου Σπάτων “Χρήστος Μπέκας” (Σταύρου Μπέκα 7).

NEXUS ΈΚΘΕΣΗ

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Η European Expo, ανοίγει την 1η Διεθνή Εκθεση εναλλακτι-

κών μορφών τουρισμού από 29 Μαρτίου έως 1η Απριλίου,

στο εκθεσιακό κέντρο MEC (Λ.Λαυρίου 301 Παιανία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα κληρώσουν ταξίδια. Δω-

ρεάν μεταφορά από Δουκίσης Πλακεντίας προς την έκ-

θεση και επιστροφή.
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Σημαντική προσφορά 

στην Ημέρα της Γυναίκας

από την Παναθηναϊκή 

Γλυφάδας - Βούλας

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας στα πλαίσια των δρα-

στηριοτήτων της για τη γυναίκα γενικότερα, την Ημέρα

της Γυναίκας, πρόσφερε Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις, σε

γυναίκες, μέλη και φίλους, που πραγματοποιήθηκαν από

γιατρούς του Νοσοκομείου  “Ερρίκος Ντυνάν”.

Η προσφορά των ιατρών, ήταν αυθόρμητη και γεμάτη αν-

θρωπιά κι αγάπη, ενισχύντας έτσι το σημαντικό έργο της

Παναθηναϊκής στο συνάνθρωπο.

Ανάμεσα στους γιατρούς που πρόσφεραν ήταν και η προ-

σφορά του Γλυφαδιώτη ιατρού καρδιολόγου Στρατή Πα-

ναγάκου, που αξίζει ιδιαίτερη μνεία.

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας έχει μεγάλη δια-

δρομή με πλούσια δραστηριότητα στην γυναίκα, στην οι-

κογένεια και στην ποιότητα ζωής γενικότερα και συνεχίζει

να προσφέρει.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, ενάντια στα χαρά-

τσια, καλεί σε

συγκέντρωση-συζήτηση την

Κυριακή 18 Μαρτίου,
στις 10.30π.μ. στο Πολιτι-

στικό Κέντρο “Ιωνία” (δίπλα

από το Δημαρχείο Βούλας). 

Σημειώνουν δε σχετικά με

την εκδήλωση ότι:

«Μετά την απόφαση του

ΣτΕ για την αντισυνταγματι-

κότητα του μέτρου της δια-

κοπής της ηλεκτροδότησης

σε όσους δεν πληρώνουν

το χαράτσι, η λερναία ύδρα

του αντι-συνταγματολόγου

υπουργού, δήθεν των Οικο-

νομικών, έβγαλε καινούργιο

κεφάλι.

Ανακοίνωσε ότι στο δεύ-

τερο λογαριασμό με το χα-

ράτσι το ποσό που

καταβαλλεται από τους πο-

λίτες θα προορίζεται για το

ειδικό τέλος ακινήτων της

πρώτης δόσης και όχι για τη

ΔΕΗ, Δήμο και ΕΡΤ.

Καλούν την Κυριακή όσους

έχουν υπογράψει δηλώσεις

προς τη ΔΕΗ να παρευρε-

θούν, προκειμένου να υπο-

γράψουν σε ΕΞΩΔΙΚΟ που

θα αποστείλουν στη Διοί-

κηση της ΔΕΗ, προειδοποι-

ώντας τους για ποινικές και

αστικές ευθύνες. 

www.polites3b.blogspot.com

E-mail: polites3b@gmail.com

Γραμμή  επικοινωνίας: 2132020007

Γραφείο υποδοχής και πληρο-

φόρησης: ΒΟΥΛΑ, Δημαρχείο:

Κάθε Τετάρτη 10:00 - 14:00 και

17:00 - 20:00 ΒΑΡΗ, Δημοτικό

κατάστημα: Κάθε Πέμπτη,

10:00 - 12:00

Τηλέφωνα άμεσης επέμβα-

σης: ΒΟΥΛΑ: 6944652699,

6948000171

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:

6944539542, 6945027027

Νέο κάλεσμα προς τους δωρητές

από το Δήμο Μαρκοπούλου

Από την ημέρα των εγκαινίων του (17/12), το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου συνεχίζει τη δια-

νομή βασικών ειδών διατροφής, ρούχων και παιδικών παι-

χνιδιών, σε οικογένειες δημοτών που αποδεδειγμένα

χρήζουν υλικής βοήθειας!

Ομως η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο

βαθμό από τις προσφορές των δωρητών, η οποία τις πρώ-

τες ημέρες λειτουργίας του, ήταν ιδιαίτρα συγκινητική.

Να θυμούνται οι πολίτες ότι και η μικρότερη δωρεά  (κυ-

ρίως σε τρόφιμα) πιάνει τόπο!

Το Κοιν. Παντοπωλείο στεγάζεται στην Οδό Χρ. Μεθενίτη

7 (Πλησίον Δημαρχείου) και λειτουργεί καθημερινά, από

τις 8:00 έως 15:00. Τηλέφωνα 22990 20 173 & 20 174.

Δεκτή έγινε η προσωρινή

διαταγή ασφαλιστικών

μέτρων κατά της ΔΕΗ,

που κατέθεσε ο Δήμος

Παλλήνης υπέρ 167 οικο-

γενειών που δήλωσαν

αδυναμία πληρωμής του

Ειδικού Τέλους Ακινή-

των.

Αυτό πρακτικά σημαίνει

ότι με τις ενέργειες του

Δήμου και μέχρι την 31η

Ιουλίου που θα εκδικα-

σθούν τα οριστικά ασφα-

λιστικά μέτρα, η ΔΕΗ

δεν νομιμοποιείται να

προβεί σε διακοπή του

ηλεκτρικού ρεύματος σε

αυτές τις 167 οικογέ-

νειες.

«Κορωπί, Μαρτυρική Πόλη»
Συνεδρίαση ανοιχτής επιτροπής έργου

Τετάρτη 21 Μαρτίου, ώρα 7μ.μ. 

Επιστολή προς τους δημότες του Δήμου Κρωπίας απευ-

θύνει ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, για συμμετοχή στη

συλλογή στοιχείων, καταγραφής και ανάδειξης των

πηγών για το «Ολοκαύτωμα του Κορωπίου, 9/10/1944».

Καλεί σε συγκέντρωση και γράφει μεταξύ άλλων:

Αγαπητοί δημότες και δημότισσες, 

Με την υπ αριθμόν 275/2011 (9.10.2011) απόφαση του Δ.Σ

Κρωπίας ανακηρύχθηκε ο Δήμος Κρωπίας ως Μαρτυρική Πόλη.

Στο πλαίσιο της απόφασης προβλέπεται η επίσημη λειτουργία

ανοιχτής  επιτροπής έργου  για την οργάνωση και τον συντο-

νισμό των εργασιών καταγραφής, διάσωσης και ανάδειξης

των πηγών καθώς και τον ορισμό επιμέρους ομάδων έργου για

την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβου-

λίου. Σας καλούμε σύμφωνα με τα παραπάνω σε συμμετοχή

στην επιτροπή αυτή, την Τετάρτη 21 Μαρτίου,  στις 19:00,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δη-

μαρχείο, Βασ. Κωνσταντίνου 47, 3ος Όροφος).

Σας ενημερώνω ότι ήδη  η  Αντιδημαρχία Παιδείας, η Δευτε-

ροβάθμια Σχολική Επιτροπή και το Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σφηττός,

έχουν προχωρήσει στις διαδικασίες δημιουργίας Μητρώου

Νέων Επιστημόνων (αποφοίτων και φοιτητών-σπουδαστών

ΑΕΙ-ΤΕΙ). Έχουν συγκεντρωθεί οι λίστες των επιτυχόντων μα-

θητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από την περίοδο που κρατάνε αρχεία

(ηλεκτρονικά ήγραπτώς)  τα Λύκειά μας. Καλούμε το νέο επι-

στημονικό δυναμικό και τους φοιτητές και κάθε  πολίτη να εν-

ταχθούν στις ομάδες έργου και να στηρίξουν την προσπάθεια

του Δήμου μας. Επίσης, εάν θεωρείτε οποιοδήποτε άλλο δη-

μότη μας χρήσιμο να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, να

μας ενημερώσετε για να προσκληθεί.  

Τέλος, θα ήθελα για άλλη μια φορά να  ευχαριστήσω όλους

τους δημότες, που συμμετείχαν στις εργασίες της άτυπης επι-

τροπής για το «Ολοκαύτωμα του Κορωπίου, 9 Οκτωβρίου

1944». [...] 

Η σκληρή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, που μας

ακολουθεί από το 2011,  δεν μας σταματάει από το έργο. Η

ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μας και η συμπλήρωση «λευ-

κών» σελίδων, είναι εθνικό ιστορικό μας καθήκον. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτριος Κιούσης      

Δεκτά από το δικαστήριο 

τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Συνδυασμός της μειοψηφίας “Δύναμη Ελπίδας” στο

Μαρκόπουλο, οργανώνει συζήτηση για τις αστικές βιολο-

γικές καλλιέργειες.  

Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 18 του Μάρτη στις 11.00

στα γραφεία της «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

32  (Aπέναντι από την πίτσα FAN στο Πόρτο Ράφτη). 

Ομιλητής, ο γεωπόνος Μιχάλης Μανιαδάκης, υποστηρικτής

και δημιουργός του κινήματος της αστικής καλλιέργειας.  

Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

ενάντια στα χαράτσια

Ετοιμάζουν Εξώδικο στη ΔΕΗ

ΣΤΟ “ΧΟΡΟ”

ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο στο Μαρκόπουλο λει-

τουργεί εδώ και πολύ

καιρό. Είναι ίσως το πρώτο

που στήθηκε στην Ανατ.

Αττική.

Στην κατεύθυνση της ανα-

κούφισης των πολιτών

λογω της οικονομικής δυ-

σπραγίας, ο Δήμος οργα-

νώνει τη διάθεση πατάτας,

χωρίς μεσάζοντες και

καλεί τους δημότες να δη-

λώνουν, τα στοιχεία τους

με την επιθυμητή ποσό-

τητα που χρειάζονται στο

τηλέφωνο  22990 20-121 

ή ηλεκτρονικά 

press@markopoulo.gr.

Ετσι γνωρίζοντας την

ακριβή ποσότητα θα μπο-

ρέσει να εξασφαλίσει την

καλύτερη δυνατή τιμή.  

Στο άμεσο προσεχές διά-

στημα, θα ανακοινωθεί και

η συγκεκριμένη διαδικασία

και ο τρόπος διάθεσης.

Διανομή πατάτας στο Δήμο

Σπάτων-Αρτέμιδας 

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, οργανώνει διανομή πατάτας

- κατόπιν παραγγελίας - από τους παραγωγούς Νευροκο-

πίου.Η  τιμή της πατάτας θα είναι  0,30€ ανά κιλό. 

Ο Δήμος καλεί τους δημότες και κατοίκους του Δήμου

που επιθυμούν να προμηθευτούν πατάτες να συμπληρώ-

σουν τα έντυπα παραγγελίας που διατίθενται σε ηλε-

κτρονική μορφή στο www.spata-artemis.gr ή σε έντυπη

μορφή που θα κατατίθετναι στα Δημοτικά καταστήματα

Σπάτων (Βασ. Παύλου 108 & Φλέμιγκ, ισόγειο  κ. Κου-

λουριώτης Γεώργιος, τηλ. 210-6632200) και Αρτέμιδος

(Λεωφ. Καραμανλή στάση Ασύρματος, 2ος όροφος: κα

Αννίτα Πετρογιαννάκη, τηλ. 22940-40903).

Μετά τη συγκέντρωση των εντύπων παραγγελίας, μέχρι

την Τετάρτη 21 Μαρτίου και σε συγκεκριμένη ημέρα και

ώρα θα γίνει η διάθεση από τους ίδιους τους πατατοπα-

ραγωγούς, αυστηρά, σύμφωνα με τα Δελτία παραγγελίας,

με αλφαβητική σειρά.  

Οι συσκευασίες θα είναι των 20 και 30 κιλών. 



ΕΒΔΟΜΗ  17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Αχ, αυτό το τσιγάρο!

Δεν μπορώ να το διανοηθώ και αρνούμαι να το πιστέψω,

αλλά φεύ, ο γράφων δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφι-

σβήτησης.

Είχαμε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλλο μας επι-

στολή αναγνώστη μας από το  Κορωπί, ο οποίος ήρθε σε

ρήξη με αντιδήμαρχο του Κορωπίου επειδή - όπως ισχυ-

ρίζεται - κάπνιζε μέσα στην αίθουσα των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων  το Κίτσι, και σε δεύτερη επίσκεψή του και ο

δάσκαλος ζωγραφικής.

Σχετική αναφορά για το συμβάν έγινε και στο δημοτικό

συμβούλιο (προ ημερησίας).

Ο αναγνώστης επανήλθε, για το θέμα αφού δεν βρήκε

ανταπόκριση, αλλά τουναντίον λοιδωρήθηκε από τον αν-

τιδήμαρχο...

Το θέμα θα έμενε εκεί, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν

άσχημα και προκλητικά από πλευράς αντιδημάρχου όπως

δείχνουν.

Ο αναγνώστης Μ. Παρετζόγλου που έκανε την καταγγε-

λία προχώρησε με νέα επιστολή προς το Δήμαρχο και

κοινοποίηση στην “Αποκεντρωμένη Διοίκηση”, στον Πρό-

εδρο του Δ.Σ. , στον Συμπαραστάτη του Δημότη κ.ά.

Περιγράφει δε ζοφερά γεγονότα που εξελίχθηκαν στις

24 Φεβρουαρίου, μετά τις πρώτες καταγγελίες, όπου πη-

γαίνοντας τα παιδιά του για το καθιερωμένο μάθημα ζω-

γραφικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι, όπως γράφει στο

σημείωμά του: «ο δάσκαλος μού δήλωσε πως δεν μας δέ-

χεται, προφασιζόμενος ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με

τον οποίο του είχα επισημάνει την απαγόρευση του κα-

πνίσματος, λες και ο χώρος ήταν δικός του».

Και παρακάτω συνεχίζει: «ο δε αντιδήμαρχος μας ζήτησε

να αποχωρήσουμε από το δημόσιο αυτό χώρο, πράγμα

που εμείς αρνηθήκαμε. Σταμάτησε το μάθημα, κάλεσε

τους παρευρισκόμενους να μεταβούν στην επάνω αί-

θουσα, όπου εκεί εκτυλίχθηκε η εξής φαρσοκωμωδία:

προχώρησε σε ψηφοφορία, όπου δέκα περίπου άτιμα,

πλην ενός, συντάχθηκαν δι’ ανατάσεως της χειρός, με

την πρότασή του «να κηρυχθούμε ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ στο

ΔΗΜΟΣΙΟ αυτό ΧΩΡΟ».

Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν σε δημοτικούς

χώρους, δηλαδή στο σπίτι του δημότη! και μάλιστα από

έναν αντιδήμαρχο!

Και η αλαζονεία
Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ ξανά με το θέμα, αλλά τα

γεγονότα δεν μου το επιτρέπουν να τα αγνοήσω.

Ευτυχώς και τα αντανακλαστικά του Δημάρχου, ευαι-

σθητοποιήθηκαν, κάλεσε τον καταγγέλοντα και συζήτη-

σαν.

Αλλά το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, όταν μία

οικογένεια (πατέρας και παιδιά) εκδιώκονται από το πο-

λιτιστικό κέντρο!

Θα πρέπει ο Δήμαρχος να επιλυφθεί με το ανάλογο

βάρος στο συμβάν, γιατί αυτά είναι κακά δείγματα αλα-

ζονείας της εξουσίας...
Αννα Μπουζιάνη

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τον προϋπολο-

γισμού του Δήμου 3Β που ψηφίστηκε με ανορθόδοξο

τρόπο και κάτω από μία ασφυκτική πίεση - λόγω αναγ-

κών του Δήμου - παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε

έργα της τεχνικής υπηρεσίας.

Την απουσία των έργων όπως γράφαμε, ο δημαρ-

χεύων Σπ. Πανάς, απέδωσε στην Αντιδήμαρχο της Τε-

χνικής Υπηρεσίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη, ότι δεν έστειλε

ως όφειλε τις προτάσεις της τεχνικής υπηρεσίας.

Είναι όμως έτσι;

Οπως γράφαμε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη απουσίαζε και

δεν υπήρχε δυνατότητα απόδειξης. Η απόδειξη όμως

ήρθε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

14/3, όταν διαβάστηκε επιστολή της Αντιδημάρχου

Ηλέκτρας Τσιριγώτη, από τον Πρόεδρο, στην οποία

επισημαίνει ότι - αν και αναρμόδια (καταθέτει τους νό-

μους), είχε ενημερώσει. Μάλιστα μας ενεχείρισε και

το αποδεικτικό της ενημέρωσης το οποίο παρουσιά-

ζουμε, όπως δημοσιεύουμε και την απάντησή της.

Επειδή κατά την συζήτηση-

ψήφιση στο ΔΣ του Προϋπο-

λογισμού του 2012 στις 7/3/12

απουσίαζα, και στην συνε-

δρίαση πολλά ανακριβή ακου-

στήκαν επιθυμώ να κάνω την

ακόλουθη δήλωση:

Σύμφωνα με τον Νόμο

3852/2010 αρθ. 72 παρ.α αρ-

μόδια για την σύνταξη και την

εισήγηση  του Προϋπολογι-

σμού είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο

3852/2010 αρθ. 74 παρ.1 &

αρθ. 75 παρ.2, της Οικονομι-

κής Επιτροπής προΐσταται:

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της

Επιτροπής (ή Αντιδήμαρχος

που νόμιμα αναπληροί τον

Δήμαρχο) ή ο Αντιπρόεδρος

της οικ. Επιτροπής

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών,

εφ’ όσον ο Δήμαρχος του έχει

δώσει σχετικές οδηγίες για

τις κύριες κατευθύνσεις του

Προϋπολογισμού συντονίζει

τις εργασίες της Οικονομικής

Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Οι-

κονομικής Διεύθυνσης του

Δήμου, συλλέγουν και συν-

τάσσουν τα σχέδια του Προ-

ϋπολογισμού, από τα

τηρούμενα στοιχεία και αρ-

χεία (Συμβάσεις, Έργα σε εξέ-

λιξη, Τεχνικά Προγράμματα.

Προβλέψεις Εσόδων κλπ). 

Από τα παραπάνω προκύπτει

ξεκάθαρα ποιοι είναι κατά

νόμο αρμόδιοι, υπεύθυνοι και

υπόλογοι για τον Προϋπολο-

γισμό.

Συνημμένα και ως εκ περισ-

σού σας υποβάλω το ηλεκτρο-

νικό μήνυμα που απέστειλα

ως Αντιδήμαρχος ΤΥ&Π στις

2/11/2011 με αποδεκτές τους:

Γραφείο Δήμαρχου, Γραφ. Αν-

τιδημάρχων, Αντιδήμαρχο Πε-

ριβάλλοντος, τις κυρίες

Μάρκου & Νικολαιδου Υπαλ-

λήλους της Οικ. Επιτροπής,

καθώς και στις κυρίες Δουριδα

Διευθ. ΤΥ&Π, Χιώτη Διευθ. Οι-

κονομικών, Δρακουλη Διευθ.

Διοίκησης, Ηλιοπούλου Διευθ.

Περιβάλλοντος, στο οποίο

αναφέρω τα ακόλουθα:

«Σας αποστέλλουμε τις προ-

μήθιες και τις υπηρεσίες που

θεωρούμε ότι πρέπει να συμ-

περιληφθούν στον Προϋπολο-

γισμό του 2012 και οι οποίες

είναι εκτός Τεχνικού Προ-

γράμματος.

Τα ποσά που αναγράφονται

είναι ενδεικτικά και η οριστι-

κοποίηση τους θα γίνει μετά

από τις προτάσεις και την επι-

κοινωνία όλων των αρμόδιων

Υπηρεσιών.

Η διευθύντρια Οικονομικών

παρακαλείται να συντονίσει

την σχετική συνάντηση εργα-

σίας»

Ακολουθούν δυο συνημμένοι

πίνακες με 77 και 11 καταχω-

ρήσεις αντίστοιχα.

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ

να ανακληθούν και να διορθω-

θούν από τα πρακτικά όλα τα

ανακριβή περί ευθύνης μου

λεχθέντα σχετικά με την κα-

τάρτιση του Προϋπολογισμού

2012, επιφυλασσόμενη  παν-

τός νόμιμου δικαιώματος μου.

Βούλα 14/3/12

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη διαψεύδει τον Σπύρο

Πανά για τον προϋπολογισμό

Ο Παν. Καπετανέας προ ημερησίας στη συ-

νεδρίαση της 14/3 στα 3Β έθεσε ερώτημα

για τη Δημοτική Αστυνομία, όσον αφορά εμ-

πλοκή με κατάστημα και τοπική σύμβουλο

για ένα ...τσιγάρο. Επεσήμανε μάλιστα ότι:

«Εμείς προειδοποιήσαμε ότι ανοίγετε πολύ
επικίνδυνα μονοπάτια με τη Δημοτική Αστυ-
νομία. Τελευταία μάλιστα με τα αλεξί-
σφαιρα γιλέκα, λες και το μαχαίρι δεν
μπορεί να χτυπήσει το πόδι, το λαιμό ή το
κεφάλι. Και θέλετε να κάνετε τα παιδιά
αυτά που έχουν μία εξάσκηση 3 μήνες να
εμπλακούν

Η ευθύνη βαρύνει εσάς, εγώ πιστεύω ότι
πρέπει να κάνετε μια κουβέντα με τη Δημο-
τική Αστυνομία. Είναι παιδιά και εργαζόμε-
νοι», κατέληξε.

«Ηταν λάθος ο νόμος για το κάπνισμα. Εδώ
επιτρέπεται στα μπουζουξίδικα που είναι και
υποκουλτούρα...»
Ο δημαρχεύων Σπ. Πανάς περιέγραψε το

περιστατικό που καταγράφαμε στο προ-

ηγούμενο φύλλο (χωρίς ονόματα εν γνώσει

μας), που ενεπλάκη η Δημοτική Αστυνομία. 

«Θα έπρεπε και η Δημοτική Αστυνομία να
διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή την κρίση και
να μη φτάσουν εκεί που έφτασαν», τόνισε.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι κάπου έχει χαθεί η
συνεργασία. Υπάρχει δυσλειτουργία η
οποία θα έχει πολλαπλά επεισόδια. Να γίνει
συζήτηση για στάση δίπλα στον πολίτη. Εί-
χαμε διαφωνήσει όταν στο Α’ τρίμηνο φέ-
ρανε θέμα για αύξηση αρμοδιοτήτων στη
Δημοτική Αστυνομία», επεσήμανε ο Γιάν-

νης Σκουμπούρης.

Ηταν ένα ατυχές περιστατικό το συμβάν με τη Δημοτ. Αστυνομία

Ποιος νοιάζεται αν το ΚΑΜΠΙΝΓΚ της Βούλας είναι δασικό;

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στα 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ενημέρωσε προ

ημερησίας το Δ.Σ. (15.3), ότι  έχει φτάσει στο Δήμο 3Β έγγραφο της Διεύθυνση Δασών

Πειραιά (αρ. Πρ. 6093, 15.11.11), όπου σημειώνει ότι «χαρακτηρίζουμε έκταση συνο-

λικού εμβαδού 56.720τ.μ. στη θέση «Κάμπινγκ Βούλας»,  ως μη δασικη-χορτολιβαδική

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 παρ. 6β Ν. 998/79.

Το αίτημα της ερώτησης, προέρχεται από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (11.3.2011).

Είναι περίπου η περίοδος που την κάλεσε ο δήμαρχος 3Β και συρματόπλεξε το κάμ-

πινγκ. Ανοιξε η όρεξη...

Οπως αντιλαμβάνεται και ο πιο καλόπιστος, το ερώτημα έχει αιτιολογία. Και μη ξε-

χνάμε ότι ακουμπάει στη νησίδα του ΠΙΚΠΑ που και από εκεί τα μηνύματα δεν είναι

καθόλου ενθαρρυντικά.Η καταλήστευση της δημόσιας γης αρχίζει...
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Με 1.000.000 υπογραφές ακρόαση

στο Ευρωκοινοβούλιο!!

Πολίτες με ένα εκατομμύριο υπογραφές (ναι, καλά δια-

βάζετε) θα μπορούν να ζητούν  ακρόαση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο!

Ο θεσμός της “Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών”

τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Απριλίου στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, εγκαινιάζοντας μια "πρωτόγνωρη" διαδικασία στα

ενωσιακά - κοινοτικά χρονικά.

Ετσι οι πολίτες με ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα μπο-

ρούν να ζητούν  ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νο-

μοθετική πρόταση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ο εμπνευστής της ει-

σαγωγής του θεσμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  θα

αναλαμβάνει τη φιλοξενία και διοργάνωση των Δημοσίων

Ακροάσεων των Πρωτοβουλιών εκείνων που θα συγκεν-

τρώνουν τις υπογραφές ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων

πολιτών.

"Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα να είναι εκεί-
νος του περισσότερο ένθερμου υποστηρικτή της συμμε-
τοχής τους στις διαδικασία”, μας λέει ο Αντιπρόεδρος του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο.

Η δημοκρατία καλά κρατεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Με

κάτι τέτοια τερτίπια προβάλει ένα δήθεν δημοκρατικό,

συμμετοχικό προφίλ η Ευρώπη των πολιτικών και όχι των

λαών. 

Των επαγγελματιών πολιτικών, που "χτίζουν" τα κάστρα

τους και μας βλέπουν από μέσα...

Τώρα κλαις, γιατί κλαις...

Για ρουσφετολογικές προσλήψεις του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα

του Βενιζέλου, Οικονόμου, Λοβέρδου και Παπακωνσταντί-

νου, καταγγέλει με δελτίο τύπου, που κυκλοφόρησε η Νέα

Δημοκρατία!

800 προαγωγές και τοποθετήσεις, σε θέσεις κλειδιά, γράφει

το δ.τ. μέσα στους δυόμισυ τελευταίους μήνες!

Μάλιστα δημοσιεύει και αποφάσεις, με τις οποίες έγιναν οι

προαγωγές, οι οποίες ξεκινουν από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι

μόλις προχθές!

Ποιος καταγγέλει ποιον, βέβαια, δεν καταλαβαίνουμε, γιατί

αν συγκυβερνούν ελέγχουν. Αν δεν συγκυβερνούν παίζουν

το ρόλο του κομπάρσου, που είναι ακόμη χειρότερα.

Στο μεταξύ μισθολογικές αυξήσεις έως και 580 ευρώ εν κρυ-

πτώ φέρονται να πήραν συνεργάτες και σύμβουλοι υπουρ-

γών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Ο Υπουργός Οικονομικών διαψεύδει τα “Νέα”, αλλά ποιος

τον πιστεύει... 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ζεύς: « Ήρη, κείσε μεν έστι  και ύστε-
ρον ορμηθήναι, νώϊ  δ΄άγ΄ εν φιλότητι
τραπείομεν ευνηθέντε», Ιλιάς Ξ, 313-4 

Δίας:  “Ηρα, προς τα εκεί μπορείς να
φύγεις, μα έλα να πλαγιάσουμε, τον
πόθο να χαρούμε”.

Η αυτόματη υποτίμηση της γυναίκας

αρχίζει από τη στιγμή που η σωματική

ένωση ανδρός -γυναικός καθίσταται

ερωτικό  αντικείμενο μόνο στο πλαίσιο

της αναπαραγωγής. 

Αυτός τελικά ήταν ο λόγος, που οδή-

γησε τη γυναίκα στη φυλακή του αλλη-

γορικού  ‘’γυναικωνίτη’’, σαν εργαλείο

αναπαραγωγικό  και όχι μόνο. Εδώ συ-

νήθως γίνεται και σκεύος ηδονής.

Βλέπομε λοιπόν  δυό ρόλους της γυ-

ναίκας  που στέκονται  απέναντι  στον

αγώνα για τη  χειραφέτησή της. Και

στους δύο αυτούς ρόλους, όταν υπάρ-

χει αμοιβαία επιθυμία και απόφαση, η

υποτίμησή της και η ανάγκη για  χειρα-

φέτηση είναι μικρή, ίσως και να μην

υφίσταται. Η χειραφέτηση έρχεται τότε

μόνο, όταν καλείται να σταθεί αντιμέ-

τωπη με την αρρωστημένη  νοοτροπία

που οδήγησε στη στέρηση  των γυναι-

κείων  δικαιωμάτων  ισότητας. 

Να έρθομε για λίγο στον γνώριμό μας

χώρο, στις φιλοσοφικές θέσεις της αρ-

χαιότητας.

Ο Αριστοτέλης  μας μιλά για  “άρχον

και αρχόμενο φύλο”, με σκοπό τη δια-

τήρηση του είδους:  «Και τα δύο φύλα
πρέπει να υπάρχουν χάριν της τεκνο-
γονίας.    Το μεν  δυνάμενον δια της
διανοίας να προβλέπει,  είναι το εκ φύ-
σεως άρχον και το εκ φύσεως δεσπό-
ζον. (Θυμηθείτε κείνο το χριστιανικό: “η
δε γυνή να φοβείται τον
άνδρα”…κ.λ.π. ) 

Το δε δυνάμενον να εκτελεί, είναι το εκ
φύσεως αρχόμενον και εκ φύσεως δού-
λον» . 
Να λοιπόν σε πρώτο πλάνο,  που βρί-

σκομε  τον Αριστοτέλη να ταυτίζει και

να δίνει τον ίδιο προορισμό στη γυ-

ναίκα και στον δούλο. Και οι δυό λοιπόν

σαν εργαλεία παραγωγικά κατά τον

Αριστοτέλη, πρέπει να φοβούνται και

να είναι υποτελή  στον άνδρα. 

Λογικό βέβαια είναι, στην ανδροκρα-

τούμενη κοινωνία  μιας   πολιτείας, η

μοίρα της γυναίκας να έχει περιορι-

στικό ρόλο. Αυτά βέβαια έγραφαν τότε

οι  Αθηναίοι, για  τις νόμιμες γυναίκες

τις  τεκνοποιητικές , ενώ  για τους εαυ-

τούς τους κρατούσαν τις παλλακίδες

και τις εταίρες, τις ελεύθερες πόρνες,

αλλά και τον ομοφυλοφιλικό έρωτα.

Ποικιλία το πρώτον να υπάρχει, “δια το
δυνάμενον δια της διανοίας  να προ-
βλέπει και να βούλεται”, ισχυρόν

φύλον.  

Νάτος όμως και ο Πλάτων, ο  οποίος

δέχεται σαν  δεδομένη κατάσταση τη

δουλεία, για τη γυναίκα όμως λέγει ότι

μια τέτοια τοποθέτηση  είναι υπερβο-

λική. Και ξεστομίζει την θεωρία του,

πρωτότυπη και ωραία  στην  «Περί της
κοινοκτημοσύνης. των γυναικών, εις
την τάξιν  των πολεμιστών»: Ολες

αυτές οι γυναίκες πρέπει να είναι κοι-

νές  για όλους τους άνδρες- πολεμι-

στές και να μην συγκατοικεί καμιά από

αυτές με κανέναν. Επίσης τα παιδιά

τους να είναι κοινά. Ο πατέρας να μη

γνωρίζει το παιδί του,  ούτε το παιδί τον

πατέρα του.    «Τας γυναίκας ταύτας
των ανδρών τούτων πάντων, πάσας
είναι κοινάς,  ιδία δε μηδενί συοικείν και
τους παίδας  αύ κοινούς και μήτε γονέα
έκγονον ειδέναι του αυτού μήτε παίδα
γονέα». Πλάτωνος Πολιτεία Ε΄457. 

Αναλύοντας κάπως πιο προσεκτικά το

λόγο του Πλάτωνα,  διαβλέπει κανείς

σαφή  απόκλιση από τη έννοια του

έρωτα, όσον αφορά τις ετεροφυλόφι-

λες σχέσεις, θα έλεγε δε κανείς και κά-

ποιο βαθμό   μισογυνισμού. Αυτή

βέβαια η απορριπτική ερωτική σχέση

ανδρός γυναικός,  δεν επιβεβαιώνεται

στον “Διάλογο”  που κάνει με το Φαί-

δρο, όπου εκεί στη γενομένη αναφορά,

προβάλλεται μεν η ομοφυλοφιλική

σχέση,  αλλά η έλξη μεταξύ ετεροφύ-

λων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Ξαναγυρίζω στον Αριστοτέλη, όπου

ακόμα  δεν έχω καταλάβει αν  πραγμα-

τικά αντιφάσκει, καθώς  παίρνει  ενάν-

τιες θέσεις στον ίδιο του τον λόγο.  Στο

παραδείγμα  στα  “Ηθικά Νικομάχεια”,

(V III. 12,7) αναφερόμενος  στην αξία

των ανθρωπίνων σχέσεων  μας λέει:

«Ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα,
η αμοιβαία στοργή και φιλία, φαίνεται
να είναι έργο της φύσης.  Ο άνθρωπος
προτιμά να ζεί ζευγαρωμένος μέσα
στην κοινωνία και  δεν ενώνεται μόνο

για την τεκνοποιία, αλλά επιζητεί
εκείνα που είναι απαραίτητα στη ζωή.
Αυτή η συντροφευμένη ζωή μάλιστα,
μπορεί να θεωρηθεί αρετή, με την προ-
ϋπόθεση ότι και οι δύο συμβαλλόμενοι
θα είναι τίμιοι  και αληθινοί». Φαίνεται

λοιπόν, πως αυτές οι τελευταίες θέσεις

του Αριστοτέλη για την αξία του έρωτα

ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, τείνουν

να απελευθερώσουν το  γυναικείο

φύλο από την υποτίμησή του και τον

μηχανιστικό προορισμό της.  

Το βέβαιο  πάντως είναι, πως οι γυναί-

κες κατά τον  6ο και 5ο  π.Χ. δεν είχαν

καθόλου δικαιώματα. Σε μια κοινωνία

που ο άνδρας νέμεται την εξουσία, η

αξία της γυναίκας  εδώ αναγνωρίζεται

μόνο στο βαθμό της χρησιμότητας  για

την ελεγχόμενη αναπαραγωγή του  εί-

δους και του ονόματος. Το ερώτημα

που προκύπτει είναι  αν αυτά ίσχυαν

μόνο  στη εποχή του 6ου  και 5ου

αιώνα.*

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Αναρωτηθείτε πόσες φορές έχετε

ακούσει ή και ο ίδιος εκστομίσει στην

οδηγό του διπλανού σας αυτοκινήτου,

που κατά τη γνώμη σας καθυστέρησε

στην εκκίνηση, εκείνο το χυδαίο  αν-

δρικό: «Γιατί δεν κάθεσαι  σπίτι σου να
πλένεις τα πιάτα σου…..». Δεν είναι

αυτό δείγμα ενός  σύγχρονου απαρά-

δεκτου ρατσισμού;

–––––––––––
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Γυναίκα (Κλειδί) 
Η  υποτίμηση της γυναίκας στον Πλάτωνα και  Αριστοτέλη
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Κείνος που πρόσβαλε, δεν είχε ιδέα ότι κινδύνευε.

Στεκόταν ο άλλος και τον άκουγε αμίλητος, μ’ ένα ει-

ρωνικό χαμόγελο στα σφιγμένα του χείλη. Οι λίγοι

που τον γνώριζαν καλά, θα τ’ αναγνώριζαν εκείνο το

χαμόγελο πού ‘γραφε ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Είχε ήδη μαζευτεί

σαν ελατήριο κι είχε στοχεύσει. Θα τον χτυπούσε

στο καρύδι, κάτω ακριβώς από το στόμα

που εξεμούσε την προσβολή. Το είχε

ξανακάνει κι ήξερε τ’ αποτέλεσμα.

Πολύ άσχημο.

Και ξαφνικά ήρθε στης ψυχής

του τον καθρέφτη η μορφή

της και τον σταμάτησε.

Λες και τα καθάρια της

μάτια τον κοιτούσαν τόσο

μα τόσο επιτιμητικά που

μούδιασε. Αναρωτήθηκε: «Θά
‘θελες να σ’ έβλεπε να το κά-
νεις αυτό»; Η απάντηση ήταν

όχι. Κατηγορηματικά όχι. Ανά-

σανε αργά, βαθειά και το ελατήριο

χαλάρωσε σιγά-σιγά. Ο άλλος στον

κόσμο του, συνέχιζε: «Μ’ ακούς τι σου
λέω ρε; Γιατί δεν απαντάς»; Του απάν-

τησε: «Είσαι ένα τυχερό κάθαρμα», του γύ-

ρισε την πλάτη, μπήκε στ’ αυτοκίνητο κι

έφυγε, αφήνοντάς τον ακόμα να βρίζει ξο-

πίσω του.

Έκανε κάμποσους άσκοπους γύρους ώσπου

παρκάρισε σε μιά μεγάλη αλάνα. Κι άλλα αυτο-

κίνητα εκεί, μα άνθρωπος κανένας. Βγήκε και

βρόντηξε την πόρτα με δύναμη. Έβραζε. Ήθελε

τόσο πολύ να τον είχε χτυπήσει. Του την είχε χα-

ρίσει κι άλλες φορές, όμως ετούτη τη φορά έπρεπε

να τού ‘χε δώσει αυτό που του άξιζε. Έπρεπε. Μα

κείνα τα μάτια της είχαν τόση δύναμη πάνω του,

έτσι που τον κοιτούσαν.

Ξαναμπήκε στ’ αυτοκίνητο. Έψαξε στα σι-ντί κι έβαλε

τ’ αγαπημένα του βαλς του Στράους. «Οι φωνές της
Ανοίξεως» ξεχύθηκαν στην έρημη αλάνα. Έγειρε στο

κάθισμα κι έκλεισε τα μάτια. Φαντάστηκε πως θά

‘τανε να χόρευε κείνο το βαλς μαζί της. Ύστερα

έφερε μπροστά του κάθε της γέλιο που είχε δει κι

είχε ακούσει. Είχε ένα γέλιο... στραφτάλισμα του

ήλιου σε κελάρυσμα βουνίσιας δροσοπηγής. Μαγικό

γέλιο, από κείνα που σαρώνουν απ’ την ψυχή σου

κάθε μαυρίλα. Και κείνα τα μάτια τα μελιά της, τόσο

ζεστά, τόσο βαθειά, χανόσουν μέσα τους.

Στις πρώτες στροφές του «Γαλάζιου Δούναβη» ένοι-

ωσε τι έπρεπε να κάνει για να καταλαγιάσει τον

άσχημο θυμό του.

Την βρήκε να σεργιανά, περήφανη Άνοιξη στο κατα-

καλόκαιρο, να σβύνει θαρρείς κάθε τι γύρω της στο

μικρό δρομάκι και μόνο εκείνη να υπάρχει. Την πλη-

σίασε και στάθηκε μπροστά της. Ένοιωθε άβολα, γιατί

το ταμπούρλο στην καρδιά του χτυπούσε πολύ δυ-

νατά. «Σε πειράζει να βγάλεις τα γυαλιά για να δω τι
χρώμα έχουν τα μάτια σου»; Σιγά μη δεν ήξερε τι

χρώμα έχουν κείνα τα μάτια-ήλιοι της ψυχής του.

Γέλασε κι έβγαλε τα γυαλιά. Τον κοίταξε ανοίγοντας

περιπαιχτικά δυό μάτια, ονείρων παραθύρια.

- Είναι καφέ, του είπε.

- Έχω την αίσθηση ότι είναι μελιά ...
- Ναι, μελιά είναι.
- Δεν ξέρω αν το υπέροχο έχει χρώμα, ή όλα τα χρώ-
ματα δικά του είναι. Σ’ ευχαριστώ που μ’ άφησες να
τα κοιτάξω.

Ήταν το μόνο ψέμα που της έχει πει, πως τάχα δεν

ήξερε τι χρώμα έχουν τα μάτια της. Ήξερε το χρώμα

κι εκεί στη μέση του δρόμου έμαθε και τη δύναμή

τους, έτσι που απλώθηκαν βαθειά μεσ’ στην ψυχή του

και την καθάρισαν απ’ την οργή.

Σε κάποιους ανθρώπους, ο Πλάστης δεν κρατάει λο-

γαριασμό όταν δίνει. Έτσι γουστάρει, να τα δίνει όλα.

Το μόνο ψέμα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πώς να περιγράψω μωρέ τούτη τη

στιγμή.

Ποια στιγμή βρε Αγγελική; 

Υπάρχει χωρόχρονος στην αιωνιότητα; 

Εμείς οι άνθρωποι, τα γεγονότα που

ζούμε θα ‘λεγα ότι είναι ψευδαισθήσεις

που η ύλη τα δημιουργεί μέσα απ’ την

ανθρώπινη φαντασία.

Έζησα μια τέτοια στιγμή.

Με την ανθρώπινη λογική, την βάφτισα

τραγική.

Είναι όμως πραγματικά έτσι; 

Ή ο Θεός, το σύμπαν όπως θέλετε

πέστε το για το δικό μας καλό επιτρέ-

πει να συμβεί; 

Έζησα στο παρελθόν τρεις ανεπανάλη-

πτες στιγμές του τέλους της ανθρώπι-

νης ζωής. 

Του πατέρα μου, της μάνας του άντρα

μου, της δικής μου μάνας και τώρα του

άντρα μου.

Όμως  δεν βίωσα τότε την πραγματική

έννοια του θανάτου. 

11-2-2012 ημερομηνία που ο Θεός, μου

επέτρεψε να ζήσω την τραγικότερη

στιγμή της ζωής μου βιώνοντας το θά-

νατο ενός ανθρώπου που ήταν το άλλο

μου μισό στα 51 χρόνια συμβίωσης.

Θα έχω στ’ αφτιά μου για πάντα τον

ήχο μιας δύσκολης αναπνοής ανακατε-

μένη με το ρόγχο του θανάτου που το

τελευταίο χρόνο βασάνιζε τον Σωτήρη

μου.

Βλέπετε η καρδιά είχε τον πρώτο λόγο

και τα νεφρά το ίδιο δεν αστειεύονται.

Το τσιγάρο εβδομήντα τόσα χρόνια

έκανε καλά την δουλειά του.

Ώρα 2 περίπου μεσημέρι.

Ανακοπή. Τα μέσα της επιστήμης τον

επαναφέρανε.

Ο επιθανάτιος ρόγχος πιο έντονος είχε

όμως απόλυτα τις αισθήσεις του. Χάι-

δευα το χέρι του ψηλά στο μπράτσο.

Ξαφνικά έκανε μια κίνηση σαν να ήθελε

να τον αγγίξω πιο χαμηλά κατέβασα

την παλάμη μου κοντά στη δική του και

τότε τα δάχτυλα του έσφιξαν τα δικά

μου κι έτσι έμειναν μέχρι που το με-

λανό χρώμα του θανάτου ανέβηκε

μέχρι τον καρπό του χεριού του.

Ήταν το τελευταίο κράτημα.

Ο ρόγχος έσβηνε σιγά σιγά και τα

μάτια του στεγνά πια, περίμεναν να τα

κλείσω. Τέλος….τέλος .

Τέλος = μια καινούργια αρχή.

Ποιος ξέρει;   

Αγγελική Τσεβά

Εικαστικός Καλλιτέχνης

Το τελευταίο κράτημα 
Για τον Σωτήρη Κωνσταντή

Αφιερωμένο και σε όσους έχασαν 

αγαπημένα τους πρόσωπα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νομίζετε ότι επειδή ίσως δεν

έχετε facebook δεν υπάρχουν

πληροφορίες για σας στο in-

ternet; Κάνετε λάθος. Οποι-

αδήποτε πληροφορία έχετε

αναζητήσει μέσω του διαδι-

κτύου έχει καταγραφεί και τα

ψηφιακά σας αποτυπώματά,

βρίσκονται εκτεθειμένα.

Κάθε φορά που κάνετε χρήση

κάποιας μηχανής αναζήτησης

στο διαδίκτυο, αυτή αυτόματα

συλλέγει κάποιες προσωπικές

σας πληροφορίες, όπως ημε-

ρομηνία και ώρα αναζήτησης,

ή την τοποθεσία του υπολογι-

στή από όπου πραγματοποιεί-

ται η αναζήτηση.

Μόλις επιλέξετε κάποιο από τα

αποτελέσματα που προσφέρει η

μηχανή αναζήτησης, οι πληρο-

φορίες αποστέλλονται άμεσα

στους διακομιστές (server) της

ιστοσελίδας, έτσι ώστε να γνω-

ρίζουν τι αναζητήσεις έχετε

πραγματοποιήσει. 

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για πιο στο-

χευμένες διαφημίσεις ενώ οι λέ-

ξεις, που εισάγει ο χρήστης σε

μια αναζήτηση καθώς και οι σε-

λίδες που επισκέπτεται, αποθη-

κεύονται προσωρινά στον

υπολογιστή του και μπορούν να

ανακτηθούν από οποιονδήποτε

έχει πρόσβαση στο σκληρό

δίσκο.

Για να καταλάβετε τι εννούμε με

όλα αυτά αρκεί να “μπείτε” στην

παρακάτω διεύθυνση που σας

δείχνει τι πληροφορίες αποστέ-

λει ο browser σας (δηλαδή το

firefox, safari, internet explorer)

στις ιστοσελίδες που επισκέπτε-

στε. (http://www.browserspy.dk)

Εμείς θα σας παρουσιάσουμε

ορισμένες μηχανές αναζήτη-

σης που μπορείτε να κάνετε

τις έρευνές σας, χωρίς να απο-

θηκεύονται τα βήματά σας ή

ακόμα και να χρησιμοποιούν-

ται για διαφημιστικούς λόγους. 

http://www.duckduckgo.com

«Τραβάει» τα αποτελέσματα

των αναζητήσεων από την

Google και το Bing της Mi-

crosoft και σας τα προσφέρει

χωρίς να παραβιάζει τα προ-

σωπικά σας δεδομένα. 

Επίσης, έχει τη δική του δι-

κτυακή μηχανή αναζήτησης

και ευρετήριο ιστοσελίδων.

http://www.ixquick.com

Στο IxQuick απονεμήθηκε η

πρώτη Ευρωπαϊκή διάκριση

περί ιδιωτικότητας. Η μηχανή

αναζήτησης IxQuick θα κατα-

γράψει την διεύθυνση ΙΡ σας,

καθώς και τα άλλα στοιχεία

αλλά όλα θα διαγραφούν

εντός 48 ωρών από τα αρχεία

καταγραφής.

http://www.yauba.com

Η μηχανή αναζήτησης Yauba

έχει την πιο σαφή πολιτική

προστασίας προσωπικών δε-

δομένων, χαρακτηριστικά ανα-

φέρουν: “Δεν κρατάμε καμία

προσωπική αναγνωρίσιμη πλη-

ροφορία.”

Η μηχανή αναζήτησης Yauba

έχει τρόπο για ανώνυμη περιή-

γηση στα αποτελέσματα ανα-

ζήτησης, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν

υπηρεσία proxy και να επιλέ-

ξετε κάποιο από τα αποτελέ-

σματα που σας προσφέρει

χωρίς να αποκαλυφθούν στοι-

χεία του υπολογιστή σας.

https://encrypted.google.com

Ακόμα και η google όμως, η πιο

δημοφιλής σελίδα αναζήτησης

παγκοσμίως, δίνει την δυνατό-

τητα της ασφαλούς αναζήτησης

στο internet με το πρωτόκολλο

SSL. Το πρωτόκολλο αυτό ειναι

η κρυπτογραφημένη λύση ανα-

ζήτησης μεταξύ του υπολογιστή

σας και της google... Με αυτόν

τον τρόπο η google σταματάει

να στέλνει στοιχεία και ο διαχει-

ριστής της ιστοσελίδας που επι-

σκέπτεστε, δεν θα γνωρίζει τι

όρους αναζήτησης που χρησιμο-

ποιήσατε για αν φτάσετε ως

αυτόν. 

Για να έχουμε μια πιο ασφαλή

περιήγηση λοιπόν στο internet

καλό θα ήτανε να κινούμαστε

σύμφωνα με κάποιους κανό-

νες. 

- Μη δέχεστε κανένα cookie

από τις μεγάλες μηχανές ανα-

ζήτησης 

- Μην συνδέεστε στο e-mail

σας πάνω στην μηχανή ανα-

ζήτησης όπου πραγματοποι-

είτε τακτικά αναζητήσεις.

- Μην χρησιμοποιείτε μόνο

μια μηχανή αναζήτησης.
πληροφορίες από το secnews.gr

Ψηφιακά αποτυπώματα σε κάθε μας αναζήτηση

Διαδραστικοί χάρτες

καθαρών παραλιών
Μερικές φορές μέσω των ανεκδότων διαφαί-

νεται η πραγματικότητα. 

Κι εμείς σαν λαός, έχουμε μάθει στα δύσκολα

να το ...διασκεδάζουμε. 

� Ένα λάθος

κόμμα μπορεί

να σου χαλά-

σει όλη τη

σ ύ ν τ α ξ η ,

έλεγε η δα-

σκάλα στο

σ χ ο λ ε ί ο .

Τώρα κατά-

λαβα!

� Για να τε-

λειώνουμε,

κάντε οικου-

μενική κυ-

βέρνηση με

ένα Γερμανό,

έναν Ιταλό,

έναν Ισπανό

κι έναν Πόντιο, έτσι κι αλλιώς ανέκδοτο έχουμε

γίνει. 

� Ο Γιώργος θα είναι ο μόνος πολιτικός που το

όνομά του θα δοθεί, αντί για οδό, σε αδιέξοδο...

1.400 ελληνικές παραλίες συνέδεσαν στους χάρτες

από τους οποίους θα μπορούν εύκολα οι πολίτες να

ενημερώνονται για την καθαρότητα των νερών τους. 

Ο χρήστης των διαδραστικών χαρτών έχει την δυνα-

τότητα να βλέπει τα αποτελέσματα των μικροβιολογι-

κών μετρήσεων αλλά και τις επιβαρύνσεις που

δέχεται μια συγκεκριμένη παραλία από τις δραστη-

ριότητες της παράκτιας περιοχής. (ΧΥΤΑ, βιομηχανι-

κές μονάδες κλπ).

Ενδιαφέρον έχει η αμφίδρομη σχέση της υπηρεσίας

αυτής με τους χρήστες, αφού εκτός από την πληρο-

φόρηση που παρέχει το ΥΠΕΚΑ προς τους πολίτες,

μπορούν και οι πολίτες να αναφέρουν στην Ειδική

Γραμματεία Υδάτων προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι ίδιοι στις ακτές.  

Για γέλια και 

για κλάματα 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Αξιότιμοι κύριοι,

Δεν θα ήθελα να εκλάβετε αυτά που σας καταγγέλω ως

αντιπολιτευτικά. Το αντίθετο, προσπαθώ να επικροτώ έργα

και πρωτοβουλίες. Μακάρι να βρίσκονται άνθρωποι να κά-

νουν έργο, αλλά όχι να χαλάνε το έργο άλλων.

Υπάρχει η...συνήθεια ο ένας Δήμαρχος να κόβει τα δέντρα

του προηγούμενου Δημάρχου, ο ένας παπάς τα δέντρα

του προηγούμενου παπά κ.ο.κ.

Λοιπόν, σας έφταιγαν οι καημένες οι πικροδάφνες στη λε-

ωφόρο Βασ. Παύλου που έκρυβαν τις ασχήμιες και τα παρ-

καρισμένα στον πεζόδρομο λογής - λογής αυτοκίνητα,

δήθεν για τους κλέφτες που δεν φοβούνται την άσφαλτο

της 3ης Σεπτεμβρίου[!]; Να κόψετε λοιπόν τα δέντρα και

τα δάση γύρω - γύρω γιατί πέφτουν τα φύλλα και... λερώ-

νουν, άσε που μπορεί να κρυφτούν... βιαστές.

Οι μονές (στα άνθη) πικροδάφνες είναι θάμνοι και δεν είναι

ευκάλυπτοι για να γίνουν δέντρα με γυμνό κορμό, ή θα

πληρώνετε συνέχεια να κόβουν τις πικροδάφνες;

Τώρα στο τρίγωνο της οδού Β. Παύλου και Ζεφύρου ήταν

φυτεμένες τριανταφυλλιές συνεχούς ανθοφορίας και

τριανταφυλλιές νάνοι, ήτοι και το καταχείμωνο οι καημέ-

νες είχαν άνθη. Αντί να τις περιποιηθείτε και να φυτέψετε,

αν θέλετε μεταξύ αυτών και εποχιακά άνθη (που ξηραίνο-

ται τον β’ μήνα), κάνατε το έγκλημα να τις ξεριζώσετε,

γιατί δεν πονάτε ούτε αυτές, ούτε τα χρήματα που έδω-

σαν γι’ αυτές οι φορολογούμενοι πολίτες της Βούλας.

Εμαθα ότι και η γεωπόνος του Δήμου είχε αντιρρήσεις,

αλλά ποιος την ακούει.

Επικροτώ τα έργα... βιτρίνας, αλλά επειδή κηπουρός εδώ

σημαίνει “αρπάζω ένα μεγάλο ψαλίδι και χραπ κόβω κάθε

φύλλο και κλαδάκι που βλέπω”, σας δηλώνω ότι θα κάνω

μήνυση κατά παντός υπευθύνου, όταν δω να κόψετε άλλο

δέντρο. Στους δρόμους βλέπουμε περισσότερα “κού-

τσουρα” παρά δέντρα με κλαδιά, γιατι όταν λέμε καθαρίζω

και κλαδεύω τα δεντρα, θεωρούμε ευκολότερο να τα κό-

ψουμε “στο σταυρό” παρα να σκύψουμε να σκάψουμε τη

ρίζα τους για να πάρουν δυναμη.

Σας παρακαλώ να μη μας απογοητεύσετε οι καινούργιοι.

Ελπίζουμε σε εσάς.

Με ειλικρίνεια 

Βούλα Λαμπροπούλου

Διδάκτωρ Βοτανολογίας

Υστερόγραφο: 

“Εμαθα ότι οι “φυσικές” πέργκολες που είχαν σχηματίσει

οι μουριές στο αναψυκτήριο της πλατείας, στη Βουλιαγ-

μένη έγιναν “βορά” κατά διαταγή κάποιου ανίδεου, που τον

ψηφίσαμε. Δεν πετσοκόβουν ετσι τις μουριές, αλλά τις κα-

θαρίζουν.Είμαι από τον Μωριά που φτιάχνουν πέργκολες

και κρεβατίνες που κοιμούνται επάνω νέοι και μεγαλύτεροι

τα καλοκαίρια. Σκεπάζουν αυλές και καφενεια όπου δρο-

σίζονται και ξεκουράζονται άνθρωποι και ζώα. Δεν κά-

νουμε τα δέντρα κούτσουρα. “Κούτσουρα” λέγαμε στο

σχολείο τους κακούς ή κουτούς μαθητές... Κουβέντα να

γίνεται και δεν κάνω παραλληλισμούς...

ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ

Με απόφαση του Τμήματος Πρασίνου και όχι του Δημοτικού

Συμβουλίου των 3Β έχουν κοπεί μέσα σε λίγους μήνες όλοι οι

θάμνοι στις πλατείες του Δήμου μας!

Πρωί πρωί στις 15 Φεβρουαρίου άκουσα το αλυσοπρίονο στην

πλατεία Άρεως και παρατήρησα οι υπάλληλοι του Δήμου να κό-

βουν τους θάμνους της πλατείας. Μαζευτήκαμε 5, 6 γείτονες

για να σταματήσουμε το κόψιμο γιατί αρχικά αρνήθηκαν οι

υπάλληλοι. Με φωνές και κάλεσμα της Αστυνομίας (που βέβαια

ποτέ δεν ήρθε) σταμάτησαν. Αφού μιλήσαμε στο κινητό με την

υπεύθυνη Ανέττα Ρούσσου, μου είπε ότι η απόφαση πάρθηκε

γιατί υπήρξαν απόπειρες κλεψιάς σε κάποια πλατεία, σε κά-

ποια πρασιά και θεωρήθηκε σώφρων από το Τμήμα Πρασίνου

να κοπούν όλοι οι θάμνοι όλων των πλατειών του Δήμου έτσι

ώστε να υπάρχουν ανοικτοί χώροι! Να υπάρχουν ανοικτοί χώροι

με μισοφαγωμένα γκαζόν και σκουπίδια είναι προτιμώτερο παρά

να κοσμεί τις πλατείες μας το πράσινο!

Η λογική του «πονάει δόντι, βγάλε δόντι» ή όπως εύστοχα πα-

ρατήρησε μια γειτόνισσα και φίλη «και τον γιό μου προσπάθησαν

να ληστέψουν στη στάση του λεωφορείου αλλά δεν θα καταρ-

γήσουμε τις στάσεις!» είναι παντελώς αστήριχτη και γελοία! 

Αν ήταν έτσι έπρεπε και οι Δήμαρχοι της Νέας Υόρκης να μπα-

ζώσουν το Σέντραλ Πάρκ γιατί εκεί και αν διαπράττονται λη-

στείες το βράδυ! Το κακό όμως έχει ήδη γίνει και αφού όλα

βαίνουν με την εκάστοτε μόδα, δηλαδή το κούρεμα, βάλθηκαν

και οι υπάλληλοι του Δήμου και όχι οι αποφάσεις των πολιτών

της πόλης μας να κουρέψουν τις πλατείες μας!!

Μπράβο τους! Χαίρομαι που αγαπούν το πράσινο και κάνουν τα

πάντα για να το αφαιρέσουν! Ειδικά σε μια τόσο όμορφη πε-

ριοχή όπως η δική μας. 

Και μάλιστα πρέπει να προσθέσω ότι ειδικά στη πλατεία Άρεως

είχαν έρθει ένα κυριακάτικο μεσημέρι πριν 7, 8 χρόνια σε αυτήν

τη πλατεία κάποιοι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής και πήγα

να δω τι κάνουν μια και το σπίτι μου είναι απέναντι. Κατέγραφαν

και μελετούσαν τα φυτά  προκειμένου να διεξάγουν μια εργα-

σία τους γιατί η πλατεία αυτή, όπως μου είπαν, θεωρείται από

τις πιο όμορφες της Αττικής διότι συγκεντρώνονται σε αυτήν

μια μεγάλη ποικιλία φυτών (δέντρων, θάμνων και λουλουδιών).

Έτσι όπως πάντα βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας….      

Γιατί πρέπει να καταστρέφουμε και όχι να εξωραϊζουμε; Παρα-

καλώ πολύ όλους τους πολίτες των 3Β να προστατέψουν τις

πλατείες τους όσες έχουν μείνει ανέπαφες! Να φυτέψουμε και

άλλα φυτά και όχι να τα κόβουμε!

Σας ευχαριστώ

Αντιγόνη Καμπέρου

Φιλόλογος, Συγγραφέας

Από την Δρ Βοτανολογίας Βούλα Λαμπροπούλου, λάβαμε την παρακάτω επι-
στολή που απευθύνει προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β και
μας κοινοποίησε.
Η επιστολή αναφέρεται στο κούρεμα του πράσινου μέχρι εδάφους, που έχουν
υποστεί τα δέντρα και οι θάμνοι, στη Βούλα. 
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η επιστολή της Φιλολόγου και συγγραφέως

Αντιγόνης Καμπέρου, με τίτλο “Φεύγει το πράσινο από τις πλατείες μας”, που
επίσης δημοσιεύουμε.
Είναι αλήθεια ότι είναι πολλοί οι κάτοικοι που μας έχουν τηλεφωνήσει για το ίδιο
θέμα· κάποιοι μάλιστα ιδιαίτερα οργισμένοι.  Η “φιλοσοφία” του Δήμου 3Β το
βλέπει αλλιώς “...να κρύβεται ο κάθε κακοποιός”. Ετσι κόβει μέχρι τη ρίζα θα-
μνώδη και πολλά δέντρα και μοιάζουν τα πάρκα καραφλά...

Αφανίζουν το πράσινο στα 3Β, γιατί ...κρύβει τους κλέφτες!!!

«Το λιγότερο που θα περίμενα από

κάποιον που δηλώνει ότι θέλει να

σώσει την Ελλάδα, θα ήταν τουλάχι-

στον να μην την επιβαρύνει με τις

πράξεις ή τις παραλείψεις του.»

Καλές οι θεωρίες. Πόσο δύσκολα

όμως είναι τα έργα, ακόμα και για τα

«μικρά», που όμως αυτά φανερώνουν

την πραγματική μας αξία.

Καλή και αξιέπαινη κάθε κίνηση ενη-

μέρωσης. Καλές οι θεωρίες και οι

αναλύσεις, αλλά η ρημάδα η πράξη

είναι το ζητούμενο.

Ξέρετε, πολλοί από μας έχουμε το

συνήθειο  να κρίνουμε μια προσπά-

θεια από τα «απλά» και τα «μικρά»,

μιας και δεν μπορούμε  να γνωρί-

ζουμε τα πραγματικά κίνητρα του κα-

θενός.

Έτσι λοιπόν, σήμερα ασχολούμαι με

τα πανό που ανήρτησε το ΕΠΑΜ πριν

από ένα μήνα  (μη νόμιμα, όπως κά-

νουν όλοι) και που διαφήμιζαν την

ομιλία του κ. Καζάκη στις 9/2/12, στο

δημαρχείο. Από τότε πέρασε κοντά

ένας μήνας, αλλά το πανό (στο γεφυ-

ράκι της Λ.Αναβύσσου), που το βλέπω

από τότε και κάθε μέρα πηγαίνοντας

στη δουλειά μου,  είναι ακόμα εκεί.

Τι περιμένετε συναγωνιστές του

ΕΠΑΜ; Να το ξηλώσει ο αέρας και να

«ανακυκλωθεί» στο γύρω βουκολικό

τοπίο ή να προκαλέσει αυτοκινητι-

στικό δυστύχημα;

Είναι που είναι παράνομη η ανάρτηση

αυτών των πανό, δεν υπάρχει τουλά-

χιστον η ευαισθησία, ειδικά από

όσους διακηρύσσουν ότι παλεύουν

για την Ελλάδα, να τα μαζεύουν, αμέ-

σως μόλις πραγματοποιηθεί η εκδή-

λωση που διαφημίζουν; Το περιβάλ-

λον στο οποίο ζούμε, δεν είναι και

αυτό η Ελλάδα μας;

Προσωπικά από τα «μικρά» κρίνω και

τα «μεγάλα».

Λάθος; Ίσως!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΥΓ: Να μην αναφερθώ στα μικρότερα

πανό του ΕΠΑΜ, με τα οποία έχουν

κατακλυστεί οι κολόνες και τα οποία

άρχισαν να διαλύονται από τους δυ-

νατούς αέρηδες. Τι θα απογίνουν και

αυτά, σύντροφοι;

Το λιγότερο που θα περίμενα από κά-

ποιον που δηλώνει ότι θέλει να σώσει

την Ελλάδα, θα ήταν τουλάχιστον να

μην την επιβαρύνει με τις πράξεις ή

τις παραλείψεις του.

ΕΠΑΜ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Η θεωρία και η πράξη

Από αναγνώστη, που δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομά του, λάβαμε επιστολή, στην οποία κάνει μία σωστή, θα λέ-
γαμε, παρατήρηση. Και δυστυχώς είναι κάτι που συνηθίζεται. Ολοι γεμίζουν τον τόπο αφίσες και πανό, αλλά κανείς δεν
θυμάται ότι αυτά πρέπει να αφαιρεθούν...
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Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας οι ενεργοί καθηγητές του

σχολείου υποδέχθηκαν τους συνταξιούχους συναδέλφους τους! 

Οι «καλεσμένοι» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανό πρόγραμμα

από τους ίδιους τους μαθητές, με το μουσικό συγκρότημα των Περιβαλλοντικών

Προγραμμάτων του σχολείου. 

Ευχάριστη ατμόσφαιρα, παιδιά, κιμωλίες, θύμησες και πλούσιο γεύμα με εδέ-

σματα που είχαν ετοιμάσει οι καθηγήτριες του σχολείου, έδεσαν την ατμόσφαιρα

και έγινε μια ζεστή παρέα.

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί θυμήθηκαν τα παλιά, αντάλλαξαν αναμνήσεις, εμ-

πειρίες και σκέψεις με συναδέλφους που είχαν καιρό να δουν.

Στην εκδήλωση παρα-

βρέθηκαν οι πρώην Δι-

ευθυντές του 1ου

Γυμνασίου Βούλας Αι-

κατερίνη  Ζερβοπού-

λου, Χρυσούλα

Μπουρίκου και Βασίλης

Ψαλλιδάς, οι πρώην

Υποδιευθύντριες του

σχολείου Ειρήνη Βουλ-

γαράκη και Αγγελική

Στρατηγάκη, καθώς και

οι εκπαιδευτικοί Αντιγόνη Ρίζου, Μιχάλης Ρουμελιώτης, κ. Λίνα Καραχρήστου και

κ. Πέτρος Καφούρης.

Παιδιά, κιμωλίες, θύμησες στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα;

Η ανακουφιστική φροντίδα περιλαμβάνει

την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και της

ψυχολογικής και κοινωνικής επιβάρυνσης

που προκαλεί μια απειλητική για τη ζωή

νόσος, όπως π.χ. ο καρκίνος. Δεν αντικαθι-

στά τη θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής,

αλλά παρέχεται ταυτόχρονα με αυτήν. Στό-

χος της είναι να προλαμβάνει και να ανα-

κουφίζει συμπτώματα όπως ο πόνος, η

ναυτία, η κόπωση, η δύσπνοια, η αϋπνία

κλπ. Ακόμα, προσφέρει ψυχολογική, κοινω-

νική και πνευματική υποστήριξη στον πά-

σχοντα και την οικογένεια του. Για την

καθολική αντιμετώπιση των αναγκών αυτών

απαιτείται η συνεργασία ομάδας λειτουρ-

γών υγείας αποτελούμενης από ιατρούς,

νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυ-

σικοθεραπευτές, ψυχολόγους, ιερείς κλπ.

Η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας «ΓΑ-

ΛΙΛΑΙΑ» ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής. Παρέχουν

ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σε ασθε-

νείς με καρκίνο που διαμένουν στην πε-

ριοχή των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής

(Παλλήνη, Κάντζα, Γέρακα, Ανθούσα,

Γλυκά Νερά, Παιανία, Σπάτα, Πικέρμι, Ρα-

φήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Κα-

λύβια, Ανάβυσσο, Λαύριο κ.ά). 

Οι υπηρεσίες στο σπίτι παρέχονται από την

ομάδα των λειτουργών υγείας δωρεάν σε

πρωινό ωράριο τις εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα λειτουργεί, μία φορά την εβδο-

μάδα σε αυτή τη φάση, το Κέντρο Ημερή-

σιας Δημιουργικής Απασχόλησης στην

έδρα της Μονάδας στα Σπάτα.

Η ομάδα πλαισιώνεται από εξήντα εξειδι-

κευμένους εθελοντές, οι δράσεις των

οποίων περιλαμβάνουν διεκπεραίωση διαδι-

κασιών (συνταγογραφήσεις, εργαστηρια-

κές εξετάσεις), μεταφορές και συντροφιά

ασθενών, διοργάνωση εκδηλώσεων, λει-

τουργία του Κέντρου Ημερήσιας Δημιουρ-

γικής Απασχόλησης κλπ.  

Το πρόγραμμα προσφέρει ιατρικές και νο-

σηλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική και

πνευματική υποστήριξη και κοινωνική φρον-

τίδα. Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται η

αντιμετώπιση συμπτωμάτων, η περιποίηση

τραυμάτων, η εκπαίδευση ασθενών και συγ-

γενών στην αυτοφροντίδα. 

Εκτός από το κλινικό έργο στις δραστηριό-

τητες της Μονάδας συμπεριλαμβάνεται η

διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών

μαθημάτων καθώς και ερευνητικό έργο. 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
Βοήθεια αντιμετώπισης σε πάσχοντες 

από απειλητική νόσο για τη ζωή
Σε συνέντευξη Τύπου που προκάλεσε η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γα-

λιλαία” στα Σπάτα, Τετάρτη 14 Μαρτίου, νομίζω ότι γίναμε “διάκονοι” ενός μεγά-

λου έργου, που προσφέρεται απλόχερα σε ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη

ανάγκη μιας ανακουφιστικής συμπαράστασης στο “δικό τους σταυρό” που κου-

βαλάνε, χτυπημένοι από τη “σκληρή” νόσο του καρκίνου.

Η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας “Γαλιλαία” είναι δημιουργία της Μητρόπο-

λης Μεσογαίας.

Είναι σπουδαίο να νιώθει κανείς ότι έχει μια πόρτα να χτυπήσει μια δύσκολη

στιγμή. Και γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο σήμερα, που η υγεία, καθηλώνεται με τις

μειώσεις των κονδυλίων και ο πολίτης εξαθλιώνεται.
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Ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών

αδειών, που εγινε νόμος του κράτους

(Ν.4030/2012) και ισχύει από την 1η Μαρ-

τίου 2012,  προβλέπει ο μηχανικός να πη-

γαίνει στον δήμο – στην Υπηρεσία Δόμησης

– και να καταθέτει δύο χαρτιά: το τοπογρα-

φικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης. 

Μέσα σε τρεις ημέρες θα παίρνει την

απάντηση αν μπορεί να χτίσει – με την

έγκριση δόμησης. Αφού δοθεί η εν λόγω

έγκριση – και όταν κατατεθούν όλα τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά – εγκρίνεται μέσα

σε πέντε ημέρες η άδεια δόμησης με ευ-

θύνη του μηχανικού. 

Οπως επισημαίνουν από το ΥΠΕΚΑ, ο

δήμος σε αυτό το στάδιο δεν έχει καμία ευ-

θύνη. Η ευθύνη ανήκει στον μηχανικό και

στον ιδιοκτήτη, ενώ η επίβλεψη γίνεται από

την Περιφέρεια. Αν διαπιστωθεί παρανο-

μία, τότε ο μηχανικός χάνει την άδεια

άσκησης επαγγέλματος.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ*. Ο νόμος προβλέπει

την ίδρυση Σώματος Ελεγκτών Δόμησης. Την

αρμοδιότητα  ελέγχου  όλων  των  κατα-

σκευών, νόμιμων  και  αυθαίρετων, υποτί-

θεται  τις  έχει  το  νέο  σώμα “Ελεγκτές

Διοίκησης”.  Αυτό  προβλέπεται  στα  άρθρα

11  και  15  του  Ν.4030/2012 και γίνεται

έλεγχος μετά από επώνυμη καταγγελία.

Οσες καταγγελίες εχουν υποβληθεί  μέχρι

και την 29.02.2012, οι Υπηρεσίες Δόμησης

για τις περιπτώσεις αυτές θα προβούν σε

όλες τις από πλευράς τους απαιτούμενες

ενέργειες με βάση τις διαδικασίες που

ίσχυαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Οπως επισημαίνεται στο κείμενο, «ο ελεγ-
κτής θα ορίζεται με ηλεκτρονική κλήρωση
και θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Ει-
δικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης
και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ».
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τουλάχιστον

σε ένα από τα στάδια οικοδομής, θεμε-

λίωση - ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού

και περαίωση οικοδομής, ανάλογα με το

μέγεθος και το είδος της. Μετά την αυτο-

ψία θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου

Κατασκευής, το οποίο θα είναι απαραίτητο

για τη σύνδεση του οικοδομήματος με τα

δίκτυα κοινής ωφελείας. Στόχος του

ΥΠΕΚΑ είναι όλη η διαδικασία να γίνεται

μόνο ηλεκτρονικά.  

* Σημειωτέον ότι οι Ελεγκτές Δόμησης δεν

έχουν  επιλεγεί  ακόμη,  αφού  οι  σχετικές  αι-

τήσεις  των  ενδιαφερομένων  είχαν καταληκτική

ημερομηνία έως προχθες την  12η  Μαρτίου.

Σε Συμβούλια Πολεοδομικών

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

θα γίνονται οι καταγγελίες 

για τα αυθαίρετα 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. Οι καταγγελίες για αυθαίρετη

δόμηση δεν θα γίνονται πλέον στις Πολεο-

δομίες, αλλά στα Συμβούλια Πολεοδομικών

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπου θα προ-

ΐσταται νομικός σύμβουλος του κράτους. Τα

Συμβούλια θα λειτουργούν ανά Περιφερει-

ακή Ενότητα. 

Σ.Σ.: Τριάντα χρόνια πριν, ο οραματιστής

Τρίτσης, θα τα καταργούσε τα αυθαίρετα,

μετά την τελευταία δική του νομιμοποίηση.

Αλλά τουναντίον, ούτε η αυθαίρετη δόμηση

καταπολεμήθηκε ούτε η οικιστική ασχήμια

εξέλειπε· μάλλον διογκώθηκε θα λέγαμε. 

Με το ν/σ αναλαμβάνει το κράτος την ευ-

θύνη και οι μηχανικοί τη δική τους ευθύνη.

Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό

έργο. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δημιουρ-

γία «Ταυτότητας Κτιρίων» με ηλεκτρονικό

αρχείο και μητρώο με όλα τα στοιχεία του

κτιρίου που θα συνδέεται με τους δήμους,

το Κτηματολόγιο και την Ελληνική Στατι-

στική Αρχή. 

Στόχος τού υπουργείου Περιβάλλοντος

είναι έως τις  31 Δεκεμβρίου 2019 όλα τα

νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της

πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης

με συστήματα παροχής ενέργειας που θα

βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-

γειας. 

Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο

νέος πράσινος ΓΟΚ που ετοιμάζεται από το

ΥΠΕΚΑ, αφού με βάση τα όσα θα προβλέ-

πονται δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον

συντελεστή δόμησης οι χώροι στα κτίρια

που απαιτούνται για τον βιοκλιματικό σχε-

διασμό (με παροχή κινήτρων τα οποία

ακόμη δεν έχουν εξειδικευτεί). Το τελικό

κείμενο αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το

τέλος του μήνα στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Χρήσεις γης στη

Λεωφ. Βουλιαγμένης

Το πρόβλημα των χρήσεων γης στη Βούλα,

έχει επανέλθει, ιδιαίτερα τώρα με τις νομι-

μοποιήσεις αυθαιρέτων και τους νέους νό-

μους δόμησης.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης το έθεσε προ ημε-

ρησίας (15/3) στο Δ.Σ. των 3Β και δέχθηκε

απάντηση από την Αντιδήμαρχο Ηλέκτρα

Τσιριγώτη: ότι με το νομο 4014  έχουν ανοί-

ξει οι ασκοί του Αιόλου.

Τα υφιστάμενα κτίρια στη Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης, που έχουν χτιστεί μεταξύ 2004 και

2007 θα είναι νομιμοποιημένα και θα αναγ-

κασθούμε να τους δώσουμε χρήσεις, όχι

γιατί το θέλουμε και είναι πολιτική βού-

ληση, αλλά γιατί το επιβάλλει ο νόμος.

Ο Γ. Σκουμπούρης επανήλθε στο θέμα την

επομένη ημέρα 15/4 και ζήτησε το συγκε-

κριμένο άρθρο του νόμου. Η Ηλ. Τσιριγώτη

ονόμασε «Κολυμπήθρα του Σιλωάμ» το

νόμο και απάντησε:  ο νόμος 4014 έχει

τρεις φορές τροποποιηθεί. Βάζουν και βγά-

ζουν ότι θέλουν. Επιφυλαχθηκε να του

δώσει το συγκεκριμένο άρθρο και τόνισε

ότι: Πλεόν δεν περνάει ο φάκελος απο Πο-

λεοδομία και Δήμο. Γίνεται με ευθύνη του

μηχανικού ο οποίος έχει ποινικές ευθύνες.

Εμείς απλά παραλαμβάνουμε το φάκελο και

είμαστε υποχρεωμένοι να τον παραλά-

βουμε.

Αννα Μπουζιάνη

Μίσθωση του αιγιαλού στην Ανάβυσσο 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την εκμίσθωση τριών τμημάτων αιγιαλού στην Ανά-

βυσσο του Δήμου Σαρωνικού, για την καλοκαιρινή περιόδο, των ετών 2012 και

2013 προκηρύσσει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ).

Ο διαγωνισμός αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης με αντικείμενο την ανά-

πτυξη ομπρελοκαθισμάτων και δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετήσουν τους

λουόμενους και την αναψυχή κοινού (εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,

αναψυκτήριο κ.α.).

Η ΕΤΑΔ εκτιμά ότι η ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων

θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα ενισχύσει την τοπική οικονο-

μία, χωρίς να εμποδίσει την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων.

Ολες οι κατασκευές, σημειώνει, θα είναι υποχρεωτικά μη μόνιμου χαρακτήρα.

Το σχετικό τεύχος προκήρυξης θα διατίθεται από τον δικτυακό τόπο της ΕΤΑΔ

έως και τις 9 Απριλίου και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου

2012.

Διαμόρφωση της Ζακύνθου στο

Πανόραμα Βούλας

Με την ευκαιρία της αναφοράς από το Γιάννη Νιτερόπουλο, για τα επικίνδυνα σημεία

της οδού Ζακύνθου στο Πανόραμα, ο δημαρχεύων Σπ. Πανάς στη συνεδρίαση της 14/3,

ενημέρωσε ότι έχουν μελετήσει το πρόβλημα της Ζακύνθου, που είναι μία μεγάλη λεω-

φόρος μέσα στην οικιστικό ιστό και “προκαλεί” τους οδηγούς σε ταχύτητες. Γι’ αυτό σκέ-

πτονται να δημιουργήσουν δύο κυκλικές πορείες. Μία στη διασταύρωση Ζακύνθου και

Υμηττού και την άλλη στη διασταύρωση Ζακύνθου και Πειραιώς.

Υπηρεσία Δόμησης αντί Πολεοδομίας
νέος νόμος για δόμηση και ρύθμιση αυθαιρέτων
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Είδα και άκουσα στο βραδινό δελτίο της

ΝΕΤ τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Καψή

να προσπαθεί να εξομοιώσει τους τραμ-

πούκους του παρακράτους της Δεξιάς που

δολοφόνησαν τον Λαμπράκη με τα σημε-

ρινά θύματα της αντεθνικής, αντικοινωνι-

κής και αντιλαϊκής πολιτικής της ξένης

Τρόικα και της ντόπιας Κυβέρνησης που

προσπαθούν να διαδηλώσουν την αγανά-

κτησή τους.

Ώστε οι κύριοι Παπαδήμος, Παπανδρέου,

Σαμαράς, Βενιζέλος, Νταλάρας και Παπου-

τσής είναι οι σημερινοί Μπελογιάννης, Σα-

ράφης, Λαμπράκης και Πέτρουλας και όλο

αυτό το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι δεκά-

δες χιλιάδες που έχασαν τις δουλειές τους

κι άλλοι τόσοι που θα είναι από δω και στο

εξής αναγκασμένοι να ζουν με 200 ως 500

Ευρώ το μήνα, οι νέοι επιστήμονες που

αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, οι κατα-

στηματάρχες και οι υπάλληλοι των κλει-

σμένων μαγαζιών και οι ιδιοκτήτες και

εργαζόμενοι των 4.500 επιχειρήσεων που

έβαλαν λουκέτο, όλοι αυτοί που η πολιτική

σας, κ. Καψή, τους οδήγησε στο τελευταίο

σκαλί του πόνου, της απελπισίας, της από-

γνωσης και της οργής είναι οι σημερινοί

τραμπούκοι ενός αόρατου παρακράτους,

απλώς αντί να κρατούν μαχαίρια, πιστόλια

και σιδηρολοστούς χρησιμοποιούν τα …

θανατηφόρα γιαούρτια για να εξοντώσουν

τους σύγχρονους εθνικούς ήρωες Πρωθυ-

πουργούς, Υπουργούς και διακεκριμένους

οπαδούς μιας ουσιαστικά και τυπικά παρά-

νομης κυβερνητικής εξουσίας που έχει κα-

ταντήσει προ πολλού άβουλο

όργανο-μαριονέτα στα χέρια των κυρίων

Μέρκελ, Σόιμπλε, Τόμσεν και Ράιχεμπαχ.

Μας είπατε, κ. Καψή, ότι ο κ. Νταλάρας

συμβολίζει σήμερα τη Δημοκρατία κι έτσι

καταλάβαμε το κρυφό νόημα αυτών των

περίφημων συναυλιών που τόσο υπερβο-

λικά προβάλλονται από τα ΜΜΕ που ελέγ-

χετε, στις οποίες ένας προβεβλημένος και

αγαπητός από το πλατύ κοινό τραγουδι-

στής προσπαθεί να αναδειχθεί σε θύμα στο

βωμό της Δημοκρατίας που απειλείται από

όλους εμάς τους «απ’ έξω», που με τόση

αφέλεια προσπαθείτε να μας κάνετε με το

ζόρι «παρακρατικούς». Ξεχνώντας ότι πριν

λίγες μέρες εσείς οι … «δημοκράτες» δεν

διστάσατε να εκσφενδονίσετε όχι αυγου-

λάκια και γιαούρτια αλλά βόμβες δακρυγό-

νων με στόχο τα κεφάλια μας και να μας

ψεκάσετε με χημικά που αποδεδειγμένα ια-

τρικά καταστρέφουν ένα από τα πιο ζωτικά

όργανα του ανθρώπου, τους βρόγχους. Στα

κεφάλια διαδηλωτών που δεν έκαναν τί-

ποτα άλλο πέραν του να φωνάζουν συνθή-

ματα.

Θα έπρεπε να σας είχαμε κάνει (σε όλη την

Κυβέρνηση) μήνυση για απόπειρα δολοφο-

νίας, όμως προσωπικά δεν καταδέχομαι να

έχω καμμιά σχέση μαζί σας, ούτε του κα-

τηγόρου. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εγώ έμαθα

να πιστεύω και να υπερασπίζομαι ακόμα και

με τη ζωή μου την Εθνική μας Ανεξαρτησία,

που εσείς την πουλήσατε στους ξένους για

μια χούφτα αργύρια.

Αλήθεια, με τι πρόσωπα θα πάτε να τιμή-

σετε τους ήρωες του ‘ 21 που θυσιάστηκαν

για την Εθνική μας Ανεξαρτησία, όταν

έχετε παραδώσει -γεγονός πρωτοφανές

στην ιστορία μας- αυτή την Ανεξαρτησία

στους ξένους, βάζοντας οικειοθελώς τον

ελληνικό λαό κάτω από τον ζυγό των ανε-

λέητων ξένων τοκογλύφων; ΟΧΙ !  Η 25η

Μαρτίου δεν ανήκει σε σας! Δεν έχετε το

δικαίωμα να μολύνετε με την παρουσία σας

τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για

την Τιμή της Πατρίδας που εσείς ποδοπα-

τήσατε. Η 25η Μαρτίου ανήκει στον Ελλη-

νικό Λαό. Σε κείνους που ακόμα και σήμερα

αγωνίζονται για την Ανεξαρτησία της

Χώρας, τα δικαιώματα των εργαζομένων

και την πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις

του Λαού μας,. Του Ελληνικού Λαού που

είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,

φτάνει να μπορέσει να απαλλαγεί από τις

δαγκάνες των νέο-Ναζί της Ευρώπης, οι

οποίοι με τη συνεργασία ανθρώπων μει-

ωμένης εθνικής ευθύνης τον έχουν δέσει

σήμερα χειροπόδαρα προσπαθώντας να

τον αχρηστεύσουν.

Αλλά αυτό δεν θα το πετύχουν!

Μίκης Θεοδωράκης

ΠΕΡΙ «ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ», «ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η  Τιμή των Ηρώων
Τιμή προς τους ήρωες είναι η εύφημος μνεία που τους αποδίδουμε για τις

πράξεις τους και κυρίως για την αυτοθυσία τους χάρη της ευημερίας της

πατρίδας και της υπεράσπισης των ιερών και οσίων του έθνους μας. Αγω-

νίστηκαν και πολλοί θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία της πατρίδας, την

ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα, σε έναν κόσμο αλλοί-

ωσης των εννοιών των πράξεων και των λέξεων φθάσαμε δυστυχώς να

αναρωτιόμαστε όχι για το ποιός είναι άξιος συνεχιστής του παραδείγ-

ματος, που οι ήρωες δίδαξαν με τις πράξεις τους, αλλά ποιος είναι άξιος

να τους αποδώσει τις τιμές που τους ανήκουν.

Ας θυμηθούμε για λίγο τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού  που τα

δανειζόμαστε από  το Ευαγγέλιο. «Δεν είναι άξιός μου αυτός που με

αποκαλεί κύριε - κύριε  αλλά αυτός που εκτελεί το θέλημα του Πατέρα

που με απέστειλε». Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Τους ήρωες δεν τους τιμά

αυτός που, λόγω της θεσμικής του θέσης, στέκεται προσοχή στην εξέ-

δρα των επισήμων στις εθνικές  επετείους, αλλά αυτός που με την εξου-

σία που του δίνει η θεσμική του θέση υπερασπίζεται  την ανεξαρτησία

της πατρίδας, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Οι σημερινοί «άρχοντες» είτε ως ηθικοί αυτουργοί και δράστες, είτε ως

φυσικοί ή ιδεολογικοί διάδοχοι τους, έχουν φέρει τη χώρα στο γκρεμό

και μέσα στον πανικό τους θυσιάζουν την ανεξαρτησία της πατρίδας, την

ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντί λοιπόν να εντρέπονται στη

μνήμη των ηρώων έχουν το θράσος να παριστάνουν εαυτούς ως εθνο-

σωτήρες και να υποκρίνονται ότι τάχα απονέμουν τιμές στους ήρωες,

καπηλευόμενοι τη θεσμική τους θέση, που την υπέκλεψαν ψευδόμενοι

έναντι του λαού. Τον απειλούν μάλιστα ότι εάν δεν τους αναγνωρίσει το

ρόλο τους στο θέατρο του παραλόγου, που τολμούν να τον αποκαλούν

θεσμικό, θα τον εκδικηθούν και θα τον τιμωρήσουν επιστρατεύοντας τα

σώματα ασφαλείας, εάν τολμήσει να τους αποδοκιμάσει.

Ο κόμπος έφθασε στο κτένι,  φτάνει πια ο εμπαιγμός, φτάνει πια η υπο-

κρισία, φτάνει  πια η προσβολή της εθνικής μας μνήμης. Ας μάθουν όλοι

ότι, οι εθνικές μας επέτειοι δεν είναι ευκαιρίες έκφρασης της υπο-

κουλτούρας μας, αλλά σημεία αναφοράς και επαναπροσανατολισμού

της πορείας μας. 

Ελληνίδες, Έλληνες αντισταθείτε, η Ελλάδα  προδίδεται, η επανάσταση

του 1821 δεν έχει τελειώσει ακόμη. 

Ηλίας Σταμπολιάδης

Παραμονές της 25ης Μαρτίου 2012

Ο Δήμος Κρωπίας, με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, με-

τέχει στο κίνημα ενάντια στην

ακρίβεια με τη διανομή  φθη-

νών ελληνικών  προϊόντων σε

συνεργασία με παραγωγούς

απ’ όλη τη χώρα. 

Σύμβουλοι και μόνιμοι συνεργά-

τες του Δήμου σε αυτή την προ-

σπάθεια είναι οι τοπικοί

παραγωγοί του Κορωπίου, οι

σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί της

ευρύτερης περιοχής των Μεσο-

γείων και κάθε Ελληνας παρα-

γωγός που διαθέτει στο Κορωπί

αγροτικά προϊόντα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κρω-

πίας διοργανώνει πρόγραμμα

διανομής φθηνών αγροτικών

προϊόντων, το Σάββατο 31

Μαρτίου, ώρες 09:00 έως 14:00

στην είσοδο του  κλειστού Δη-

μοτικού Γυμναστηρίου « Γ.Σ Πα-

πασιδέρης». 

Mε ευθύνη των παραγωγών θα

διανεμηθούν τα παρακάτω

προϊόντα: 

Με τη συμπλήρωση εντύπου

στο Ισόγειο του Δημαρχείου

Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντίνου

47, καθημερινά από 09:00 –

14:00) καθώς και στους πολυ-

χώρους του Δήμου Κρωπίας,

στην Αγία Μαρίνα (Λ. Αγ. Μαρί-

νας 109, παράρτημα ΚΑΠΗ)  

και στο Κίτσι ( Παπαγιαννοπού-

λου 256, παράρτημα ΚΑΠΗ).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΘΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Αγορά προϊόντων σε συνεργασία με παραγωγούς στις 31 Μαρτίου

Προϊόν Τιμή Ποσότητα 
――――――――――――――――――――――――――――――――

Πατάτα 0.30 ευρώ το κιλό 

(Νευροκοπίου) (9 €/ 30 κιλά) σε συσκευασία 30 κιλών

Ελαιόλαδο 2,90 ευρώ το λίτρο

(έξτρα παρθένο) (14,50€/5λτ) σε συσκευασία 5 λίτρων

Φασόλια μέτρια 3 ευρώ το κιλό

(Φλωρίνης-Πρεσπών) (6 €/2κιλά) σε συσκευασία 2 κιλών

Φασόλια γίγαντες 3 ευρώ το κιλό

(Φλωρίνης-Πρεσπών) (6 €/2κιλά) σε συσκευασία 2 κιλών

Φακές 2 ευρώ το κιλό

(Φλωρίνης–Πρεσπών) (4€/2 κιλά) σε συσκευασία 2 κιλών

Για την πώληση των προϊόντων υπεύθυνοι είναι οι παραγωγοί,

οι οποίοι θα εκδίδουν αποδείξεις  

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν παραγγελίες έως και Πέμπτη 22

Μαρτίου, με τους εξής τρόπους: 

Ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση  αίτησης  που θα  είναι αναρτη-

μένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κρωπίας www.koropi.gr καθώς

και  στο www.e-koropi.gr
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Ολοκληρώθηκε το Σαββα-

τοκύριακο 10 & 11 Μαρτίου

η διανομή των πρώτων πα-

ραγγελιών πατάτας,

ύστερα από την πρωτοβου-

λία του Δήμου Παλλήνης

σε συνεργασία με τους πα-

τατοπαραγωγούς του Νευ-

ροκοπίου, δίνοντας τη

δυνατότητα   στους κατοί-

κους να προμηθευτούν πα-

τάτες προς 0,28 € το κιλό.

Πρόκειται για μια πραγμα-

τικά σημαντική παρέμβαση

του Δήμου Παλλήνης στο

καταναλωτικό κίνημα.

Με πολύ καλή οργάνωση

από πλευράς του Δήμου,

και σεβασμό στο Δημότη, η

διαδικασία έγινε χωρίς

καμία ταλαιπωρία, αφού

περνούσαν με το Ι.Χ. τους

οι δημότες και έπαιρναν

ό,τι είχαν παραγγείλει.

Ο Δήμος Παλλήνης δηλώ-

νει ότι θα συνεχίσει την

προσπάθειά του στις δύ-

σκολες αυτές συνθήκες

που περνάμε όλοι, να είναι

κοντά στους κατοίκους,

μέσα από ανάλογες πρω-

τοβουλίες που πρόκειται

να πάρει στο άμεσο μέλ-

λον. 

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη

14 Μαρτίου ο Βρεφονηπια-

κός Σταθμός του Δήμου

Παλλήνης στην Ανθούσα,

που λειτουργεί από το Δε-

κέμβριο. 

Χαρακτηρίζεται από τους

άρτια διαμορφωμένους,

λειτουργικά και αισθητικά

χώρους του, καθώς και για

τον σύγχρονο εξοπλισμό

του, κάνοντας την παρα-

μονή των 70 παιδιών σε

αυτόν, ευχάριστη και δημι-

ουργική.

Καλύπτει πλήρως τις ανάγ-

κες της Δημοτικής Ενότη-

τας Ανθούσας και σε

ικανοποιητικό βαθμό τις

ανάγκες των Δημοτικών

Ενοτήτων Παλλήνης και Γέ-

ρακα. Στελεχώνεται από

άρτια εκπαιδευμένο προσω-

πικό δίνοντας στους γονείς

τη σιγουριά ότι αφήνουν τα

παιδιά τους σε πολύ καλά

και ασφαλή χέρια.

Η στήριξη της οικογένειας

αποτελεί ύψιστη προτεραι-

ότητα για το Δήμο Παλλή-

νης, τονίζει ο Δήμαρχος Αθ.

Ζούτσος και ενημερώνει ότι

προχωράει στην  κατασκευή

δύο ακόμη Βρεφονηπιακών

Σταθμών, στον Άγιο Νικό-

λαο Κάντζας της Δημοτικής

Ενότητας Παλλήνης και επί

των οδών Κέας & Ανάφης

της Δημοτικής Ενότητας Γέ-

ρακα. 

Επίσης είναι στη φάση έν-

ταξης στο ΕΣΠΑ ένας τρί-

τος Βρεφονηπιακός

Σταθμός επί της οδού Κυ-

κλαμίνων της Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα. Τα παρα-

πάνω σε συνδυασμό με την

χρηματοδότηση ύψους

2.000.000 που εξασφάλισε

ο Δήμος Παλλήνης από το

ΕΣΠΑ μέσω του προγράμ-

ματος «Εναρμόνιση Επαγ-

γελματικής και

Οικογενειακής Ζωής» για

τη φιλοξενία παιδιών ασθε-

νέστερων οικογενειών.

Σ.Σ.: Εμείς θα του δώσουμε
συγχαρητήρια, γιατί σε άλλους
Δήμους (παράδειγμα Βούλα),
έχουν δύο χρόνια έναν ολοκαί-
νουργιο σταθμό σφραγισμένο
γιατί δεν μπορούν να τον λει-
τουργήσουν λόγω έλλειψης
προσωπικού!

Θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε ο χαμός της Δόμνας Σα-

μίου, της μεγάλης ερευνήτριας και ερμηνεύτριας του δη-

μοτικού και παραδοσιακού μας τραγουδιού. 

Η απώλεια της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για τα Καλύβια.

Ο πρώην Δήμος Καλυβίων είχε τη χαρά και την ξεχωριστή

τιμή να συνεργαστεί για αρκετά χρόνια μαζί της, καθώς το

Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων είχε συμμετάσχει δύο

φορές σε μεγάλες μουσικές παραστάσεις που είχε διορ-

γανώσει η ίδια στο Ηρώδειο και συγκεκριμένα στις παρα-

στάσεις «Περνά περνά η μέλισσα» (2000) και «Της Φύσης
και του Έρωτα» (2005), όπου με την πολύτιμη βοήθεια και

καθοδήγησή της παρουσίασε μουσικές παραδόσεις και σκη-

νές από τα Μεσόγεια. 

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η εκδήλωση με τίτλο «Ακο-
λουθώντας τα χνάρια της Δόμνας Σαμίου», που διοργά-

νωσε το 2003 προς τιμήν της  αξεπέραστης κυρίας της

ελληνικής μας παράδοσης, ο πρώην Δήμος Καλυβίων, μετά

από πρωτοβουλία του Τμήματος Ελληνικών Χορών και σε

συνεργασία με την Παραδοσιακή και Βυζαντινή Χορωδία,

τις θεατρικές ομάδες, τους μαθητές και τους φορείς του

δήμου, παρουσιάζοντας τη ζωή και το έργο της και αναγο-

ρεύοντάς την επίτιμη δημότισσα Καλυβίων. 

Μικροί και μεγάλοι χορευτές από τα Καλύβια και πλήθος

κόσμου υποδέχτηκαν τη μεγάλη Ελληνίδα με τα τραγούδια

και τις μουσικές που η ίδια με την αξεπέραστη επιμονή της

κατάφερε να διασώσει μέχρι και σήμερα και να διαδίδονται

από γενιά σε γενιά.

Η ίδια τότε είχε δηλώσει ότι αυτό που συνάντησε στα Κα-

λύβια ήταν μεγάλη έκπληξη για εκείνη και ότι ποτέ πριν δεν

της είχε τύχει μια ολόκληρη κοινωνία να αναγνωρίζει ομό-

θυμα το έργο της. Ήταν τόσο προσφιλής, τόσο αληθινή και

γλυκιά η Δόμνα εκείνο το βράδυ του Ιούνη στον αυλόγυρο

του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, που ο κόσμος χειρο-

κροτούσε συνέχεια και παρασύρθηκε σε ένα αληθινό, ονει-

ρικό αυθεντικό πανηγύρι που μας θύμισε κάτι από τις «χα-

μένες πατρίδες μας», τα παιδικά μας χρόνια, τα

νανουρίσματα της γιαγιάς μας. 

Το πιο σπουδαίο που έκανε η Δόμνα Σαμίου για εμάς είναι

ότι μας μετέδωσε τις πολύτιμες γνώσεις και τη μεγάλη εμ-

πειρία της γύρω από την ελληνική παράδοση, στοιχεία που

για όλους εμάς αποτελούν  ένα μικρό θησαυρό για το μέλ-

λον. 

Ο Δήμος Σαρωνικού και το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυ-

βίων θα τη θυμάται πάντα με σεβασμό για το ήθος και τη

μεγάλη της προσφορά και την ευχαριστεί θερμά για αυτό

το πολύτιμο δώρο.

Δόμνα,  καλό σου ταξίδι!

Δήμος Σαρωνικού

Αποχαιρετισμός στη Δόμνα Σαμίου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού και τέως Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου βρα-
βεύει τη Δομνα Σαμίου.

Η Δομνα Σαμίου πλαισιωμένη από τους μικρούς χορευτές στα Κα-
λύβια.

Διανομή πατάτας

στην Παλλήνη
Πανέμορφο στολίδι ο νέος βρεφονηπιακός

σταθμός στην Ανθούσα

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια, με το δήμαρχο δεξιά.
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 7324 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠ.: 105.823,33 € (συμπερ.ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 105.823,33 Ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ του ΜΕΕΠ, με προ-
ϋπολογισμό 86.035,23 €  (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απο-
λογιστικά ασφάλτου).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-
13:00), μέχρι και την Πέμπτη 31  Μαρτίου 2012
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.645, FAX επικοινωνίας:
210.66.04.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι  «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπλη-
ρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρθρου 4α του Π.Δ.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• Τάξεις Α1, Α2, 1η στην κατηγορία Υδραυλικών.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.720,70 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ μηνών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι ΕΞΙ μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ. Προ-
καταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέ-

μιδας, παρά τις δυσκο-

λες οικονομικές

συγκυρίες που βιώνουμε,

και τη μείωση των πόρων

στους ΟΤΑ, από την κεν-

τρική Διοίκηση, προκει-

μένου να ανακουφίσει

τις ευπαθείς ομάδες πο-

λιτών, με απόφαση του

Δημοτικού του Συμβου-

λίου διαμόρφωσε ανά-

λογα τα Δημοτικά Τέλη.

• Στα δημοτικά τέλη η με-

σοσταθμική μείωση για

οικείες και καταστήματα

είναι της τάξης του

4,60% και ιδιαίτερα για

την Αρτέμιδα φτάνει στο

16,20%. 

Η αύξηση για πολυκατα-

στήματα, βιομηχανίες,

Σούπερ Μάρκετ  κ.λ.π.

είναι 193%. 

• Στα τέλη ύδρευσης για

καταναλώσεις έως

100m3 που αντιπροσω-

πεύουν το 91% της συ-

νολικής κατανάλωσης

διατήρησαν τους συντε-

λεστές της Αρτέμιδος

που ισχύουν από το

2009. 

Αυτό, σημειώνει σε δελ-

τίο τύπου ο Δήμος, «επι-
φέρει αυξήσεις στους
Δημότες των Σπάτων
απόλυτα δικαιολογημέ-
νες αν λάβουμε υπ’ όψη
ότι από το 2004 μέχρι
σήμερα πλήρωναν με

ποσά μικρότερα από την
τιμή που μας προμηθεύει
το νερό η ΕΥΔΑΠ».
Για τις καταναλώσεις

από 100m3 έως 200m3 η

μεσοσταθμική αύξηση

είναι 75% και για άνω

των 200m3 187%.

• Ο δημοτικός φόρος  για

τις μικρές ιδιοκτησίες

είναι της τάξεως 0,5 έως

1€ μηνιαίως,

• Τα υπόλοιπα τέλη διατη-

ρήθηκαν στα ίδια επίπεδα

με τις προηγούμενες χρο-

νιές.

• ΑμεΑ και πολύτεκνοι

θα καταβάλουν το ήμισυ

των τελών.

Ο Δήμαρχος τονίζει ότι:

«Πιστεύουμε και υπο-
σχόμαστε ότι την επό-
μενη χρονιά, με την
πολιτική που ακολου-
θούμε για το νοικοκύ-
ρεμα των οικονομικών
του Δήμου, θα έχουμε τη
δυνατότητα για μεγαλύ-
τερες ελαφρύνσεις των
οικονομικά ασθενέστε-
ρων συμπολιτών μας». 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

σε ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής κατέθεσε την

Τρίτη 6 Μαρτίου, την πρότασή του για

την διαχείριση των απορριμμάτων σύμ-

φωνα με την υπ αρίθ. 94/2011απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στους αρμό-

διους Υπουργούς, τον Περιφερειάρχη

Αττικής, περιφερειακούς συμβούλους

και μέλη του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.

Την επομένη 7/3, συναντήθηκαν  ο Αντι-

δημαρχος με την Διευθύντρια ΥΠΕΚΑ

και ο Δήμαρχος και μέλη της Γραμμα-

τείας Αγώνα κατα ΧΥΤΑ  με στελέχη της

Νέας Δημοκρατίας, όπου και στις δύο

συναντήσεις εγινε ενημέρωση σχετικά

με την πρόταση του Δήμου. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μελετήσει

ολοκληρωμένη και σύννομη πρόταση για

τη διαχείριση των απορριμμάτων της ευ-

ρύτερης περιοχής, σε θέση που παρου-

σιάζεται σε επαφή με τον υπάρχοντα

Χ.Α.Δ.Α. Τα βασικά στοιχεία της οποίας

είναι τα εξής:

1. Κατασκευή – δημιουργία Επιχειρημα-

τικού Πάρκου (Ε.Π.) Ειδικού Τύπου, το

οποίο θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως

χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών

κλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρά-

γραφος 1 εδάφιο δ του Ν.3982/2011,

καθώς ικανοποιούνται σωρευτικά τα κά-

τωθι κριτήρια:

Α. θα είναι Ε.Π. που θα καταλαμβάνει

δραστηριότητες του ίδιου ή συναφούς

κλάδου και

Β. θα είναι Ε.Π. περιβαλλοντικού χαρα-

κτήρα και πράσινης επιχειρηματικότη-

τας, δηλαδή ένας χώρος Ο.Ε.Δ.Α. που

σχεδιάζεται, λειτουργεί και φιλοξενεί

επιχειρηματικές δραστηριότητες παρα-

γωγής βιοκαυσίμων και μονάδες ανακύ-

κλωσης απορριμμάτων (Ν.3982/ 2011,

άρθρο 41.1.δ.β)

Με την ανάπτυξη του ανωτέρω Ε.Π επι-

πλέον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ανω-

τέρω νόμου, καθώς «γίνεται για λόγους

δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί: α)
στην περιφερειακή ανάπτυξη, β) στη
βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε
περιοχές που παρουσιάζουν προβλή-
ματα αναπτυξιακής υστέρησης και περι-
βαλλοντικής υποβάθμισης».
Το εν λόγω Ε.Π. θα αναπτυχθεί στη

Ζώνη Β των ορεινών όγκων της Χερσο-

νήσου Λαυρεωτικής, όπως ορίζονται στο

Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό ΦΕΚ

121Δ΄/2003 στην οποία «είναι δυνατή η
χωροθέτηση Διαδημοτικών Οργανωμέ-
νων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.), εφόσον αυτές
εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασμό
κατά την οικεία νομοθεσία» σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στο εδάφιο (α) της πα-

ραγράφου 6 του άρθρου 2 του ανωτέρω

διατάγματος.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της έκτασης

έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικα-

νοποιούνται οι διατάξεις προστασίας

των δασικών εκτάσεων.

Η πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής βα-

σίζεται πλήρως στην απόφαση 94/2011

του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι

αφορά τη θέση, τη δυναμικότητα επε-

ξεργασίας και τα κριτήρια εγκατάστασης

της οποιασδήποτε μεθόδου.

Η πρόταση του Δήμου

1. Το έργο να γίνει στην περιοχή Φο-

βόλες του Δήμου Λαυρεωτικής σύμ-

φωνα με την 94/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

2. Να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος

Π.Ε.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής, ώστε

να περιλαμβάνεται η ανωτέρω θέση

στο γενικότερο σχεδιασμό αντικαθι-

στώντας πλήρως την παλαιά προτεινό-

μενη θέση   ΒΡΑΓΩΝΙ – ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ

3. Να γίνει Προγραμματική Σύμβαση

του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με το Δήμο Λαυρεωτι-

κής για την παραχώρηση των απορριμ-

μάτων βάσει της 94/2011 απόφασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Λαυρεωτικής (παράγραφος 3, σελίδα

9-βασει γεωγραφικού προσδιορισμού)

4. Να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδι-

κού Τύπου περιβαλλοντικού χαρακτήρα

και πράσινης επιχειρηματικότητας βάσει

του Ν.3982/ 2011 που θα φιλοξενήσει την

Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης

Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α).    

Προτάσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων 

στο Δήμο Λαυρεωτικής

Να δημιουργηθεί Επιχειρηματικό Πάρκο ομο-

ειδών δραστηριοτήτων στην περιοχή Φαβό-

λες του Δήμου.
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Στο διαδίκτυο ο Ι.Ν. Προφήτης

Ηλίας Κόρμπι Βάρης
http://www.profitilia-kormpivari.gr

Η τεχνολογία πάει παντού. Ιστοσελίδα απέκτησε ο
ιερός ναός του Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι, με το οποίο
θα ενημερώνονται οι πιστοί για το μηνιαίο πρόγραμμα
αλλά και εκδηλώσεις της εκκλησίας, όπως:
― για το Φιλόπτωχο έργο, (Μενού Πλοήγησης - «Ποι-
μαντικό ¨Έργο»)
― τα Κατηχητικά Σχολεία, 
― τα Κυριακάτικα και Εβδομαδιαία Κηρύγματα
― τις διάφορες εκδρομές που οργανώνουμε
― για τους ερασιτέχνες αγιογράφους της Ενορίας
http://www.profitilia-kormpivari.gr και καλό ...σερφάρισμα.

Παλαιά Φώκαια, 7/3/2012

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύθη-
καν δύο επιστολές της Δημοτικής
Συμβούλου κας Χριστοφάκη για
το θέμα της αποχέτευσης, εξαι-
ρετικά αποκαλυπτικές για τον πο-
λιτικό πολιτισμό της, αφού
ξεχειλίζουν από μία πρωτοφανή
εμπάθεια, αποσκοπούν αποκλει-
στικά στη διαστρέβλωση της αλή-
θειας και καταδεικνύουν τη
χαμένη ψυχραιμία της.
Αποφάσισα να απαντήσω σε
αυτές τις επιστολές, όχι τόσο
γιατί η κα Δημοτική Σύμβουλος 9
φορές(!) αναφέρθηκε υποτιμητικά
και υβριστικά στο πρόσωπό μου,
αλλά κυρίως γιατί οφείλω να απο-
καταστήσω την αλήθεια αναφο-
ρικά με τη μεγάλη επιτυχία του
Δήμου Σαρωνικού, τη θετική από-
φαση της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την
Ψυτάλλεια και την προοπτική
υλοποίησης του μεγαλύτερου
έργου υποδομής στην περιοχή
μας.

θα τοποθετηθώ λοιπόν σε όλα τα
θέματα που έχει θίξει, σε όλα όσα
έχει εννοήσει και υπονοήσει η κα
Δημοτική Σύμβουλος, χωρίς να
παραλείψω απολύτως τίποτα.

Τάσσεται απροκάλυπτα και αθέ-
μιτα κατά της λύσης της Ψυττά-
λειας.
Στις επιστολές της η κα Χριστο-
φάκη διαφωνεί με την κατάκτηση
του Δήμου Σαρωνικού και τη λύση
της Ψυττάλειας και υπερασπίζε-
ται τη θέση της υπέρ της Γερακί-
νας. 
Αυτό προφανώς είναι δικαίωμά
της. 
Με ποιο δικαίωμα όμως, χρησιμο-
ποιώντας ψευδή στοιχεία, κατη-
γορεί τον Δήμο, την ΕΥΔΑΠ, τους
πολίτες και όσους συνετέλεσαν
σ΄ αυτήν την κατάκτηση;
Από πού αντλεί το δικαίωμα και
απροκάλυπτα, σχεδόν καθοδηγη-
τικά, υποδαυλίζει τις αντιδράσεις
(των ανενημέρωτων) Δήμων του
Πειραιά, ενώ παράλληλα προ-
αναγγέλλει χωρίς καμία πολιτική
αιδώ τη ματαίωση του έργου; 
Γνωρίζει κάτι που εμείς, οι υπό-
λοιποι κοινοί θνητοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι και πολίτες του Δήμου
Σαρωνικού, δε γνωρίζουμε; 

Γιατί υπερασπίζεται ένα τόσο δα-
πανηρό έργο; 
Η κα Δημοτική Σύμβουλος εφό-
σον υπερασπίζεται το πολυδά-
πανο έργο της Γερακίνας, που
όπως η ίδια γράφει θα στοιχίσει
170.000.000 €, και αντιτάσσεται
στην πρόταση του Δήμου Σαρωνι-
κού για τη σύνδεση με την Ψυτ-
τάλεια, η οποία δε θα ξεπεράσει
τα 79.000.000 €, οφείλει να εξη-

γήσει στους πολίτες του Δήμου
μας την προτίμησή της σε ένα
τόσο δαπανηρό έργο, με μεγαλύ-
τερο κόστος μελέτης και κατα-
σκευής και επιπρόσθετο κόστος
λειτουργίας και συντήρησης που
θα επιβαρύνει τους κατοίκους μα-
κροπρόθεσμα.
Σήμερα, που δεχόμαστε μία
ακραία οικονομική επίθεση, είναι
περισσότερο επιβεβλημένο από
ποτέ να υλοποιούμε έργα που
συνδυάζουν την περιβαλλοντική
με την οικονομική βιωσιμότητα
και δεν επιβαρύνουν τους συμπο-
λίτες μας. 

Οι αναλήθειες της κας Δημοτικής
Συμβούλου και η ΑΛΗΘΕΙΑ. 
Για την ΕΥΔΑΠ:
Όταν η ΕΥΔΑΠ απαντούσε (σχε-
τικά με την Ψυττάλεια) αρνητικά
στον Δήμο (2/11/2011), η Χριστο-
φάκη υπεράσπιζε την εταιρεία,
όταν όμως, με βάση τα στοιχεία
των υπηρεσιών της, απάντησε θε-
τικά στον Δήμο (16/2/2012), τότε
οι ίδιοι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ έγι-
ναν για την κα Δημοτική Σύμ-
βουλο «ύποπτοι, καιροσκόποι και
θίασος, που όπου να’ ναι θα εξα-
φανιστεί». 
Αυτή η πολιτική κουλτούρα, σύμ-
φωνα με την οποία στον βαθμό
που ένας φορέας εξυπηρετεί με
τις αποφάσεις του τα συμφέ-
ροντά μας είναι καλός και χρήσι-
μος, ενώ όταν αποφασίζει
αυτόνομα και ορθολογικά μετα-
τρέπεται σε «θίασο», έχει παρέλ-
θει ανεπιστρεπτί στη συνείδηση
της κοινωνίας. Είναι αυτή η πολι-
τική κουλτούρα που εξέθρεψε
στρεβλώσεις και κομματικά μαγα-
ζιά και που σήμερα την πληρώ-
νουμε πολύ ακριβά.

Για το δήθεν ενταγμένο έργο:
Γράφει η κα Δημοτική Σύμβουλος
ότι: «το έργο των 170.000.000€
είναι ήδη ενταγμένο και απεντάσ-
σεται, γιατί ο Δήμος αρνείται να
προσυπογράψει».
Την καλώ να παρουσιάσει οποι-
οδήποτε επίσημο έγγραφο που
αποδεικνύει τους ισχυρισμούς
της και το οποίο ο Δήμος δήθεν
αρνείται να προσυπογράψει. 
Δε θα το κάνει ποτέ. 
Η μόνη και απόλυτη αλήθεια είναι
ότι δεν υπάρχει καμμιά ένταξη,
για κανένα έργο και ότι η μόνη
πλήρης και υλοποιήσιμη πρόταση
είναι αυτή της εξυπηρέτησης του
Δήμου μας από την Ψυττάλεια.
Σημειωτέον ότι εδώ και εβδομά-
δες, παρότι η πρόταση του Δήμου
είναι πλήρης, η τυπική ένταξη του
έργου έχει ανεξήγητα παγώσει…

Λασπολογεί χωρίς να καταγγέλ-
λει τεκμηριωμένα.
Η κα Χριστοφάκη έχει χάσει εντε-
λώς την ψυχραιμία της και λα-

σπολογώντας προσπαθεί να δημι-
ουργήσει ένα κλίμα νοσηρό με
οσμές διαπλοκής.
Γράφει για «περίεργη συμμαχία
υπόπτων προσώπων των δύο με-
γάλων κομμάτων» και για «μπίζ-
νες καθηγητών και επιστημόνων
που αναζητούν μελέτες».
Εάν πράγματι γνωρίζει περίεργες
και ύποπτες συμμαχίες που ανα-
πτύσσονται στους κόλπους των
δύο μεγάλων κομμάτων (και αντι-
κειμενικά έχει τις πιθανότητες να
τις γνωρίζει καλύτερα από τον κα-
θένα), εάν γνωρίζει καθηγητές και
επιστήμονες που διαπλέκονται με
δημόσια πρόσωπα εις βάρος του
δημόσιου συμφέροντος, οφείλει
άμεσα και συγκεκριμένα να τις
καταγγείλει.
Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει
να γνωρίζει ότι υπάρχουν πολίτες
και πολιτικοί που ποτέ δεν είχαν
και δε θα έχουν τη λογική ότι η
πολιτική είναι μια τεράστια πίτα
που την τρώμε όλοι μαζί.

Προβλέπει «προφητικά» τη μελ-
λοντική εκλογική καταδίκη της
παράταξής μας αποκαλώντας
την προσβλητικά «παράταξη των
βόθρων».  
Η κα Σύμβουλος αφού προεξο-
φλεί τη ματαίωση του έργου (κάτι
παραπάνω θα γνωρίζει), προβλέ-
πει ότι: «το 2014 θα ζούμε ακόμα
με βόθρους» και ότι «στις εκλο-
γές του 2014 η αποχέτευση θα
είναι κεντρικό θέμα και θα πρέπει
οι πολίτες να διαλέξουν ανάμεσα
σε αυτούς που θα την είχαν κατα-
σκευάσει και στην παράταξη Φι-
λίππου – Τσαλικίδη, την παράταξη
των βόθρων».
Πράγματι το 2014 η αποχέτευση,
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα
είναι το κεντρικό θέμα και οι πολί-
τες θα πρέπει να επιλέξουν: 
α) ανάμεσα σε αυτούς που προ-
σπαθούν να υλοποιήσουν την πε-
ριβαλλοντικά άρτια, οικονομικά
συμφέρουσα, κοινωνικά αποδε-
κτή και μόνη ρεαλιστική λύση,
αυτήν της Ψυττάλειας και 
β) σε αυτούς που, για προσωπι-
κούς λόγους και ανομολόγητες
μικροπολιτικές επιδιώξεις, επεν-
δύουν πολιτικά στη ματαίωση του
έργου και στην αποτυχία των προ-
σπαθειών μας (Δήμου και πολι-
τών).

Αναφορικά με τον προσβλητικό
χαρακτηρισμό της παράταξής μας
ως «παράταξης των βόθρων»
υπενθυμίζω στην κα Χριστοφάκη
ότι η σημερινή δημοτική αρχή
είναι η αρχή της μεγάλης πλει-
οψηφίας του Δήμου Σαρωνικού,
επομένως κάθε τέτοιου είδους
χαρακτηρισμός προσβάλλει βά-
ναυσα αφενός τους δημοκρατι-
κούς θεσμούς, αφετέρου το
κριτήριο των συμπολιτών μας.
Υπενθυμίζω επίσης ότι συνολικά
το σημερινό Δημ. Συμβούλιο Σα-
ρωνικού, πλην της ιδίας, καθώς
και η κοινωνία των πολιτών, αγω-
νίζονται για την κατασκευή ενός
συγχρόνου αποχετευτικού δι-

κτύου, που σημαίνει ότι κάθε τέ-
τοιου είδους χαρακτηρισμός προ-
σβάλλει το σύνολο της δημόσιας
πολιτικής έκφρασης του Δήμου
μας.

Κρίνει εξ ιδίων…
Η κα Χριστοφάκη τολμά να με
αποκαλεί «διορισμένο διάδοχο»
και εύλογα, γιατί οι δημοκρατικές
διαδικασίες ανάδειξης εντός των
παρατάξεων αποτελούν για
εκείνη άγνωστο τόπο, όπως άλ-
λωστε και το γεγονός ότι πολιτικά
όντα με δημοκρατική συνείδηση
επιλέγουν δημοκρατικές διαδικα-
σίες ανάδειξης.
Ας μην κρίνει εξ ιδίων… 
Είναι πολιτικό ατόπημα να πι-
στεύει ότι, επειδή η ίδια, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε διαδικασίας, έλαβε
το κομματικό χρίσμα και διορί-
στηκε υποψήφια Δήμαρχος, το
ίδιο συμβαίνει και με άλλους…

Εκφράζει άραγε τη βούληση της
παράταξής της ή την πολιτική
της μοναξιά;
Οι επιστολές υπογράφονται
μόνον από την κα Χριστοφάκη και
δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς,
αφού όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της παράταξής της έχουν ψηφίσει
υπέρ της σύνδεσής μας με την
Ψυττάλεια!! 
Η δε προσυπογραφή τους στο τε-
λευταίο ψήφισμα του Δ. Σ. κατα-
δεικνύει την πολιτική μοναξιά της
Δημοτικής Συμβούλου και συνι-
στά απονομιμοποίηση της να μιλά
ως παράταξη.

Μανώλης Τσαλικίδης
Αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Υ.Γ. Οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ τις
τελευταίες ημέρες απάντησαν με
σαφήνεια στα ερωτήματα του Δη-
μάρχου Πειραιά, κου Β. Μιχαλο-
λιάκου, του Αντιπεριφεριάρχη,
κου Χρ. Στεφάνου, και των Βου-
λευτών του Πειραιά. 
Ενημέρωσαν τους ερωτώντες ότι: 
«Την αρμοδιότητα για τον σχε-
διασμό των έργων αποχέτευσης
λυμάτων την έχει βάσει νόμου η
ΕΥΔΑΠ. Η επικαιροποίηση του
σχεδιασμού προέκυψε έπειτα από
λεπτομερή ανάλυση, λαμβάνον-
τας υπόψη τις νέες συνθήκες (δη-
μογραφικά και χωροταξικά
στοιχεία, περιβαλλοντικές δε-
σμεύσεις, πραγματικές κατανα-
λώσεις νερού, τα οικονομικά
δεδομένα, πιθανές εναλλακτικές
λύσεις, τη δυνατότητα της άμε-
σης υλοποίησης των προτεινόμε-
νων έργων και της
χρηματοδότησής τους από την
Ε.Ε, την κοινωνική αποδοχή
κ.λ.π.). 

Και τέλος ότι στο ΚΕΛ Ψυττά-
λειας καταλήγουν ημερησίως
730.000 κυβ/ημ., ενώ η δυναμικό-
τητά του είναι 1.150.000 κυβ/ημ..
Επομένως, δε θεωρούνται επιβά-
ρυνση τα 15κυβ/ημ. του Δήμου
Σαρωνικού».

Ο Αντιδημαρχος Σαρωνικού, Μ.Τσαλικίδης, απαντά στις επιστολές  της Χρ. Χριστοφάκη
Γιατί υπερασπίζεται με τόσο πάθος για ΚΕΛ στη Γερακίνα;

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Σαρωνικού Χριστίνα Χριστοφάκη

κατηγορεί το Δήμο για την απόφασή του για σύνδεση με Ψυττάλεια, με επιστο-

λές της προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης απαντά εφ’ όλης της ύλης.

Καινοτομία και δημιουργικότητα,

στις δημοτικές βιβλιοθήκες μέσα

από επιδοτούμενα προγράμματα

Και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου συμμετέχει στα

«Προγράμματα ενίσχυσης των Δημόσιων/Δημοτικών

Βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα», που υλοποιείται από

την ΑΜΕ Future Library (Αστική μη κερδοσκοπική εται-

ρία), με πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηματοδότηση

από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου είναι μία από τις 80 βι-

βλιοθήκες (131 μαζί με τα παραρτήματά τους), που θα

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι βιβλιοθήκες από σκοτεινές αποθήκες εντύπων μετα-

τρέπονται σε φωτεινούς ελκυστικούς χώρους παιδείας.

Με γνώμονα την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, οι δη-

μόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες επιδιώκουν να αποτελέ-

σουν σημαντικό μοχλό για την κοινωνική, πολιτιστική και

οικονομική αλλαγή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ισχυροποιηθεί η αξία

των βιβλιοθηκών. Ακόμη, να ανοιχτεί ο δρόμος για να δη-

μιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη

δικτύων, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην πα-

ροχή υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο πολίτης σήμερα.

Μέσα στο 2012 η Future Library, και με χρηματοδότηση

πάλι από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», θα συντονίσει

και θα υλοποιήσει μία σειρά δράσεων, σε συνεργασία

με το προσωπικό επιλεγμένων Δημοτικών και Δημό-

σιων βιβλιοθηκών ανά την επικράτεια.

Οι δράσεις αυτές θα είναι οι εξής:

― Επιμόρφωση και κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου

στις μελλοντικές προκλήσεις.

― Προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργικότητας και της

καινοτομίας.

― Δημιουργία εθνικού ψηφιακού κόμβου.

-Οργάνωση δικτύου βιβλιοθηκών με υπηρεσίες για παιδιά

― Ενδυνάμωση της εικόνας και της αξίας των βιβλιοθηκών

στην ευρύτερη κοινωνία.
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Τον δικό τους λαχανόκηπο και

μάλιστα βιολογικής καλλιέργειας

θα αποκτήσουν 4000 Θεσσαλονι-

κείς που δήλωσαν συμμετοχή

στην πρόσκληση του Αριστοτε-

λείου Παν/μίου Θεσ/νίκης και της

Γεωπονικής Σχολής.

Το Παν/μιο της Θεσ/νίκης προ-

σφέρει στο πανεπιστημιακό

Αγρόκτημα της Θέρμης 100 τ.

μέτρα σε όσους πολίτες θέλουν

να καλλιεργήσουν τα δικά τους

λαχανικά παρέχοντας παράλ-

ληλα την δυνατότητα αυτή η καλ-

λιέργεια να γίνει με βιολογικές

μεθόδους.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν

εκπαιδευτικοί, άνεργοι, καθηγη-

τές πανεπιστημίου, δημόσιοι και

ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Το συμβολικό ενοίκιο έχει οριστεί

στα 120€ το χρόνο. Τα έσοδα

που θα προκύψουν θα διατεθούν

στο Ταμείο του Αγροκτήματος και

θα χρησιμοποιούνται αποκλει-

στικά για τις λειτουργικές ανάγ-

κες των κήπων, την επέκταση του

προγράμματος, τη βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών και την

εκπαίδευση των φοιτητών. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ         ΑΔΑB44Θ469BBP-650 Αθήνα,         12/03/2012

Αρ. Πρώτ.:ΕΓ22-Τ2/3345

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου "ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Οικοδομικές
εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις” με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού
μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 3.206.700,00
€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 2.108.116,70 €, (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 399.050,00 €, (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία
της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όρο-
φος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προ-
ηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2105272445, FAX επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ
Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμο-
λογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τι-
μήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομο-
ειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης
για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6
του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους
απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9 του Ν. 3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
ήτοι τάξεις (3-4) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (1-2) στην
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντο-
πιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη
(5) για οικοδομικά έργα  και στην τάξη (3) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία,
αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην (-) τάξη για έργα οικοδομικά και
στην (Α2) τάξη για  έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 50.143,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέ-
ρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι εννέα μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-
2013, μέσω Π.Δ.Ε., ΣΑΕ ΣΕ045/9, κωδικός 2011ΣΕ04590021
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
της ΟΣΚ Α.Ε.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
της ΟΣΚ Α.Ε.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

ΑΘΗΝΑ  12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012     

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή 3.3.12

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 2991

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την παραχώρηση χρήσης ενός γηπέδου ποδοσφαίρου μικρώνδια-

στάσεων (5Χ5) εντός του Δημ. Σταδίου μαζί με το κυλικείο 

του Κλειστού Γυμναστηρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση  παραχώρησης χρήσης
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων (5Χ5) εντός του Δημ.
Σταδίου μαζί με το κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου.
Εκταση 700τ.μ.
Πόλη: Αθήνα
Δήμος: Καισαριανή
Ορια: Εντός του Δημ. Σταδίου
Είδος: Γήπεδο ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων πέντε επί πέντε (5Χ5) το
οποίο διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις λειτουργίας του. Ο ανάδοχος πα-
ράλληλα με την εκμετάλλευση του γηπέδου θα εκμεταλλεύεται το υπάρχον
κυλικείο του κλειστού γυμναστηρίου τόσο όταν γίνονται εκδηλώσεις/αγώνες
σ’ αυτό και όταν γίνονται άλλου είδους εκδηλώσεις (πολιτιστικά κλπ.), είτε
στο κλειστό είτε στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Προκειμένου ο ανά-
δοχος να εκμεταλλευτεί το ανωτέρω κυλικείο θα πρέπει να ανοίξει παράθυρο
εξυπηρέτησης του κοινού και πόρτα εισόδου από την εξωτερική πλευρά του
κυλικείου με την επίβλεψη της Τεχν. Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/03/2012, ώρα 12.00 στο Δημοτικό κα-
τάστημα Καισαριανής.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται
το ποσό των 3.000,00 ευρώ (τριών χιλιάδων ευρώ).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθε΄σουν
και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 3.600,00 ευρώ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) Δεν οφείλουν στο Δήμο από
οποιαδήποτε αιτία και β) όσοι προσκομίσουν το δικ/κά που αναφέρονται
αναλυτικά στη διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον τελυεταίο πλειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχοναι
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8π.μ. - 1.30μ.μ., από τα γραφεία Δημ.
προσόδων του Δήμου Καισαριανής. Αρμόδιος Ατραιδου Αναστ. Διεύθυνση
Βρυούλων 125 και Κλαζομενών, τηλ. 2132010.754 και από το Δημ. Στάδιο
αρμόδιος Τζιώγκου Γεωργ., τηλ. 210 7250.864.

Ο Δήμαρχος 

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

& ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Αρ. Πρωτ. τ.τ. 044845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Παπαθανάση Ηλία του Ολεγκ και της Μαγδαληνής,

κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, που γεννήθηκε εις Αγ. Σαράντα Αλβανίας το

έτος 1989 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου

Αθηναίων Ν. Αττικής, με α/α: -465 -, με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή

του επωνύμου του από “Παπαθανάση” σε “Παπαθανάσης” και του κυρίου

ονόματός του, από “Ηλία” σε “Ηλίας”.

Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή

την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, μέσα σε δεκαπέντε

(15) ημέρες από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Ιθαγένειας - Δημοτολογίου

του Δήμου Αθηναίων, Πλατεία Κοτζιά, (τ.κ. 105 52 Αθήνα).

Αθήνα 8.3.2012

Η προϊσταμένη του τμήματος

Τσιχριτζή Αμαλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή 3.3.12

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 2988

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση του με στοιχ. Γ’ καταστήματος - αίθουσας

του Δημοτικού Νεκροταφείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του με στοιχ. Γ’ καταστή-

ματος - αίθουσας του Δημ. Νεκροταφείου.

Εκταση 6,88τ.μ.

Πόλη: Αθήνα

Δήμος: Καισαριανή

Ορια: Εντός του Δημ. Νεκροταφείου

Είδος: Το ως άνω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως

γραφείο (όχι εργαστήριο ή αποθήκη) επιχ/σης κοπής και επεξεργασίας

μαρμάρων για παραγγελίες για την κατασκευή οικογενειακώνκαι λοιπών

τάφων, η γραφείο τελετών, ή ως κατάστημα πώλησης κεριών θυμιάματος,

καντηλιών, εικόνων αγίων κλπ. εκκλησιαστικών ειδών τελέσεως κηδειών

και μνημοσύνων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα

(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28.3.2012, ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κα-

τάστημα Καισαριανής.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται

το ποσό των 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδων ευρώ).

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και

εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 2.400,00 ευρώ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) Δεν οφείλουν στο Δήμο από

οποιαδήποτε αιτία και β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό

Επιμελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτήν την υποχρέωση και γ)

όσοι προσκομίσουν τα δικ/κά που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης βρύ-

νουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασία παρέχονται

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8 π.μ. - 1.30 μ.μ., από το γραφείο Δημ.

Προσόδων  του Δήμου Καισαριανής. Αρμόδιος Ατραιδου Αναστ. Διεύ-

θυνση Βρυούλων 125 και Κλαζομενών, τηλέφωνο 2132010754.

Ο Δήμαρχος

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ.: 4513/12-03-2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ-

ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΤΣΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26-03-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 09-04-2012, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Λαχανόκηποι στη Θεσσαλονίκη
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

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

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

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

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθηγητής Μουσικής, αριστούχος, απόφοιτος του

Εθνικού Ωδείου, με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μα-

θήματα Πιάνου, Αρμονίου, Μουσικής θεωρίας.

Τηλ. 6938 422 692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑ-

ΡΙΝΑ ΤΣΕΒΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος

ΓΚΙΟΚΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην

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

ρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

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.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8956.λ166 - Fax: 210 8953.169

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

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

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΑΣ
D E N T A L  C E N T E R

L A S E R
24ώρες
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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. . . γ ια την υγειά μας

Μύθοι και αλήθειες: όσα πρέπει να γνωρίζετε για υγιή και όμορφα δόντια
Υπάρχουν λέξεις και έννοιες που κατά καιρούς έχουν πα-

ρερμηνευτεί, προκαλώντας παρανοήσεις για το ποιοι πα-

ράγοντες επηρεάζουν την υγεία των δοντιών μας.

Παρακάτω θα λύσουμε κάποιες από τις πιο κοινές απορίες

γύρω από την υγεία των δοντιών.

1. Μύθος: Όσο περισσότερη ζάχαρη καταναλώνουμε,

τόσο περισσότερο χαλάνε τα δόντια. 

Αλήθεια: Δεν παίζει ρόλο η συνολική ποσότητα της ζά-

χαρης που προσλαμβάνουμε, αλλά το πόσο συχνά. Είναι

γνωστό ότι η ζάχαρη προκαλεί τερηδόνα. Αυτό συμβαί-

νει γιατί τα βακτηρίδια που υπάρχουν στην επιφάνεια των

δοντιών διασπούν τα σάκχαρα  των τροφών, παράγοντας

ένα οξύ που καταστρέφει το σμάλτο. Όταν τρώμε γλυκά,

τα βακτηρίδια χρειάζονται περίπου 20 δευτερόλεπτα για

να μετατρέψουν τη ζάχαρη σε οξύ, το οποίο δρα στην επι-

φάνεια των δοντιών  για 30 λεπτά. Συνεπώς αν κάποιος

επιθυμεί να καταναλώσει ένα γλυκό ή ζαχαρούχο ρόφημα

είναι προτιμότερο να το κάνει μία φορά και σύντομα, αντί

περισσότερες φορές και παρατεταμένα κατά τη διάρκεια

της ημέρας. 

2. Μύθος: Οι ακριβές οδοντόκρεμες είναι καλύτερες από

τις φτηνές. 

Αλήθεια: Οι σύγχρονες οδοντόκρεμες είναι στην πλει-

οψηφία τους εμπλουτισμένες με φθόριο, συνεπώς είναι

αποτελεσματικές ανεξαρτήτως τιμής. Απαραίτητη βέβαια,

είναι και η συμβουλή του οδοντιάτρου σας, που  θα σας

προτείνει την κατάλληλη ανάλογα με τη στοματική σας

κατάσταση. 

3. Μύθος: Δεν πρέπει να βουρτσίζω τα δόντια μου, αν τα

ούλα μου αιμορραγούν.  

Αλήθεια: Η αιμορραγία κατά το βούρτσισμα αποτελεί έν-

δειξη φλεγμονής των ούλων (ουλίτιδας) και πρέπει να επι-

σκεφτείτε άμεσα τον οδοντίατρο σας. Ωστόσο είναι

απαραίτητο να συνεχίσετε το βούρτσισμα δύο φορές την

ημέρα με μία μαλακή οδοντόβουρτσα, χωρίς άσκηση ιδι-

αίτερης πίεσης στα ούλα.  

4. Μύθος: Η λεύκανση είναι επιβλαβής γιατί καταστρέφει

το σμάλτο των δοντιών.

Αλήθεια: Η λεύκανση στις μέρες μας εφαρμόζεται με σύγ-

χρονες τεχνικές, οι οποίες σε συνδυασμό με τα νέα υλικά

δεν βλάπτουν τα δόντια. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο

ότι η επιφάνεια των δοντιών μετά τη λεύκανση δεν επη-

ρεάζεται. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η όλη δια-

δικασία να γίνεται στο ιατρείο υπό την επίβλεψη του

οδοντιάτρου και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθε-

νούς. Καλό είναι να αποφεύγουμε τη λεύκανση στο σπίτι,

αφενός γιατί δε γνωρίζουμε αν το υλικό του εμπορίου

είναι  ασφαλές και αποτελεσματικό, αφετέρου γιατί μια

πιθανή επιπλοκή δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπί-

σουμε χωρίς ιατρική συμβουλή.

5. Μύθος: Οι τσίχλες χαλάνε τα δόντια.

Αλήθεια: Η τσίχλα χωρίς ζάχαρη όχι μόνο δεν χαλάει τα

δόντια αλλά βοηθάει στην καταπολέμηση της τερηδόνας.

Μασώντας τσίχλα, αυξάνεται η έκκριση σάλιου το οποίο

έχει αντιτερηδονογόνο δράση. Έτσι τα υπολείμματα τρο-

φών καθώς και η οδοντική πλάκα απομακρύνονται. Μελέ-

τες επίσης έχουν δείξει ότι η ξυλιτόλη, γλυκαντική ουσία

που χρησιμοποιείται στις τσίχλες, μειώνει τα επίπεδα βλα-

βερών βακτηρίων στο στόμα, καταπολεμώντας έτσι την

τερηδόνα. Βέβαια η υπερβολική μάσηση τσίχλας πρέπει

να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους

αδένες του στόματος.

6. Μύθος: Βουρτσίζοντας τα δόντια σε καθημερινή βάση,

δεν χρειάζεται το οδοντικό νήμα.

Αλήθεια: Το βούρτσισμα, ακόμη και αν γίνεται δύο φορές

την ημέρα και επιμελώς, από μόνο του δεν αρκεί. Το οδον-

τικό νήμα, εισχωρεί σε δύσκολα σημεία του στόματος που

η οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να φτάσει. Συνεπώς αποτε-

λεί αναντικατάστατο μέσο στοματικής υγιεινής. Η χρήση

του, μία φορά την ημέρα πριν το βραδινό βούρτσισμα

αρκεί, με προσοχή όμως ώστε να μην τραυματίζονται τα

ούλα.

7. Μύθος: Δεν έχω πρόβλημα στα δόντια μου, άρα δεν

πρέπει να επισκέπτομαι τον οδοντίατρο.

Αλήθεια: Σαφώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Στα πλαίσια της

πρόληψης που όλο και πιο πολύ εφαρμόζεται στις μέρες

μας, η επίσκεψη στον οδοντίατρο δύο φορές το χρόνο

είναι απαραίτητη. Εκτός από τον ανά εξάμηνο καθαρισμό

των δοντιών για να διατηρούνται τα ούλα υγιή και η ανα-

πνοή καθαρή, ο οδοντίατρος θα σας εξετάσει κλινικά και

πιθανόν να προλάβει βλάβες που είναι σε αρχικό στάδιο

και ακόμη δεν έχουν δώσει συμπτώματα.

8. Μύθος: Οι οδοντιατρικές εργασίες πρέπει να αποφεύ-

γονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αλήθεια: Η τακτική οδοντιατρική θεραπεία δεν θα πρέπει

να αποφεύγεται από τις εγκύους. Εργασίες όπως εμφρά-

ξεις (σφραγίσματα), απονευρώσεις και εξαγωγές που

επείγουν, μπορούν άνετα να πραγματοποιηθούν στο χώρο

του ιατρείου. Απαραίτητος κατά την εγκυμοσύνη, κρίνε-

ται ο καθαρισμός των δοντιών, γιατί οι ορμονικές αλλαγές

που γίνονται σε αυτήν την περίοδο, προκαλούν βλάβες

στα ούλα. Οι ακτινογραφίες πρέπει να αποφεύγονται και

οι χειρουργικές εργασίες που δεν επείγουν είναι προτι-

μότερο να πραγματοποιηθούν μετά την εγκυμοσύνη.

9. Μύθος: Η υγεία των δοντιών είναι κληρονομική.

Αλήθεια: Ο παράγοντας κληρονομικότητα, επηρεάζει κατά

πολύ τη συνολική υγεία, όσο αφορά όμως στην υγεία των

δοντιών η επίδραση του είναι μικρή. Η επιμελής στοματική

υγιεινή, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, την απο-

φυγή του καπνίσματος και τις τακτικές επισκέψεις στον

οδοντίατρο είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για ένα

υγιές και όμορφο χαμόγελο.

10. Μύθος: Τα φρούτα κάνουν καλό στα δόντια. 

Αλήθεια: Τα φρούτα έχουν μεγάλη θρεπτική αξία για την

καλή υγεία του οργανισμού. Στην περίπτωση των δοντιών

όμως, ορισμένα όξινα φρούτα (π.χ. πορτοκάλια, μανταρί-

νια, γκρέιπφρουτ) καθώς και οι όξινοι χυμοί προκαλούν

κάποιου βαθμού διάβρωση στα δόντια. Η διάβρωση αυτή

κάνει το σμάλτο λεπτό και αδύναμο, οπότε συνίσταται να

αποφεύγεται η συχνή κατανάλωση των όξινων τροφών

και ποτών. Όσο αφορά στους όξινους χυμούς καλό είναι

να καταναλώνονται  γρήγορα και με καλαμάκι, ενώ για τα

επόμενα 30-60 λεπτά, που η αδαμαντίνη είναι αδύναμη,

να αποφεύγεται το βούρτσισμα των δοντιών.   

Ειρήνη Ρούσσου

Χειρουργός Οδοντίατρος

www.roussou.gr   

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

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

H Δημοτική Ενότητα Βάρης οργανώνει εθελοντική αιμο-

δοσία,  την Τετάρτη  21 Μαρτίου, για τη  Δημοτική Τρά-

πεζα Αίματος της Δημοτικής Ενότητας Βάρης. Η

αιμοληψία θα γίνει στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ  (Τρι-

πτολέμου 22 – Βάρη ) από ώρα   16:00 – 19:00, 

Η δωρεά αίματος είναι ακίνδυνη και ασφαλής, είναι μια

πράξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αποτελεί

ένα δώρο ζωής για όλους μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν

αύριο σου χρειαστεί...
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Πρωτιά του Ο.Α. 

Βουλιαγμένης 

“Μικροί Ασσοι” 

στο 2ο Ενωσιακό

Πρωτάθλημα  Τέννις

Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το 2ο Ενωσιακό

Πρωτάθλημα  Τέννις στην Αργυρούπολη, με άλλη μία με-

γάλη επιτυχία αθλήτριας του συλλόγου Ο.Α. Βουλιαγμένης,

της ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ να παίρνει την  1η  θέση και

το κύπελλο στην κατηγοπία Κορίτσια 12.

Η Τεχνική Διεύθυνση τη Ε.φ. Ο.Α. διοργάνωσε σεμινάριο

με θέμα «Ανάπτηξη παικτών 11 – 14 ετών» με την συμμε-

τοχή 150 και πλέον προπονητών. Την εκπαίδευση και πα-

ρουσίαση έκανε ο expert της ITF και Καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής του Πόζναν/Πολωνίας

PIOTR UNIERZYNSKI.  Σε αυτό πήραν μερος και τρείς

αθλητές του ομίλου πραγματοποιώντας ασκήσεις μέσα στο

γήπεδο  παρουσίασης τεχνικής χτυπημάτων.

Για 2η χρονιά, ο Δήμος Ωρωπού φιλο-

ξενεί το ΑΤΤΙΚΟ RALLY SPRINT και

διοργανώνεται από την Λέσχη Αγωνι-

στικού Αυτοκινήτου.

Το 24ο Αττικό Rally θα διεξαχθεί την Κυ-

ριακή 18 Μαρτίου στην οδηγικά ενδιαφέ-

ρουσα και απαιτητική διαδρομή της

Μαυροσουβαλας Ωρωπού. Μετά την επι-

τυχημένη περσινή διεξαγωγή, στην ιδία

περιοχή, φέτος η Α.Λ.Α. αποσκοπεί σε μια

ακόμα καλύτερη διοργάνωση, με την αμέ-

ριστη συμπαράσταση του Δήμου Ωρωπού,

αφού ο Αγώνας προσμετράται στο Πα-

νελλήνιο Κύπελλο Rally Sprint, αλλά και

στο Πρωτάθλημα Rally Ιστορικών

Aυτοκίνητων.

Οι παροχές της Δημοτικής Αρχής προς

την διοργανώτρια Λέσχη εξασφαλί-

ζουν ότι η ειδική διαδρομή θα βρίσκε-

ται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση,

τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε

μέτρα ασφαλείας.

Οι εύκολες προσβάσεις για τους θεα-

τές σε πολλά σημεία της διαδρομής, ο

χώρος τoυ service park, που θα βρί-

σκεται πάλι στην παραλία Φάρου Ωρω-

πού (όπου θα γίνει και η απονομή των

επάθλων  των νικητών) και διάφορα

events που θα λάβουν χώρα, εξασφα-

λίζουν ένα μοναδικό θέαμα.

Η ειδική διαδρομή της «Μαυροσουβά-

λας» θεωρείται από τις πιο «πονηρές»

και θεαματικές.

24o ΑΤΤΙΚΟ RALLY SPRINT στον Ωρωπό

Διεξήχθη το 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ στις 3-4 και 10-11
ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

Στο πρωτάθλημα  έλαβαν μέρος 67 σύλ-

λογοι, από όλα τα συστήματα της ομο-

σπονδίας JU-JITSU με 950 αθλητές όλων

των κατηγοριών. Ο Σύλλογος ΑΣΟΚ ΛΕΥ-

ΚΑΡΟΣ έλαβε μέρος με 42 αθλητές, κατα-

κτώντας 13 ΧΡΥΣΑ, 5 ΑΡΓΥΡΑ, 3 ΧΑΛΚΙΝΑ

και αναδείχθηκε και πάλι Πρωταθλητής

Σύλλογος για το 2012. Αναλυτικότερα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ

ΟΙ: ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ.Σ, ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΑΝ.

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM

KATEΚΤΗΣΕ Ο ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ:

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΟΥΡΕΤΗ ΓΕ-

ΩΡΓΙΑ – ΙΛΙΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM ΚΑ-

ΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ: ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΟΥ-

ΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΙΛ., ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ – ΧΡ.

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM

ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ,

ΓΚΟΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΓΚΟΥΖΟΥ ΝΟΤΑ, ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΡΟΜ-

ΜΥΔΑ ΧΑΡΑ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΑ, ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑ-

ΣΗΣ, ΚΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΑΡΤΑΛΑΣ ΩΡΙΩΝΑΣ, ΚΟΥΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΡΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ –ΧΡΙΣΤΙΝΑ, - ΠΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΠΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

ΜΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING ΚΑΤΕΚΤΗ-

ΣΑΝ ΟΙ: ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ,

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΕ-

ΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑ-

ΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

ΖΗΣΗΣ ΤΑΚΗΣ – ΣΙΩΡΗ

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ

FIGHTING ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ

ΟΙ: ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ, ΛΑ-

ΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡ., ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM

ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ: ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΡΑ-

ΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Ο ΖΗΣΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΣΤΙΣ 4 ΕΩΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ 

ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΟΥΓ-

ΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ, ΚΑΛΛΙ-

ΠΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΡΙΜΙΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.

11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju-jitsu 2012 όλων των κατηγοριών, στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο ΑΣΟΚ Λεύκαρος κατέκτησε 13 χρυσά, 5 αργυρά και 3 χάλκινα!
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A2 EΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ

11η Αγωνιστική 

Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 23 - 26

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ -  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22 - 24

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ -  14/03/2012 20:00

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 22 - 22

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ -  Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 18 - 27

Δεκαλεπτα- 1:3, 4:8, 6:12, 7:18, 12:21, 18:27.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ - Φλεμετακης, Νειλας 4, Σακελλαριαδης, Ρουντος, Δριμαλας 1, Κα-

στανιωτης 2, Ζαφειρακος 2, Γκοτσης 5, Μωραιτης 1, Κορντειρο, Ραπτης 2, Περλορεντζος

1.

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Γκουμας 2, Μπεκρης, Αλεξανδρης 1, Τολιας, Κωνστας 3, Γιαντσα, Περ-

ρος 4, Σουρλαντζης 1, Χρηστου, Δημοπουλος 8, Θεοχαρης, Τσιλιακος 2, Αναγνωστου 2,

Κατσικης 4.

Διαιτητες- Συρεπισιος, Μερτινιαν. - Διλεπτα-0/2,  πεναλτυ-0/1, 0/0

Βαθμολογία:

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11 21 341-256

2 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 11 14 252-232

3. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10 13     270-221 *

4. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ.  11 13     271-261

5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 11 12     284-263

6. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 9 9      214-221   

7. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 11 8      261-251

8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 9 6      213-233

9. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10      5 206-228 

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 11 0 205-336

* Ο Παράδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς..

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α   Β Ο Υ Λ Α Σ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ – ΤΗΛ. 210 8956892

Αρ. Πρωτ.: 950/15.3.12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητά Μέλη,

Αγαπητοί Πανοραμίτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου μας στην

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα διεξαχθούν

και Αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και της

3μελούς ελεκτικής επιτροπής, για την προσεχή διετία.

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00

το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Βούλας στη πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας.

Καλούμε όσους φίλους Πανοραμίτες, δεν είναι μέλη του Σωμα-

τείου μας, να εγγραφούν έγκαιρα. Η παρουσία όλων μας κρίνε-

ται απαραίτητη. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας

θα έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υπο-

χρεώσεις τουλάχιστον για το έτος 2011.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική

Επιτροπή, καθώς και προτάσεις θεμάτων των μελών για ανα-

γραφή προς συζήτηση, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 6η

εσπερινή της Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2012 εγγράφως στο εν-

τευκτήριο του Σωματείου μας.

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

στον ίδιο χώρο και ώρα την αμέσως επόμενη Κυριακή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Απολογισμός πεπραγμένων από 1/4/11 εώς 31/3/12 και λογο-

δοσία του Δ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός.

3. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Συζήτηση και Έγκριση πεπραγμένων, απολογισμού και απαλ-

λαγή του Δ.Σ.

5. Ενημέρωση των μελών για το Εντευκτήριο του Σωματείου.

6. Συζήτηση για όποιο άλλο θέμα παρουσιαστεί.

7. Προϋπολογισμός επομένου έτους.

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ και της ελεγκτικής

επιτροπής.

Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Αγγελιδάκης Ανδρέας Βασιλόπουλος Νίκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ      23- 03-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ,   153.44 - Γέρακας

Τηλ. : 210-66.19.937, Fax:   210.66.19.938 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης  προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής που

εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για την “Προμήθεια Καύσιμων

θέρμανσης και κίνησης”, αρ. προμ. 012/2012, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ

39/2012 απόφαση της Δ.Σ.. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας

ανέρχεται στο ποσό των 197.582,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, την

30η  Απριλίου  2012, ημέρα Δευτέρα.  με ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 9.879,12 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πλη-

ροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα τηλ: 210.6619937, (1ος όροφος) και ώρες

9:00-14:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλη-

τισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.  

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 16/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 281

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - Σινέ ΓΕΡΑΚΑ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Π.Δ. 270/81, το Ν.3463/2006 και  το Ν. 3852/2010, προκηρύσσει πλειοδο-

τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη εκμίσθωση του Δη-

μοτικού Κινηματογράφου Σινέ ΓΕΡΑΚΑ και του αναψυκτηρίου – κυλικείου

αυτού.

Αντικείμενο της Δημοπρασίας θα είναι η μίσθωση για τη λειτουργική αξιο-

ποίηση του Δημοτικού Κινηματογράφου Σινέ ΓΕΡΑΚΑ και του αναψυκτη-

ρίου – κυλικείου αυτού μαζί με τον πάγιο εξοπλισμό του.

Η προσφορά αφορά:

1. Την εκμίσθωση των παραπάνω χώρων σύμφωνα με την αναλυτική δια-

κήρυξη 

2. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική με σφραγισμένες προσφορές

3. Χαμηλότερο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσόν των 1.000,00€ μηνιαίως 

4. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε στα τρία (3) έτη με δυνατότητα παρά-

τασης για δυο (2) επιπλέον έτη, μετά από σχετική απόφαση του Δ. Σ. της

Επιχείρησης.

5. Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει κατά την διεξαγωγή της Δημοπρασίας

να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 5%

του προσφερόμενου ετησίου μισθώματος και η οποία κατά την κατακύ-

ρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον πλειοδότη θα αντικατα-

σταθεί με άλλη καλής εκτέλεσης.

6. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να είναι δύο: 

Στον ένα θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Στον δεύτερο θα υπάρχει μόνο η οικονομική προσφορά.  

Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφη

αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της

υπ΄αριθμ. 45/2012 Απόφασης- Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,  από 23

Μαρτίου  έως 12 Απρίλιου 2012, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-

σης (Πολιτιστικό Κέντρο, επί των οδών Κλειτάρχου & Αριστείδου) για να

πάρουν την διακήρυξη και να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην πα-

ραπάνω διεύθυνση. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος  τηλ: 210.6619937.

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα  δικαιολογητικά θα ελεγχθούν και θα

εγκριθούν από την επιτροπή θα ειδοποιηθούν με έγγραφη πρόσκληση από

τον πρόεδρο, που θα προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας

για το άνοιγμα των φακέλων – οικονομικών προσφορών. 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Οι δύο ομάδες είχαν μοιρά-

σει τις  εντός έδρας νίκες

στο πρωτάθλημα και τις

εκτός έδρας στα play-off. Το

τρίτο και αποφασιστικό παι-

χνίδι εξελίχτηκε σε έναν

συγκλονιστικό αγώνα

(15.3), για γερά νεύρα και

τεράστιες αντοχές,  μία δια-

φήμιση του μπάσκετ με δύο

ισοδύναμες ομάδες  να πα-

λεύουν και να διεκδικούν

κάθε μπάλα και κάθε φάση

μέχρι και το τελευταίο δευ-

τερόλεπτο. Το παιχνίδι είχε

συνεχείς εναλλαγές στο

σκορ με τις δύο ομάδες να

παίρνουν διαδοχικά το προ-

βάδισμα παίζοντας πολύ

γρήγορο και δυνατό μπά-

σκετ. Το ημίχρονο τις βρήκε

ισόπαλες όπως επίσης και

το τέλος της κανονικής

διάρκειας, της πρώτης και

της δεύτερης παράτασης.

Ο Πρωτέας είχε την ευκαι-

ρία να κερδίσει στη λήξη

της κανονικής περιόδου

όταν κέρδισε φάουλ και

έχασε και τις δύο βολές με

τρία δευτερόλεπτα να απο-

μένουν. Η πρώτη παράταση

έληξε και αυτή χωρίς νική-

τρια. Στην δεύτερη, η ομάδα

του Α.Ο.Ν.Α. βρέθηκε να

προηγείται με πέντε πόν-

τους λίγο πριν το τέλος,

όμως ο Πρωτέας έπαιξε

εξαιρετική άμυνα και υπο-

χρέωσε τον Α.Ο.Ν.Α  σε

πολλά λάθη και έφερε το

παιχνίδι πίσω στην ισοπα-

λία, ενώ  ήταν η σειρά του

Α.Ο.Ν.Α.  να χάσει δύο

βολές στη λήξη για να πάει

το παιχνίδι στην τρίτη παρά-

ταση.  Εκεί, η ομάδα του

Πρωτέα έδειξε ότι είχε πιο

πολύ αντοχή, πείσμα και θέ-

ληση κερδίζοντας το 56-51.

Πρωτέας: (Κουρμούλη), Μπι-

τζανάκη Ρ.9,  Παπαλιού,  Μιχα-

λοπούλου Α. 6, Μπιτζανάκη Ε.

3,  Στυλιαρά, Πρέκα, Λαγού-

Mειμάρογλου 25 (1),  Abdul Fat-

tah,  Βασιλειάδη, Βάνα 2,

Φασούλα 11, Μιχαλοπούλου Μ. 

...Νίκη χωρίς αγώνα 

οι γυναίκες του ΝΟΒ

Χωρίς αγώνα κέρδισε η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΒ το παι-

χνίδι της 14ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη ΝΕΠ αφού η ομάδα

της Πάτρας δεν κατέβηκε στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Μάταια περίμεναν οι παίκτριες της Βουλιαγμένης την αντί-

παλό τους για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κα-

νονικής περιόδου της Α1 γυναικών στο κολυμβητήριο του

Λαιμού . Η ΝΕΠ ,που αρχικά είχε δηλώσει λόγω προβλήματος

του “Πεπανός” ως έδρα την πισίνα του ΝΟΒ ,αποφάσισε τε-

λικά να μην κατέβει καθόλου στον αγώνα με αποτέλεσμα να

τον χάσει στα χαρτιά.

Έτσι η Βουλιαγμένη ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 14

νίκες σε αντίστοιχα παιχνίδια συγκομιδή που την φέρνει

πρώτη στη βαθμολογία και με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας

στα πλέι οφ που θα κρίνουν και τον πρωταθλητή.

Από την Δευτέρα 12/3 οκτώ παίκτριες του ΝΟΒ οι Κούβδου,

Τσουκαλά, Λιόση, Μελιδώνη, Ρουμπέση, Ασημάκη, Λαρά και

Γερόλυμου ενσωματώθηκαν με την Εθνική ομάδα για το προ-

ολυμπιακό τουρνουά της Ιμπέρια όπου και θα διεκδικήσουν την

πρόκριση στους Ολυμπαικούς αγώνες.

Σπουδαία νίκη των κορασίδων του Πρωτέα Βούλας
ΠΡΩΤΕΑΣ- Α.Ο.Ν.Α 56-51( 3η παράταση)
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Δημοτική συνεδρίαση στα 3Β  πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μαρτίου, με μονα-

δικό θέμα τη συζήτηση για προσχέδιο

Μνημονίου που είχε φθάσει στο Δήμο  από

τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. για

την “αξιοποίηση” του παραλιακού μετώπου

από Κάμπινγκ της Βούλας μέχρι τη Βάρκιζα.

Οπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο

φύλλο (αρ. 722, σελ.24) τα ΕΤΑ Α.Ε. θεω-

ρούν δικό τους όλο το παραλιακό μέτωπο

και ζητάνε από το Δήμο για τα ελεύθερα

τμήματα της παραλίας, είτε να τα αξιοποι-

ήσει ο Δήμος και να παίρνει ποσοστό η ΕΤΑ

είτε να υπάρξει συνεκμετάλλευση Δήμου

και ΕΤΑ με ευθύνη της ΕΤΑ.

Το προσχέδιο μνημονίου συζητήθηκε και

από τις τρεις Δημοτικές Κοινότητες (Βάρη,

Βούλα, Βουλιαγμένη) και απορρίφθηκε

χωρίς καμία συζήτηση, θεωρώντας το απα-

ράδεκτο.

Το ίδιο είχε απορρίψει και η Εκτελεστικη

Επιτροπή του Δήμου. Ολόκληρο το μνημό-

νιο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστο-

σελιδα μας press@ebdomi.com με τον

τίτλο: “Μνημόνιο των ΕΤΑ για το παραλιακό

μέτωπο των 3Β”

Πολλές οι ώρες συζήτησης στο Δ.Σ. εκ-

φράστηκαν διάφορες απόψεις από τους δη-

μοτικούς συμβούλους, αλλά και σύλλογοι

του Δήμου κατέθεσαν τις ανησυχίες τους

για την παραλία, που τη θέλουν ελεύθερη

για αναψυχή και κολύμβηση και όχι εμπο-

ρευματοποίηση.

Σ.Σ.: Υπήρχε και άποψη συλλόγων να χαι-

ρετίσουν προς ένα σκέλος το μνημόνιο!

Οταν εμπιστευθείς τον απατεώνα και δεύ-

τερη φορά...

Ο Σπ. Πανάς παρουσίασε μία εξωραϊσμένη,

αόριστη πρόταση για το παραλιακό μετωπο,

με άλση, λιμνούλες, αθλοπαιδιές και κινη-

τές καντίνες και αφαίρεση των κάγκελων

που τις περικλείουν, η οποία βέβαια δεν

είχε συζητηθεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβού-

λιο.

Σ.Σ.: Αλήθεια ποιος καγκέλωσε την είσοδο
της παραλίας του κάμπινγκ και στέρησε ένα
αγαθό από τη μισή Βούλα που βρισκόταν
εκεί καθημερινά; Ηταν η πρώτη πράξη της
παρούσας δημοτικής Αρχής!

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου,

απέρριψε ασυζητητί το μνημόνιο και εξέ-

φρασε την γνώμη ότι το παραλιακό μέτωπο

πρέπει να συζητηθεί σε συνεδρίαση, για να

πούμε τί θέλουμε να κάνουμε στην παραλία. 

Η αρχική πρόταση του δημαρχεύοντος Σπ.

Πανά να απορρίψουμε το μνημόνιο και να

εμμείνουμε στις δικές μας προτάσεις δεν

έγινε αποδεκτή από το Σώμα.  Γιατί οι προ-

τάσεις τους, (τις οποίες επικαλείτο και η

ΕΤΑ Α.Ε.) δεν  κατετέθηκαν ποτέ στους δη-

μοτικούς συμβούλους για να γινει μία συ-

ζήτηση.

Ετσι δεν είχαν συζητήσει καμία πρόταση

αξιοποίησης της παραλίας ως Σώμα και δεν

γνωριζαν τις προτάσεις της Δημοτικής

Αρχής.

Είπαν:

Λέμε κύριε Λάμπρου και η παρέα σας, το
απορρίπτουμε το μνημόνιο και εμμένουμε
σ’ αυτά που σας ζητήσαμε.

Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι εδώ υπάρ-
χει μία λαθροχειρία. Στην εισήγηση υπάρχει
μία λαθροχειρία. Δεν μπορεί να  ταυτιζουμε
την έγκριση ή μη του μνημονίου και μη έγ-
κριση του μνημονίου να σημαινει οτι ψηφι-
ζουμε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής
Αρχής. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Κώστας Πασακυριάκος

Κυριε Πανά, η ΕΤΑ αυτή τη στιγμή μας
στέλνει το Μνημόνιο πρόταση για να απαν-
τησουμε αν το δεχόμαστε ή όχι. Το τι προ-
τείνει ο Δήμος ειναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ
χθες έκανα πρόταση αναβολής για να σας
σώσω. Δεν το δεχθήκατε. Εδώ δεν πρέπει
να παίζετε ούτε με την ΕΤΑ ούτε με την πα-
ραλία. Εδώ οι αποφάσεις πρέπει να είναι
ομόφωνες, να είναι αποδεκτό από τους
Συλλόγους και την κοινωνία και με τη στάση
που έχετε κρατήσει δεν θα γίνει έτσι και θα
είστε υπεύθυνοι.

Παν. Καπετανέας

Το μνημόνιο που σας διαβάζω δεν είναι το
σημερινό, αλλά το μνμόνιο που έχει ημερο-
μηνία 26/4/2001, το οποίο είναι πανομοι-
ότυπο του σημερινού που μας στείλανε.
Δεν κάνανε τον κόπο να αλλάξουν, ούτε
ένα κόμμα. Αυτό που φέρανε το 2001, το
ίδιο μας πεταξανε στα μούτρα.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Παρελκυστική και προσχηματική η συζή-
τηση όταν περιγράφουμε έναν παραδεισο,
ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κό-
λαση. Το ζήτημα είναι πώς θα πάρουμε την
παραλία. Το τι θά κάνουμε είναι άλλο θέμα.
Χρειάζεται σχέδιο δράσης.

Γιάννης Σκουμπούρης

Η απόφαση

Απορρίπτουμε το σχεδιο Μνημονίου - πρό-

ταση για το παραλιακό μέτωπο της ΕΤΑ

καθώς το σύνολο του παραλιακού μετώπου

ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο και για το

λόγο αυτό πρέπει να αποδοθεί το σύνολό

του αμετάκλητα, οριστικά και χωρίς τίμημα

στο Δήμο, όπως άλλωστε έγινε και με 52

άλλους Δήμους βάσει του άρθρου 36 του ν.

4049/12, με σκοπό να παραδώσουμε τις πα-

ραλίες ελεύθερες στους πολίτες.

Μένει πλέον μια μεγάλη συζήτηση για το τί

θέλουμε να κάνουμε στην παραλία, αν και

βλέπω τον Ράιχενμπαχ να την “αλωνίζει”.

Αννα Μπουζιάνη

Απέρριψαν το σχέδιο Μνημονίου 

για το παραλιακό μέτωπο στα 3Β
σε μοναδική, για το θέμα, συνεδρίαση του Δ.Σ.

Προς τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου 

Προγραμματισμένο από μηνός και πλέον τα-

ξίδι μου εκτός Αθηνών με αναγκάζει να

απουσιάσω από το Δημ. Συμβούλιο της

15.3.2012, που έχει σαν θέμα συζήτησης τη

λήψη απόφασης περι έγκρισης ή μη του

σχεδίου μνημονίου για το παραλιακό μέ-

τωπο.

Είναι γνωστή η θέση μου για το θέμα των

παραλιών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι

δηλαδή οι παραλίες πρέπει να αποδοθούν

στους Δήμους και εμείς να αποφασίσουμε

για τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Τα λάθη του παρελθόντος, τόσο του

πρώην Δήμου Βουλιαγμένης, όσο και του

Δήμου Βούλας, που απεμπόλησαν αυτό το

δικαίωμα, μας φόρτωσαν προβλήματα πο-

λεοδομικών παραβάσεων, ηχορύπανσης

και μηδέν όφελος.

Φθάσαμε στο σημείο να στερηθούμε

ακόμα και τα ψιχία που βάσει του Μνημο-

νίου είχαν υποχρέωση να μας καταβάλουν.

Μας κατάντησαν επισκέπτες στο σπίτι μας.

Δυστυχώς και πάλι, αντί να προλαβαί-

νουμε τα γεγονότα, τρέχουμε πίσω από

αυτά.

Ηδη από έτους, όταν ξεκίνησαν οι νέες

διερευνητικές προσπάθειες, έπρεπε να

έχουμε περασει στην επίθεση και όχι να

συνομιλούμε ή να ανταλλάσουμε έγγραφα

ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τους καιρούς και τις καταστάσεις που

βιώνουμε, δικαιούμεθα να είμαστε καχύ-

ποπτοι.

Εστω και τώρα ας ξεκινήσουμε ενωμένοι

τον αγώνα.

Να αξιοποιήσουμε και να συνδράμουμε τις

θετικές ενέργιεες που ήδη ξεκίνησαν από

ετών οι φορείς της περιοχής μας.

Να καταγγείλουμε συμβάσεις και Μνημό-

νια ζητώντας από τη δικαιοσύνη παράλ-

ληλα τη διερεύνηση σε βάθος της τήρησης

των υποχρεώσεων εκ των συμβάσεων,

υπόχρεων, και την αποπομπή των νταβα-

τζήδων της παραλίας, όπως έλεγε και ο

Δήμαρχός μας, οι οποίοι ούτε κατ’ ελάχι-

στον τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, έστω

και σε αυτές τις κατάπτυστες συμβάσεις.

Γιάννης Νιτερόπουλος

Λόγω απουσίας του, από το δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάν-
νης Νιτερόπουλος είχε καταθέσει επιστολή την οποία μας ενεχείρισε και τη
δημοσιεύουμε.

Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, (ένα φιλέτο και τι φιλέτο) που υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη
για τη διαμόρφωσή της από τα ΕΤΑ Α.Ε. και βρίσκεται στα συρτάρια του Δήμυ 3Β, γιατί δεν ενη-
μερώνεται το Δ.Σ.; 
Εμείς θα τη μελετήσουμε και θα την παρουσιάσουμε προσεχώς.


