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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ευνοούν το πρώτο

κόμμα!!!

Λοιπόν.

τι ψηφίζουμε;
«Καλά μας τα έλεγες, Βενετσάνε, τόσον καιρό τώρα, 

το θέμα είναι τι ψηφίζουμε στις 6 Μαΐου».

Δικαιολογημένη η επισήμανση.

Μην περιμένετε όμως να σας πω «τι θα ψηφίσετε».

Δεν το δικαιούμαι!

Ένας υπεύθυνος και ενημερωμένος πολίτης, ένας νοή-

μων πολίτης που διαθέτει κρίση, οφείλει να ρωτήσει

πρωτίστως τη συνείδησή του, να βάλει το μυαλό του

να δουλέψει και ν’ αποφασίσει χωρίς φόβο, με οργή

κατά των υπευθύνων, αλλά όχι υπό το

κράτος του θυμού, τι θα επιλέξει για

να σωθεί η πατρίδα, ο ίδιος και τα παι-

διά του και τα παιδιά των παιδιών του!

Σ’ αυτές τις εκλογές διακυβεύεται το

παρόν και το μέλλον της χώρας. Και

το διακύβευμα αυτό δεν μας επιτρέ-

πεται να το παίξουμε στα ζάρια (στους

κύβους).

Μόνο με την λογική και την ανεπηρέ-

αστη από επικοινωνιακά κόλπα και

ψευδοδιλήμματα, κρίση. 

Χωρίς εμμονές και χωρίς προκαταλήψεις. 

Είχα πει πριν λίγους μήνες, πως η κατάσταση θ’ αλλά-

ξει όταν ένας αντικομμουνιστής ψηφίσει ΚΚΕ. Όχι γιατί

αποδέχεται την ιδεολογία του, αλλά για να δώσει ένα

ηχηρό ράπισμα στο σάπιο σύστημα. Ενα σωφρωνιστικό

μάθημα σ’ αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό,

την οικονομία σε διάλυση, το λαό στην ένδοια· στην

εσχάτη αμηχανία, που ‘χει πει ο Καποδίστριας. 

Τώρα δεν το λέω. Δεν με βοήθησε το ΚΚΕ να το λέω.

Μια τέτοια ψήφος εξ’ άλλου ήταν ψήφος αρνητική.

Ήταν μισή ψήφος. 

Τώρα την θέλω και μπορεί να είναι ολοκληρωμένη. Θε-

τική ψήφος. 

Ψήφος που να δίνει αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 15

ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
“Μνημόνιο ή εκτός ευρώ” είναι ψευδοδίλημμα. 
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ είναι ΕΝΑΝΤΙΑ στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Να μη γίνει καμία άλλη πε-

ρικοπή στα έσοδα των

Δήμων, γιατί διαφορετικά

θα οδηγηθούν σε κατάρ-

ρευση.

Να γίνουν άμεσα πράξη και

πριν τις εκλογές, τα συμ-

φωνηθέντα με τη σημερινή

κυβέρνηση για τα οικονο-

μικά των δήμων, 

ζήτησαν με πορεία διαμαρ-

τυρίας, Δήμαρχοι από όλη

την Ελλάδα.

Σελίδα 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν θα σας πω όμως «τι να ψηφίσετε» εσείς, αλλά θα σας

πω, τι θα ψηφίσω εγώ και κυρίως, γιατί. 

Ας ξεκινήσουμε απ’ το «γιατί»:

- Απλοί, αδιάψευστοι συλλογισμοί με οδηγούν ν’ απορρίψω

πρωτίστως αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα Εκείνος

που δημιουργεί ένα πρόβλημα δεν μπορεί και να το επιλύ-

σει. Είναι ο ίδιος το πρόβλημα. Αυτό είναι αξίωμα. Το ανα-

λύω 2,5 χρόνια τώρα. Απορρίπτονται λοιπόν τα κόμματα και

τα πρόσωπα που άσκησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο εξουσία

και εμμένουν πεισματικά στα «λάθη» τους, ή προσπαθούν να

τα δικαιολογήσουν και να τα ρίξουν σε άλλους. Απορρίπτον-

ται επομένως ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. – ΛΑΟΣ – Μπακογιάννη. 

Δεν εξετάζω καν τα προγράμματά τους. Είναι απλά για τις

εκλογές. Ξέρουμε πως καταρτίζονται τα προγράμματα και

κυρίως, πόσο τηρούνται!

Τα ίδια αυτά κόμματα είναι τα λεγόμενα «μνημονιακά». Είναι

αυτά τα κόμματα που αποδέχθηκαν και δεσμεύτηκαν και με

την υπογραφή τους, κυρίως να υποθηκευθεί και η Εθνική Κυ-

ριαρχία και τα δύο «μεγάλα», να περιορισθεί η εθνική κυ-

ριαρχία και η ίδια η χώρα στους τοκογλύφους δανειστές, που

παριστάνουν τους «φίλους» και εταίρους. Αυτοί απορρί-

πτονται. 

Αφού απορρίψαμε τα «μνημονιακά» κόμματα, μένει να εξε-

τάσουμε τα «αντιμνημονιακά». 

- Πάμε στο ΚΚΕ, που σήκωσε και πρωτοστάτησε σε πολλούς

και δύσκολους κοινωνικούς αγώνες.

Ποιό είναι το πρόγραμμά του, η ακολουθούμενη πολιτική, η

τακτική του, οι στόχοι του:

Με δυο λόγια, το ΚΚΕ που έχει στόχο τη λαϊκή εξουσία,

θέτει δύο κύριους άξονες: «πρώτον την άμεση έξοδο της Ελ-
λάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μονομερή διαγραφή
του χρέους». 
Σημειώνω ότι συμφωνώ με την μονομερή διαγραφή του χρέ-

ους – όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» - θα

συμφωνούσα ίσως και με την έξοδο της Ελλάδας απ’ αυτή

την Ε.Ε. των αγορών, των μονοπωλίων και των τραπεζών, αν

δεν μπορούσαμε να την αλλάξουμε, αφού είμαστε ισότιμοι

εταίροι, αλλά όχι, οπωσδήποτε άμεσα, γιατί θα χάναμε όλα

μας τα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα. 

Δεύτερος προγραμματικός άξονας του ΚΚΕ είναι «η κοινω-
νικοποίηση, δηλαδή κρατικοποίηση των πάντων» και εξηγεί

βεβαίως, ότι δεν εννοεί «τα σπίτια μας», αλλά τα παραγω-

γικά μέσα και κυρίως τις μεγάλες μονάδες και βέβαια την δη-

μόσια περιουσία. 

Αυτό όμως, αν συμφωνεί κάποιος και μάλιστα όχι έτσι απλο-

ποιημένα και γενικά, αλλά προσαρμοσμένα στις σημερινές

επιστημονικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης, της ατο-

μικής και κοινωνικής ψυχολογίας της ανθρωπολογίας – που

δεν είχαν αναπτυχθεί τον καιρό του Μαρξ και του Λένιν, κυ-

ρίως οι δεύτερες – και με δεδομένη την εμπειρία, εφαρμο-

γής αυτών των παραγωγικών σχέσεων στις χώρες της

Ανατολικής Ευρώπης, της Σοβιετικής Ένωσης, της Κίνας και

αλλού. 

Αλλά το κυριότερο, ακόμα κι αν ασπάζεσαι αυτήν την κο-

σμοθεωρία, μπορεί προς το παρόν να την έχεις μόνον σαν

όραμα, αφού δεν μπορείς να πείσεις – δεν μπορεί να πείσει

το ΚΚΕ – την μεγάλη πλειοψηφία του λαού, για την ορθό-

τητά της και την δυνατότητα υλοποίησης.

Απόδειξη ότι εδώ και 38 χρόνια, με ζώντα τον «υπαρκτό σο-

σιαλισμό», δεν μπόρεσε να πείσει μεσοσταθμικά ούτε το 10%

του πληθυσμού.

Όμως, θα επιμείνω σ’ αυτό: δεν φτάνεις στον τελικό στόχο

σου προτού περάσεις τα ενδιάμεσα στάδια.

Για να φτάσεις στην ποιοτική αλλαγή της κοινωνίας, πρέπει

να προϋπάρξουν ποσοτικές αλλαγές σε πολλούς τομείς και

βέβαια στην οικονομική ανάπτυξη. 

Για κάποιους που παίζουν σκάκι – και οι πολιτικοί πρέπει να

παίζουν σκάκι – ξέρουν ότι για να «φας» το βασιλειά – να κά-

νεις roi mat – πρέπει να καταστρώσεις σχέδιο, τακτική, την

οποία αναπροσαρμόζεις ανάλογα με τις κινήσεις του αντι-

πάλου, να «φας» πιονάκια, αξιωματικούς, πύργους, βασί-

λισσα κλπ, για να στριμώξεις τελικά το βασιλιά.

Δεν με πείθει λοιπόν το ΚΚΕ, αλλά συνεχίζω να επιμένω ότι

είναι οφέλιμο να βγει ενισχυμένο, για να νοιώθει ανασφαλές

το σύστημα, γιατί αλλιώς θα «ξεσαλώσει». 

Μετά το ΚΚΕ να πάμε στον Καμμένο, στους «Ανεξάρτητους

Έλληνες». Το νεοπαγές  αυτό κόμμα, ανταποκρίνεται σε

πολλά καυτά σύγχρονα προβλήματα της χώρας – χρέος, δα-

νειακή Σύμβαση, ασφάλεια, παράνομοι μετανάστες, εθνικά

θέματα – δίνει θετικές απαντήσεις και συνεγείρει μεγάλο

μέρος του πληθυσμού. Είναι η «επανάσταση» της πατριωτι-

κής δεξιάς.

Ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος, περισσότερο από πολιτικό αι-

σθητήριο, αλλά κι από δείγματα της πολιτικής του διαδρο-

μής, μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Φοβούμαι όμως μήπως

κάποιοι δικοί του διαρρεύσουν προς τη Ν.Δ. «για να μη μεί-

νει η χώρα ακυβέρνητη» κπλπ. Έχει τόλμη, παρρησία, πα-

τριωτισμό. Δεν είναι «κολλημένος» και δείχνει και με

δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον έναν

ή άλλο τρόπο, με άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις, πάνω σε

μια ελάχιστη κοινή βάση. Κατά ρητή δήλωσή του ΔΕΝ πρό-

κειται να συνεργαστεί μ’ όσους ψήφισαν τα μνημόνια. Δεν
είμαστε δεξιοί – αριστεροί, είμαστε Έλληνες σε επιστρά-
τευση, λέει. 

Αυτό μ’ αρέσει: Είμαστε πρώτα Έλληνες και Άνθρωποι, θα

πρόσθετα. 

Ας πάμε πάλι στην αριστερά, στον Κουβέλη. Νεοπαγές κι

αυτό κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς με πρόεδρο τον

Φώτη Κουβέλη, έμπειρο πολιτικό, προσηνή και ήπιο. Με πράο

θα έλεγα χαρακτήρα και με ορθό λόγο. Η «Δημοκρατική Αρι-

στερά» έθεσε με σαφήνεια ως κύριο στόχο την παραμονή

εντός Ευρωπαΐκής Ένωσης και ευρώ. Καταψήφισε τα μνη-

μόνια, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτά είναι μια «πραγματικό-

τητα» και η χώρα πρέπει ν’ ανταποκριθεί, όπως λέει, στις

διεθνείς υποχρεώσεις της. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να διεκδι-

κήσει «έναν ευνοϊκό ευρωπαϊκό διακανονισμό».
Το ίδιο βέβαια ελπίζει και η Ν.Δ.!  Εγώ δεν το ελπίζω. 

Να βάλει λίγο βούτυρο ο βιαστής μας, για να μη μας πονέ-

σει!... Πιστεύω, άσχετα με την αντίθεσή μου, ότι ο Βενιζέλος

που διαπραγματεύτηκε, είχε μεγαλύτερη διαπραγματευτική

ικανότητα και από τον Κουβέλη και από τον Σαμαρά, και δεν

κατάφερε τίποτα. 

Ας καταλήξουμε τέλος στον Τσίπρα. Στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυναμικός νέος – ώριμος, οραματι-

στής και ρεαλιστής. Ο λόγος του, η επιχειρηματολογία του,

η ξεκάθαρη θέση του, μου δημιουργεί την πεποίθηση ότι αυτά

που λέει είναι ρεαλιστικά κι έχει την δυνατότητα να τα πραγ-

ματοποιήσει, είναι απόλυτα αναγκαία για τη χώρα μας, για

την επιβίωσή της και την επιβίωση το λαού μας. 

Είναι συμβατά, αν όχι ταυτόσημα, μ’ όσα κατά καιρούς έχω

διατυπώσει στην αρθρογραφία μου:

Εντός της Ε.Ε. και του ευρώ για λόγους ισχυρής διαπραγ-

ματευτικής δυνατότητας (εκ των ένδον) και δυνατότητας

άσκησης πίεσης. Εξ΄άλλου δεν είναι καιρός ν’ ανοίγουμε

πολλά μέτωπα. Αλλά παράλληλα, δεσμεύεται να καταγγέλει

την ανυπόστατη και επαχθή δανειακή σύμβαση και το Μνη-

μόνιο. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προτάσει ένα αξιόπιστο, ρεαλιστικό και

πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, με σκοπό η αριστερά να

παίξει πρωταγωνιστικό, φιλολαϊκό ρόλο. 

Είναι ένα πρόγραμμα διαμόρφωσης και συγκρότησης μιας

νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας για την υλο-

ποίηση ώριμων ριζικών κοινωνικών αλλαγών, μεταρρυθμί-

σεων και μετασχηματισμών. Κρατώ τις επιφυλάξεις μου

στο μεταναστευτικό, αλλά αυτό δεν είναι του άμεσου πα-

ρόντος.

Για όλους τους παραπάνω κυρίως λόγους και πολλούς άλ-

λους που δεν είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθούν στην έκταση

ενός έστω μακροσκελούς άρθρου, η προσωπική μου από-

φαση, μετά από μελέτη εκατοντάδων σελίδων προγραμ-

μάτων, δηλώσεων και συζητήσεων, είναι να ψηφίσω

ΣΥΡΙΖΑ.  

Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω τη συγκεκρι-

μένη επιλογή, με απόλυτη υπευθυνότητα και παρρησία. 

Λοιπόν. Τι ψηφίζουμε;

Με “σαθρά” επιχειρήματα
ανακλήθηκαν Αντιδήμαρχοι
στα 3Β Σελ. 7

Αλλος ένας νέος στον Μολώχ
της ασφάλτου Σελ. 7

Η “Οδύσσεια” του Ν. Καζαντζάκη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Προχωράμε χωρίς αυτούς Σελ. 9

Μη μας ξαναπάρεις στο λαιμό σου
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τι κομματικές επιλογές

έχουμε Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Ανακοίνωση-Επικοινωνία προς

“Σπίθα 3Β” Κώστα Βενετσάνου Σελ. 11

1η Μάη 1886 Σελ. 16

Ανακλήθηκαν προϊόντα Σελ. 19

Προς αγρότες & κτηνοτρόφους
Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Πάλι Μαζί 
για μια νέα Ελλάδα 

της Ασφάλειας, της Ανάπτυξης, της Γνώσης, της Αισιοδοξίας

Ενωμένοι δίνουμε τη μάχη για όσα μας αξίζουν

Πέτρος Γ. Δούκας
Υπ. Βουλευτής Περιφέρειας Ν. Αττικής

Νέα Δημοκρατία

Επιλογή κύρους, δύναμης 

και διεθνών διακρίσεων 

Πολιτεύομαι στην Περιφέρεια Αττικής με την
Δημοκρατική Συμμαχία, στο πλευρό της Ντό-
ρας Μπακογιάννη, με στόχο να εκφράσουμε
στην επόμενη Βουλή των Ελλήνων την «Δημό-
σια Λογική» έναντι ενός «προδοτικού λαϊκι-
σμού» και «φαυλότητας» που εκφράζουν τα
παλαιά κόμματα εξουσίας.

Είναι μια ιδιαίτερη εκλογική μάχη, με την απα-
ξίωση του πολιτικού κόσμου στα ύψη, από το
σύνολο σχεδόν της Ελληνικής κοινωνίας!
Σήμερα που οι πολιτικές εξαρτήσεις έχουν χα-
λαρώσει, σήμερα που τα μεγάλα κόμματα
εξουσίας έχουν αποκοπεί από τον κοινωνικό
ιστό, σήμερα που απογυμνώθηκαν πολιτικά τα
πρόσωπα της παρακμής που τα τελευταία χρό-
νια έχουμε επιλέξει,  σήμερα λοιπόν απευθύ-
νομαι στην «λογική» του εκλογικού σώματος
της Περιφέρειάς μου.

Προσωπικά πιστεύω ότι το πολιτικό κριτήριο
της επιλογής θα πρέπει να είναι οι πραγματι-

κές δυνατότητες των «προσώπων» και η «πο-
λιτική τους σκέψη», και όχι οι ξεπερασμένες
Δημόσιες Σχέσεις με τις «χειραψίες» ενός πα-
λαιού μοντέλου πολιτικής, που μας έφερε στο
σημείο της παρακμής που βρισκόμαστε σή-
μερα.

Τα διλήμματα είναι πολλά. Ο Ευρωπαϊκός προ-
σανατολισμός της Χώρας μας είναι ίσως το
πιο συγκεκριμένο. Στο ραντεβού της Κυριακής
της  6ης Μαίου 2012, ένας κερδισμένος ή ένας
χαμένος δύναται να υπάρξει μόνο: 
Ο κυρίαρχος ελληνικός «λαός».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μελέτης Τζαφέρης

Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

(Υπόλοιπο)

Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου

της Δημοκρατικής Συμμαχίας

www.tzaferis.eu

Μελέτης Τζαφέρης
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πολυτεχνείο

της Ρώμης. 

MSc Quality Management από το Cranfield University /UK.

Δ/νων Σύμβουλος στην  Ελληνική Εταιρεία Ποιότητας και διαδο-

χικά στο TUV Rheinland Hellas έως το 2004.

Από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας επιχει-

ρησιακών προγραμμάτων Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, στην συνέχεια Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας –

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικός Γραμμα-

τέας Βιομηχανίας - Υπουργείο Ανάπτυξης και Γενικός Γραμμα-

τέας Τουρισμού - Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Από το 2009 έως και σήμερα εργάζεται στον Ιδιωτικό τομέα των

Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, ενώ ταυτόχρονα είναι Εκτε-

λεστικός Γραμματέας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.

Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
www.tzaferis.eu

Αγαπητοί μου φίλοι και αναγνώστες,
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NEVER ENOUGH - ΚΛΑΣΙΚΟ ROCK 
στο «Κελάρι» του ATHENAEUM

Η αγάπη για το Kλασικό Rock και τις μελωδίες του,

ένωσε πέντε έμπειρουs και ταλαντούχουs μουσικούs

και δημιουργήθηκαν οι… Νever Εnough!

Οι Νever Εnough επανέρχονται στο "Κελάρι" το Σάββατο

28 Απριλίου και παρουσιάζουν τα ωραιότερα τραγούδια,

από τους: U2, SANTANA, PINK FLOYD,

DIRE STRAITS, ERIC CLAPTON, SCORPIONS… κ.λπ.

με τον δικό τους μοναδικό και εντυπωσιακό τρόπο!!!

Γιάννης Θεοδωρίκας / κιθάρα -  Μαρία Μόρρις / τραγούδι

Αγκόπ Μπαρσαμιάν / drums -  Ζήσης Τζούλης / μπάσο

Μάριος Κατσάνος / πλήκτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30

ΕΙΣΟΔΟΣ: 12 ευρώ (με ποτήρι κρασί ή μπύρα ή ρακί)

ATHENAEUM «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 3211987 & 6945 160 385 

«Ο Εθνικός Διχασμός - 
Η άλλη διάσταση»

του Δημήτρη Μιχαλόπουλου

Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος και ο εκδοτικός οίκος «Πε-

λασγός» (Ιωάννης Γιαννάκενας) σας καλούν στην παρου-

σίαση του βιβλίου «Ο Εθνικός Διχασμός - Η άλλη
διάσταση» που θα γίνει την Κυριακή 29 Απριλίου στις

7:00 μ.μ. στο επί της οδού Σταδίου κτήριο της Παλαιάς

Βουλής. 

Ομιλητές θα είναι η Μαρία Μαντούβαλου, καθηγήτρια του

πανεπιστημίου Αθηνών, ο Θωμάς Θεολόγης, ιστοριοδί-

φης-συγγραφέας, και ο συγγραφέας του βιβλίου Δημή-

τρης Μιχαλόπουλος. 

Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Σπύρος Χατζάρας. 

Χαιρετισμοί θα γίνουν από τον πατέρα Στυλιανό Καρπα-

θίου και τους Μίκη Πρωτοπαπαδάκη, πρώην ευρωβου-

λευτή και υπουργό, και Αλέξανδρο Πεφάνη, εκ μέρους

του περιοδικού «Ab Aeterno».

Συναυλία με γκάιντα και

τσαμπούνα
Στο μουσικό αλισβερίσι των «Muhabbet Mafia» η παρά-

δοση συνομιλεί με το afro-beat, το ροκ εν ρολ και την πα-

ραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Συνδυάζοντας έτσι, τον αρχέγονο ήχο της Γκάιντας και

της Τσαμπούνας, με την ηλεκτρική κιθάρα και με ψηφια-

κούς παραμορφωμένους ήχους. 

Οι Muhabbet Mafia είναι: Κλέων Αντωνίου (ηλεκτρική κιθάρα),

Γιώργος Μακρής (Γκάιντα, Τσαμπούνα, Καβάλ, Sampler), Αντώ-

νης Μαράτος (Μπάσο), Θάνος Μιχαηλίδης (Drums).

Η  Συναυλία γίνεται το Σάββατο 5 Μαΐου, 22.00 στη Σκηνή

Φουαγιέ του θεάτρου “Επί Κολωνώ” (Ναυπλίου 12 & Λέ-

νορμαν 94, Κολωνός - Αθήνα), τηλ. 210 5138067

Είσοδος: 8,00€ Το μπαρ του θεάτρου και η αυλή λειτουρ-

γούν τις ημέρες των εκδηλώσεων μιάμιση ώρα πριν την

έναρξη της εκδήλωσης έως αργά το βράδυ. 

Έκθεση ζωγραφικής από το Σύλλογο 

Πολιτισμού “Ηράκλειτος”

Ο σύλλογος πολιτισμού “Ηράκλειτος” ο οποίος

εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, διοργανώνει έκ-

θεση ζωγραφικής στην Παιανία. 

Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα οι σπουδαστές

του  μαθήματος Εικαστικά Παίγνια του ζωγράφου

Δημήτρη Μανίνη. Έργα σε καμβά με μικτές τεχνικές

καθώς και με ψηφιακή επεξεργασία. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τρίτη 1 Μαϊου

στην αίθουσα συνιδιοκτησίας Παιανίας στην οδό Σπύ-

ρου Αγγελή 14 στις 8.00 μμ.  

Διάρκεια έκθεσης:  1 εώς 4 Μαϊου   

Ώρες λειτουργίας έκθεσης:  11.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00 

Μειλ επικοινωνίας:  heraclitus.culture@gmail.com

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α με encardia, tarantella και την

ομάδα Κρουστών ΚΕΘΕΑ
Στην κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη!

H ΕΡΤ, η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, οι encardia   και

το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων δίνουν τη δική

τους απάντηση στην κρίση με μια δράση αλληλεγγύης για

την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου, την Τρίτη 1η Μαϊου

στις 8.30μ.μ., στην “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων.

Παρέα με τους encardia σε τραγούδια της Ιταλικής Αντίστα-

σης των αρχών του 20ου αιώνα και νεότερα τον Ηλία Λογο-

θέτη τους  ballo del mare στα βήματα της tarantella pizzica

και την ομάδα Κρουστών του ΚΕΘΕΑ “Παρέμβαση”, οργα-

νώνουν το πιο  δυναμικό και ελπιδοφόρο καλωσόρισμα μιας

Ανοιξης, έτσι όπως την έχουν φανταστεί!

ΑΝΤΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Ένα κουτί Αντιβίωση για ενήλικες /παιδιά,  ή  ένα κουτί Παυσίπονο, ή  ένα κουτί Γάλα

Για τις ανάγκες των   ΓΙΑΤΡΩΝ του ΚΟΣΜΟΥ

Το ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

στην Εθνική Πινακοθήκη

Επίσκεψη στην έκθεση με έργα από τις Συλλογές του

Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη στην Εθνική Πινακοθήκη, που για

πρώτη φορά στην ιστορία τους,  παρουσιάζονται μαζί, ορ-

γανώνει το “Δίκτυο Σαρωνικού”, την Τετάρτη 2/05, το

απόγευμα.

Η μετάβαση & η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με πούλ-

μαν, ενώ η επίσκεψη θα συνοδευτεί με πλήρη ξενάγηση

της έκθεσης του Ιδρύματος Λεβέντη, διάρκειας περίπου

μίας ώρας.

Στη συνέχεια, θα έχουν στη διάθεση τους χρόνο, για να

θαυμάσουν και τα υπόλοιπα εκθέματα της πινακοθήκης.

Στο χώρο λειτουργεί πωλητήριο και Flocafe.

Τιμή συμμετοχής: 10€ ανά άτομο (εισιτήριο, μεταφορά &

ξενάγηση). ΑΜΕΑ & παιδιά κάτω των 12 ετών: 7€

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή: 6979-142009  Ειρήνη

6946-268384  Χρήστος

email: saronikosnet-info@yahoo.gr



26η Γιορτή Λουλουδιών

Βάρκιζας
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε συνερ-

γασία με τον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό

Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής, διοργανώνει για

26η συνεχή χρονιά τη Γιορτή Λουλουδιών στην ορ-

γανωμένη πλαζ Βάρκιζας «YA BANAKI», από 28

Απριλίου έως 13 Μαϊου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 28

Απριλίου και ώρα 20:30 μ.μ. 

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),

8.30μ.μ.
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ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Θεατρική παράσταση
Το Λύκειο Βουλιαγμένης, έχει καθιερωθεί πλέον, στις

εκδηλώσεις πολιτισμού που προσφέρει κάθε χρόνο

με τις θεατρικές του παραστάσεις. Παραστάσεις που

δεν έχουν να ζηλέψουν από επαγγελματίες θεατρί-

νους.

Ετσι και φέτος παρουσιάζουν την παράσταση «Αυτός

που λέει ΝΑΙ και αυτός που λέει ΟΧΙ», του Μπέρ-

τολντ Μπρεχτ, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29

Απριλίου, στις 7.30μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Λυκείου.

Επίσης την Κυριακή 29/4, την ίδια ώρα παρουσιάζει

τη “Δραματοποίηση έργων Ζωγραφικής”, από μαθη-

τές της “Ιστορίας της Τέχνης”. 

Φωτογραφικές ενότητες

Το blue train (Κωνσταντινουπόλεως 84) παρουσιάζει

ένα μουσικό διαπόραμα του φωτογραφικού κόσμου

του Γιώργου Γκιζάρη και της μουσικής ευρηματικότη-

τας του Γιάννη Βουτσιτσούδη με στόχο ένα ταξίδι πά-

θους από το νου προς την καρδιά και πίσω. 

Έξι φωτογραφικές ενότητες: οι χαμένες γειτονιές, η
αποβάθρα, πορτραίτα, mes homes, signore, ταξι-
δεύοντας έξι μουσικές ανταποκρίσεις στις εικόνες
αυτές.

Για να χαρούμε, να προβληματιστούμε και να μιλήσουμε.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Την Πρωτομαγιά, όπως έχει καθιερώσει ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας, οργανώνει

ένα ξεφάντωμα με μουσική, χορό και άφθονο

κρασί. 

“Οσα θυμούμαι εξιστορώ”
Το βιβλίο του “Οσα θυμουμαι ξιστορώ” παρουσιάζει

ο συγγραφέας Γιώργος Κόλλιας, στο Μουσείο Μα-

ραθώνιου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρ-

τίου, Μαραθώνας), την Παρασκευή 11 Μαϊου 8μ.μ.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο καθηγητής της νεώτε-

ρης ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών Χάγκεν Φλάιτσερ

καιο Ζωγράφος Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μαρα-

θώνα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 

Tην Κυριακή 29 Απριλίου, τιμάται ο χορός. Είναι η

Παγκόσμια ημέρα χορού· η έκφραση αισθημάτων

με την κίνηση και τη μουσική.
Ο χορός αποτελεί μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ενώ

ταυτόχρονα ανήκει στις σημαντικότερες κοινωνικές  εκ-

δηλώσεις του ανθρώπου και συνδέεται άμεσα με την

ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη μιας κοινωνίας. 

Με το χορό εκφράζεται η αίσθηση και η αντίληψη στο

χώρο, η κοινωνικότητα, η ένταξη στο σύνολο, η συνερ-

γασία, η ομαδικότητα, η ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων.

Ο χορός είναι ο απόλυτος συντονισμός στην κίνηση, ο

ρυθμός, η επιδεξιότητα και ο μυϊκός έλεγχος του αν-

θρώπινου σώματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο Κορωπί, ετοιμάζει γιορτή το Ελληνικό Κέντρο  Τέ-

χνης και Πολιτισμού, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθε-

ρίας (έναντι Δημαρχείου Κρωπίας).

Στα Σπάτα, πάντα την Κυριακή 29/4 ώρα 6.30 με τίτλο

“χορεύοντας καλωσορίζουμε το Μάη”, χορεύουν στην

πλατεία Δημαρχείου με τη συμμετοχή σχολών χορού

του Δήμου.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει της

κρίσης  με δικές της δυνάμεις”

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ)

οργανώνει την Δευτέρα 30 Απριλίου, ώρα 7μ.μ. ομιλία

που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων τού

Δημαρχιακού κτιρίου Αναβύσσου με θέμα:  “Η Ελλάδα
μπορεί να εξέλθει της κρίσης  με τις δικές της δυνάμεις”.
Κεντρικός ομιλητής είναι ο Νίκος Καραβαζάκης, μέλος

της ΟΑΠΣ & της Δημοκρατικής και Πατριωτικής Ενότητας

(ΔΗ.Π.Ε.), Οικονομικός  Αρθογράφος, Σχολιαστής και

Υποψήφιος υπολοίπου Αττικής με το κόμμα ΟΧΙ

Μετά τη ομιλία θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις. 
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3ο Φεστιβάλ Εθελοντικών

Οργανώσεων Δασοπροστασίας-

Πυρόσβεσης και Διάσωσης

Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Απριλίου, στο Θέατρο

Βράχων "Μελίνα Μερκούρη", πραγματοποιείται το 3ο Φε-

στιβάλ Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας-Πυ-

ρόσβεσης και Διάσωσης, το οποίο διοργανώνουν οι

Εθελοντές του Κέντρου Προστασίας Δασών και Φυσικού

Περιβάλλοντος του Δήμου Βύρωνα. 

Θα σας δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις ενη-

μερώσεις-επιδείξεις, αλλά και αγωνίσματα σχετικά με τις

δράσεις των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας-Δα-

σοπυρόσβεσης και Διάσωσης, που θα πραγματοποιηθούν

στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Στόχος είναι η ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και η ανάδειξη του

έργου και της συνεισφοράς των εθελοντικών ομάδων

στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου έχει ως εξής:

10:00 Προσέλευση κοινού

10:00 - 13:00 Επιδείξεις Εθελοντικών Ομάδων 

13:00 - 15:00 Πυροσβεστικά Αγωνίσματα

15:30 - 16:30 Βράβευση Εθελοντικών Ομάδων

17:00 Λήξη Φεστιβάλ

• Υπεύθυνη Γραμματείας & Δημοσιών Σχέσεων Σοφία Συμεωνί-

δου festival@forestservice.gr τηλ 210-7644486 και 6983060785

• Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας Δημήτριος Θωμόπουλος

omadarxis2@forestservice.gr τηλ. 6945290853

Υποβολή Ενστάσεων και

Δηλώσεων Ιδιοκτησίας

στην Πράξη Εφαρμογής 

της Περιοχής «ΚΟΡΜΠΙ»

Οπως είχαμε δημοσιεύσει προ ημερών το Κόρμπι μπαίνει

στο σχέδιο πόλης και έχει αναρτηθεί προκειμένου να

υποβληθούν τυχόν ενστάσεις. Η Πράξη Εφαρμογής του

ΚΟΡΜΠΙ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ολο-

κληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά. 

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ,

καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα

Βάρης (Λ. Β. Κων/νου 25) από Δευτέρα 23.04.2012 έως

Παρασκευή 11.05.2012 τις εργάσιμες μέρες και ώρες

8:00 – 13.00 με σκοπό:

Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής. 

Να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις. 

Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας

και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών δια-

γραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους,

ώστε να ληφθούν υπ΄όψη στη διόρθωση των παραπάνω

διαγραμμάτων και πινάκων.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση

ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν

μαζί τους είναι:

1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβολαίου με την με-

ταγραφή του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς

και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.1982 και

τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

της ιδιοκτησίας

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών την 10.3.1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με

τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται

όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του

παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Η Δημοτική Ενότητα της Βούλας συ-

νεδρίασε την περασμένη Τρίτη  (24.4)

και μεταξύ των θεμάτων της ημερή-

σιας διάταξης ήταν η πρόταση αλλα-

γής ονόματος της παραλιακής

λεωφόρου Κ. Καραμανλή σε Γρηγόρη

Κασιδόκωστα!

Από ημέρες που διαβάσαμε το

θέμα, όπου το συζητάγαμε, έβλε-

πες μία δυσάρεστη έκπληξη!

Ε, όχι κι αυτό! ήταν η μόνιμη επω-

δός.

Και είναι αλήθεια ότι ακούγεται

πολύ “ξένο” και άκαιρο σε μια

στιγμή που η πόλη ακόμη “τρεκλί-

ζει” προσπαθώντας να ισορροπή-

σει μετά την εισβολή του

“Καλλικράτη”. Και το σημαντικό-

τερο ότι ο Γρηγόρης Κασιδόκω-

στας βιώνει μία ανάρρωση, μετά

από ένα βαρύ εγκεφαλικό και πάει

πολύ καλά, όπως λένε οι οικείοι

του. Πώς θα ακούσει αλήθεια ένα

τέτοιο θέμα, όταν μάλιστα στα

χρόνια που τον γνωρίζουμε ως Δή-

μαρχο δεν του πήγαιναν τέτοια.

Να τιμηθεί από την πόλη που δη-

μάρχευε πάνω από 20 χρόνια, ναι,

αλλά όχι τώρα.

Αυτή περίπου ήταν και η θέση των

περισσοτέρων κοινοτικών συμβού-

λων, που καταψήφισαν την εισή-

γηση του Δημάρχου Σπ. Πανά, ο

οποίος ήταν και ο εμπνευστής της

πρότασης, η οποία μάλιστα ει-

σήχθη προς συζήτηση με τη μορφή

του κατεπείγοντος!

Διαχώρισαν τη θέση τους οι σύμ-

βουλοι  Κ. Δούκας και Ρ. Παρθέ-

νογλου οι οποίοι ζητούσαν  μετ’

επιμονής να δοθεί σε μία άλλη

πλατεία του Δήμου, το όνομα του

Γρ. Κασιδόκωστα ή να τιμηθεί με

κάποιον τρόπο, παρ’ ότι αρχικά ζή-

τησαν να αποσυρθεί η πρόταση

γιατί μοιάζει με ...μνημόσυνο.

Προφανώς η ιδέα ήταν του νυν δη-

μάρχου Σπ. Πανά, χωρίς να ερωτη-

θεί η οικογένεια Κασιδόκωστα, γι’

αυτό και ο αδελφός του Παντελής

Κασιδόκωστας, εξανέστη στο δημο-

τικό Συμβούλιο της 25/4, όταν ανα-

φέρθηκε πάλι από τον Σπ. Πανά.

Δεν πέθανε ο άνθρωπος, τόνισε

μετ’ επιτάσεως ο Παντελής Κασι-

δόκωστας και επετέθη φραστικά

στον Σπ. Πανά.

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, ενόψει της έναρ-

ξης της αντιπυρικής

περιόδου και στα πλαίσια

υλοποίησης του προγράμμα-

τος Εθελοντικής Πυροπρο-

στασίας καλεί τους

ενδιαφερόμενους κατοίκους

να υποβάλουν αίτηση στο

Δήμο προκειμένου να συμμε-

τάσχουν ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ στο πρό-

γραμμα πυρασφάλειας. 

Για πληροφορίες, οι ενδια-

φερόμενοι κάτοικοι θα πρέ-

πει να απευθύνονται στις

Γραμματείες των Δημοτικών

Κοινοτήτων. 

Συγκεκριμένα:

• για τη Δημοτική Κοινότητα

Βάρης, πληροφορίες Άννα

Κανέλλου τηλ. 213 2030416

• για τη Δημοτική Κοινότητα

Βούλας, πληροφορίες

Χρύσα Ροκούνογλου, τηλ.

213 2020106

• για τη Δημοτική Κοινότητα

Βουλιαγμένης, πληροφο-

ρίες Μαρία Μενικολάκου,

τηλ. 213 2020704

Οπως σημειώνει το δελτίο

τύπου, που υπογραφει ο Δή-

μαρχος Σπ. Πανάς, κατά τη

διάρκεια της αντιπυρικής

περιόδου, οι δράσεις που

αφορούν στη συμμετοχή

των εθελοντών στην επιτή-

ρηση των δασών για εντοπι-

σμό πυρκαγιών,

καθορίζονται από το Πυρο-

σβεστικό Σώμα και τη δημο-

τική πυρασφάλεια για

λόγους υποστήριξης του

έργου τους. 

Η συμμετοχή των εθελον-

τών στις αντιπυρικές δρά-

σεις θεωρείται απαραίτητη

για την επιτυχία του προ-

γράμματος αντιπυρικής

προστασίας, ενώ παράλ-

ληλα, καλλιεργεί το ρόλο

του ενεργού πολίτη και το

κίνητρο της κοινωνικής προ-

σφοράς. 

Σας καλούμε όλους να συμ-

μετέχετε. Η συμμετοχή

όλων μας είναι απαραίτητη

προϋπόθεση ώστε να κατα-

φέρουμε για μια ακόμη χρο-

νιά  να προστατεύσουμε

αποτελεσματικά το πράσινο

της πόλης μας. 

Ακόμη περισσότερο φέτος,

που λόγω της αρνητικής οι-

κονομικής συγκυρίας, δεν

έχουν εγκριθεί κονδύλια για

την πολιτική προστασία από

τον κρατικό προϋπολογι-

σμό, καθώς επίσης δεν

έχουν εγκριθεί προσλήψεις

εκτάκτων εποχιακών υπαλ-

λήλων για τον καθαρισμό

και τη φύλαξη των πευκό-

φυτων εκτάσεων.     

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, στο πλαίσιο του

αντιπυρικού προγράμματος

θα ξεκινήσει το πρόγραμμα

καθαρισμού από ξερά χόρτα

των κοινοχρήστων χώρων και

πευκόφυτων εκτάσεων. 

Γι’ αυτό ζητούν τη συμμετοχή

όλων των δημοτών στις δρά-

σεις αντιπυρικής προστασίας

με στόχο την υπεράσπιση του

πνεύμονα   πρασίνου της πε-

ριοχής. 

Υπενθυμίζουν στους ιδιοκτή-

τες ή εκμεταλλευτές οικοπέ-

δων την υποχρέωσή τους  για

τον καθαρισμό και την απο-

μάκρυνση των ξερών χόρτων

και εύφλεκτων υλικών. Οι ερ-

γασίες αυτές θα πρέπει να

έχουν ολοκληρωθεί το αργό-

τερο μέχρι την 1η Μαΐου

2012. 

Ο εθελοντισμός και η ενεργή

συμμετοχή των δημοτών

τόσο σε επίπεδο πρόληψης,

όσο και σε επίπεδο φύλαξης

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί πα-

ράγοντες για τη διαφύλαξη

του πολύτιμου πρασίνου της

πόλης μας, τονίζει στο δελτίο

τύπου ο Δήμος.

Καθαρισμός οικοπέδων

από ξερά χόρτα

Η Λεωφόρος Κ. Καραμανλή σε Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Απερρίφθη πρόταση του νυν δημάρχου Σπ. Πανά
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ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Ο Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Πο-

λιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών

& Βρεφονηπιακών Σταθμών και τη Μη Κυβερνη-

τική Οργάνωση "Μεσόγειος SOS" διοργανώνουν

καθαρισμό του παραλιακού μετώπου την Κυριακή

13 Μαϊου, με σημείο συνάντησης τις παλιές φυ-

λακές Ωρωπού στις 10.30 π.μ.

Ο Δήμος Κρωπίας συμμετέχει,
την Κυριακή 29 Απριλίου, στη
διεθνή καμπάνια εθελοντι-
σμού με τον τίτλο LET΄S DO
IT. Οι διοργανωτές στην Ελ-
λάδα είναι, η Ελληνική Εται-
ρεία  Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και ο
Περιβαλλοντικός Σύλλογος
Αττικής ‘’Ώρα για Δράση’’. Ο
Δήμος  Κρωπίας, ως μέλος
του Διαδημοτικού Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ) εκ των επί-
σημων υποστηρικτών της δρά-
σης - συμμετέχει στη δράση,
με καθαρισμούς σε τρεις πε-
ριοχές με τη συνδρομή δημο-
τικών μηχανημάτων και
φορτηγών.  Σε ανακοίνωσή
του ο ΣΠΑΥ ενημερώνει ότι

συμμετέχει  στην πανελλήνια

δράση της παγκόσμιας

εθελοντικής καμπάνιας «Let’s do

it» που έχει ως στόχο να

καθαριστεί από εθελοντές μέσα

σε μία μόνο ημέρα ολόκληρη η

χώρα από κάθε λογής σκουπίδια. 

Ειδικότερα: Οι εθελοντές του
Δήμου Κρωπίας, σύλλογοι
και δημότες θα συγκεντρω-
θούν στο Δημαρχείο Κρω-
πίας (Β. Κωνσταντίνου 47)
στις 9 το πρωί. Ταυτόχρονα
δημοτικό Λεωφορείο θα ξεκι-
νήσει στις 9 το πρωί από τη
διασταύρωση των Λεωφ.
Αγίας Μαρίνας και Λεωφ.
Σουνίου με μια στάση στον
πολυχώρο του Δήμου Κρω-
πίας – παράρτημα ΚΑΠΗ
Αγίας Μαρίνας και θα κατευ-
θυνθεί στο Δημαρχείο Κρω-
πίας (τόπος συγκέντρωσης
εθελοντών). 
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν

είναι: Περιοχή Κέντρου Υγείας
Κορωπίου - Αρχαιολογικός
χώρος (Oικισμός της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού στο Κέν-
τρο Υγείας Κορωπίου  3200 –
2300 π.Χ. και αργότερα ο αρ-
χαίος Δήμος της Ώας)
Περιοχή Προαστιακού –
Μετρό  Κορωπίου. Περιοχή
Γραμματικό-Καρελλάς
Για συμμετοχές:
grafeiotypou@e-koropi.gr

grafeiodimoti@e-koropi.gr &  
Συμμετέχουν οι Σύλλογοι 
Σύλλογος Καρελλά «Αγία Παρα-

σκευή», ο σύλλογος Αλθέας

Κρωπίας, ο Ελληνικός  Σύλλογος

Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), ο

Εξωραϊστικός-αιμοδοτικός σύλ-

λογος «Δημοσθένης», το Ελλη-

νικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού, η Εθελοντική Ομάδα

Δήμου Κρωπίας. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η

Εθελοντική Ομάδα της Πολι-

τικής Προστασίας του

Δήμου, καθώς και η Επίλεκτη

Ομάδα Ειδικών Αποστολών

Μαρκοπούλου, συμμετέχουν

στην πανελλήνια δράση

«Let’s do it! GREECE», που

διοργανώνουν ο επιστημονι-

κός μη κερδοσκοπικός οργα-

νισμός «Ελληνική Εταιρεία

Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων» (ΕΕΔΣΑ) και ο Πε-

ριβαλλοντικός Σύλλογος

Αττικής «'Ώρα για Δράση».

Η μεγάλη επιχείρηση καθα-

ρισμού, θα πραγματοποι-

ηθεί την Κυριακή 29

Απριλίου, ώρα 11 το πρωί,

στο παραλιακό μέτωπο του

Πόρτο Ράφτη.

Το σημείο συνάντησης είναι

η καφετέρια «Del Mar»

(τέως «Κολώνες»).

Το «Let's Do It» είναι μια διε-

θνής εθελοντική καμπάνια, που

ξεκίνησε για πρώτη φορά το

2008 στην Εσθονία και είχε ως

στόχο να καθαριστεί από εθε-

λοντές ολόκληρη η χώρα, από

κάθε λογής σκουπίδια, μέσα σε

μία μόνο ημέρα! Τελικά στις 3

Μαΐου του 2008, 50.000 εθε-

λοντές καθάρισαν 10.000 τό-

νους σκουπιδιών από δασικές

εκτάσεις. Από τότε, το «Let's

Do It» έχει εξαπλωθεί παγκο-

σμίως και πλέον μία φορά κάθε

χρόνο, πολίτες από όλο τον

κόσμο, καθαρίζουν τις πόλεις

τους, περνώντας ένα μήνυμα

αισιοδοξίας και αλτρουισμού

για το περιβάλλον.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου υπο-

στηρίζει την πρώτη χρονιά

εφαρμογής της σπουδαίας πε-

ριβαλλοντικής και εθελοντικής

καμπάνιας στη χώρα μας και φι-

λοδοξώντας να ενεργοποιήσει

όσο το δυνατόν περισσότερους

δημότες, προσκαλεί όλες τις

εθελοντικές ομάδες, τους τοπι-

κούς εξωραϊστικούς και αθλητι-

κούς συλλόγους, τις

επιχειρήσεις, τα σχολεία, τους

γονείς και τα παιδιά της περιο-

χής, να συνδράμουν στο μονα-

δικό αυτό εγχείρημα, που θα

αποδείξει πάνω από όλα, τι

μπορούμε να πετύχουμε ΟΛΟΙ

ΜΑΖΙ!

«LET’S DO IT GREECE!»

Εθελοντική δράση καθαρισμού στο Κορωπί
«LET’S DO IT GREECE!»

Επιχείρηση καθαρισμού στο Πόρτο Ράφτη

Στο προηγούμενο φύλλο

τους, κυριολεκτικά την ώρα

που είχε κλείσει η εφημε-

ρίδα, μάθαμε για την αντικα-

τάσταση των αντιδημάρχων

στα 3Β και αναγκαστήκαμε

και αλλάξαμε σελίδα, για να

τους παρουσιάσουμε συνο-

πτικά.

Αξίζει όμως να κάνουμε μία

εκτενέστερη παρουσίαση

των του θέματος, γιατί δεν

μπορείς να ανακαλέσει αντι-

δήμαρχο που έχει ορισμένη

ημερομηνία θητείας (κατά

τον “Καλλικράτη” είναι

2,5χρόνια), εάν δεν συντρέ-

χουν σοβαροί λόγοι τους

οποίους πρέπει ο δήμαρχος

να κατονομάσει.

Ο νεοψηφισθείς δήμαρχος

στα 3Β, μέσα από την παρά-

ταξη της πλειοψηφίας Σπ.

Πανάς, ανακάλεσε τους Αν-

τιδημάρχους, Δημ. Δαβάκη

και Ηλ. Τσιριγώτη, με κύριο

αιτιολογικό  ότι: «κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα
απουσιάζει κατ’επανάληψη
και κατά παράβαση του άρ-
θρου 61 παρ. 1 περίπτ. α και
β του Νόμου 3852/2010, από
τις συνεδριάσεις της Εκτελε-
στικής Επιτροπής» (ΑΠΟΦΑΣΗ

119//2012). ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΨΖ-ΥΘΞ4

Είναι όμως έτσι; 

Την αιτιολογία αυτή κατέρ-

ριψε ο Δημ. Δαβάκης στη

Δημοτική Συνεδρίαση της

25ης Απριλίου, όταν κατήγ-

γειλε ότι: «Οι Εκτελεστικές
δεν είχαν θεσπιστεί πότε
θα συνεδριάζουν. Δεν
υπήρχε κανονισμός. Εβγαι-
ναν οι συνεδριάσεις παρά-
τυπα, όχι στις 5 ημέρες
όπως ορίζει ο κανονισμός,
αλλά όποτε βόλευε τον κ.
Πανά και εγώ ευθυγραμμι-
ζόμουν μαζί με τους άλλους
Αντιδημάρχους όπως βό-
λευε ο καθένας. Πάρα πολ-

λές φορές ανέβαλε ο ίδιος·
είναι μάρτυρες, σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης και οι
σύλλογοι εργαζομένων.
Ηταν ένα όργανο που συνε-

δρίαζε άτυπα, πολύ ουσια-

στικά, αλλά χωρίς κανονισμό.

Γι’ αυτό ζήτησα το λόγο, γιατί

είμαι θλιμένος».

Η Αντιδήμαρχος Γεωργία

Μαρτίνου κατέθεσε την πα-

ραίτησή της από τη θέση,

διότι κατέρχεται ως υποψή-

φια βουλευτής. Βέβαια η 5η

θέση Αντιδημάρχου παρα-

μένει κενή.

Ετσι με νέα απόφαση του

Δημάρχου ορίστηκαν οι

νέοι Αντιδήμαρχοι. 

Διονύσης Κοντονής, Αντιδή-

μαρχος Διαφάνειας και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης (τη

θέση κατείχε ο ίδιος ο Σπ.

Πανάς ως Αντιδήμαρχος).

Νίκος Ζαχαράτος, Αντιδή-

μαρχος Οικονομικών Υπη-

ρεσιών στη θέση του Δ.

Δαβάκη), 

Δημήτρης Μπελετσιώτης,

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

Υπηρεσιών, ο οποίος θα

ασκεί και χρέη Αναπληρωτή

Δημάρχου  και  Ελευθέριος

Αργυρουδάκης Αντιδήμαρ-

χος Καθαριότητας, ο οποίος

ήταν Αντιδήμαρχος ενότη-

τας Βάρης, αλλά απέκτησε

καθήκοντα και για τα 3Β.

Στα καθήκοντα της Πολεο-

δομίας και Τεχνικής Υπηρε-

σίας θα προϊσταται ο ίδιος ο

Σπ. Πανάς.

Εμείς θα ευχηθούμε καλό

έργο στη “νέα” δημοτική

πλειοψηφία, η οποία όμως

όπως διαφάνηκε και στη συ-

νεδρίαση της 25/4 είναι πο-

λυραγισμένη και δύσκολα

θα μπορέσει να γίνει έργο.
Αννα Μπουζιάνη

Τραγικό νέο στο Μαρκόπουλο,

ο χαμός του 

Κωνσταντίνου Ν. Μεθενίτη

Τη μεγάλη Εβδομάδα, σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μαρ-

κοπουλιώτης Κωνσταντίνος Ν. Μεθενίτης, νέος 26

ετών, στην παραλιακή λεωφόρο της Βούλας, έξω από

το Δημαρχείο.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε

ξέφυγε από την πορεια του...

Αλλος ένας νέος άνθρωπος

χάθηκε στον Μολώχ της

ασφάλτου...

Η οικογένειά του στην τρα-

γική εκείνη ώρα σκέφθηκαν

αντί για στεφάνια τα χρήματα

να διατεθούν σε δωρεές, με-

ταξύ άλλων, και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συλλυπείται 

και ευχαριστεί

Με αφορμή τον άδικο χαμό του νεαρού συντοπίτη μας

Κωνσταντίνου Ν. Μεθενίτη, ο Δήμος Μαρκοπούλου, θέλει

να εκφράσει ολόψυχα τα συλλυπητήρια του, στην οικο-

γένεια και τους οικείους του.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια Μεθενίτη, ζήτησε από τους

πολίτες, να προσφέρουν δωρεές, μεταξύ άλλων, και στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Την τραγική αυτή στιγμή της απώλειας, η μέριμνα για

τους συμπολίτες μας, που πλήττονται από τη διαρκώς

επεκτεινόμενη φτώχεια, είναι πράξη γενναιότητας

και πολιτισμού.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους όσους

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας Με-

θενίτη και προσέφεραν δωρεές στο Κοινωνικό Παν-

τοπωλείο του Δήμου μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

Ομιλία στην Αρτέμιδα
Προεκλογική εκδήλωση οργανώνεται στη Μέδουσα

(Διασταύρωση Αρτέμιδος) την Κυριακή 29 Απριλίου

και ώρα 7.00μ.μ.

Θα μιλήσει ο επικε-

φαλής του ψηφοδελ-

τίου Επικρατείας του

ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης

Γλέζος.

Θα χαιρετίσουν υπο-

ψήφιοι και υποψήφιες

βουλευτές στην Περι-

φέρεια Αττικής.

Με “σαθρά” επιχειρήματα ανακλήθηκαν Αντιδήμαρχοι
Ορίστηκαν νέοι Αντιδημάρχοι στο Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι
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Προς υποψηφίους 

αντιμνημονιακών κομμάτων
Θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους που

κατέρχονται στα κόμματα που τονίζουν την αντίθεσή τους

προς τα Μνημόνια και τα Μεσοπρόθεσμα, ότι οι πολίτες

όταν τους “σταυρώνουν” τους δίνουν και το βαρύ φορτίο

του σταυρού που θα πρέπει να σηκώσουν κατά τη διαδρομή

τους στα βουλευτικά έδρανα, με την ίδια σημαία που ξεκί-

νησαν. Οπως θα έχετε διαβάσει, όσοι περιδιαβαίνετε στο

ίντερνετ, τονίζουν μετ’ επιτάσεως οι ψηφοφόροι: μη τολ-

μήσει εκλεγμένος υποψήφιος με αντιμνημονιακή σημαία

να “μεταπηδήσει” σε μνημονιακό κόμμα. Γιατί τότε θα πρέ-

πει να το σκεφτεί πολύ καλά πριν αποφασίσει να βγει στο

δρόμο να περπατήσει και αυτός και οι συνεργάτες του. Και

να μην παραπονεθεί, γιατί θα γίνει δακτυλοδεικτούμενος.

Οι πολίτες δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία.

Βενιζέλος - Σαμαράς =Χ 
Η παροχολογία έχει ξεπεράσει κάθε όριο με πρωτοστα-

τούντες τους εκπροσώπους των δυο μεγάλων υπευθύνων

κομμάτων της σημερινής κατάντιας της χώρας μας.

Ο Βενιζέλος εγγυάται ότι θα δώσει ό,τι αφαίρεσε από τους

πολίτες τους τελευταίους 30 μήνες! Ο Σαμαράς στέλνει

μηνύματα (τις επιστολές τις υπέγραψε) στους δανειστές

μας, ότι θα κάνει αναδιαπραγμάτευση! 

Οι δυο τους αλληλοστηρίζονται, ενώ στους λόγους “σφά-

ζονται”. Κανένας δεν κάνει κουβέντα για το τί θα συμβεί

τον Ιούνιο με τα δυσμενέστερα μέτρα που έρχονται.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Καταραμένοι όσοι πεινούν και δεν σηκώνουν

χέρι/καταραμένο νάναι το ψωμί και το κρασί, το

κρέας/ που κατεβαίνει  μες τα σωθικά του αδι-

κημένου ανθρώπου / χωρίς φωνή να γίνει ελευ-

τεριάς… /ποιός   ξέρει τι μπορεί, η ψυχή του

απελπισμένου ανθρώπου».
(Ραψ. Κ 395 και 520) 

Από την  περασμένη  εβδομάδα έχομε αρχίσει

να μιλάμε για την Οδύσσεια του Καζαντζάκη.

Για ένα έργο μεγάλο, που βεβαίως δεν έχει εν-

δογλωσσική μεταφραστική ή άλλη  σχέση  με

το αριστουργηματικό πρωτότυπο ομηρικό επικό

κείμενο. 

Αυτή η “άλλη Οδύσσεια”, οικοδομημένη στο πιο

ψηλό σκαλί της λογοτεχνικής ιεραρχίας,  έρχε-

ται κοντά μας για να γεφυρώσει σε μια προ-

κλητική ταύτιση, πολιτισμούς και νοοτροπίες

άλλων εποχών. Συνάμα, σε καιρούς χαλεπούς

να αφυπνίσει  καταπιεσμένες αρχές με ένα ιδι-

αίτερα προκλητικό τρόπο, και να τις βάλει  αβία-

στα στην ελεύθερη κρίση του καθενός από

εμάς.

Εδώ η εσωτερική ενδοσκόπηση της ψυχής  και

των προβλημάτων των ατόμων, έρχεται σε

πρώτο πλάνο και αφήνει στην αφήγηση να

πλαισιώσει το αναγκαίο σκηνικό, για να οδηγή-

σει απρόσκοπτα στο αποσκοπούμενο μήνυμα.

Εδώ η “αταραξία” της ψυχής,  το “δεν βαριέσαι”

και το “δεν πιστεύω σε τίποτα”, εμβλήματα κα-

θαρώς  πυρρωνικά,  στοιχειοθετούν το επανα-

λαμβανόμενο μοτίβο.  Εδώ ο Οδυσσέας ζει

μοναχά για τον εαυτό του. 

Στην Ιθάκη ξαναγυρίζοντας, σκοτώνει δολοφο-

νώντας τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Αδια-

φορεί για την δυστυχία του λαού του και την

υποβόσκουσα αγανάκτηση: «Σύντροφοι ο

αφέντης έφερε  άβλαβο και ακέριο  το κορμί

του/……και εμείς …χωρίς παλάμες παλαμίζομε

..χωρίς κανιά πηδούμε …….». (Α -170)

Και η οχλοβοή: “Κι άϊντε φωτιά:! Σηκώστε τα

δαδιά. Κι απάνω του γυναίκες./Απόψε στάχτη το

παλάτι του, θα σκορπιστεί του ανέμου!”  (Α-182) 

Και στον αντίλογο,  ο Οδυσσέας: «Ανέβηκε η

σαβούρα στον αφρό, να ξεκαπετανίσει».( Α-

223 ). 

Μα τώρα ο γιός του ο Τηλέμαχος, παίρνει ο

λόγο: «Αν ήμουν βασιλιάς, στου πλάτανου τον

ίσκιο θα καθόμουν/ και σαν πατέρας τα παρά-

πονα θα γρίκουν του λαού μου/ δίκια  τη λευτε-

ριά και το ψωμί μοιράζοντας στο πλήθος. /Γιατί

έτσι μου λέγαν οι παππούδες» (Α- 245) 

Ο Οδυσσέας χαμογέλασε: «Ε γιέ μου!  τους

προγόνους του ακλουθάει,  (αυτός) που του

τους αφήνει πίσω/. 

»Ξοφλήθηκε η γενιά μας κι ήρθε η σειρά στο

κουρνομάζωμα/ να μας διακυβερνήσει». (Ραψ.

Α  255, 280)

Ο Οδυσσέας φεύγει από την Ιθάκη, εγκαταλεί-

ποντας σπίτι, οικογένεια φίλους.  Καινούργιοι

σύντροφοι, αμφιβόλου ηθικής τον ακολουθούν.

Φτάνει στη Σπάρτη. Θέλει να ξαναδεί την πο-

θητή του ωραία Ελένη. Τώρα αυτή, ξαναζεί με

τον Μενέλαο. Την Ελένη ο Οδυσσέας την είχε

από παλιά διεκδικήσει για γυναίκα του, αλλά

είχε αποτύχει. Τώρα την ξαναθέλει. Εκείνη,

κατά την παλιά της τέχνη,  τον υπακούει. Την

αρπάζει κλέβοντάς την και φεύγει μαζί της.

Αράζει στην Κρήτη. Μα στο ταξίδι την έχει  ήδη

βαρεθεί και θέλει να την ξεφορτωθεί. Έτσι τη

ρίχνει ερωτική βορρά, χέρι σε χέρι, αρχίζοντας

από τον Κρητικό βασιλιά. 

Στο ερωτικό παρασκήνιο, η φαντασία του συγ-

γραφέα οργιάζει. Βασιλιάς και λαός σε σε-

ξουαλική φαντασίωση  μεταμορφώνονται σε

ζώα. Ο Βασιλιάς σε Ταύρο και η Ελένη πρό-

σχαρη τον γεύεται στον πηγαίο  ρόλο της, με-

ταμορφωμένη  σε αγελάδα.   

«Η Ελένη αμίλητη τους τέσσερεις αγέρηδες

ενόγαε / να πλέν ερωτικά,  να σουραυλούν στο

διχαλόβυζό της.» (Ε -535)

«Στη μέση στέκει του αλωνιού, χαλκοδαμάλα η

νύφη/ και παίρνει φόρα ο ταυροβασιλιάς κι

ομάδι ερωτοσμίγουν.» (Ε -740).

Το ωραίο είναι πως στο  βασιλιά του καλοάρεσε

το παιχνίδι   και θέλησε να το επεκτείνει: «Λιμ-

πίστη ο κολασμένος βασιλιάς, την κόρη του για

νύφη.»   

Αλλά η κόρη του η Κρινώ, παίρνει δρόμο και

φεύγει:  «γιατί η Κρινώ είναι απήδηχτη κι

οχτρεύεται τους άντρες /….Μα αλί!  και ρίζα

δράκου να κρατάς, Κρινώ , δεν του γλυτώνεις..»

(Ε -745-750).

Το σκηνικό στο όργιο δεν έχει τέλος.  Μα αυτά

όλα δεν αρέσουν στο λαό και επαναστατεί. Ο

Οδυσσέας αρχίζει να συμπαθεί αυτόν τον λαό

και τα παθήματά του και  του συμπαραστέκεται.

Σκοτώνει τον βασιλιά και βάζει στο θρόνο, ένα

από τα συντροφικά κουμάσια που σέρνει μαζί

του. Φεύγοντας αρπάζει και μια από τις κόρες

του σκοτωμένου μαζί του, έτσι για το “δρόμο”

που λένε  και ξενικά. Μαζί παίρνει μαζί του ένα

τσούρμο λαό και γυναικόπαιδα.   Κατευθύνεται

προς Αίγυπτο. Εκεί  κατά τη συνήθεια του ξε-

φορτώνεται και την εκ Κρήτης  κοπελιά.   Η επι-

θυμία του τώρα είναι να αναπλεύσει τον

ποταμό, αναζητώντας τις πηγές του Νείλου,

που τις έχει βάλει στο μάτι σαν  σκοπό ζωής.

Βρίσκει τους βασιλικούς τάφους. Λεηλατεί χρυ-

σαφικά και λοιπούς θησαυρούς, αλλά νοιώθει

συνειδησιακές ενοχές, τύψεις για την ιεροσυ-

λία του αυτή. Για εξαγνισμό, πετά τους θησαυ-

ρούς στα νερά του ποταμού. Εγκαταλείπει και

τους συντρόφους τους. Φτάνει σε μια άλλη πο-

λιτεία. Εδώ πάλι ο λαός  είναι αγανακτισμένος

και βρίσκεται σε επαναστατικό – αναβρασμό. Τι

θα γίνει τέλος πάντων, για το λαό δεν υπάρχει

πουθενά ευτυχία;-. Στο κίνημα ηγείται μια γυ-

ναίκα η Ράλα, την οποία  πολύ ορέγεται ο

Οδυσσέας. «”Η Ράλα! Η Ράλα!” σκούξαν  απλώ-

νοντας με αλαλαγμό τα χέρια/ κι η κοπελιά με

σύφλογα μαλλιά, με κάτασπρη μπολίδα κ.τ.λ….

……(Κ-125) 

Η Ράλα τον μυεί στον επαναστατικό μηχανισμό:

«Φωνή τραχιά σηκώθη μέσα του, μουκάνισε ο

θεός του /…και ακούστηκε βαθιά κραυγή στο

σπλάχνό  του ‘Δυσσέα:/ ”Άιντε μωρέ μια που το

θές, μην πείς πως από φόβο:  αρνούμαι!’’» (Κ-

210).

«Κούφαζε ο λαός, τα χνώτα του βρωμήσαν από

την πείνα|/»( Κ- 115) 

«Έϊ Χα! Κι η πείνα, τους αντάμωσε στου βασιλιά

την πόρτα» (Κ-141)  «Όλοι μαζί, νεκροί και ζων-

τανοί, φωτιά στον κόσμο αδέρφια!» (Κ- 136)

«Αιντε παιδιά φέρτε τους δαυλούς,  φορά τους

και φορά μας /γιά τώρα αδέρφια, γιά ποτέ κι

εμείς ελευτεριά θα δούμε» (Κ-.189)  

Γίνονται μάχες: «Καταγκρεμού τα βασιλίκια

πάν, κατάνεμου οι κορώνες» (Κ-282) Αλλά,

όμως ‘’ξενομπάτες’’ γέρνουν την πλάστιγγα σε

βάρος της επανάστασης. Ολοι συλλαμβάνονται

και ο Οδυσσέας μαζί με όλους μπαίνει στη φυ-

λακή. 

Ο βασιλιάς του τόπου, κάπου τον  άκουσε για

ονειροερμηνευτή. Τον θεωρεί μάγο και τον φέρ-

νει δέσμιο στο παλάτι για μια γιορταστική επί-

δειξη. Εκεί ο Οδυσσέας, ρίχνει ένα ξέφρενο

αλλόκοτο χορό, πιστεύω κάτι  σαν της Σαλώμης

με τα πέπλα, ο βασιλιάς εντυπωσιάζεται, αρχί-

ζει να τον συμπαθεί και του δίνει τη λευτεριά

του. Ελευθερώνει και τους συντρόφους του.

Όλοι μαζί,  τσούρμο με γυναικόπαιδα μπαίνουν

στην έρημο. Εκεί μένουν χωρίς τροφή  και αρ-

χίζουν οι ταλαιπωρίες. Ο Οδυσσέας τους εγκα-

ταλείπει σχεδόν όλους και σπεύδει με μερικούς

συντρόφους του προς τις πηγές του Νείλου.

Μετά από αυτό, κατευθύνεται νότια στις παγω-

μένες χώρες, όπου βρίσκει το θάνατο. 

Θα έλεγε κανείς, ότι η όλη αφήγηση είναι μια

ιστορία χωρίς ηθικά θεμέλια αρετής, που γρά-

φτηκε ακολουθώντας μια αλλόφρονη πορεία,

Μια προσεκτικότερη ανάλυση του έργου, θα

μας δώσει τα καίρια αλληγορικά σημεία Τα ση-

μεία εκείνα, που στοιχειοθετούν την άγνωστη

άβυσσο της ανικανοποίητης ψυχής του ανθρώ-

που, όταν αντιπαλεύει ανάμεσα σε πρωτόγονες

ενστικτώδικες παρορμήσεις ζωόδικης καταγω-

γής  και  σε ηθικά “πρέπει” μιας πολιτισμένης

κοινωνίας. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη,

η οποία βεβαία είναι αστείο και εκ μέρους μου

αλαζονικό, να έχει κάποια βαρύτητα στο διε-

θνές καταξιωμένο φόρουμ. Πάντως η σκηνο-

γραφική περιγραφή της αφήγησης και η τεχνική

πλοκή του λόγου, παρά τα ειρωνικά σκωπτικά

σχόλια ορισμένων λογίων για τους νεολογι-

σμούς του συγγραφέα, είναι κάτι το ανυπέρ-

βλητο που αξίζει τον κόπο, έστω και με πολλή

υπομονή, λόγω του μεγάλου αριθμού των στί-

χων, να γευτεί κανείς αυτό το έργο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

1) Ν. Καζαντζάκη: “Οδύσσεια”, Εκδ. Καζαντζάκη

2) Μ. Αυγέρη: “Έλληνες Λογοτέχνες”, Εκδ. Χ. Μπούρας 

3) Περιοδικό “η λέξη”, “Αφιέρωμα η Κρήτη”, τευχ. 191-193

2007     

Η “Οδύσσεια” του Καζαντζάκη 
(συνέχεια από το προηγούμενο)
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Η κακοδαιμονία των Ελλήνων τα τελευταία 38 χρό-

νια έχει ονοματεπώνυμο. Είναι το δικό σου ονοματε-

πώνυμο, παππού, γιαγιά. Το δικό σου κι όλων των

άλλων που ψηφίζουν με την ίδια αμετανόητη επι-

μονή, όπως ακριβώς δηλώνουν: «Εγώ Ολυμπιακός
γεννήθηκα, Ολυμπιακός θα πεθάνω», ή «γεμιστά
χωρίς κιμά δεν γίνονται».

Δεν μιλάμε πια για λάθος όταν μιλάμε για σένα και

τις κομματικές σου επιλογές. Μιλάμε για παθολογική

περίπτωση, ίσως ανίατη. Ίσως πρέπει να μιλήσουμε

και για τάση αυτοκαταστροφής, μετά μανίας επανα-

λαμβανόμενη. Οι νουνεχείς άνθρωποι δικαιούνται το

πολύ μέχρι δυό φορές να κάνουν το ίδιο λάθος. Πως

λέμε: «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και το
τρις ουκ ανδρός».

Κάποτε το 80 και βάλε τοις εκατό των Ελλήνων ενα-

πέθετε τις ελπίδες του στα δύο, κατ’ ευφημισμόν λε-

γόμενα, «μεγάλα» κόμματα. Κύλησε πολύ νερό στ’

αυλάκι από τότε. Ήσουν νιός και γέρασες και μυαλό

δεν έβαλες. Δικαιολογείσαι να τους ψηφίζεις μόνο

αν ανήκεις σ’ εκείνους τους κομματικούς ευνοούμε-

νους που τα πιάνουν κάτω από το τραπέζι, με τον ένα

η με τον άλλο τρόπο. Εσύ βέβαια είσαι «ιδεολόγος».

Ιδεολόγος αυτόχειρ. Όμως η αυτοκτονία είναι ατο-

μική επιλογή, ενώ εσύ επιλέγεις κάθε τέσσερα χρό-

νια να αυτοκτονείς μιά πατρίδα ολάκερη. Και μη μου

κλαψουρίσεις τίποτε περί Δημοκρατίας, διότι φασι-

στικότερα υποκείμενα από αυτά που ψηφίζεις δεν

γέννησε η Ελλάδα. Δες απλώς τον εκλογικό τους

νόμο και δεν χρειάζεται άλλο επιχείρημα.

Σ’ αρέσει δεν σ’ αρέσει, σε λίγα χρόνια θα κοιτάς τα

ραδίκια ανάποδα, όπως κι εγώ εξ’ άλλου. Μήπως είναι

πολύ, μα πολύ εγωϊστικό να επιμένεις να ρυθμίζεις

και να καταδικάζεις τις ζωές των παιδιών και των εγ-

γονιών σου; Αν το χέρι σου στο παραβάν δεν μπορεί

παρά να ξανακάνει την ίδια βρωμοδουλειά, τότε

κάτσε στο σπίτι σου κι άσε αυτούς που θα πρέπει να

ζήσουν σ’ αυτή την πατρίδα, ν’ αποφασίσουν για το

μέλλον τους.

Ξέρεις γιατί μας λένε –και είμαστε- χώρα γερόντων;

Επειδή εσύ και οι ομοιοπαθείς σου φροντίζετε επί δε-

καετίες να μας κυβερνούν πολιτικοί-υποχείρια ξένων

δυνάμεων, που μισούν τους Έλληνες και επιδιώκουν

με την υπογεννητικότητα να μας εξαλείψουν από

προσώπου γης. Μην εκσφενδονίζεις από το καφενείο

και τον καναπέ σου τις εύκολες κατηγόριες «αχ, οι
σημερινοί νέοι είναι καλοπερασάκηδες και δεν κά-
νουν οικογένεια». Εσύ φταίς που δεν κάνουν οικογέ-

νεια. Με τι να την ζήσουν; Με αυτά που ψηφίζεις κι

ετοιμάζεσαι να ξαναψηφίσεις;

Σ’ έχουν τρομοκρατήσει, ότι αυτή σου την συντα-

ξούλα που από 1000 ευρώ στην πήγαν στα 600, μπο-

ρεί να μην την παίρνεις καθόλου αν έρθουν οι άλλοι,

οι αντιμνημονιακοί. Και είσαι έτοιμος να τους ξανα-

ψηφίσεις κι ας γνωρίζεις ότι θα στην πάνε τη σύνταξη

στα 400 κι ίσως πιό κάτω ακόμα, αλλά θα έχεις να

παίρνεις ένα γιαουρτάκι τη μέρα. Δεν σε πειράζει που

όταν θ’ αρρωσταίνεις και πηγαίνεις στο νοσοκομείο

θα αντιμετωπίζεσαι χειρότερα και από ζώο; Άχρηστο

βάρος σε θεωρούν, μόνο για να τους ψηφίζεις σε

χρειάζονται.

Σε παραμυθιάζουν με τον μπαμπούλα της «ακυβερ-

νησίας». Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κυβερ-

νώνται από κυβερνήσεις συνεργασίας, που

εκλέγονται με απλή αναλογική και τα συμμετέχοντα

σε αυτές κόμματα δεν έχουν τη νοοτροπία του «τσά-

ρου», αφού αναγκάζονται να συμπράξουν σ’ ένα

κοινό πρόγραμμα.

Όταν στα νιάτα σου έπιανες την πέτρα και την έστι-

βες, τέτοια κατάντια ονειρευόσουν για τα γερατιά

σου; Κι αν όχι, τότε γιατί τέτοια κατάντια ψηφίζεις

για τα στερνά σου, αλλά και για τα παιδιά και τα εγ-

γόνια σου, που τους λες ότι τους αγαπάς;

Με αίμα και ιδρώτα τις πλήρωνες τις ασφαλιστικές

σου εισφορές. Δεν ξέρεις ότι τα λαμόγια που το

ΠΑ.ΣΟ.Κ και η Ν.Δ. διόριζαν στις διοικήσεις των

ασφαλιστικών ταμείων, τζογάριζαν και θησαύριζαν με

τους κόπους σου μιάς ζωής; Η αξιοπρεπής σύνταξη

που θα έπρεπε να παίρνεις, αναπαύεται τώρα σε κά-

ποια οφ-σορ εταιρειούλα. Κι εσύ ετοιμάζεσαι να τους

ξαναψηφίσεις; Πας και στην εκκλησία, αθεόφοβε,

προσκυνάς τα εικονίσματα, κάνεις και τον σταυρό

σου και ψηφίζεις θεομπαίχτες και εν πολλοίς αντί-

χριστους. Τι να σου πω; Δεν παίζεσαι!!!

Κείνο το νέο ζευγάρι των γειτόνων σου στην πολυ-

κατοικία, δεν θα ντρέπεσαι να τους κοιτάς στα μάτια

την επομένη των εκλογών; Ξέρεις ποιούς λέω, εκεί-

νους που είναι και οι δυό απολυμένοι, που δεν έχουν

να ταϊσουν τα παιδάκια τους, που κινδυνεύουν να

τους κάνουν έξωση και τρέφονται στα συσσίτια της

Εκκλησίας. Σε σένα θα χρωστάνε τη συνέχιση της δυ-

στυχίας τους και στα καθάρματα που εσύ επιλέγεις

για να μας κυβερνούν. Τι θα τους παριστάνεις την

επομένη των εκλογών; Τον «αγανακτισμένο»; Δεν

ντρέπεσαι;

Ετοιμάζεσαι και πάλι να μας ξανακλείσεις το σπίτι.

Και το δικό σου βέβαια. Τουλάχιστον κάνε μας τη

χάρη να βουβαθείς από την επομένη των εκλογών.

Θα ‘χουμε που θα ‘χουμε τη δυστυχία που θα μας

έχεις ξαναφορτώσει, ε να μην ακούμε και την κλα-

ψούρα σου για την ...«κατάσταση» που εσύ επιλέγεις.

Πάει πολύ, δεν νομίζεις;

Αντιμετωπίσαμε οι Έλληνες εχθρούς κι εχθρούς. Κα-

τακτητές τρομερούς και αδυσώπητους. Μας έκαιγαν,

μας έσφαζαν, κουρσεύαν τα παιδιά μας κι όμως επι-

ζήσαμε. Και τώρα βρεθήκαμε στο παρα-πέντε του

χαμού μας, επειδή αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο

και πιο επικίνδυνο εχθρό απ’ όλους: Τον βλάκα συμ-

πατριώτη μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μπας και

ξυπνήσεις την ύστατη ώρα.

Μη μας ξαναπάρεις στο λαιμό σου

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε όλοι

μαζί, να είμαστε πρώτο κόμμα, να πά-

ρουμε τους 50 βουλευές του καλπονο-

θευτικού συστήματος και να μη χαθεί

αυτή η μεγάλη ευκαιρία που δίνεται σή-

μερα στην Αριστερά. Δυστυχώς τα προ-

οδευτικά κόμματα της Αριστεράς,

αρνήθηκαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για

συνεργασία και έτσι ΕΜΕΙΣ συνεχίζουμε

έχοντας δίπλα μας τον ελληνικό λαό,

που κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η

πρότασή μας για τη δημιουργία ενός

νέου σύγχρονου ΕΑΜ, στο οποίο όπως

το 1941-1944 συμμετείχαν άνθρωποι απ’

όλες τις πολιτικές παρατάξεις με μονα-

δικό στόχο τη λευτερά της πατρίδας μας

απ’ το Γερμανικό ζυγό.

Γυρίζοντας όλη την Πριφέρεια Αττικής

ως υποψήφιος βλέπω ανθρώπους να με

πλησιάζουν, να μου σφίγγουν το χέρι και

να μου λένε: εγώ δεν έχω ξαναψηφίσει

την Αριστερά, θα σας ψηφίσω όμως

τώρα γιατί η πρότασή σας για να κυβερ-

νήσετε τον τόπο είναι η μονα-

δική λύση, για να μπει η πα-

τρίδα μας σε νέα πορεία.

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μας κορόιδε-

ψαν και μας πήραν ό,τι είχαμε

στις τσέπες μας και μαζί μ’

αυτά τα όνειρα των παιδιών

μας και την αξιοπρέπειά μας.

Ενας άλλος, ήρθε, μου ‘σφιξε το χέρι και

μου είεπ: «σύντροφε, ήμουν με το ΚΚΕ
και ήθελα όλη την Αριστερά ενωμένη· να
φτιάξουμε ένα μεγάλο λαϊκό μέτωπο
που θα προστατεύει τον κάθε εργαζό-
μενο· τώρα είμαι μαζί σας».
Καλώς ήρθες, σύντροφε, του είπα. Τί-

ποτε δεν έχει χαθεί ακόμα· προχωράμε

και μετά τις εκλογές πιστεύω, με τη δύ-

ναμη που θα δώσει ο λαός στην Αρι-

στερά, θα βαδίσουμε δίπλα δίπλα για την

ανατροπή της συγκυβέρνησης

των δοσίλογων, την ακύρωση

της θανατικής δανειακής σύμβα-

σης, που υπέγραψαν Βενιζέλος

και Σαμαράς και να διώξουμε

από την πατρίδα μας το Δ’ ΡΑΪΧ

του γκαουλάιτερ Ράιχενμπαχ

την Μέρκελ και όλα τα φασιστο-

ειδή. Μια παρέα με σταμάτησε και με

ρώτησε γιατί ο κος Κουβέλης δεν συ-

νεργάζεται; Τόσα χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ

ήταν, τι άλλαξε; δεν ήξερα τί να απαν-

τήσω, το μόνο που είπα ήταν ένα ξερό

“έλα ντέ!”.

Μαζεμένοι σε ένα καφενείο μια συντρο-

φιά, μου είπε: Εμείς δεν θα ψηφίσουμε·
τους σιχαινόμαστε, τους αγνοούμε. Φαί-

νονταν σκεπτόμενοι άνθρωποι, πολιτι-

σμένοι και τους είπα: νομίζετε ότι την

αποδοκιμασία σας θα την καταλάβουν

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. και θα αλλάξουν την πο-

ρεία τους, συναισθανόμενοι την κατα-

στροφή που έφεραν στην πατρίδα μας;

Δεν θα ακολουθήσουν τα μνημόνια που

έχουν υπογράψει; Δεν θα βάλουν νέους

φόρους κοψίματα μισθών και συντά-

ξεων, απολύσεις, ανεργία που θα φθάσει

στο 30% επειδή εσείς δεν θα ψηφίσετε;

Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό θέλουν

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., ώστε να μην καταγρα-

φεί στις κάλπες η οργή και η αποδοκι-

μασία σας. Μη τους κάνετε το χατήρι.

Ψηφίστε και στείλτε τους στον αγύρι-

στο. Το πάρτυ γι’ αυτούς τελείωσε.

Πρέπει να τους ανατρέψουμε. Προχω-

ράμε χωρίς αυτούς, γιατί αποφάσισαν

χωρίς εμάς.

Γιώργος Πάντζας

Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Περιφέρεια Αττικής

Προχωράμε χωρίς αυτούς
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

� Αγαπημένοι μου φίλοι, ευχή και κατάρα δίνω... κανένας παπούς καμία γιαγιά

στις κάλπες. .. δέστε τους χειροπόδαρα, φιμώστε τους κάντε τους και ένα κλύ-

σμα και βάλτε βραζιλιάνικα στη διαπασών... δεν φτάνει που οι κυβερνήσεις τους

μάς άφησαν με ένα βρακί πλύνε βάλε, τώρα θέλουν να κάνουμε και το σκατό μας

παξιμάδι. Ε όχι . -

Ευχαριστώ.

� Μέρος της ευθύνης δεν φέρουν μόνο τα ΜΜΕ, κατέχουν μεγάλο μερίδιο και

όσοι τα παρακολουθούν και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αρέσκονται σε ρε-

πορταζ για πατάτες, άρθρα για σκυλάκια που χορεύουν και παραμυθάκια με πριγ-

κίπισσες ιδιαιτέρου κάλ(λ)ους, αποτέλεσμα πλαστικών επεμβάσεων.

Πολλές επιλογές έχουμε αυτή τη φορά στις επερχόμενες εκλο-

γές για να ρίξουμε την ψήφο μας. 

Συνολικά 32 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και μεμονωμένοι

υποψήφιοι πήραν το ok από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου για τη

συμμετοχή τους στην αναμέτρηση της 6ης Μαΐου.

Αρχικά, στο Ανώτατο Δικαστήριο είχαν κατατεθεί 36 δηλώσεις συμ-

μετοχής κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές εκ των οποίων «κό-

πηκαν» τέσσερα. 

Οι 32 που θα συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με την υπ΄

αριθμ. 4/2012 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, είναι:

1) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑ.ΣΟ.Κ.,

2) Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.),

3) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ΚΚΕ ,

4) ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο,

5) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.),

6) Δημοκρατική Συμμαχία,

7) Κοινωνική Συμφωνία,

8) Ανεξάρτητοι Έλληνες,

9) Δημοκρατική Αριστερά,

10) Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία,

11) Οικολόγοι Πράσινοι,

12) Ένωση Κεντρώων,

13) Κόμμα Φιλελευθέρων,

14) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή,

15) Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι,

16) ΟΧΙ (συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων Δημοκρατική

Αναγέννηση και Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο -Σ. Παπαθεμελής),

17) Κίνημα Δεν Πληρώνω,

18) Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής Αντίστασης,

19) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) -

Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία,

20) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή

(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής

Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας,

21) Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος- Ο.Κ.Δ.Ε.,

22) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές),

23) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ,

24) Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας,

25) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών Καποδίστρια,

26) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας,

27) Δημιουργία Ξανά,

28) Παναθηναϊκό Κίνημα - ΠΑΝ.ΚΙ.,

29) Αξιοπρέπεια (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων),

30) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανε-

ωτικό ΠΑΣΟΚ Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο,

Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές,

Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.),

31) Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) - (Νικ. Κολίτσης, με-

μονωμένος υποψήφιος).

Όσον αφορά το 32ο υποψήφιο κόμμα "Τυραννοκτόνοι" ο Αρειος

Πάγος αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει η χρήση του τίτλου του,

καθώς «καταδεικνύει πρόθεση αξιόποινης πράξης», ενώ αντίθετα

μπορεί να συμμετέχει στις βουλευτικές εκλογές ως μεμονωμένος

υποψήφιος (Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών) ο Αθαν. Δασκαλό-

πουλος, ο οποίος και κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο την αί-

τηση συμμετοχής στις επικείμενες εκλογές.

Υπολογίζεται απ’ τις δημοσκοπήσεις ότι στην Βουλή μπορεί να

μπουν μέχρι και 10 κόμματα. Εάν συμβεί αυτό θα είναι η πιο πο-

λυκομματική Βουλή όλων των χρόνων στην Ελλάδα. 

Για το πώς και τι θα ψηφίσουμε διαβάστε το άρθρο του Κώστα Βε-

νετσάνου, που αναλύει τα προγράμματα των πιο δημοφιλών κομ-

μάτων. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι επιλογές έχουμε 

στις επερχόμενες εκλογές

Τρομακτικές

ειδήσεις φτά-

νουν από το

Ο υ ζ μ π ε κ ι -

στάν για τις γυναίκες.

Ο δικτάτορας υποχρεώ-

νει του γιατρούς να

αφαιρούν τις μήτρες

των γυναικών, χωρίς

επίγνωση ή χωρίς την

συγκατάθεσή τους προ-

κειμένου να ελέγξει την

γεννησιμότητα!!! 

Είναι μια φρικτή και βά-

ναυση επίθεση κατά

των γυναικών, από ένα

δικτάτορα, υποστηριζό-

μενο από τις ΗΠΑ!

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η καμπάνια καθαρισμού της

Ελλάδας, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προσ-

δοκία φτάνοντας τις 65 συμμετοχές  Δήμων και 210

Φορέων.

Το Lets do it (ας το κάνουμε) είναι μια διεθνής εθε-

λοντική καμπάνια που ξεκίνησε για 1η φορά το 2008

στην Εσθονία που συμμετείχαν 50.000 εθελοντές και

καθάρισαν 10.000 τόνους σκουπιδιών από δασικές

εκτάσεις σε μια ημέρα! 

Από τότε το "Let's Do It" έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως

και πλέον μία φορά κάθε χρόνο πολίτες από όλο τον

κόσμο καθαρίζουν τις πόλεις τους περνώντας ένα μή-

νυμα αισιοδοξίας και αλτρουισμού για το περιβάλλον

αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί το ''Let's

Do It'' και στην Ελλάδα με την πρωτοβουλία της Ελλη-

νικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(ΕΕΔΣΑ) και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής

''Ώρα για Δράση''.

Λυπάμαι για

την απόφαση

που πήρε ο

Π ύ ρ ρ ο ς

Δήμας να συμπεριλη-

φθεί ως επικεφαλής

στο ψηφοδέλτιο Επι-

κρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί θέλησες Πύρρο

από Παννελήνιος να γί-

νεις του ΠΑΣΟΚ; 

Με τι σκεπτικό συμφώ-

νησες να γίνεις μέρος

μιας ομάδας, που ευθύ-

νεται για την κατά-

σταση που βιώνουν οι

συνάνθρωποί σου τα τε-

λευταία χρόνια; 

Είδατε τις πο-

λιτικές διαφη-

μίσεις των 2

κυρίως κομμά-

των Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ; 

Εγώ προσωπικά αλλάζω

κανάλι κατευθείαν. Πόσο

να πληρώσαμε άραγε για

να βγάλουν την φάτσα

τους στην τηλεόραση και

να παίζεται κάθε μέρα η

διαφήμιση στις ζώνες

υψηλής τηλεθέασης; 

Και βγαίνουν να διαφημί-

σουν τι; Ότι στόχος τους

είναι η σταδιακή ανάπτυξη

κι ότι η Ελλάδα θα νικήσει;

Πώς θα νικήσει; Αφού της

δώσουν και το τελικό νοκ

αουτ με ανεπανόρθωτες

βλάβες; 

Βέβαια για debate ούτε

λόγος. Δεν συμφωνήσανε

λένε οι δύο πλευρές. Εγώ

παλι πιστεύω, ότι αντιθέ-

τως, αφού τα έχουν όλα

συμφωνημένα τι debate να

κάνουνε;

Καντήλες βγάζω πλέον

μόνο που τους βλέπω,

λέτε η αναφυλαξία που

έχω πετάξει τις τέλευ-

ταίες μέρες να είναι απ’

αυτό;!

Θετική ψήφος για την google

που τίμησε τον Θόδωρο Αγ-

γελόπουλο, αλλάζοντας το

logo της για μια μέρα, στην

77η επέτειο γέννησης του

διάσημου κινηματογραφιστή. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-

σαλονίκης, μετά τον τραγικό και άδικο

θάνατό του, καθιέρωσαν το Διεθνές Βρα-

βείο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» ως ελά-

χιστο φόρο τιμής στη μνήμη του

σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.
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Συναγωνιστές, συνδαυλιστές της ΣΠΙΘΑΣ

μας.

Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, ανταπο-

κρινόμενοι, συνεγερμένοι από το κάλεσμα

του αειθαλή αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη,

συνήλθαμε αρχικά στην «Πνευματική

Εστία» της Βούλας κι ενώσαμε τις σπίθες

αντίστασης καθενός μας, στην απόπειρα

νέας υποδούλωσης της χώρας μας. 

Τις συνενώσαμε σε μια κοινή φλόγα, για

την απεξάρτηση της χώρας μας. Για την

εθνική μας κυριαρχία και τη σύμμετρη ευη-

μερία, ενός ελεύθερου λαού· του Λαού των

Ελλήνων. 

Ακολούθησε μια μεγαλειώδης συγκέν-

τρωση στην αίθουσα Ιωνία. 

Εγινε προσπάθεια μιας νέας δομής οργά-

νωσης με πολλές συγκεντρώσεις των

μελών μας, έξω από τις παραδοσιακές μορ-

φές. Πιο  δημοκρατική· πέτυχε!

Εν δυνάμει «αναρχική», χωρίς προεδρεία

κλπ. απέτυχε!

Απέτυχε, αποδεικνύοντας ότι ο ρόλος της

ηγεσίας – πρώτου μεταξύ ίσων – είναι ανα-

γκαία, και επικοδομητική. 

Ο ρόλος της ηγεσίας είναι συνενωτικός,

καθοδηγητικός.

Εμπνέει η ηγεσία, εμψυχώνει, ενθουσιάζει.

Η δημοκρατική και ανακλητή ηγεσία είναι

χρήσιμη και αναγκαία.  

Αποδεχόμενος από δημοκρατική ευαισθη-

σία, την «αναρχική» αυτή δομή, απέτυχα.

Το πείραμα απέτυχε και επωμίζομαι την ορ-

γανωτική ευθύνη. 

Συνάμα υπήρξαν οργανωτικές αδυναμίες,

καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις κι από

την πλευρά της κεντρικής Σπίθας. Άνθρω-

ποι προερχόμενοι κυρίως από διάφορους

κομματικούς φορείς, «κουβαλούσαν» μαζί

τους τις νοοτροπίες και το πνεύμα των κομ-

ματικών δομών και μηχανισμών, αλλά και

αδυναμίες προσωπικών βλέψεων. Δεν ήταν

δυνατόν να τα κάνει όλα και μάλιστα

σωστά, ένας άνθρωπος, ο Μίκης Θεοδωρά-

κης και μια μικρή ομάδα συνεργατών του,

συνεχώς εναλλασσόμενη και σε κάποιες

περιπτώσεις βεβαρυμένη με ανθρώπινες

αδυναμίες και ατέλειες. 

Ο Θεοδωράκης δεν κατάφερε αυτό που

διακαώς επιθυμούσε: Να συνενώσει το

όλον σχεδόν των πατριωτών. Υπήρξε και το

κρυφό μποϊκοτάζ των κομμάτων και των

«κομματικών» που έβλεπαν να χάνουν την

πρωτοβουλία και την πρωτοκαθεδρία.  

Μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα προσφα-

της δήλωσης του Μ. Θεοδωράκη (“7η“

24/3/2012 σελ.3):

«... κάτω απ’ αυτές συνθήκες (Μνημόνιο 2,

«κυβέρνηση» Ράινχεμπαχ) οι εκλογές δεν
μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ένα παι-
χνίδι εντυπώσεων, για να ξεγελάσουν το
λαό, δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες, να
τον αποπροσανατολίσουν και να τον απο-
συντονίσουν, ώστε μετά τις εκλογές να επι-
πέσουν επάνω του με νέα ορμή. 
Για να ηττηθεί αυτό το συμπαγές αντεθνικό
και αντιλαϊκό Μέτωπο της εθνικής μειοδο-
σίας και της αντιλαϊκής λαίλαπας, θα
έπρεπε να δημιουργηθεί ένα επίσης συμ-
παγές μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων
που θίγονται από τις πολιτικές των Μνημο-
νίων, υπεράνω ιδεολογικών και κομματικών
συνόρων. Και γι' αυτό ανέλαβα να δημιουρ-
γήσω το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών
(ΚΑΠ), που το θεωρούσα και το θεωρώ ως
ένα συνδετικό κρίκο γι' αυτόν ακριβώς το
σκοπό.
Δυστυχώς ομολογώ ότι απέτυχα, δεδομέ-
νου ότι αντιμετώπισα γενικώς άρνηση συ-

νεργασίας και μάλιστα αναζωπύρωση του
κομματικού πατριωτισμού, που καταδικάζει
και πάλι τα κόμματα της Αριστεράς...»

Δυστυχώς δεν αποφύγαμε ούτε σ’ αυτήν

την κρίσιμη περίοδο τις προσωπικές φιλο-

δοξίες, τις ιδιοτελείς βλέψεις, τα πολλά κα-

πετανάτα. Αυτοί και άλλα οδήγησαν και την

δική μας ΣΠΙΘΑ, σε τοπικό επίπεδο σε απο-

συνθετικές και διασπαστικές τάσεις. 

Σπινθηροβόλοι Σύντροφοι, Συνδαυλιστές, 

Κρατείστε αναμένη μέσα σας τη φλόγα!

Μην πτοείσθε, ψηλά το κεφάλι. Ακμαίο το

αγωνιστικό φρόνημα!

Σύντομα θα σας καλέσω, όσους δεν εκάμ-

φθησαν, όσους αφυπνισθούν κι όσους πε-

ριπλανήθηκαν και ξαναβρούν το δρόμο

τους, σε νέους αγώνες, σε μια νέα σύναξη,

για μια νέα αφετηρία, πιο σωστή, πιο

όρημη, πιο ζωντανή, πιο αποτελεσματική,

για να ενώσουμε την σπίθα του καθ’ ενός

μας σε μια μεγάλη φλόγα καθαρτήρια, που

θα κάψει τα άκυρα μνημόνιά τους. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Κώστας Βενετσάνος

Ένας από μας, για όλους μας

Υ.Γ. Το τι θα κάνετε στις εκλογές ρωτήστε

τη συνείδησή σας.

Τι θα κάνω εγώ, αν σας ενδιαφέρει, διαβά-

στε το άρθρο μου. 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΠΙΘΑ ΒΟΥΛΑΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ, Εκπροσώπου της ΣΠΙΘΑΣ 3Β

προς τις «σπίθες» του καθένα μας που ανταποκρίθηκε στο κάλε-

σμα της πρώτης «ΣΠΙΘΑΣ» αντίστασης: του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Η ελληνική κοινωνία βιώνει σήμερα την

πιο πολύπλευρη μεταπολεμική κρίση.

Το μοντέλο παραγωγής και κατανάλω-

σης, το μοντέλο δηλαδή της χωρίς όρια

ανάπτυξης που ακολουθήθηκε όλα

αυτά τα χρόνια, απέβλεπε αποκλει-

στικά στη συσσώρευση κερδών για λί-

γους, ενώ παράλληλα ήταν μακριά από

τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώ-

πων και προκάλεσε μεγάλες καταστρο-

φές τόσο στις κοινωνίες όσο και στο

φυσικό περιβάλλον και στην Ελλάδα,

αλλά και στην Ευρώπη. Τα τελευταία

χρόνια, αν και έγινε φανερή η χρεωκο-

πία αυτού του τρόπου παραγωγής και

κατανάλωσης, οι πολιτικές δυνάμεις

που κυριαρχούν στην Ευρώπη αποφά-

σισαν να πάρουν μέτρα και να ψηφί-

σουν νόμους για να τον  σώσουν, να

σώσουν δηλαδή  από τη χρεωκοπία όχι

τους  λαούς και το περιβάλλον, αλλά τα

κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και

των τραπεζών. Και φυσικά τα μέτρα

αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια

στην εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέ-

ρους του πληθυσμού και στην ακόμα

μεγαλύτερη καταστροφή του φυσικού

περιβάλλοντος.

Στη χώρα μας, που όπως όλα δεί-

χνουν επιλέχθηκε να είναι το «πειρα-

ματόζωο» για το ξεπέρασμα της

κρίσης σε όφελος των κερδοσκόπων,

οι κυβερνήσεις επέλεξαν τη γνωστή

οδό των μνημονίων. Τα μνημόνια που

ψηφίζονται το ένα μετά το άλλο -και

θα συνεχίσουν να ψηφίζονται όσο θα

υπάρχουν μνημονιακές κυβερνήσεις-

και εφαρμόζονται με πρωτοφανή επι-

θετικότητα σε βάρος της συντριπτικής

πλειοψηφίας των πολιτών δεν έχουν

μόνο τις γνωστές οικονομικές επιπτώ-

σεις (μείωση μισθών, και συντάξεων,

υποαπασχόληση, ανεργία κ.α.) που

έχουν πλήξει καίρια το βιοτικό μας

επίπεδο, αλλά οδηγούν σε πλήρη υπο-

βάθμιση τη δημόσια υγεία, τη δημόσια

παιδεία και γενικότερα τα δημόσια

αγαθά και το δημόσιο πλούτο, εξαφα-

νίζοντας κάθε στοιχείο ποιότητας από

τη ζωή μας.

Βασικός στόχος της απαξίωσης και

υποβάθμισης των δημοσίων αγαθών

μέσα από τα μνημόνια είναι να γίνουν

εύκολη λεία και να πουληθούν αντί

«πινακίου φακής» στους κάθε λογής

επενδυτές που βλέπουν ότι έχουν τη

μεγάλη ευκαιρία να ληστέψουν τον

πλούτο της χώρας μας πολύ πιο εύ-

κολα και φθηνά από όσο θα μπορού-

σαν να φαντασθούν.

Στη δίνη μάλιστα της επιθετικότητας

σε βάρος του δημοσίου πλούτου πλήτ-

τεται πρωταρχικά και βάναυσα το ση-

μαντικότερο δημόσιο αγαθό που

αποτελεί αναντικατάστατο παράγοντα

ποιότητας της ζωής μας που είναι το

φυσικό περιβάλλον. Με βάση τους νό-

μους που ψηφίστηκαν τα δύο τελευ-

ταία χρόνια στα πλαίσια των

μνημονίων:

1. Επιτρέπονται καταστροφικές επεν-

δύσεις σε βουνά και σε δάση, ακόμα

και σε προστατευόμενες περιοχές

όπως είναι μεγάλες ξενοδοχειακές

μονάδες, χιονοδρομικά κέντρα, ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας βιομηχανι-

κού τύπου, δημιουργία μεταλλείων για

εξορύξεις κ.α.

2. Υποβαθμίζονται οι ακτές και οι πα-

ραλίες, ενώ τα φιλέτα των παραλια-

κών ζωνών σχεδιάζεται να

παραχωρηθούν σε ιδιώτες.

3. Προγραμματίζεται η τσιμεντοποί-

ηση μεγάλων ελεύθερων χώρων στις

πόλεις (όπως το Ελληνικό) και το ξε-

πούλημα όσο-όσο της δημόσιας περι-

ουσίας.

4. Σχεδιάζονται τεράστια φράγματα

σε ποτάμια που αποτελούν απειλή όχι

μόνο για τα υδάτινα οικοσυστήματα

αλλά και για την οικονομία, τον πολι-

τισμό  και την καθημερινή ζωή των το-

πικών κοινωνιών. Αν μάλιστα σε αυτό

προσθέσουμε και την ανεξέλεγκτη ρύ-

πανση και μόλυνση των ποταμών κα-

ταλαβαίνουμε το μέγεθος της

καταστροφής του φυσικού μας  πλού-

του..

5. Προωθείται ένας απαράδεκτος αν-

τιπεριβαλλοντικός και αντικοινωνικός

σχεδιασμός της διαχείρισης των

απορριμμάτων.

6. Καταστρατηγείται ή και καταργείται

σταδιακά η περιβαλλοντική νομοθεσία

με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα

την απαξίωση του Ρυθμιστικού Σχε-

δίου Αθήνας.

7. Προωθείται η κατασκευή φαραωνι-

κών τουριστικών συγκροτημάτων και

εκατοντάδων χιλιάδων τουριστικών

κατοικιών σε νησιωτικές και γενικό-

τερα παράλιες περιοχές με απρόβλε-

πτες επιπτώσεις όχι μόνο στο φυσικό

περιβάλλον αλλά και στην τοπική οι-

κονομία.

8. Υποβαθμίσθηκε η περιβαλλοντική

εκπαίδευση.

Αν σε αυτά προσθέσουμε την εκτός

περιβαλλοντικής νομοθεσίας fast track

αδειοδότηση για κάθε είδους  εγκατα-

στάσεις, τη νομιμοποίηση των αυθαι-

ρέτων με διαγραφή προστίμων

πολλών δις Ευρώ, την εκτροπή των

πόρων του Πράσινου Ταμείου υπέρ

των δανειστών, την παραχώρηση σε

ιδιώτες ακόμα και του νερού, τον

ακρωτηριασμό του σιδηροδρόμου και

άλλα μπορούμε να φανταστούμε

πόσο κινδυνεύει η ποιότητα της ζωής

μας αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική.

Η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα

Ζωής όπως πολύ καλά γνωρίζουν τα

μέλη και οι φίλοι της και στην Αθήνα,

αλλά και σε άλλες πόλεις, εκτός από

τις πρωτοβουλίες για αλληλέγγυες

δράσεις και τις δραστηριότητες για

την προστασία και ανάδειξη του πολι-

τισμού,  πρωτοστατεί και συμμετέχει

σε πολλούς αγώνες για την αποτροπή

του ξεπουλήματος της δημόσιας περι-

ουσίας και των καταστροφών  για το

φυσικό περιβάλλον επιλογών, όπως

για τη δημιουργία   Μητροπολιτικού

Πάρκου και το σταμάτημα της εκποί-

ησης  του Ελληνικού, για την παρα-

χώρηση σε ιδιώτες της παραλιακής

ζώνης του Σαρωνικού και ιδιαίτερα

της Βούλας που αυτή την περίοδο εκ-

ποιείται, για την απορρύπανση του πο-

ταμού Καλαμά και την ήπια ανάπτυξη

στο Πωγώνι και τη Ζίτσα, ενώ συμπα-

ραστάθηκε στον αγώνα των παραγω-

γών για την υπεράσπιση της

βιολογικής γεωργίας, και στήριξε

αγώνες για το περιβάλλον όταν της

ζητήθηκε.

Με βάση λοιπόν τη φιλοσοφία μας, τις

αρχές μας και τη μέχρι τώρα δράση

μας και ενόψει των εκλογών της 6ης

Μαρτίου καλούμε τους πολίτες:

α)  Να βάλουν φρένο στην καταστρο-

φική για την κοινωνία και το περιβάλ-

λον μνημονιακή πολιτική.

β)  Να πάρουν σοβαρά υπόψη στην

επιλογή τους για ψήφο το κριτήριο

της προστασίας της δημόσιας περι-

ουσίας και γενικότερα του δημόσιου

πλούτου, όπως και της προστασίας

του φυσικού περιβάλλοντος που απο-

τελεί ανεκτίμητης αξίας δημόσιο

αγαθό.

γ)  Να στηρίξουν κόμματα και υποψή-

φιους βουλευτές που πραγματικά

αγωνίσθηκαν για να αποτραπούν οι

νόμοι και τα μέτρα που πιο πάνω ανα-

φέρθηκαν  κα απειλούν το φυσικό πε-

ριβάλλον και  το βασικό μας δικαίωμα

σε ποιοτική ζωή.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΙΟΥ





ΕΒΔΟΜΗ  28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Με λίγα λόγια, σε συνάντηση με εκπροσώ-

πους του Δήμου Παλλήνης και τοπικών

ΜΜΕ (23.4), ο Υπουργός Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων Μ. Βορίδης, ανακοίνωσε

την σύνδεση της Παλλήνης με Ψυττάλεια,

όσον αφορά την αποχέτευση. Ενα πρό-

βλημα που ξεπερνάει τις δύο δεκαετίες κα-

θυστέρησης.

«... σήμερα εκείνο το οποίο αξίζει τον κόπο
να πούμε παραπάνω είναι για την αποχέ-
τευση κι εκείνο το κομμάτι το οποίο αφορά
το Δήμο Παλλήνης», δήλωσε στους εκπρο-

σώπους ο Υπουργός και ετόνισε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσουμε ότι αφού γίνουν ορισμένες πρό-
σθετες βελτιώσεις οι οποίες χρειάζονται
στις μελέτες που ήδη έχει ετοιμάσει η
ΕΥΔΑΠ - και μιλώ για κάποιες μικροδιορθώ-
σεις σε ορισμένα επιμέρους σημεία - στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτές οι
μελέτες πρόκειται να υποβληθούν στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως ξέρετε
είναι εκφρασμένη η θέση του Υπουργείου
Υποδομών, του δικού μας Υπουργείου, ότι
από τη στιγμή που κάτι είναι τεχνολογικά
δυνατό να γίνει, να γίνεται.
... Ο αρμόδιος φορέας (ΕΥΔΑΠ) πήρε θέση
ως προς αυτό, λέει ότι σε ό,τι αφορά το
Δήμο Παλλήνης είναι δυνατή και εφικτή η

σύνδεση με την Ψυττάλεια και έχει εκπο-
νήσει τις αντίστοιχες μελέτες. 
...Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη για
την οποία ενημέρωσα τους αυτοδιοικητι-

κούς παράγοντες κατ’ αρχήν της Νέας Δη-
μοκρατίας, είμαι όμως σε επαφή και με τον
Δήμαρχο κ. Ζούτσο». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι

της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευ-

σης του Δήμου Παλλήνης. Ο επικεφαλής

της παράταξης της μείζονος  Παν. Μερτύ-

ρης, ο αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Νεκτ. Καλαντζής και οι Τρ. Κουτσικούρης,

Αργ. Βασιλόπουλος, Αρ. Βίτσιος και Κ.

Μήλας.

Αμέσως με την ανακοίνωση της σύνδεσης

της Παλλήνης με την Ψυττάλεια, ο Υπουρ-

γός δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιο-

γράφους:

ΕΒΔΟΜΗ: Αννα Μπουζιάνη: Μιλάτε

μόνο για Παλλήνη;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στη φάση αυτή μιλάμε

για την Παλλήνη.

ΕΒΔΟΜΗ: Όταν λέτε Παλλήνη εν-

νοείτε όλο τον καλλικρατικό Δήμο;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εννοούμε όλο τον καλ-

λικρατικό Δήμο και ένα τμήμα του

Δήμου Παιανίας, και συγκεκριμένα

των Γλυκών Νερών. Αυτό καλύπτει η

μελέτη της ΕΥΔΑΠ και είναι εφικτό

να γίνει. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Αυτό σημαίνει ότι θα

προηγηθεί της νομοθέτησης του Κορωπίου

και για τον Σαρωνικό;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν με ρωτάτε για τον Δήμο Σα-

ρωνικού, είναι επίσης δρομολογημένος.

Είναι, θα σας έλεγα, κατά τι μπροστά. Είναι

κατά τι μπροστά υπό την έννοια ότι οι με-

λέτες εκεί είναι πολύ πιο ώριμες. 

Επομένως και ο Δήμος Σαρωνικού θα εν-

ταχθεί και θα παροχετευτεί στην Ψυττάλεια

και θα ενταχθεί χρηματοδοτικά στο συγκε-

κριμένο πρόγραμμα. 

Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο ΚΕΛ η απάν-

τηση εκεί είναι η εξής: εκεί θα πρέπει να
υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ της
ΕΥΔΑΠ και των Δήμων ενδεχομένως στην
κατεύθυνση του να εξεταστεί πια μετά την
αφαίρεση των λυμάτων του Δήμου της Παλ-
λήνης, ποια είναι η βέλτιστη λύση για το
ΚΕΛ της περιοχής.

ΕΒΔΟΜΗ: Μιλάτε για το Πλατύ Χωράφι.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μιλώ και για το Πλατύ Χωράφι,

το οποίο όπως ξέρετε θα έπαιρνε και τα λύ-

ματα της Παλλήνης. Τώρα εφόσον τα λύ-

ματα της Παλλήνης αφαιρούνται,

ενδεχομένως θέλει να επικαιροποιηθεί ο

σχεδιασμός που έχει γίνει για την περιοχή

εκείνη. 

Το Πλατύ Χωράφι είναι ενταγμένο, απλώς

χρειάζεται να γίνει μια διόρθωση. Δεν αλ-

λάζουμε τίποτε εκεί. 
Συνέχεια στη σελ. 14

Στην τελική ευθεία η αποχέτευση σε Παλλήνη και Σαρωνικό
Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μάκη Βορίδη, σε συνάντηση με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και τοπικά ΜΜΕ

Γιατί στηρίζω - και είμαι υποψήφια στη Β΄ Αθήνας - το ΚΚΕ

Αράπη - Καραγιαννη Βίκυ
Υποψήφια Βουλευτής Β’ Αθήνας με το ΚΚΕ

τηλ.: 6972 090800, οικίας: 210 8953.621

Είναι το μοναδικό που έχει πει την αλήθεια στον εργαζόμενο. 

Είναι το μόνο κόμμα, όπου ότι κατακτήθηκε στη ζωή μας, το 

πήραμε με την παρέμβαση του ΚΚΕ. 

Η πολιτική έχει δικαιωθεί όπου η εργατική τάξη και τα λαϊκά 

στρώματα μπορούν να στηριχτούν και μετά τις εκλογές. 

Γι’ αυτό, αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί με πείσμα και 

αισιοδοξία, με μαχητικότητα για ένα αποφασιστικό 

ενισχυμένο ΚΚΕ.

Ο Λαός πρέπει να αντισταθεί στη λαίλαπα που θα έρθει μετά τις εκλογές. 
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Βασιλείου Μαρία

Γερακάρης Ηλίας

Γιαννιώτης Κων/νος

Γκινοσάτης Ιωάννης

Γρούντα Αθηνά

Ζουγανέλης Ηλίας

Καραβαζάκης Νικόλαος

Κόμη Μαριλένα

Κουμαρέλλας Όθων

Κυπριώτης Δημήτρης

Λεβίδη Μαρία-Λουΐζα

Μακρίδη Θεοδώρα

Μουτζαρέλη Νικολέτα

Ρούσσος Δημήτριος

Χολίδης Ιωάννης 

ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ ΚΙΚΗ

ΚΑΣΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΟΜΗ ΠΑΓΩΝΑ

ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Η “ΑΝΤΑΡΣΥΑ” οργανώνει

ομιλία στο Μαρκόπουλο,

την Κυριακή 29/4, στο Δη-

μαρχείο 11π.μ. με ομιλητή

τον Αγγελο Χάγιο.

Θα χαιρετήσουν οι υποψήφιοι

στην Περιφέρεια Αττικής:

Μανώλης Χαρίλαος

(Χάρης), μεταλλεργάτης,

απεργός Ελληνικής Χαλυ-

βουργίας Τουλγαρίδης

Κώστας, εκπαιδευτικός,

πρόεδρος συλλόγου «Κ.

Σωτηρίου» Καραϊσκου

Φιλιππότη Κική, εκπρό-

σωπος του γονεακού κινή-

ματος.

Συνέχεια από τη σελ. 13

ΕΒΔΟΜΗ: Κι αν αύριο αντιδράσει η ΕΥΔΑΠ, η επόμενη Δι-

οίκηση, γιατί αφού η ΕΥΔΑΠ ιδιωτικοποιείται, ποιός μας

λέει ότι αύριο δεν θα πει κάτι άλλο;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Φαντάζομαι ότι δεν έχει νόημα αυτό υπό την έν-

νοια ότι ακριβώς πλέον υποβάλλονται ολοκληρωμένες μελέ-

τες και πάνε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν

φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τέτοια άφρων Διοίκηση ώστε να

δεχτεί να χάσει χρηματοδοτήσεις για κάποιο λόγο που θα

είναι ακατανόητος. Δηλαδή θα έχουν υποβληθεί μελέτες, οι

μελέτες θα είναι ολοκληρωμένες, ώριμες, ενταγμένες, θα

προχωράνε στη διαδικασία της χρηματοδότησης και θα υπάρ-

ξει μια Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για οποιοδήποτε λόγο, είτε ιδιω-

τική είτε δημόσια είτε διαφορετική από αυτή που είναι τώρα,

που θα αρχίσει τη διαδικασία αυτή από την αρχή;

Ο Π. ΜΕΡΤΥΡΗΣ επικεφαλής Μείζονος αντιπολίτευσης

του Δήμου Παλλήνης  ευχαρίστησε δημόσια ως παράταξη

τον Υπουργό ελπίζοντας «στην ευτυχή κατάληξη της όλης

προσπάθειας».

Υ.Γ1. Εμείς τα σημειώνουμε όλα αυτά, αλλά κρατάμε μικρό

καλάθι, μια που είκοσι χρόνια τώρα ακούμε πολλά, αλλά

βλέπουμε λίγα.

Και λόγω προεκλογικής περιόδου, είμαστε καχύποπτοι...

Ευχόμαστε ο Υπουργός να επιβεβαιωθεί και να προχωρή-

σει η αποχέτευση γιατί είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα

σε όλα τα Μεσόγεια.

Υ.Γ.2: Να σημειώσουμε ότι για την αποχέτευση στην Παλ-

λήνη, είχε επισκεφθεί προ ημερών ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιώρ-

γος Παπακωνσταντίνου το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο, σε

σύσκεψη στο Δημαρχείο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία

ενημέρωση ούτε προς τις παρατάξεις της μειοψηφίας ούτε

προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Μάκης Βορίδης, ο

οποίος τους ενημέρωσε για την αποχέτευση. Ο Δήμαρχος

Αθ. Ζούτσος τον ευχαρίστησε  γιατί όπως είπε: «Γνωρίζει

το θέμα, γνωρίζει τα προβλήματα σε βάθος, βοήθησε πολύ

στο να ξεπεραστούν αντιρρήσεις που υπήρχαν από το συ-

ναρμόδιο Υπουργείο, το ΥΠΕΚΑ, και θα ήθελα και για αυτό

να τον ευχαριστήσω. 
Αννα Μπουζιάνη

Στην τελική ευθεία η αποχέτευση

σε Παλλήνη και Σαρωνικό

Εκτακτη Γενική Συνέλευση

πραγματοποίησε η Κεντρική

Ενωση Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ) (24.4.) για τα οικο-

νομικά προβλήματα που αν-

τιμετωπίζουν οι Δήμοι και

που τους οδηγούν ή σε

πλήρη αποδιοργάνωση ή

ακόμη και σε κλείσιμο.  

Συμμετείχαν Δήμαρχοι από

όλη την Ελλάδα.

Η έκτακτη Γενική Συνέ-

λευση είχε ως μοναδικό

θέμα τη συνεχώς επιδεινού-

μενη οικονομική κατάσταση

των Δήμων και κατέληξε

στα εξής συμπεράσματα:

• Να μη γίνει καμία άλλη πε-

ρικοπή στα έσοδα των

Δήμων, γιατί διαφορετικά

θα οδηγηθούν σε κατάρ-

ρευση.

• Να γίνουν άμεσα πράξη,

και πριν τις εκλογές, τα

συμφωνηθέντα με τη σημε-

ρινή κυβέρνηση για τα οικο-

νομικά των δήμων.

• Όλα τα πολιτικά κόμματα

να αναλάβουν τις ευθύνες

τους για να μην οδηγηθεί ο

θεσμός της Αυτοδιοίκησης

στη χώρα μας,  η κοινωνία

και οι πόλεις σε πλήρη  και

οριστική κατάρρευση και η

Δημοκρατία σε αναπηρία.

• Όλες οι αυτοδιοικητικές

δυνάμεις, σε ευρεία συμμα-

χία, να επιβάλλουν τη στή-

ριξη και ενίσχυση της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

την ουσιαστική  αποκέν-

τρωση ώστε οι δήμοι να

αποτελέσουν γνήσια δύ-

ναμη της κοινωνικής συνο-

χής και αλληλεγγύης, της

παραγωγικής ανασυγκρότη-

σης και της ανάπτυξης της

χώρας.

Στη Συνέλευση εκδόθηκε

σχετικό ψήφισμα.

Μετά την ολοκλήρωση της

Συνέλευσης, οι Δημαρχοι,

ανάμεσα τους διακρίναμε

το Δήμαρχο Παλλήνης Αθ.

Ζούτσο,  τον επικεφαλής

της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης στα 3Β Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο, προχώρη-

σαν σε πορεία διαμαρτυρίας

που κατέληξε στα Υπουρ-

γεία Οικονομικών και Εσω-

τερικών.

Φθάνοντας η πορεία στο

υπουργείο Οικονομικών, αν-

τιπροσωπεία της ΚΕΔΕ συ-

ναντήθηκε με τον υπουργό

Φίλιππο Σαχινίδη με κύριο

αίτημα να υλοποιηθούν

άμεσα οι δεσμεύσεις της

κεντρικής κυβέρνησης για

απόδοση στους δήμους το

2012 των 450 εκατ. ευρώ

που εκ παραδρομής δεν

ενεγράφησαν στον Κρατικό

Προϋπολογισμό.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε για

την απόδοση 300 εκατ.

ευρώ, τα οποία επεσήμαναν

ότι είναι κατοχυρωμένα.

Μετά, οι εκπρόσωποι της

ΚΕΔΕ συναντήθηκαν με τον

υπουργό Εσωτερικών, Τάσο

Γιαννίτση, προκειμένου να

συζητήσουν για το θέμα του

εκλογικού επιδόματος.

Επίσης οι δήμαρχοι αποφά-

σισαν αμέσως μετά τις

εκλογές να διαβουλευτούν

με την νέα κυβέρνηση και

να  επανέλθουν με νέα γε-

νική συνέλευση,  όπου και

θα αποφασίσουν  για την

περαιτέρω στάση τους.

Αμέσως μετά τη συνάντηση

με τον υπουργό Οικονομι-

κών Φίλιππο Σαχινίδη, ο

πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δή-

μαρχος Καλλιθέας Κώστας

Ασκούνης δήλωσε μεταξύ

άλλων:

«Βρισκόμαστε σε μία κατά-
σταση οικονομικής κατάρ-
ρευσης και αν συνεχιστούν
οι περικοπές που γίνονται
μέχρι σήμερα σε λίγο οι
δήμοι δεν θα μπορέσουν να
λειτουργήσουν. Θέλω με
έμφαση να τονίσω ότι οι
δήμοι έχουν συνεισφέρει
μέχρι τώρα στη δημοσιονο-
μική προσαρμογή με περικο-
πές πόρων πάνω από 50%.
Με βάση λοιπόν αυτά τα
στοιχεία και με δεδομένο
ότι αν υπήρχε η ίδια λογική
για όλους τους φορείς της
γενικής κυβέρνησης τότε η
χώρα μας θα είχε προ πολ-
λού πρωτογενές πλεόνα-
σμα και δε θα χρειάζονταν
πρόσθετα μέτρα».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΓΝΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ-ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ (ΜΑΡΩ)
ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι Δήμαρχοι της Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε πορείες 

διαμαρτυρίας στους δρόμους 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Την Παρασκευή 20 Απριλίου όπως και κάθε

Παρασκευή της Διακαινησήμου εβδομάδας

(εβδομάδα μετά την Κυριακή της Λαμπρής)

γιορτάζει ο ιερός Ναός της ζωοδόχου

Πηγής. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν και τα

Σαρακατσανοχώρια όπως το Νεοχωράκι Αλ-

μυρού, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας

όπου έχουν εγκατασταθεί στις πόλεις, η

υπερήφανη φυλή των Σαρακατσάνων· ένας

κατ’ εξοχήν κτηνοτροφικός λαός, που όμως

σιγά - σιγά έγινε αστικός.

Ετσι και ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Δι-

λόφου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ», γιόρτασε στην

καθιερωμένη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής,

στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Χωριού

SOS Βάρης.

Παραδοσιακοί χοροί με όμορφες φορεσιές

από μικρά παιδιά, παραδοσιακοί μεζέδες και

άφθονο κρασί έδωσαν μια χαρούμενη νότα

στην ημέρα.

Οι Ελληνικοί χοροί ήταν από το Χορευτικό

Τμήμα του Συλλόγου.

Η Ζωοδόχος Πηγή, εορτή προς τιμήν της

Παναγίας, δεν έχει σχέση με τη ζωή της και

τις άλλες γνωστές θεομητορικές γιορτές,

αλλά με τις θαυμαστές επεμβάσεις της για

τη σωτηρία δύστυχων και ταλαίπωρων αν-

θρώπων που με πίστη την επικαλέσθηκαν.

Πανάρχαιο πρωτοελληνικό φύλο, οι Σαρακα-

τσαναίοι, με αρχική κοιτίδα την κεντρική και

νότια οροσειρά της Πίνδου με επίκεντρο τα

Άγραφα διασκορπίστηκαν το 18ο αιώνα σε

όλη την Ελλάδα. Ως νομάδες κτηνοτρόφοι

(σκηνίτες) μετακινούνταν διαρκώς, το καλο-

καίρι στα βουνά, στους κάμπους το χειμώνα.

Η επικρατέστερη ετυμολογία του ονόματός

τους δηλώνει τον ανυπότακτο χαρακτήρα

τους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,

από την τουρκική λέξη καρά (μαυροντυμέ-

νος, σκληρός, δυνατός,) η απο το σαράι

(σπίτι) και την τουρκική μετοχή κατσιάν

(=φεύγων, φυγάς, ανυπότακτος)...

Η γλώσσα τους, ελληνική με στοιχεία της

Αρχαιοελληνικής διαλέκτου, απαλλαγμένη

από ξένα στοιχεία, παράλληλα με τη διατή-

ρηση της αυθεντικότητας των εθίμων, κα-

νόνων συμπεριφοράς και διαβίωσης

αποδεικνύει την πανάρχαια  ελληνικότητα

τους. Σε αυτά τα στοιχεία στηρίζεται και η

διάκριση τους από τους Βλάχους (Βλαχό-

φωνους Έλληνες), που μιλούσαν εκτός από

τα ελληνικά και τα Βλάχικα. Το μόνο κοινό

στοιχείο, ήταν το κτηνοτροφικό επάγγελμα 

Η οικονομική και κοινωνική ζωή των Σαρα-

κατσαναίων ήταν οργανωμένη με ένα είδος

συνεταιρισμού το «Τσελιγκάτο», για την κα-

λύτερη παραγωγική συνεργασία και διά-

θεση των κτηνοτροφικών τους προϊόντων.

Ο τσέλιγκας (αρχιποιμένας)-πλούσιος κτη-

νοτρόφος με πολλά πρόβατα- ήταν ο αρχη-

γός, επιφορτισμένος με υποχρεώσεις που

αφορούσαν τα οικονομικά αλλά και τα κοι-

νωνικά προβλήματα του τσελιγκάτου.  Η

Σαρακατσάνικη οικογένεια ήταν πατριαρ-

χική. Αυστηρή πειθαρχία και άγραφοι, απα-

ρασάλευτοι νόμοι όριζαν τη συμπεριφορά

του κάθε μέλους της…

Απόσπασμα στοιχείων από τον Νίκο Ζυγο-

γιάννη, καθηγητή και πρ. πρόεδρο Πανελ-

λήνιου Συλ. Σαρακατσαναιων.

Οι Σαρακατσάνοι στην ετήσια γιορτή τους

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ

ΟΙ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ... στη διάρκεια του χρόνου 
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Τι είναι η Πρωτομαγιά; Ημέρα ανθε-

στηριων και τραγουδών; Ημέρα ξε-

κουρασης ή ημέρα που καθιερώθηκε

ως απεργία;

Ως μαθητές στα σχολεία τη μάθαμε

για ημέρα λουλουδιών και μόνο, εμεις

τουλάχιστον οι ...ήντα και άνω.

Μάλιστα την Πρωτομαγιά μας πήγαι-

ναν εκδρομή με το σχολείο και μας

μάθαιναν και το κλασικά τραγουδάκια

“Καλώς τονε το Μάη, το Χρυσομάη,
με άνθη στολισμένος ήρθε πάλι” και

άλλα τέτοια. Ιδέα για την εργατική

Πρωτομαγιά!

Την 1η Μάη που καθιερώθηκε ως

ημέρα αγώνων της εργατικής τάξης,

μετά την αιματοβαμένη 1η Μάη του

1886 στο Σικάγο.

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή

Το Μάη του 1872 στον Καναδά, έγι-

ναν μεγαλες απεργιακές κινητοποι-

ήσεις, οι οποίες έδωσαν δύναμη και

κουράγιο στους εργάτες πολλών βιο-

μηχανικών πόλεων να αντιδράσουν.

Ττο 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της

Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας

η απόφαση να γίνουν την πρώτη Μάη

του 1886 απεργιακές κινητοποιήσεις

και διαδηλώσεις στο Σικάγο, το μεγα-

λύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο των

ΗΠΑ. Αίτημα η μείωση των ωρών ερ-

γασίας και σύνθημα "Οχτώ ώρες δου-
λειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ
ώρες ύπνο".

Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου 1886,

400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις

απεργίες που γίνονταν σε όλη την

χώρα, πάνω από 80.000 στο Σικάγο.

Αυτό το Σάββατο του 1886, μια εργά-

σιμη μέρα, οι εργάτες, ξεκίνησαν με τις

γυναίκες και τα παιδιά τους για να δια-

δηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της συγ-

κέντρωσης στην πλατεία Haymarket.

Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί

αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμε-

νες από 1350 άτομα, οπλισμένα με

οπλοπολυβόλα, οι οποίοι περίμεναν

το σύνθημα για να δράσουν.

Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε

τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυ-

νομικής δύναμης, διατάσσει να δια-

λυθεί η συγκέντρωση. Μια βόμβα

έσκασε μέσα στο πλήθος, και αστυ-

νομικοί μαζί με μπράβους αρχίζουν να

χτυπούν τους συγκεντρωμένους

χωρίς καμιά διάκριση. Πόσα ακριβώς

άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστη-

καν δεν έγινε ποτέ γνωστό.

Οχτώ άτομα, διευθυντές εφημερί-

δων, δικάστηκαν σε μια δική παρω-

δία,με επίσημη κατηγορία τη

"συμμετοχή σε φόνο". Στη δίκη είναι

φανερό ότι δεν δικάστηκαν οι πράξεις

αλλά οι ιδέες. Καταδικάστηκαν σε

θάνατο δια απαγχονισμού κι ο ένας

βρέθηκε νεκρός στο κελί του, μια

ημέρα πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. Ο

κυβερνήτης μετέτρεψε την ποινή δύο

εξ αυτών σε ισόβια πριν εκτελεστούν.

Στην Ευρώπη, οι ηγέτες εργατικών

και σοσιαλιστικών κινημάτων, καθιέ-

ρωσαν ομόφωνα την εργατική Πρω-

τομαγιά σε ανάμνηση του αγώνα των

εργατών στο Σικάγο, κατά τη διάρκεια

της δεύτερης Διεθνούς, το 1889 στο

Παρίσι. Κύριο αίτημα συνέχιζε να

είναι το 8ωρο εργασίας.

Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιά-

τικη συγκέντρωση στην Ελλάδα, από

τον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλ-

λέργη. Το 1893,  2000 διαδήλωσαν

ζητώντας οχτάωρο, Κυριακή αργία

και κρατική ασφάλιση στα θύματα ερ-

γατικών ατυχημάτων. Το 1894, γίνε-

ται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα

ίδια αιτήματα που καταλήγει με 10

συλλήψεις και τον Αύγουστο ακολου-

θεί σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου

Καλλέργη.

Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες

της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε γύρω

στο Φεβρουάριο, με κατάληψη ενός

εργοστασίου ύστερα από την απόρ-

ριψη των αιτημάτων των εργατών και

συνεχίστηκε με συμπαράσταση κα-

πνεργατών από άλλα εργοστάσια.

Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο

η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν

υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά

μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε

διάφορα μέρη της πόλης. Σε μια συγ-

κέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας

και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυρο-

βόλησαν και σκότωσαν 7-8 εργάτες,

εκεί που έχουμε σήμερα το μνημείο

του καπνεργάτη. Με πυροβολισμούς

προσπάθησαν να διαλύσουν και τις

άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά

είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς και

300 τραυματίες. Οι δολοφονίες των

εργατών ήταν η έμπνευση του Ρίτσου

για τον "Επιτάφιο".

Το 1944 ο κατοχικός στρατός των

Γερμανών, εκτέλεσε 200 Έλληνες

αγωνιστές στο σκοπευτήριο της Και-

σαριανής.

Το 1963, δολοφονήθηκε ο βουλευτής

Γρηγόρης Λαμπράκης. Δεν ήταν

Πρωτομαγιά, αλλά 22 Μαΐου. Ο Γρη-

γόρης Λαμπράκης μιλούσε σε συγ-

κέντρωση των "Φίλων της Ειρήνης"

για την παγκόσμια ύφεση, όταν δέ-

χτηκε επίθεση από άγνωστους με ρό-

παλα. Έξω απ' την αίθουσα ο

Λαμπράκης χτυπήθηκε από τρίκυκλο

και τελικά εξέπνευσε.

Tο 1976, πάλι 1η Μαΐου είχαμε το θά-

νατο του Αλέκου Παναγούλη σε “τρο-

χαίο”... Ο Αλέκος Παναγούλης έχει

μείνει στην ιστορία σαν σύμβολο της

αντίστασης κατά της χούντας, με την

τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού

ενάντια στον δικτάτορα Γεώργιο Πα-

παδόπουλο, τον Αύγουστο του 1968.

Είχε συλληφθεί άμεσα και είχε τελει-

ώσει την απολογία του με τη φράση

"Δεν υπάρχει, κύριοι στρατοδίκαι,
ωραιότερο κύκνειο άσμα για κάθε
αγωνιστή, από τον επιθανάτιο ρόγχο
μπροστά στα πολυβόλα του εκτελε-
στικού αποσπάσματος της τυραν-
νίας". Η συγκυρία του θανάτου του

Παναγούλη σε τροχαίο χαρακτηρίζε-

ται από πολλούς ιδιαίτερα ύποπτη.

Μόλις πριν λίγο καιρό είχε φέρει στη

δημοσιότητα φοβερά στοιχεία από τα

μυστικά αρχεία της ΕΣΑ.

Σήμερα 120 χρόνια μετά, στην Ελ-

λάδα, στην Ευρώπη αλλά και γενικό-

τερα σε όλες τις χώρες που είχαν

κατακτηθεί εργατικά δικαιώματα, κα-

ταργούνται καθημερινά με γοργούς

ρυθμούς και ξαναγυρίζουμε στο

1870!!

Εμπρός για νέους αγώνες!

Εργάσιμη η 1η Μάη 2012!

120 χρόνια μετά την πρώτη πρώτη πρωτομαγιάτικη συγ-

κέντρωση στην Ελλάδα και 126 από τις αιματοβαμμένες

εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο, έπειτα από... δύο μνη-

μόνια και ένα μεσοπρόθεσμο, η κυβέρνηση, λίγο πριν από

τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012  (και λόγω ακριβώς αυτής

της εκλογικής διαδικασίας), έρχεται να δώσει το τελειωτικό

(σημειολογικά) χτύπημα κατα των εργαζόμενων.

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο-επιστολή του, η

οποία έχει την ένδειξη «κατεπείγον-εκλογικό» (αρ. πρωτ.

15704/23-Απριλίου-2012) που έφθασε στους δήμους από

τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις Περιφέρειες καθιστά

σαφές ότι την Πρωτομαγιά, όσοι υπάλληλοι των δήμων

(αλλά και περιφερειών) ασχολούνται με τα των εκλογών

θα δουλέψουν κανονικά, όπως άλλωστε και το Σαββατοκύ-

ριακο των εκλογών.

aftodioikisi.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ «Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

mitos-politon.blogspot.com                                                                                                  

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας στο Δήμο 3Β, ότι οι

εθελοντές επιστήμονες και επαγγελματίες που συμμετέ-

χουν  στο Δίκτυο Αλληλεγγύης  «Ο Μίτος των Πολιτών»,

προσφέρουν  δωρεάν   υπηρεσίες   σε  άνεργους και  δια-

πιστωμένα άπορους συνανθρώπους μας,   στις παρακάτω

ειδικότητες:

Α.    Καθηγητές  Μέσης  Εκπαίδευσης  για μαθήματα και

ενόψει των εξετάσεων του Μαϊου

- Ελληνικά (Αρχαία και Νέα)  - Φυσική  - Μαθηματικά  -

Αγγλικά  - Γαλλικά

Β. Ψυχολόγος για  ψυχολογική στήριξη σε γονείς και παιδιά

Γ. Προγραμματιστές για μαθήματα εκμάθησης χρήσης Η/Υ

Δ. Λογιστής για σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

καθώς και βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή

αυτών.
Όσοι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη από τις προαναφε-

ρόμενες υπηρεσίες, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν

με την συντονίστρια του Δικτύου  κα Αφροδίτη Κουν-

τούρη   στο τηλέφωνο 6973347152 .

Δεδομένου ότι προσπαθούμε να διευρύνουμε την  λίστα προ-

σφοράς υπηρεσιών του Δικτύου μας,  καλούμε τις φίλες και

τους φίλους (επιστήμονες τεχνικούς, ελεύθερους επαγγελ-

ματίες και κάθε ενδιαφερόμενο) που επιθυμούν  να συμβάλ-

λουν  εθελοντικά, στη στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν

ανάγκη, να επικοινωνήσουν με τη συντονίστρια του Δικτύου

προκειμένου να καταγραφούν.

Τέλος σας ενημερώνουμε  ότι η  επόμενη  Συνέλευση του Δι-

κτύου   θα γίνει στις 7 Μαΐου στις 8:00 μ.μ. στην καφετέρια

ESPLANADE (Βάρκιζα)

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Πλ. Αφροδίτη Κουντούρη

Η ιστορία διδάσκει...

1η Μάη 1886 - 1η Μαη 2012
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Αννα Μπουζιάνη: Κάθε φορά «εν όψει
εκλογών» μιλάμε για την «κρισιμότητα»
τους. Κύριε Τόλιο, θα θέλατε να μας πείτε
σε τι ακριβώς συνίσταται η σημασία
αυτών της 6ης Μαΐου ’12; Ποιο είναι το
διακύβευμα;

Γιάννης Τόλιος: Τα γεγονότα που βιώ-

νουμε συμβαίνουν μόνο 1-2 φορές στη

διάρκεια ενός αιώνα στη ζωή μιας χώρας!

Οι πολιτικές «Μνημονίου» που εφαρμό-

ζονται με ευθύνη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και λοιπά,

μαζί και της «τρόϊκας» (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ),

έχουν φέρει τη χώρα και τον ελληνικό

στην εξώπορτα του…Άδη! Κατά συνέπεια

το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα συνεχιστεί

ο κατήφορος ή θα…. «ανακρούσουμε

πρύμναν». Δηλαδή ριζική στροφή πο-

ρείας. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα των

εκλογών. Το μήνυμα που θα δώσει η

κάλπη!

Α.Μ..: Ο ελληνικός λαός δηλαδή καλείται
να αποδοκιμάσει ή να στηρίξει τα κόμ-
ματα, ανάλογα με τη στάση τους στο
«Μνημόνιο»; 

Γ.Τ.: Κατ’ αρχήν ναι, χωρίς όμως να είναι

αρκετό, διότι υπάρχει και ο πολιτικός

….«χαμαιλέοντισμός». Η ΝΔ για παρά-

δειγμα, παρ’ ότι κράτησε αποστάσεις από

το πρώτο Μνημόνιο, ψήφισε το δεύτερο

που ήταν και χειρότερο. Από την άλλη το

ΛΑ.Ο.Σ. με τις γνωστές «κωλοτούμπες»

έκανε το αντίστροφο, όπως και διάφοροι

βουλευτές που συμμετέχουν σήμερα σε

νεοπαγή πολιτικά σχήματα του συντηρη-

τικού χώρου (κόμμα «Ανεξάρτητων» Π.

Καμμένου), ενώ απόμακρα έρχονται και οι

νεοναζί της «Χρυσής Αυγής». Άρα οι «αν-

τιμνημονικές κορώνες» διαφόρων εκπρο-

σώπων του κατεστημένου δεν είναι

γνήσιες, παρ’ ότι είναι γνήσιες οι ανησυ-

χίες και η αγανάκτηση ενός κόσμου που

απορρίπτει τις πολιτικές «Μνημονίου» και

αναζητεί γνήσια πολιτική έκφραση, την

οποία μόνο η Αριστερά μπορεί να του προ-

σφέρει.

Α.Μ.: Ωστόσο ΠΑΣΟΚ και ΝΔ θεωρούν
ότι με δεδομένη την υπερχρέωση της
χώρας και το πλαίσιο της ευρωζώνης,
δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Μια
μεγαλύτερη «κόντρα» θα έθετε ζήτημα
εξόδου της χώρας από το ευρώ.

Γ.Τ.: Πρόκειται για χοντρό ψέμα. Κατ’

αρχήν από πλευράς ηγεσίας ΠΑΣΟΚ γίνε-

ται προσπάθεια συγκάλυψης των τερά-

στιων ευθυνών της κυβέρνησης

Γ.Παπανδρέου και των υποδουλωτικών

δεσμεύσεων του «Μνημονίου». Τα ίδιο και

από πλευράς ΝΔ και όλων των αστικών

δυνάμεων μαζί και της οικονομικής ελίτ

που το στηρίζουν, το οποίο προωθεί τη δή-

μευση του ελληνικού λαού, με ιδιωτικο-

ποίηση όλων των δημοσίων επιχειρήσεων

και «φιλέτων» της δημόσιας περιουσίας,

κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων (μι-

σθών, συντάξεων, επιδομάτων, κοινωνικών

δαπανών) και επιστροφή των εργασιακών

σχέσεων στις αρχές του 1900!! Με τι συγ-

κεκριμένη πολιτική, ούτε το δημόσιο

χρέος γίνεται βιώσιμο, η ανεργία πάει στα

ύψη, το ΑΕΠ συρρικνώνεται σταθερά, η

χώρα υποδουλώνεται στους τραπεζίτες-

τοκογλύφους, η εθνική και λαϊκή κυριαρ-

χία καταργείται ο ελληνικός λαός

εξανδραποδίζεται. Αυτή η πορεία πρέπει

άμεσα να σταματήσει.

Α.Μ.: Πιστεύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
την αλλάξει;

Γ.Τ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις του κάνει

αξιόμαχη και ουσιαστική αντιπολίτευση

που ανοίγει δρόμους για αλλαγή πορείας.

Ωστόσο πρέπει να γίνουν ανατροπές

στους πολιτικούς συσχετισμούς. Χρειάζε-

ται οι μεγάλες «μάζες» του ελληνικού

λαού να βγουν στο προσκήνιο, να γίνουν

«ενεργοί πολίτες». Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προ-

τάσεις του ενισχύει αυτήν τη δυναμική. Η

ανατροπή των «μνημονιακών-νεοφιλελεύ-

θερων» πολιτικών, η άρνηση πληρωμής

του μεγαλύτερου μέρους του χρέους

(πάνω από 80%) με επίκληση του διε-

θνούς δικαίου, η εθνικοποίηση-κοινωνικο-

ποίηση των τραπεζών, η παραγωγική

ανασυγκρότηση της βιομηχανίας και

αγροτικής οικονομίας, η αύξηση της απα-

σχόλησης και μείωση της ανεργίας, η στή-

ριξη της αγοραστικής δύναμης μισθών και

συντάξεων, η πάταξη της φοροδιαφυγής

και φοροκλοπής, η εξάλειψη των αντιπα-

ραγωγικών και παρασιτικών δαπανών, η

καταπολέμηση των καρτέλ, η επιστροφή

των ΔΕΚΟ στο δημόσιο έλεγχο, οι ισότι-

μες και αμοιβαία επωφελείς οικονομικές

σχέσεις με όλες τις χώρες κ.ά, αποτελούν

κρίσιμη «δέσμη» προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με αυτό το  πλαίσιο στόχων και σημαία τη

σωτηρία του λαού, δεν θα δεχτουμε καμιά

θυσία χάριν του ευρώ, ούτε για κέρδη τρα-

πεζών και πολυεθνικών εταιριών.

Α.Μ.: Ακόμα κι αν συμφωνούσε ένας ψη-
φοφόρος σε αυτά, δεν φαίνεται δυνατό
να εφαρμοστούν δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μόνος δεν μπορεί, ενώ οι αριστερές δυ-
νάμεις στην Ελλάδα είναι διασπασμένες.
Άρα και πάλι αδιέξοδο!

Γ.Τ.: Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγ-

ματα στατικά αλλά δυναμικά. Ας μη ξε-

χνάμε ότι ο δικομματισμός δεν είναι το

ίδιο όπως πριν δύο χρόνια. Τα δύο «με-

γάλα» κόμματα τότε διεκδικούσαν, το κα-

θένα αυτοδυναμία, ενώ σήμερα είναι δύο

μικρά κόμματα που μαζί δεν τους βγαίνει

αυτοδυναμία. Ασφαλώς η κοινή δράση της

Αριστεράς (με ένα διακριτό πλαίσιο ριζο-

σπαστικών στόχων) θα δημιουργούσε δυ-

ναμική και ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο

εξουσίας. Εδώ υπάρχουν ευθύνες από τις

άλλες δυνάμεις της Αριστεράς που αρ-

νούνται αυτήν την αναγκαιότητα. Ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ επιμένει και θα επιμείνει. Αυτή η

στάση ευθύνης όχι μόνο τον ωφελεί πολι-

τικά αλλά κυρίως δημιουργεί παρακαταθή-

κες για συγκρότηση κυβέρνησης των

ριζοσπατικών-αριστερών δυνάμεων που

εκφράζει την προσδοκία όλο και μεγαλύ-

τερου μέρους του ελληνικού λαού.

Α.Μ.: Θεωρείται δηλαδή δυνατή μια συγ-
κυβέρνηση των ριζοσπαστικών-αριστε-
ρών δυνάμεων παρά τα διαφορές τους;

Γ.Τ.: Αποτελεί μια ιστορική αναγκαιότητα.

«Ανάγκα και θεοί πείθονται», έλεγαν οι

αρχαίοι μας πρόγονοι. Όσοι έχουν ψευ-

δαισθήσεις για τις ταξικές επιλογές των

δυνάμεων του κατεστημένου σε εθνικό

και υπερεθνικό επίπεδο ή περιμένουν να

γίνουν όλα «καθαρά» υπό την ηγεμονία

και έλεγχό τους, δεν κατανοούν τη δυνα-

μική του «πολιτικού γίγνεσθαι». Ο ελληνι-

κός λαός, όπως και κάθε λαός, αναζητά

γνήσιους εκφραστές των συμφερόντων

του και αργά η γρήγορα θα τους βρει.

Κατά συνέπεια έχουμε χρέος να επιταχύ-

νουμε τις διεργασίες του «ιστορικά ανα-

γκαίου», με λιγότερα βάσανα και θυσίες. 

Α.Μ.: Ελπίζεται ότι μετά τις εκλογές θα
προκύψουν ενωτικές εξελίξεις στο χώρο
της Αριστεράς;

Οι εκλογές συνήθως αποτελούν «σταθμό»

όχι το τέλος της «διαδρομής». Αν από τις

κάλπες αναδειχτεί πλειοψηφία των «μνη-

μονιακών» δυνάμεων, θα είναι οπωσδή-

ποτε δυσμενής εξέλιξη. 

Ωστόσο και πάλι τα πράγματα θα είναι

πολύ διαφορετικά. Άλλωστε τα προβλή-

ματα είναι μπροστά μας. Οι σχεδιασμοί

της «τρόϊκας» και της εγχώριας άρχουσας

ελίτ, μιλούν για «μνημονιακές» πολιτικές

δεκαετίας. 

Άρα το επίδικο της κοινής δράσης των δυ-

νάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς θα

επανέλθει πιο επιτακτικά στο προσκήνιο

μετά τις εκλογές. 

Μέχρι τότε βασικός στόχος η ήττα και η

συντριβή των «μνημονιακών δυνάμεων»

και ενίσχυση των δυνάμεων της Αριστε-

ράς, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι

μια «σεμνή υπογραφή του λαού μας στις

λεωφόρους του μέλλοντος» που θα έλεγε

και ο ποιητής.

Κύριε Τόλιο σας ευχαριστώ και σας εύχο-
μαι καλή προσωπική επιτυχία, αλλά και
γενικότερη επιτυχία των αντιμνημονια-
κών κομμάτων, μήπως δούμε “άσπρη
ημέρα”.

Κι εγώ σας ευχαριστω.

�

Επτά επίδικα ερωτήματα για τις εκλογές

Συνέντευξη με το Γιάννη Τόλιο 
διδάκτορα οικονομικών επιστημών, υποψήφιο ΣΥΡΙΖΑ, Β’ Αθήνας

“ΣΤΑΣΗ υπευθυνότητας και σοβαρότητας”
για τους υποτελείς της τρόικα.
Αυτά που λένε οι “αντιμνημονιακοί” είναι
“λαϊκισμοί και δημαγωγίες”.
Κύριοι, σκύψτε!...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 16.055.838,16€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 8.254.247,59€

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε.: 2.815.247,59€

ΕΙΣΠΡ. ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 20.704.349,16€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 7.788.700,οο€

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 7.704.740,47€

ΣΥΝΟΛΟ: 63.323.122,97€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ:

ΕΞΟΔΑ: 31.478.774,65€

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 17.687.728,71€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 13.147.977,48€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.008.642,13€

ΣΥΝΟΛΟ: 63.323.122,97€

«Νέες Συμπληρωματικές -
Εναλλακτικές καλλιέργειες»

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ

O Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με την Περιφέρεια

Αττικής και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί

τους παραγωγούς - καλλιεργητές και κάθε άλλο εν-

διαφερόμενο που θα ήθελε να συμμετάσχει σε ημε-

ρίδα με θέμα: «Νέες Συμπληρωματικές -

Εναλλακτικές καλλιέργειες» να απευθυνθούν στο

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου στο τηλέ-

φωνο: 22953 20360 (υπεύθυνη κα Αγγ. Βερνάρδου). 

Αφού γνωστοποιηθεί το ενδιαφέρον για τον προ-

γραμματισμό της ημερίδας θα ακολουθήσει σχετική

ενημέρωση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω

καλλιέργειες που θα μπορούσαν να κεντρίσουν το

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων: Αρωματικά/φαρ-

μακευτικά φυτά, Αλόη, Αρώνια, Τρούφα, Υποτρο-

πικά Φυτά, Ιπποφαές, Μανιτάρια, Ροδιά,

Δαμάσκηνα, Μύρτιλο, Βατόμουρο, Στέβια.

Αλλη μια οικογενειακή επι-
χείρηση επιβραβεύεται και
βραβεύεται για την υψηλή
ποιότητα του προϊόντος
που παράγει· το  ελαιόλαδο. 
Το ελαιόλαδο Νικολογιάννη
παράγεται στην Παιανία Ατ-
τικής και το   «βραβευμένο
ελαιόλαδο» ονομάζεται γε-
ωπονικό geoponiko® με
τίτλο: γεωποΝικολο-
γιάννη®.
Το έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο  γεωπονικό geo-
poniko® μπήκε στην
υψηλότερη κατηγορία
«ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΡΟΥ-
ΤΩΔΟΥΣ» και απέσπασε το
ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥ-
ΣΗΣ, ανάμεσα σε 84 καλύ-
τερα έξτρα παρθένα
ελαιόλαδα από όλη την Ελ-
λάδα.
Ο διαγωνισμός έγινε  υπό
την διοργάνωση του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού, κατά

την διάρκεια του 5ου Φεστι-
βάλ Ελαιολάδου στο Στάδιο
Ειρήνης & Φιλίας (6 έως 8
Απριλίου) και δέκα έγκριτοι
γευσιγνώστες αξιολογού-

σαν και βαθμολογούσαν. Το
γεωπονικό geoponiko® , το-
ποθετώντας το στην Ισχυρή
Ένταση και βραβεύοντας
βαθμολογήθηκε  με 86,8%.  
Η παραγωγός και επί πτυ-
χίω γεωπόνος Γ.Π.Α. Ελένη
Σωτ. Νικολογιάννη πιστεύει
ότι: «η τεχνογνωσία, η με-
ταφερόμενη από γενιά σε
γενιά εμπειρία αλλά, και η

απόλυτη επιστημονική κα-
τάρτιση και εξειδίκευση σε
βαθμό M.Sc. των τεσσάρων
γεωπόνων της τελευταίας
γενιάς της οικογένειας Νι-
κολογιάννη, τοποθέτησαν
το «βραβευμένο προϊόν»
γεωπονικό geoponiko®
στην ΙΣΧΥΡΗ κατηγορία και
το ανέδειξαν στα πρώτα ελ-
ληνικά ελαιόλαδα».

Λάδι εκλεκτό από Παιανία βραβεύθηκε 
στο 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου

Μείωση της τάξεως του 13%, η οποία αντιστοιχεί σε 5,1

δισ. ευρώ, εμφάνισαν οι γερμανικές εξαγωγές προς την

Ελλάδα το 2011, σύμφωνα με τον επικεφαλής Εξωτερι-

κού Εμπορίου του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου, Φόλκερ Τράιερ. Για δε το 2012

υπολογίζεται ότι οι μειώσεις των γερμανικών εξαγωγών

θα ξεπεράσουν το 17% και το συνολικό ποσό τα 17 δισ.

ευρώ

Αυτό δείχνει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελ-

λήνων, αλλά κυρίως «το αρνητικό κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί μεταξύ των Ελλήνων κατά της Γερμανίας»,
δήλωσε ο Φ.Τράιερ στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρε-

σίας διαφαίνεται πως οι εξαγωγές της Γερμανίας προς την

Ελλάδα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2002 και έπε-

ται συνέχεια, καθώς εντείνεται το αρνητικό κλίμα μεταξύ

των καταναλωτών για τα γερμανικά προϊόντα, σημειώνει

η γερμανική εφημερίδα.

Δείχνει όμως και κάτι άλλο, λέμε εμείς. Οτι οι Ελληνες άρ-

χισαν να ψωνίζουν ελληνικά, στην προσπάθειά τους να

μείνουν τα χρήματα στα χώρα μας, γιατί έτσι ανακυκλώ-

νονται. 

Ετσι μπορεί να “αναπνεύσει” η ελληνική αγορά, να αυξηθεί

η παραγωγή, να μειωθεί η ανεργία. Γι’ αυτό θα πρέπει να

το σκεφτόμαστε πολύ καλά πριν απλώσουμε το χέρι μας

στο εισαγόμενο προϊόν. Μπορεί να είναι πιο φθηνό, αλλά

καταλήγει ακριβότερο, αφού το πληρώνουμε σε φόρους

και χαράτσια... 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :  24960

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι  26 /4/ 2012

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.  Πρωτ:  7234

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα, Χαλάνδρι

Πληροφορίες : Σπηλιοπούλου Βασιλική 

Τηλέφωνο : 213 2023980 - Fax : 213 2023983

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει  επαναληπτικό ανοικτό  διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξω-
τερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου» Α.Μ. 2/2012,
με προϋπολογισμό 50.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό
40.650,40 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-
γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-
σίας,  Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι τις  10/5/2012.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή  ποσού πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να  αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών  με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα  B. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  15/5/2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10.00
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκ-
πτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.   
β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα  Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοι-
χης τάξης πτυχίου.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία,  έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 813,01  ΕΥΡΩ. και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δώδεκα  (12)
μήνες  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.   
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας θα  εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΒΑΣΙΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50
Πληροφορίες: Κουντουριώτου, Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:  22953 20328, E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συνα-
φών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώ-
σεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
• Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β//12.11.2010
• Την Π1/2354(ΦΕΚ 1200/10-06-2011) περί εφαρμογής του Ενιαίου Προ-
γράμματος Προμηθειών Ε.Π.Π. έτους 2011. 
• Την Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου - Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών  
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φο-
ρέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Την υπ’ αριθμ 61/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  (Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 9029/2012) 
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για

το δίκτυο Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» για τις ανάγκες συντήρησης του
εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού για το έτος
2012, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ-
φερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 23/05/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κα-
τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ,
θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 162.587,75€
πλέον ΦΠΑ 23% 37.395,18€, ήτοι συνολικής δαπάνης 199.982,93€ συμπε-
ριλαμβανομένου το ΦΠΑ  23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή 9.999,15€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο
του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπρά-
τησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος
έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 18/05/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές 

γερμανικών προϊόντων προς την Ελλάδα
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

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 σοβα-

ρές προτάσεις. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

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
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Καθηγήτρια Αγγλικών πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

με πολυετή πείρα σε όλα τα επίπεδα.

Ευέλικτες ώρες, προσιτές τιμές, χρήση οπτικοακουστι-

κού υλικού και υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήμα-

τος, έμφαση στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας.

Τηλ. 6936 685 206

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552
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

Υπεύθυνα 
εχέμυθα

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της

ΕΡΜΙΟΝΗΣ το γένος ΜΑΡΓΩΝΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΝΤΟΥ του ΛΟΥΚΑ και της ΘΕΟΦΑΝΩΣ, το γένος ΚΑ-

ΡΑΓΚΙΟΖΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί

στην ΠΕΝΤΕΛΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΡΤΟΓΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΤΑΣ το γένος ΜΠΡΑΤΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ και η ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΙΑΤΟΥΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ, το

γένος ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Κορωπίου.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗΣ το γένος ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην ΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ Πιερίας και κατοικεί στη Βουλιαγμένη και η

ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙ-

ΝΑΣ, που γεννήθηκε στη ΒΟΣΤΩΝΗ των ΗΠΑ και κατοι-

κεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στην Παναγία Φανερωμένη της Βουλιαγμένης.

ΓΑΜΟΙ

Για Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

2012 & Δήλωση καλλιέργειας /

εκτροφής – μητρώο αγροτών οι

ημερομηνίες υποβολής   είναι

έως το Σάββατο 5/05/2012 και

γίνονται στο Δημαρχείο Κρω-

πίας ( Βασ. Κωνσταντίνου 47,

Κορωπί) απο 8 έως 4 μ.μ.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί

που θα δηλώσουν εκτάσεις, για

επιδότηση στο πλαίσιο της ενι-

αίας δήλωσης εκμετάλλευσης

για το 2012 να ετοιμάσουν όλα

τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Μισθωτήρια – (για εκτάσεις πάνω

από 1.200 € θεωρημένα από την αρ-

μόδια Δ.Ο.Υ.) 

2. Καρτελάκια σιτοσπόρου

3. Πρωτότυπα Τιμολόγια αγοράς σι-

τοσπόρου – λιπασμάτων 

4. Μητρώο κτηνιατρικής ενημερω-

μένο για το 2012 

5. Διαβατήρια Βοοειδών.

Ακόμη χρειάζονται τα ακόλουθα: 

1. Φωτοτυπία (Αντίγραφο)  των δύο

όψεων της  Αστ. Ταυτότητας 

2. Φωτοτυπία(Αντίγραφο)  της 1ης

σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας με

τον αριθμό του Τραπεζικού λογα-

ριασμού

3. Φωτοτυπία (Αντίγραφο) ετήσιου

εκκαθαριστικού σημειώματος

4. Φωτοτυπία (Αντίγραφο) πρώτης

σελίδας βιβλιαρίου ΟΓΑ   

5. AΜΚΑ

6. Αντίγραφο Ε9 ( ή συμβόλαιο αν

δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που

αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των

ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

7. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποι-

ημένου σπόρου σκληρού σίτου-ετι-

κέτες και  τιμολόγια (για όσους

δηλώνουν τη συγκεκριμένη καλ-

λιέργεια)

8. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποι-

ημένου σπόρου βαμβακιού (για

όσους δηλώνουν τη συγκεκριμένη

καλλιέργεια)

9. Για τους κτηνοτρόφους: Μη-

τρώο κτηνοτροφικής εκμετάλ-

λευσης ενημερωμένο για το

τρέχον έτος και πριν  την ημε-

ρομηνία υποβολής της αίτησης, 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να έχουν μαζί τους όλες

τις φωτοτυπίες και τα δικαιολο-

γητικά. ΔΕΝ  θα γίνεται καμία

δήλωση – αίτηση δεκτή έστω

και αν λείπει ένα δικαιολογη-

τικό.

Πληροφορίες: κα Μπούρδου

Ελένη 

Επικοινωνία: Αγροτικός Συνε-

ταιρισμός Ερυθρών, Εθνικής

Αντιστάσεως 92  – Τηλ. : 22630

62 208 & 22630 62  708 και fax

: 22630 62 274
www.agrose.gr 

e-mail : info@agrose.gr   

& gpseryh1@otenet.gr 

Μπύρα αββαείου

Carrefour 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ενημερώθηκε από

την εταιρεία «Carrefour Μαρι-

νόπουλος Α.Ε.» για τη διακί-

νηση μπύρας, στην οποία δεν

επισημαίνονταν οι αλλεργιογό-

νες ουσίες θειώδη ως όφειλαν.

Πρόκειται για τα προϊόντα:

α) Μπύρα αββαείου Carrefour

κουτί, 500ml, με αριθμό γραμ-

μοκώδικα 3560070209187, όλοι

οι αριθμοί παρτίδας,

β) Μπύρα αββαείου Carrefour,

6x250ml, με αριθμό γραμμοκώ-

δικα 3560070138500, όλοι οι

αριθμοί παρτίδας, τα οποία έχουν

διακινηθεί από την Γαλλία στην

Ελλάδα μέσω της «Carrefour Μα-

ρινόπουλος Α.Ε.».

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. άρχισε την άμεση

ανάκληση / απόσυρση  και

καλεί τους καταναλωτές που

είναι αλλεργικοί στα θειώδη να

μη τα καταναλώσουν.

Ανθρακούχα ανα-

ψυκτικά της «Coca

- Cola Τρία Έψιλον»

Ο ΕΦΕΤ, έχει ξεκινήσει την

ανάκληση ανθρακούχων ανα-

ψυκτικών της εταιρείας «Coca

- Cola Τρία Έψιλον»,  από 21 και

29 Φεβρουαρίου 2012 λόγω

ανίχνευσης σε αυτά των χημι-

κών ουσιών 2,4 διχλωροφαινό-

λης και 2,6 διχλωροφαινόλης.

Το ποσοστό ανάκλησης/από-

συρσης των εμπλεκόμενων

προϊόντων από όλα τα σημεία

διάθεσης ανέρχεται περίπου σε

91,3% επί των συνολικών πα-

ραχθέντων λίτρων. 

Τα ανακληθέντα/αποσυρθέντα

προϊόντα, σύμφωνα με τα ερ-

γαστηριακά αποτελέσματα του

Γενικού Χημείου του Κράτους,

χαρακτηρίζονται ως μη

ασφαλή.

Προς αγρότες -
κτηνοτρόφους
του Κορωπίου

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΤΩΝ

από τον ΕΦΕΤ
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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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΑΝΟΙΚΤΗ και ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

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

ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβικές θρομβώσεις)   

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

(έναντι  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”) 

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, Κ. 6974971498

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

Διαιτολόγιο με τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων

Μέχρι πρόσφατα, τα δημητριακά και συγκεκριμένα τα

μακαρόνια, το ρύζι και το ψωμί χαρακτηριζόντουσαν ως

απαγορευμένα τρόφιμα σ’ ένα πρόγραμμα αδυνατίσμα-

τος. Τώρα πια όμως, ο αποκλεισμός των υδατανθράκων

από ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους έχει καταρριφθεί.

Ένα διαιτολόγιο, για είναι ισορροπημένο, πρέπει να πε-

ριέχει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων, έτσι

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου στα θρεπτικά

συστατικά.

Η κατανάλωση των παραπάνω υδατανθρακούχων τροφίμων,

δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί το σωματικό βάρος. Αντίθετα, μπο-

ρεί να μας βοηθήσει και στην απώλειά του. Δεν παχαίνει το

ψωμί, αλλά ο συνδυασμός του με βούτυρο, λιπαρά αλλαντικά,

τυριά. Ομοίως, δεν συνιστά απαγορευμένο πιάτο μια μακαρο-

νάδα με μία ελαφριά σάλτσα λαχανικών. Προσοχή όμως στις

λιπαρές σάλτσες, που έχουν ως βάση τους την κρέμα γάλα-

κτος, το μπέικον και τα τυριά.

Οι υδατάνθρακες αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας στην

ανθρώπινη διατροφή. Έχουν ως βάση τους τη γλυκόζη, δηλ. το

κύριο καύσιμο κάθε κυττάρου και οργανισμού, γι’ αυτό και

πρέπει να υπάρχουν καθημερινά στο ατομικό μας διαιτολόγιο. 

Είναι κατανοητό, ότι δεν είναι όλα τα υδατανθρακούχα τρό-

φιμα ευεργετικά - ειδικά οι υδατάνθρακες που περιέχονται στα

επεξεργασμένα τρόφιμα, δεν ωφελούν καθόλου τον οργανι-

σμό. Καλό είναι όταν κάνουμε μία προσπάθεια αδυνατίσματος

τα υδατανθρακούχα τρόφιμα (όπως και αυτά που είναι πλούσια

σε πρωτεΐνες ή λιπαρά) να περιέχονται στο καθημερινό μας

διαιτολόγιο στις σωστές ποσότητες και αναλογίες, έτσι ώστε

να επιτύχουμε αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας και την επιθυμητή

απώλεια βάρους. Τρόφιμα με κύριο συστατικό τους τους υδα-

τάνθρακες, που ωφελούν τον οργανισμό και συμβάλλουν στον

σκοπό του αδυνατίσματος είναι:

Το ψωμί ολικής αλέσεως: Παρασκευάζεται από αλεύρι που

προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό και δεν έχει υποστεί ιδι-

αίτερη επεξεργασία, γι’ αυτό και υπερτερεί σε σχέση με το

άσπρο ψωμί, παρόλο που έχουν σχεδόν το ίδιο θερμιδικό πε-

ριεχόμενο. Το ολικής αλέσεως ψωμί περιέχει περισσότερες βι-

ταμίνες και ιχνοστοιχεία και βέβαια φυτικές ίνες που, εκτός

από τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του εντέρου,

έχουν την ιδιότητα να προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού. Έτσι

δεν κινδυνεύουμε να φάμε περισσότερο.

Βρώμη: Είναι ένα είδος δημητριακού που διακρίνεται για τη

μεγάλη περιεκτικότητά του σε διαλυτές ίνες, αλλά και βιταμί-

νες και ιχνοστοιχεία. Είναι ιδανικό για να συνοδεύσει το γάλα

στο πρωινό γεύμα. Αντικαταστήστε στις συνταγές σας το

απλό αλεύρι με αλεύρι βρώμης.

Πλιγούρι: Είναι το χονδροαλεσμένο σιτάρι, το οποίο αποτελεί

πολύ καλή πηγή σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών,

που επιφέρουν γρήγορο κορεσμό και οδηγούν στην μειωμένη

κατανάλωση τροφής. Είναι τροφή με χαμηλό γλυκαιμικό δεί-

κτη, κατάλληλη για κατανάλωση από άτομα που προσπαθούν

να χάσουν βάρος.

Ζυμαρικά ολικής αλέσεως και καστανό ρύζι: Καλό είναι να εν-

τάξουμε στο διαιτολόγιο μας αυτά τα τρόφιμα 1-2 φορές την

εβδομάδα. Περιέχουν 2-3 φορές περισσότερες φυτικές ίνες

από τα επεξεργασμένα τρόφιμα (άσπρα ζυμαρικά και ρύζι),

προάγοντας έτσι την καλή λειτουργία του εντέρου και συμ-

βάλλοντας στη ρύθμιση του επιπέδου σακχάρου και των λιπι-

δίων στο αίμα, χωρίς να υπολείπονται σε γεύση.

Φρούτα & Λαχανικά: Κύριο συστατικό τους είναι οι υδατάν-

θρακες. Περιέχουν ελάχιστη πρωτεΐνη και καθόλου λίπους,

ενώ διακρίνονται για την υψηλή τους περιεκτικότητα σε νερό.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν προσφέρουν πολλές θερ-

μίδες. Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τη βάση της με-

σογειακής μας διατροφής, γι’ αυτό συνιστάται η καθημερινή

κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων από αυτά. Τα λαχανικά

συνοδεύουν τα γεύματά μας ή αποτελούν το κύριο γεύμα μας,

ενώ τα φρούτα αποτελούν ιδανική λύση ως σνακ ή ως επι-

δόρπιο γεύματος.

Εκτός από τις παραπάνω υγιεινές επιλογές υδατανθρακούχων,

καλό είναι να προσέξουμε κάποιες παγίδες τροφίμων που είναι

πλούσια σε υδατάνθρακες.

Άτομα που λατρεύουν τους υδατάνθρακες, συχνά λατρεύουν

και τα γλυκά. Όμως τα γλυκά συνήθως διακρίνονται για την

αυξημένη περιεκτικότητά τους σε λίπος, λόγω του βουτύρου,

του αυγού και της κρέμας γάλακτος που περιέχουν. Επειδή το

λίπος, και ιδιαίτερα το κορεσμένο, είναι ιδιαίτερα επιβαρυν-

τικό για την υγεία του ατόμου, καλές επιλογές γλυκών που

δεν περιέχουν λίπος είναι ένα λουκούμι, μία μερίδα γλυκό του

κουταλιού, ζελέ φρούτων και τα αποξηραμένα φρούτα.

Γενικότερα, για να επιτύχουμε την απώλεια σωματικού βά-

ρους, έχοντας πάντα στο διαιτολόγιο μας τους αγαπημένους

μας υδατάνθρακες, ιδανικό είναι να τους συνοδεύουμε πάντα

με λαχανικά ή φρούτα. Παράλληλα, ο περιορισμός της κατα-

νάλωσης λίπους και η κατανάλωση του σωστού μεγέθους με-

ρίδας φαγητού, ανά κατηγορία τροφίμου συμβάλλουν στην

επίτευξη του στόχου μας.

Παρασκευά Μαρία- Φιλία
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc.

www.mednutrition.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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/04/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 59886

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ. 5433/980/ΠΕΡΙΒ-9/12 Απόφαση Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ‘Εγκριση Περιβαλλοντικών

‘Ορων για τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κα-

τεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας ‘’ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ

Α.Τ.Ε.’’, στη θέση ‘Νίσηζα-Καρέλα’ του Δήμου Κρωπίας, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Λ. Με-

σογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).  Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να

ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/04/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 60360

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ. 6043/1677/ΠΕΡΙΒ-9/2012 η Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα της μονάδας

ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(ΑΗΗΕ) της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. & Ν.Ε.», στη θέση

«Μπερμπάντι ή Πάτημα», στον Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ), η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος

Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει

προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/04/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 60353

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ. 332/2100/12 η Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης «Δυτική παράκαμψη Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού»,  η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να

προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις

εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Κακή αρχή έκανε η δημοτική πλειοψηφία στα 3Β με

το νέο Δήμαρχο Σπ. Πανά, γιατί η πρώτη συνεδρίαση

τράβηξε πάρα πολλές ώρες με προ ημερησίας θέ-

ματα, και μέσα απ’ αυτά αναδείχθηκε μία τριχοτομη-

μένη παράταξη, που θα είναι δύσκολο να συρραφεί.

Οι άκαιρες αντικαταστάσεις δημάρχων, η “σαθρή” αι-

τιολογία και η εισαγωγή ως έκακτου το Τεχνικό Πρό-

γραμμα και η αναθεώρηση προϋπολογισμού

πυροδότησαν το κλίμα.

Επίσης δύο σοβαρές καταγγελίες ακούστηκαν για

συμπεριφορές από την Αλεξία Καμμένου, η οποία

έχει καταθέσει την παραίτησή της ως Αντιπρόεδρος

του ΟΑΠΠΑ (Οργανισμός πολιτισμού - αθλητισμού)

κοντά ένα μήνα και τον Παντελή Κασιδόκωστα., οι

οποίες όλως περιέργως, έπεσαν στο ...κενό.

Μόνο ο Κώστας Πασακυριάκος ευαισθητοποιήθηκε

και δήλωσε ότι μετά ταύτα αποχωρεί, και ίδιαίτερα

γιατί έγιναν δύο πολύ σημαντικές καταγγελίες και

δεν απασχόλησαν κανέναν!

Στην ανάπλαση που γίνεται στο Μεγάλο Καβούρι

αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που βλέ-

πει να γίνεται τσιμεντοποίηση και δεν γνωρίζει το

σώμα του Δ.Σ. τη μελέτη που εφαρμόζεται.

Ο Σπ. Πανάς εξήγησε ότι η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί

από τον τέως Δήμο Βουλιαγμένης και γίνεται με πε-

ριβαλλοντικούς όρους.

Ο Δημ. Δαβάκης αναφέρθηκε στο Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα τονίζοντας ότι έλεγε πως “το Δ.Σ. είναι μια οι-
κογένεια και εμείς οι σύμβουλοι είμαστε αδέλφια
σας....
Με άλλο ήθος, άλλο πνεύμα μάς έμαθε να κυβερ-
νούμε. Καλό θα έπρεπε να γνωρίσετε
...

Αναφέρθηκε στον τρόπο που αποπέμφθηκαν οι Αντι-

δήμαρχοι και αντικαταστάθηκαν, τονίζοντας ότι το

έμαθαν στο ...πάρκο την αντικατάστασή τους και ότι

τα επιχειρήματα ήταν επίπλαστα.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη έκανε έναν μικρό απολογισμό

του έργου της και τόνισε ότι πάρα πολλά έργα είναι

έτοιμα για να προχωρήσουν.

Για το δημοσίευμά μας με τίτλο “Πωλείται η παραλία

της Βούλας” αναφέρθηκαν πολλοί σύμβουλοι προ-

βληματισμένοι για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Για το κόψιμο των θάμνων αναφέρθηκε ο Δ. Βαμβα-

σάκης, επισημαίνοντας ότι εκεί που έπρεπε να κο-

πούν (Λεωφ.Καλύμνου) γιατί κλείνουν την πρόσβαση

και ορατότητα, έμειναν ανέγγιχτα, ενώ σε πάρκα και

πλατείες εξαφανίστηκαν...

Πρώτο θέμα προ ημερησίας, ο πρόεδρος έβαλε την

αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος, βάσει ει-

σήγησης του Σπ. Πανά.

Οι σύμβουλοι δεν δέχθηκαν το κατεπείγον και απέρ-

ριψαν τη συζήτησή του. Κι αυτό γιατί όπως είπε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος είναι έτοιμο από τις 11/4 και μπο-

ρούσε να έχει μπεί στην ημερήσια διάταξη.

Η αναμόρφωση περιλαμβάνει 8 εκατομμυρίων έργα,

όπως επεσήμανε ο Γ. Σκουμπούρης, και δεν μπορεί

να περάσει χωρίς διεξοδική συζήτηση. 

Ο Σπ. Πανάς  ισχυρίστηκε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα

δεν μπήκε στον προϋπολογισμό, όταν ψηφιζόταν,

όπως είχε εγκριθεί και θα πρέπει να προχωρήσει.

“Το Τεχν. Πρόγραμμα ήρθε έτσι γιατί κάποιοι κάνανε
του κεφαλιού τους όταν το σχεδιάζανε”, κατήγγειλε

η Ηλ. Τσιριγώτη και επεσήμανε ότι είναι πολύ σοβαρή

διαδικασία.

Το δεύτερο έκτακτο ήταν η αναμόρφωση προϋπολο-

γισμού, η οποία επίσης ήρθε ως κατεπείγον γιατί έχει

μηδενικούς κωδικούς στην πυρασφάλεια, όπως εξη-

γησε το προεδρείο. 

Για άλλη μια φορά οι σύμβουλοι σύρθηκαν να το ψη-

φίσουν για να μη μείνει ακάλυπτη η πόλη από πυρα-

σφάλεια.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αναζήτησε τους υπεύθυνους

που δεν ενέταξαν τους κωδικούς στον προϋπολογι-

σμό για να εξασφαλιστούν τα κονδύλια τονίζοντας:

«Ποιος είναι υπεύθυνος να εντάξει στον προϋπολο-
γισμό τους κωδικούς αυτούς, που δεν μπήκαν και
είναι ζωτικής σημασίας για τους δημότες και για την
πόλη; Να μας τον πείτε, να ζητήσει συγνώμη και να
τον υπερψηφίσουμε”, τόνισε.

Ευθύνες στην Αντιδήμαρχο

Γεωργία Μαρτίνου

Εδώ αναδείχθηκε ακριβώς το πρόβλημα του προϋπο-

λογισμού, που υπήρχε από την ώρα που ψηφιζόταν.

Και οι ευθύνες οδηγούν στην Αντιδήμαρχο Γ. Μαρτί-

νου. 

Το επεσήμανε ο Γ. Σκουμπούρης λέγοντας: Υπάρχει
υπευθυνότητα της αρμόδιας αντιδημάρχου την οποία
απλώς φοβάστε να την πείτε. Η κα Μαρτίνου, η οποία
καλύφθηκε και όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός
και τώρα!
Σ.Σ.: Η Γ. Μαρτίνου παραιτήθηκε από την Αντιδημαρ-

χία, για να ασχοληθεί με την υποψηφιότητά της ως

βουλευτής και δεν παρευρισκόταν στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο.

Ο νεοορκισθείς σύμβουλος Ντίνος Καραγιώργος,

που έχει θητεύσει στα έδρανα της αντιπολίτευσης

στη Βουλιαγμένη, σήμερα σύμβουλος της πλειοψη-

φίας, και για πρώτη φορά στα έδρανα, αφού αναπλή-

ρωσε την κενωθείσα θέση του συμβούλου, αφού ο

Σπ. Πανάς εξελέγη Δήμαρχος,  περιέγραψε μία ζο-

φερή εικόνα για την πυρασφάλεια, που αναρωτιέται

κανείς πώς μέσα σε λίγες ημέρες έχει αποκτήσει

αυτή την εικόνα “διάλυσης” για την πυρασφάλεια και

τί έκανε επιτέλους η Δημοτική Αρχή, δεκαπέντε

μήνες εξουσία!

Ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές, δηλαδή!

Αννα Μπουζιάνη

Σχετικά video στην ιστοσελίδα www.ebdomi.com

Υ.Γ.: Η παραίτηση της Α. Καμμένου από τον Οργανι-

σμό Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου, η οποία εκ-

κρεμεί εδώ και καιρό, και η καταγγελία που έκανε στο

Δημοτικό Συμβούλιο (παραπλεύρως), επιβεβαιώνουν

ότι στον ΟΑΠΠΑ τα πράγματα δεν πάνε καθόλου

καλά απ’ τη μιά και απ’ την άλλη ότι κάποιοι προσπα-

θούν να φρενάρουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν

με την Δημοτική περιουσία.

“Είδαν το φως της δημοσιότητας πωλητήριο για το
“Νότος”. Ελπίζω ο Δήμος να επιταχύνει κινήσεις
ακόμη και προς το Πωλητήριο. Αυτό χρειάζεται τα-
χύτητα και οργανωμένη δραση”

Γιάννης Σκουμπούρης

Εγώ σήμερα δεν ήθελα να είμαι εδώ, αλλά διπλα
στο “Ιωνία”, όπου μιλάει ένας άνθρωπος των γραμ-
μάτων που χαιρεσαι να διαβάζεις. Κινούμαστε από
τα δια ταύτα σήμερα». (Μιλούσε ο Χρ. Γιανναράς).

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Επανειλημμένως ο κ. Κοντονής με είχε πλησιάσει
να μιλήσουμε για το Νομικό Πρόσωπο· Αρνήθηκα
και του είπα ότι έχει να έρθει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο να το συζητήσουμε.
Εφ’ όσον είδε ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό άρ-
χισε να έρχεται στο γραφείο και να λέει στους
υπαλλήλους, κάνε αυτό έτσι, κάνε εκείνο αλλιώς
γιατί το είπε ο κ. Πανάς...

Αλεξία Καμμένου 

αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ

Κακά “μαντάτα” για την πορεία του Δήμου 3Β
Οι πολλαπλές ρωγμές της πλειοψηφίας δεν αφήνουν περιθώρια ακμής
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ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΕΦΕΡΕ Ο Α.Ο.ΒΑΡΗΣ 

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”
Εληξε το διασυλλογικό πρωτάθλημα Παίδων και Κορα-

σίδων που διεξήχθη στον Αγιο Κοσμά 21 και 22 Απρι-

λίου.

Πρωτιές έλαβαν οι οι παρακάτω αθλητές του Α.Ο.

Βάρης “Ο Αναγυρούς”:

Ο Γιώργος Φωτεινόπουλος, 1η θέση στον ακοντισμό με

βολή 54,02 βάζοντας υποθήκη με αυτή τη βολή για διε-

θνεις διακρίσεις.

Ο Κων/νος Καρακαξίδης που κατέλαβε την 1η θέση

στους Παίδες στα 800μέτρα και η Αννα Προύζου που

κατέλαβε την 4η θέση στις Κορασίδες, επίσης στα 800

μέτρα.

Διεκδικεί την πρωτιά η

ανδρική ομάδα του ΝΟΒ

Η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ νίκησε 12-3 τον Πανιώ-

νιο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής με πρώτους

σκόρερ του Αφρουδάκη και Μυλωνάκη στη Νέα

Σμύρνη.

Πλέον η Βουλιαγμένη θα διεκδικήσει την πρώτη

θέση στην κανονική περίοδο στο ντέρμπι της 21ης

αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Λαιμό Σάββατο

28/4 στις 19:00.

Απέναντι στον Πανιώνιο η ομάδα απλούστευσε τα

πράγματα απο νωρίς όταν προπηγήθηκε 7-1 στα

μισά της αναμέτρησης 

Στην Γ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων

ο σκακιστής του Σκακιστικού Αθλητικού

Συλλόγου Κορωπίου (ΣΑΣΚ) Σωκράτης

Παπαργύρης κατετάγη 24ος σε σύνολο

46 σκακιστών από όλη τη χώρα, στην

πρώτη του ουσιαστική παρουσία σε τε-

λική φάση πρωταθλήματος.

Η Ειρήνη Καραθανάση κατετάγη 6ο

κορίτσι στην Ε’ τάξη των Δημοτικών

Σχολείων της χώρας, μια εξαίρετη κα-

τάταξη για την Ειρήνη, η οποία πιστο-

ποιεί συνεχώς τη μεγάλη της

σκακιστική άνοδο.

Η Ελένη - Μαρία Σκανδάλη στη δύ-

σκολη τάξη της Β’ Γυμνασίου, όλων

των Γυμνασίων της χώρας, κατετάγη

12η και δείχνει τη σταθερή ανοδική

της πορεία στο σκάκι.

Ο Βλάσης Καραθανάσης μετείχε στο

ανοιχτό Σχολικό Κύπελλο στην κατη-

γορία Γυμνάσια και Λύκεια και κατε-

τάγη 2ος (είναι μαθητής της Α’ Γυμνα-

σίου) και αποτελεί τον ισχυρότερο

έφηβο σκακιστή των Μεσογείων

Ο Κωστής Καραθανάσης επίσης με-

τείχε στο ανοιχτό Σχολικό Κύπελλο

στην κατηγορία Α’ έως Γ’ Δημοτικού και

κατετάγη 23ος (είναι μαθητής Νηπίου!!)

και συγκέντρωσε 3.5 βαθμούς πραγμα-

τοποιώντας  εξαιρετική εμφάνιση.

Μάθετε Σκάκι για

σκέψη και κρίση

Στον ΣΑΣΚ υπάρχουν απογευματινά

και βραδινά τμήματα για παιδιά από 5

ετών, κάθε Τρίτη και  Παρασκευή.

Το τμήμα των ενηλίκων λειτουργεί

κάθε Δευτέρα 19:00 - 22:00. Οι αγώ-

νες γίνονται κάθε Κυριακή πρωί.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site

του Συλλόγου ( www.sask.gr) όπου θα

δείτε το πρόγραμμα των προπονή-

σεων, το σημείο στο χάρτη που βρί-

σκεται ο Σκακιστικός Σύλλογος και

γενικές σκακιστικές πληροφορίες ή

επικοινωνείστε με το 6944.147.209

Ο Δήμος Σαρωνικού, συμμετέχει στο

πρώτο επίσημο «European Cycling Chal-

lenge 2012».

Στη διοργάνωση αυτή ποδηλάτες από πό-

λεις της Ευρώπης θα διαγωνιστούν στα πε-

ρισσότερα χιλιόμετρα με ποδήλατο μέσα

στο μήνα Μάιο, ανά ποδηλάτη.

Ο διαγωνισμός αυτός προέκυψε από τη συ-

νεργασία μεταξύ της Δημόσιας Αρχής Με-

ταφορών της Bologna, του Δήμου της

Bologna και της αθλητικής κοινότητας En-

domondo που δραστηριοποιείται στην πα-

ρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω

συστήματος GPS δράσεων όπως τρέξιμο,

ποδηλασία κτλ.

Η διοργάνωση θα συγχρηματοδοτηθεί από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προ-

γράμματος CIVITAS Mimosa, που αποτελεί

μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στις

πόλεις Bologna (Ιταλία), Funchal (Πορτογα-

λία), Gdansk (Πολωνία), Tallin (Εσθονία) και

Utrecht (Ολλανδία). 

Η ονομασία MIMOSA προέκυψε από το βα-

σικό σύνθημα του προγράμματος «Making

Innovation in MΟbility and Sustainable Ac-

tions». Στόχος του MIMOSA είναι να εξα-

σφαλισθεί η μετακίνηση για όλους τους

πολίτες χωρίς να επιβαρυνθεί το περιβάλ-

λον ή να αποδυναμωθεί η οικονομία των πό-

λεων. Σε γενικές γραμμές, το CIVITAS

MIMOSA επιδιώκει να βελτιώσει την ποι-

ότητα του αέρα των πόλεων με τη χρήση

εναλλακτικών καυσίμων και καθαρότερων

και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων.

Λίγα λόγια για το διαγωνισμό
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί καθ’

όλη τη διάρκεια του Μαΐου 2012. Οι ενδια-

φερόμενοι (ποδηλάτες) μπορούν να επι-

σκεφθούν την ιστοσελίδα της διοργάνωσης

www.endomondo.com και να δηλώσουν

συμμετοχή. Οι ποδηλάτες έχουν δύο δυνα-

τότητες συμμετοχής:

1. Χρησιμοποιώντας ένα smartphone με

GPS ή κάποια άλλη συσκευή GPS (μπορούν

να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή από

το www.endomondo.com)

2. Aντλώντας μονοπάτια ποδηλασίας στο

χάρτη του endomondo χωρίς τη χρήση οποι-

ουδήποτε είδους συσκευής.

Πριν την έναρξη του διαγωνισμού, οι δια-

γωνιζόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν

ένα online ερωτηματολόγιο για τις συνή-

θειες μετακίνησης τους. Αντίστοιχο ερωτη-

ματολόγιο

θα συμπληρώσουν και μετά το πέρας της

όλης διαδικασίας, τα αποτελέσματα του

οποίου θα αποτελέσουν τη βάση για την

αξιολόγηση του αντίκτυπου της πρωτοβου-

λίας.

Ειδικότερα, το πρώτο ερωτηματολόγιο θα

πρέπει να υποδεικνύει το μέσο όρο χιλιο-

μετρικών αποστάσεων που διανύουν με το

ποδήλατο σε μια εβδομάδα, με τη δέ-

σμευση να αυξηθεί το ποσοστό σε σχέση

με πιο ρυπογόνα οχήματα, όπως είναι τα

αυτοκίνητα ή οι μοτοσικλέτες.

Ο διαγωνισμός περιορίζεται σε μια μόνο κα-

τηγορία: την ποδηλασία ως μέσο μετακίνη-

σης.

Μόνο η απόσταση που καλύπτεται με αυτήν

την επιλογή γίνεται αποδεκτή στην τελική

κατάταξη. Αγωνιστικές διαδρομές δεν είναι

αποδεκτές.

Η πόλη που θα έχει καταγράψει τα περισσό-

τερα χιλιόμετρα τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρι-

κής Ευρώπης) της 31ης Μαΐου 2012, θα

κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδη-

λασίας 2012. Στο τέλος του διαγωνισμού

κάθε πόλη θα απονείμει τρία βραβεία: ένα

μετά από κλήρωση μεταξύ όλων των συμμε-

τεχόντων, ένα για τον νικητή της πρόκλησης

με βάση τα χιλιόμετρα και ένα για τον πολίτη

που άλλαξε ριζικά τις συνήθειές του.

Πανελλήνια Σκακιστικά Σχολικά Πρωταθλήματα

με μεγάλες επιτυχίες
Πρωταθλήτρια Αττικής η αθλήτρια του ΣΑΣΚ

Δήμητρα - Αλεξάνδρα Ανδρώνη

Πρωτιά στις Κορασίδες το Κορωπί 

Η σκακίστρια του ΣΑΣ Κορωπίου Δήμητρα - Αλεξάνδρα Ανδρώνη κατέκτησε

την 1η θέση και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αττικής για το 2012, στην κα-

τηγορία των κορασίδων στα Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2012.
http://chess-results.com/tnr70541.aspx?art=1&lan=19&turdet=YES&wi=500&lansel=NO&css=2 )

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι όλοι οι παραπάνω σκακιστές, μαζί με πολλούς άλ-

λους από το Κορωπί, θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια της αγωνιστικής ομά-

δας (ΣΑΣ Κορωπίου) η οποία μετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 7 χρόνια στην Α’

Εθνική Κατηγορία στο σκάκι.

European Cycling Challenge 2012

Η ποδηλασία ως μέσο μετακίνησης




