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Ο ΛΑΟΣ έδωσε ΕΝΤΟΛΗ
Καταγγείλατε τα Μνημόνια!

Σελίδα 3

Ο κυρίαρχος Λαός απεφάνθη

Εδωσε Εντολή - εντολή, όχι “μήνυμα”:

Να καταγγελθεί αυτή η δανειακή

Σύμβαση και τα μνημόνια.

Κατά του μνημονίου ψήφισαν άνω

του 61%. Αυτό ΔΕΝ είναι δημοσκό-

πηση. Είναι επίσημη και υπεύθυνη

ψήφος. Απόφαση του ελληνικού

λαού. ΕΝΤΟΛΗ!

Εντολή για καταγγελία των μνημο-

νίων και της επαχθούς δανειακής

Σύμβασης που εξαθλιώνει το λαό, διαλύει την οικο-

νομία και παραδίδει την κυριαρχία της χώρας στους

δανειστές, υπάγοντάς την στο αγγλικό δίκαιο.

Στο 61% των αντιμνημονιακών κομμάτων πρέπει να

προστεθεί και το 18,85% της Ν.Δ. αφού ο Πρόεδρός

της, Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι “αναγκάστηκε”,

εκβιάστηκε να προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση.

Και είναι έτσι, γιατί αυτό το πάνω από 80% του λαού,

ή ακόμη, έστω το τυπικά επίσημο 61% καλύπτει όλο

το ιδεολογικό φάσμα· από την άκρα αριστερά, έως

και την άκρα δεξιά. Είναι επομένως παλλαϊκή απαί-

τηση· όχι μόνο ταξική.

Αυτή τη λαϊκή ΕΝΤΟΛΗ ΔΕΝ δικαιούται κανένα

κόμμα να την αγνοήσει, να την παρερμηνεύσει ή να
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Εντός Ευρωζώνης και Ε.Ε. �   Ενωθείτε � Συνεργασθείτε

newego
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Συνέχεια από τη σελ. 1

την υποβιβάσει και να την υπονομεύσει. Δεν δικαιού-

ται να την χαλκεύσει και να την διαστρεβλώσει. Εκεί-

νος που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, θα είναι

υπόλογος και στην ιστορία και άμεσα στο Λαό.

Ο Λαός, ακόμη, εξέφρασε τη βούλησή του για την

παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη και την Ε.Ε. όχι

όμως αντί παντός τιμήματος. Αυτό το τελευταίο

ισχύει για όλες μας τις επιλογές. Το αντίτιμο συνυ-

πολογίζεται στις επιλογές μας.

Το ζητούμενο πάντως σ’ αυτές της εκλογές ΔΕΝ

ήταν αυτό. Ολα τα εντός Βουλής κόμματα πλην του

ΚΚΕ, έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της επιλογής. Το δί-

λημμα “ευρώ ή δραχμή...” ετέθη, μετ’ επιτάσεως μα-

λιστα, από τα “μνημονιακά” κόμματα, για φοβικούς

και επικοινωνιακούς λόγους.

Το ζητούμενο ήταν, μνημόνιο, πτωχοποίηση της

χώρας και εξαθλίωση του λαου, χάριν των συμφε-

ρόντων και των επιδιώξεων του χρηματοπιστωτικου

συστήματος, ή αντίδραση στις επιδιώξεις αυτές του

διεθνούς κεφαλαίου εις βάρος όλων των λαών της

Ευρώπης - όπου η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως “ιν-

δικό χειρίδιο” - αντίδραση, προς χάριν του λαού και

της χώρας μας, αλλά και της πραγματικής και επω-

φελούς ευρωπαικής συνοχής  και προοπτικής.

Ενα εκλογικό μήνυμα που βγαίνει, επίσης, από την

κατανομή των πολιτικών δυνάμεων, είναι να υπάρξει

ενότητα και συνεργασία. 

Αυτά είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Λαός. Η κα-

ταγγελία των ανυπόστατων, εξ’ άλλου, μνημονίων

ήταν η σαφής εντολή κι ολα τ’ άλλα που σκαρφίζον-

ται οι δοκησίσοφοι αναλυτές και πολιτικοί, ότι δηθεν

ο λαος παρασύρθηκε από “ψευδαισθήσεις”, ότι ψή-

φισε εν βρασμώ ψυχής - “με θυμό” - και τέτοια, είναι

έωλα ευρήματα εκ του πονηρού, για να κηρύξουν την

λαϊκή ετυμηγορία πεπλανημένη και να την διαχειρι-

στούν κατά το δοκούν.

Μπορεί ο Κώστας, ο Γιάννης, η Μαρίκα να μην είναι

γνώστες των πραγμάτων όσο οι πολιτικοί ταγοί μας,

όμως η συλλογική κρίση είναι σοφότερη αυτών. Το

κοινό αίσθημα σπανιότατα λανθάνει και στο κάτω -

κάτω αυτή είναι η πεμπτουσία του δημοκρατικού πο-

λιτεύματος. Αλλως, ας επιλέξουμε την αρισταρχία

του Σωκράτη, αλλά να έχουμε να κάνουμε με τους

πραγματικά άριστους κι όχι τους “γόνους”, τους τυ-

χάρπαστους, τους καταφερτζήδες, τους παραλήδες

και τα ενεργούμενα, που προωθούνται τεχνηέντως

στην κορυφή.

Τέλος, επειδή εν εξελίξει βρίσκονται την ώρα που

γράφονται αυτές οι γραμμές, οι διερευνητικές εντο-

λές, που μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει, ελ-

πίζω να μην επαναληφθεί ένα ακόμη πολιτικό

πραξικόπημα, να μην επαναληφθεί ο λαϊκός βιασμός

του 1965, τότε που σαλαμοποιούνταν οι πολιτικοί

σχηματισμοί. Να μη βρεθούν άλλοι Τσιριμώκοι*.

Αν δεν καταστεί δυνατόν να σχηματισθεί δημοκρα-

τική κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη πλήρως στη λαϊκή

βούληση, στη λαϊκή εντολή, η λύση είναι μία και μο-

ναδική, όπως προβλέπει το Σύνταγμα: ο σχηματισμός

υπηρεσιακής κυβέρνησης και η προσφυγή στις κάλ-

πες.

Ο κριτής Λαός, ενεργώντας ως Εφετείο της ίδιας

αυτού ετυμηγορίας, θα δώσει την Κυβέρνηση που θα

κρίνει συμφέρουσα για τη χώρα.

Εάν χαλκεύσουν τη λαϊκή εντολή, θα βρουν το Λαό

απέναντί τους. Κι αυτή τη φορά θα τον βρουν απέ-

ναντί τους οργισμένο! Δεν θα ‘ναι το καλύτερο.

Εχω ζήσει εκλογές “βίας και νοθείας”, έχω ζήσει πρα-

ξικοπήματα - βασιλικά, στρατιωτικά και κοινοβουλευ-

τικά - μη βιώσω άλλο ένα.

Θα με βρουν, στην ηλικία μου, στο πεζοδρόμιο, αδια-

φορώντας για την επιβράχυνση, πιθανόν, της ζωης

μου...

―――――
* Ο Τσιριμώκος ήταν ένας εκ των τριών “βασιλικών” Πρωθυπουρ-

γών της αποστασίας του 1965, προερχόμενος μάλιστα από την

“αριστερά”.

Ο ΛΑΟΣ έδωσε ΕΝΤΟΛΗ
Καταγγείλατε τα Μνημόνια! Εκδηλώσεις για Παγκόσμια

Ημέρα Μουσείων Σελ. 5

Η Βάρη ανέβαλε την μετονομα-
σία της παραλιακής Σελ. 6

Σύσκεψη οικισμών εκτός
σχεδίου Λαυρεωτικής Σελ. 7

Ο λόγος για τον Πυθαγόρα
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

6η Μαΐου 2012  - Η επόμενη
ημέρα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Παρελθόν για Ε.Ε. η συνθήκη

ACTA; Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Πεζοπορια στο φαράγγι του
Βουραϊκού Σελ. 15

Εκδήλωση για εξοικονόμηση
νερού στην Παλλήνη Σελ. 15

Τί κάνω μετά το Λύκειο; Σελ. 16

Η “Αναγέννηση” Κορωπίου

μιλάει για καπηλεία... Σελ. 17

Ψωνίστε χωρίς μεσάζοντες Σελ. 18

Ηττήθηκαν οι γυναίκες του ΝΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η νέα θέση της Λαϊκής Αγοράς

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει τους πολίτες, ότι η

Λαϊκή Αγορά Μαρκοπούλου μεταφέρεται στην Οδό

Αθηναϊκής Δημοκρατίας, από την Παρασκευή, 11

Μαΐου.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

συνεδριάζει

Ο Δήμος 3Β καλεί στην 10η  δημόσια συνεδρίαση, την Τετάρτη 16

Μαϊου στις 8μ.μ. με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέ-

γουμε:

1. Αποφαση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2012.

2. Παροχή κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους.

3. Εγκριση κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρή-

στων χώρων.

4. Απόφαση για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2011.

5. Καθορισμός τελών διαφήμισης.

6. Αποδοχή ή μη της παραίτησης της Αντιπροέδρου του

Ο.Α.Π.Π.Α. Αλ. Μαρτίνου και συμπλήρωση μελών Δ.Σ.

7. Ορισμός δημ. συμβούλου ως μέλος του Δ.Σ. Σχολικής επιτρο-

πής.

9. Κατάργηση ή μη των κενών οργανικών θέσεων.

10. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στο ΚΑΠΗ.

“ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ και 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ την ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Ο Δήμος 3Β οργανώνει ημερίδα με θέμα “Συμμε-

τέχω και προστατεύω την πόλη μου”, στις 23 Μαΐου

στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ, (δίπλα από το

Δημαρχείο) στη Βούλα.

Για το θέμα αυτό καλεί κάθε Σύλλογο και κάθε

Φορέα να πλαισιώσουν το Δήμο για να οργανώσουν

καλύτερα την Πυροπροστασία στα 3Β.
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Η ιστορία της Βούλας στα σκουπίδια!
Δευτέρα πρωί, 7 Μαϊου, έξω από το Δημαρχείο των 3Β, στη Βούλα, ένα φορτη-

γάκι με τσιγγάνους φορτώνει κιβώτια από τον κάδο της ανακύκλωσης.

Προς στιγμήν είπα να τους κάνω παρατήρηση γιατί “κλέβουν” την ανακύκλωση,

αλλά τους προσπέρασα. Και ξαφνικά έμεινα σύξυλη.

Τα κιβώτια που φόρτωναν ήταν γεμάτα με το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει ο

Δήμος Βούλας με τίτλο: “Δήμος Βούλας, Ιστορία - Προοπτικές”.
Ενα έγχρωμο τεύχος που περιέχει ιστορικά  στοιχεία της πόλης από την αρχαι-

ότητα, χωροταξικά, υπηρεσίες και άλλα.

Ενα τεύχος που έχει σχεδιαστεί και έχει πληρωθεί πολλές χιλιάδες ευρώ, πετα-

μένο στα σκουπίδια.

Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, να πετιούνται τόσο ασυλλόγιστα, περιουσιακά

στοιχεία του κάθε δημότη και του Δήμου!  Αν τους “έκλειναν το χώρο” θα μπο-

ρουσαν να τα βάλουν στον πάγκο της εισόδου να τα παίρνει όποιος θέλει ή να τα

μοιράσουν στα σχολεία.

Οργή ξεχειλίζει από μέσα μου για την ενέργεια αυτή και θα πρέπει να καυτηρια-

στεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν νομίζω να έχει γνωση! Υπάρχει άραγε

πρωτόκολλο καταστροφής;

Πρέπει να γίνει γνωστό, στους δημότες, ποιος είχε τη “φαεινή” ιδέα.

Μια βιβλιογεύση, του τί πέταξαν, αντιγράφοντας:

«Η περιοχή της Βούλας, όπως μαρτυρούν τα μέχρι τωρα ευρήματα, κατοικήθηκε σε
όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, απο την προϊστορική εποχή ως τα Βυζαντινά χρό-
νια.
Το σύνολο σχεδόν της έκτασής της αποτελούσε τον αρχαίο Αττικό Δήμο των Αιξωνί-
δων Αλών, ενώ ένα μικρό τμήμα της στα βόρεια ανήκε στο γειτονικό Δήμο της Αιξωνής.
Ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η ταύτιση των εκτεταμένων λειψάνων του Δήμου των
Αιξωνίδων Αλών, όπως άλλωστε και ο ενταφιασμός τους, οφείλεται στην οικιστική ανά-
πτυξη των σημερινών Δήμων Βούλας και Βουλιαγμένης».
...«Επιφανειακές ενδείξεις, κατά μήκος κυρίως της ακτής (ακρωτήριο Πούντα, νησίδα
Υδρούσα ή Κατραμονήσι, χώρος νότια του Αγίου Νικολάου Πάλων, λόφος στη Χερσό-
νησο Καβούρι), υποδηλώνουν ότι ο χώρος κατοικήθηκε τουλάχιστον από την ύστερη νε-
ολιθική εποχή.
Αλλα  ευρήματα φανερώνουν, ότι υπήρχαν μόνιμες εγκαταστάσεις και κατά τους γεω-
μετρικούς χρόνους (τάφοι, όστρακα, θεμέλια, γεωμετρικά αγγεία κ.α.). Τα ευρήματα
ορίζουν την αρχή της οικιστικής οργάνωσης του Δήμου αυτού στο τέλος του 6ου αι.
π.Χ., στην εποχή δηλαδή της μεταρρύθμισης του Κλεισθένους.»

Πολιτισμός δεν είναι να φυτεύεις εποχιακά λουλουδάκια, κύριοι της Δημοτικής

Αρχής των 3Β. Αννα Μπουζιάνη
Γραμμένο σε δύο γλώσσες περιέχει εικόνες και κείμενα που έχουν διαχρονική αξία. 

Κιβωτια και χύμα βιβλία μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης.
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«Τα Σχολεία του Κορωπίου»
το νέο βιβλίο του Γιάννη Η. Πρόφη

Το νέο βιβλίο του λαογράφου Γιάννη Η. Πρόφη με τίτλο

«Τα Σχολεία του Κορωπίου», θα παρουσιάσει το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Κρωπίας την Κυριακή 13

Μαΐου στις 19:30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Δημαρχια-

κού Μεγάρου Κορωπίου.

Συνδυάζοντας ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία με μνήμες

δικές του, αφηγήσεις άλλων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό,

ο Γιάννης Πρόφης μέσα από το καινούργιο βιβλίο του, προ-

σφέρει μια γλαφυρή περιγραφή των σχολείων του Κορωπίου,

αλλά και των αγώνων για την καθιέρωση και επέκταση της εκ-

παίδευσης στη νεώτερη Ελλάδα.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ 
ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωση εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών Σπάτων

Αττικής οργανώνουν επίδειξη μόδας, που θα πραγματοποι-

ηθεί στο Club Γι’ Αλλού (Χριστούπολη Σπάτων) την Τετάρτη

16 Μαΐου, και ώρα 20:00.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με την παρουσίαση της συλ-

λογής Άνοιξη-Καλοκαίρι σε

ένα ειδικά σχεδιασμένο fash

ion performance, με έντονο χα-

ρακτήρα.

Η collection που θα παρουσιά-

σουν θα περιλαμβάνει εσώ-

ρουχα, μαγιό, ενδύματα,

νυφικά, τσάντες παπούτσια,

γυαλιά ηλίου κόσμημα και αξε-

σουάρ.

Επίσης θα ενημερωθείτε για

τις νέες τάσεις του styling και

μακιγιάζ Άνοιξη-Καλοκαίρι.

Είσοδος δωρεάν με την επίδειξη

της πρόσκλησης. (Η πρόσκληση ισχύει για 2 άτομα)

Τηλ επικοινωνίας 698 1410209

Το Ίδρυμα της Βουλής των

Ελλήνων στο πλαίσιο της έκ-

θεσης Μουσική Παιδεία και

Δημοκρατία στην κλασική

Αθήνα προσκαλεί μικρούς και

μεγάλους σε εκπαιδευτικό

πρόγραμμα-συναυλία με

θέμα τη μουσική και τα μου-

σικά όργανα της αρχαιότη-

τας. 

Το πρόγραμμα παρουσιάζουν

ο ερευνητής και κατασκευα-

στής μουσικών οργάνων Πα-

ναγιώτης Στέφος και ο

μουσικός Μιχάλης Στέφος

του μουσικού συνόλου «Λύ-

ρΑυλος».

Τα παιδιά και οι συνοδοί τους

θα έχουν την ευκαιρία να

ακούσουν ζωντανά σωζό-

μενα μουσικά κομμάτια της

αρχαιότητας, σκοπούς, ρυθ-

μούς και τρόπους αρχαιοελ-

ληνικούς, που επιβεβαιώνουν

τον πλούτο και τη συνέχεια

της ελληνικής μουσικής πα-

ράδοσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν

επίσης τη δυνατότητα να

δουν, να αγγίξουν και να

ακούσουν τριάντα αρχαία

μουσικά όργανα, ανακατα-

σκευασμένα από σπάνια και

αυθεντικά φυσικά υλικά: καύ-

καλο χελώνας, εντέρινες

χορδές, ιχθυόκολλα, δέρμα

και οστέινους αυλούς.

Το μουσικό ταξίδι συνοδεύε-

ται με προβολή διαφανειών

από παραστάσεις αγγείων,

στις οποίες παρουσιάζονται

σκηνές από τη μουσική ζωή

των αρχαίων Ελλήνων.

Διάρκεια: περίπου μια ώρα

Εκθεσιακός Χώρος Ιδρύμα-

τος Βουλής
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 14 

Τηλέφωνο: 2103735109, 

e-mail: foundation@parliament.gr

Από Σάββατο 5/5 ώρα 11:00 και

κάθε Σάββατο μέχρι 26/5

Είσοδος ελεύθερη

Για τη συμμετοχή στο πρό-

γραμμα απαιτείται κράτηση θέ-

σεων στο τηλέφωνο 210

3735109, καθημερινά από 12:30

έως 20:00.

Θεατρικές παραστάσεις 

στις “Πολιτιστικές Απόπειρες”

Μια σειρά παραστάσεων με θεατρικά δρώμενα και τίτλο

«Θέατρο-Θεατρίνοι-Θεατές», θα παρουσιάσουν οι “Πολι-

τιστικές Απόπειρες” (Λεωφ. Μαραθώνος 26 Νέα Μάκρη,

τηλ. 22940 98500), από 17 έως 27 Μαϊου και 2, 3 Ιουνίου.

Σημείωμα της θεατρικής ομάδας:
Φέτος κολυμπήσαμε σε πιο βαθιά θεατρικά νερά. Με παρότρυνση του σκη-

νοθέτη Περικλή Καρακωνσταντόγλου δεχθήκαμε να παρουσιάσουμε ένα

κείμενο αισθανόμενοι σαν πρόσωπα ενός ονείρου. Ο σκηνοθέτης, μας

έφερε σε επαφή με ήρωες από το παγκόσμιο θέατρο. Επιχειρήσαμε να

ταυτιστούμε μαζί τους, όπως κολλά κανείς τα κομμάτια ενός σπασμένου

καθρέφτη...

ΕΞΟΡΜΗΣΗ  ΣΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΙΤΗ 
Την περίοδο της μεγαλύτερης ανθοφορίας των αγριο-

λούλουδων στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης οργανώνει η

Εναλλακτική Δράση (20 Μαϊου) θα έχουν την ευκαιρία να

πεζοπορήσουν στο ελατόφυτο βουνό.

Από το  χωριό Οίτη θα φθάσουν στο γραφικό χωριό Σκλή-

θρο που  βιρίσκεται σε 800 μ. υψόμετρο κατάφυτο με βε-

λανιδιές. Από εδώ θα πεζοπορήσουν μέχρι την τοποθεσία

Παναγία Οινοχωρίου με τρεχούμενα νερά, πλατάνια και

έλατα. Τέλος θα καταλήξουν στην παραδοσιακή και γρα-

φική Κάτω Παύλιανη.Η διαδρομή είναι εύκολη και 4 ώρες.

Δηλώσεις συμμετοχής Μ. Κορομηλά 2108991145  6940308757

Email ena.drasi@gmail.com.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ   ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ  ΤΗΣ ΖΕΑΣ  

Και την Παρασκευη 18 Μαϊου η ποδηλατοβόλτα θα είναι

δίπλα στη θάλασσα, αφού οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν  μια  βραδινή  παραθαλάσσια ποδηλα-

σία  στη γραφική Μαρίνα της Ζέας.

Αφετηρία  Τραμ Βούλας, ώρα 8.30μ.μ. Το σύνολο της πο-

δηλασίας υπολογίζεται σε 3 ώρες  με την επιστροφή

χωρίς τη στάση
Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική

σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε φώτα.

Ενημέρωση: Λήδα Βασιλειάδου 6937513934 

Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην κλασική Αθήνα 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – συναυλία για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών

«Ζωή σαν Παραμύθι»

Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο: «Ζωή σαν Πα-
ραμύθι», της θεατρικής ομάδας του 2ου Γυμνασίου Κο-

ρωπίου, θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα του 2ου

Γυμνασίου Κορωπίου, το

Σάββατο 12 Μαΐου και ώρα

6 μ.μ., στο Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο "Άρτεμις"

Μαρκοπούλου.

Η εκδήλωση γίνεται με
αφορμή τα 25 χρόνια από
την ίδρυση του Σχολείου και έχει φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί το κοινό

που θα παρακολουθήσει την παράσταση, αντί εισιτηρίου,

να προσφέρει συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας

(γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, ζάχαρη κ.τ.λ.), για την ενί-

σχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρ-

κοπούλου, που εξυπηρετεί πάνω από εβδομήντα (70)

οικογένειες!

Eκδρομή στην Καισαριανή με το
Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας

Την Κυριακή 20 Μαΐου, από  ώρα 09.00- 14.00 το κέντρο

γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας, οργανώνει εκδρομή στο

καταπράσινο δάσος της Καισαριανής.

Περιλαμβάνονται:

• Περπάτημα  • Γιόγκα στην ύπαιθρο  • Διαλογισμός

• Επίσκεψη στα κοντινά Βυζαντινά μοναστήρια

• Σνακ και δημιουργικό παιχνίδι

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: στο 210 -6641545

Link: http://www.satyanandashram.gr/gr_NAV18_sycp.htm

Διευ: Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία.



Διήμερη εκδρομή 

στη Νέδα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στη Νέδα - Αρχ. Φιγαλεία,

Αρχ. Ηλιδα, Φράγμα Πηνειού, το Σάββατο και Κυ-

ριακή 19-20 Μαΐου. Διανυκτέρευση στο ξενοδο-

χείο “Αμαλιάς” 4*.

Κρατήσεις 6937730962 κα Γαβριλάκη και 

6946465294 κα Βικελή.

ΕΒΔΟΜΗ  - 12 ΜΑΪΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

«ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ»
ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ – ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Το Σάββατο 19 Μαϊου στις 9.00μμ  στην art gallery café,

μπορείτε να απολαύσετε το Νίκο Ιγνατιάδη και το

Μπέσσυ Αργυράκη μαζί με την Εβελίνα Νικόλιζα, σε ένα

ταξίδεμα με αξέχαστες μουσικές μελωδίες.

Μαζί τους σε αυτό το ταξίδι η Εβελίνα Νικόλιζα.

“An Intimate World Music Evening” 

με την Κατερίνα Πολέμη
Κυριακή 20 Μαϊου 2012  -  9μ.μ

Η Κατερίνα Πολέμη συνεχίζει με επιτυχία την μουσική πα-

ράσταση “An Intimate World Music Evening” στο ART

GALLERY CAFÈ (στην Βούλα) όπου εντάσσει το Μπουζούκι

στην Gypsy, Jazz και Βραζιλιάνικη μουσική. Αγκαλιά με την

κιθάρα της ερμηνεύει με τον μοναδικό της τρόπο τα τρα-

γούδια από τον προσωπικό της δίσκο "Spread the Music Not

the Name" καθώς και αγαπημένα Βραζιλιάνικα και Jazz κομ-

μάτια. Μαζί της η Βάσω Δημητρίου στο μπουζούκι και την

κιθάρα, που σαν duo δημιουργούν μια εκρηκτική, παιχνιδιά-

ρικη ατμόσφαιρα με World Music αποχρώσεις.

Δείτε αναλυτικά το πρό-

γραμμα εκδηλώσεων του

Μουσείου Γουλανδρή που

είναι φέτος το τιμώμενο

μουσείο.

Η Τεχνόπολις του Δήμου

Αθηναίων την Παρασκευή

18 Μαϊου θα μείνει ανοιχτή

για το κοινό από τις 9:30

έως τις 11:00 το βράδυ και

αφιερώνει έναν από τους

χαρακτηριστικούς της χώ-

ρους την αίθουσα των

"φούρνών" και αναδεικνύει

το μουσειακό της χαρα-

κτήρα μέσα από μια σειρά

δράσεων όπως δωρεάν ξε-

ναγήσεις (κατόπιν συνεννόη-

σης στο τηλ. 210 3475518). 

Στις 9μ.μ. θα δοθεί συναυ-

λία της Ορχήστρας του Δ.

Αθηναίων.

Tο Δίκτυο Μουσείων και

Πολιτιστικών Φορέων του

Ιστορικού Κέντρου της Αθή-

νας καλεί τους Αθηναίους

να βγουν στις γειτονιές της

πόλης και να γνωρίσουν

τους φορείς του σε μια

δράση με τίτλο «Αθήνα:

Γειτονιές και Μουσεία».

Αφετηρία της δράσης θα

είναι το Ίδρυμα Εικαστικών

Τεχνών και Μουσικής Β. &

Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σο-

φίας 9 & Μέρλιν 1 Αθήνα)

και τερματισμός το Μουσείο

Πολιτικών Εξόριστων Αη

Στράτη.

Στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχα-

ράκη επίσης, η τρέχουσα

έκθεση «Χρίστος Καράς:

Σύνοψη 1959-2012» θα είναι

ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη

είσοδο από τις 10 το πρωί έως

τις 10 το βράδυ. Στις 18:30 και

στις 20:30 πρόκειται να οργα-

νωθούν ξεναγήσεις από τον

επιμελητή της έκθεσης Τάκη

Μαυρωτά.

Το Ιστορικό Αρχείο της

Εθνικής Τράπεζας διοργα-

νώνει εκδηλώσεις για μι-

κρούς και μεγάλους τη

νύχτα του Σαββάτου 19

Μαΐου, από τις 6 το από-

γευμα έως τα μεσάνυχτα με

ξεναγήσεις στους εκθεσια-

κούς χώρους του Αρχείου,

προβολές βίντεο, εκθέσεις,

εικαστικές εγκαταστάσεις,

μουσική και χορό, καλλιτε-

χνικά εργαστήρια για μι-

κρούς και μεγάλους.

Το Μουσείο Μπενάκη οργα-

νώνει εκδήλωση αφιερω-

μένη στη Δημόσια Κεντρική

Βιβλιοθήκη Βέροιας που

έχει ως στόχο τη διάδοση

και αναγνώριση της πνευ-

ματικής και παράλληλα πο-

λιτιστικής προσφοράς της

Βιβλιοθήκης.

Ο «Ελληνικός Κόσμος»,

(Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ.

212 2540000) το μοναδικό

μουσείο στην Αθήνα που εξαρ-

χής βασίστηκε στο συνδυασμό

νέων τεχνολογιών και πολιτι-

σμού, συμμετέχει με τη νέα και

τεχνολογικά πιο προηγμένη

προβολή της «Θόλου» με τίτλο

«Ταξίδι στην Αρχαία
Πριήνη».
Η παραγωγή θα προβληθεί

με ελεύθερη είσοδο την Πα-

ρασκευή 18 Μαΐου, στις

15:00 και στις 16:00

«Θόλος», Κέντρο Πολιτι-

σμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Μουσείο Νεώτερης Κε-

ραμεικής αγκαλιάζει την

παιδική Λέσχη Ανάγνωσης

Άνω Ιλισίων «Η Γειτονιά

μας» και διοργανώνει έκθεση

με παιδικά έργα ζωγραφικής

εμπνευσμένα από μύθους,

ιστορίες και παραμύθια που

έχουν διαβαστεί κατά τη τετρα-

ετή διάρκεια της Λέσχης. Κατά

τη διάρκεια της έκθεσης θα λει-

τουργεί στους χώρους του

Μουσείου παράλληλη Έκθεση

Παιδικού Βιβλίου.

Το Ελληνικό Παιδικό Μου-

σείο και πραγματοποιεί την

Παρασκευή 18 Μαΐου και

ώρες 17.30 – 19.30, το εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα «Με
ερμηνευτή τη μέλισσα ρομ-
πότ» για οικογένειες με παιδιά

ηλικίας 3 έως 12 χρόνων. Μι-

κροί και μεγάλοι θα έχουν την

ευκαιρία να ανακαλύψουν τα

εκθέματα αλλά και τις συλλο-

γές του Παιδικού Μουσείου, με

ερμηνευτή τη μέλισσα-ρομπότ.

Απαραίτητη η δήλωση συμ-

μετοχής στο τηλέφωνο

2103312995. Δεν απαιτείται

οικονομική συμμετοχή.

Το Μουσείο Επιστημών και

Τεχνολογίας ανοίγεται

στους φοιτητές ως χώρος

πειραματισμού, εμπειρίας

και έμπνευσης» και διοργα-

νώνει ημερίδα την Παρα-

σκευή 18 Μαϊου στις 12.00

μ.μ. Στόχος της Ημερίδας να

αναδειχθεί το Μουσείο Επιστη-

μών και Τεχνολογίας σαν

χώρος πειραματισμού με νέες

ιδέες, απόκτησης εμπειρίας και

έμπνευσης για τους φοιτητές

μέσα από εθελοντική προ-

σφορά και/ή πρακτική άσκηση.

Το Μουσείο Ηρακλειδών και

το μουσικό συγκρότημα Εn-

cardia, το Σάββατο 19

Μαΐου στις 20:30 σε μια

μουσική βραδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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).

Ωρα έναρξης για όλες τις παραστά-

σεις 8.30μ.μ.

8Ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ο Ξενοφών»

του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνεχίζει, έως 27/5, τις παραστάσεις του

8Ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Αμφιθέατρο του

Πνευματικού  Κέντρου Σπάτων «Χρήστος  Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7

Σπάτα). Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον  Μίκη Θεοδωράκη.

Εκδηλώσεις στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων
Το φετινό θέμα που επέλεξε για το 2012 το Διεθνές

Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) είναι "Το Μουσείο σε

έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις, νέες εμ-

πνεύσεις". Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –

Κέντρο ΓΑΙΑ είναι φέτος το τιμώμενο μουσείο για τη

Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου 2012).

Εκδηλώσεις

"Ψηφιδωτές Ιστορίες"

Το ψηφιδωτό βρίσκει χώρο έκφρασης στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου, στην πρώτη ομαδική

έκθεση ψηφιδωτού με θέμα: "Ψηφιδωτές Ιστορίες".

Τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Ψηφιδωτού παρουσιά-

ζουν τις δημιουργίες τους και ταυτόχρονα δείχνουν μέσα

από τα έργα τους, στιγμιότυπα από την ιστορία του ψη-

φιδωτού. Από το αρχαίο ψηφιδωτό, στο βυζαντινό και

μετά στις σύγχρονες δημιουργίες.

Η έκθεση θα εκτίθεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 36, Μαρκόπουλο) και θα

διαρκέσει μέχρι 20 Μαϊου και ώρες καθημερινές 18.00 -

21.00, τα Σαββατοκύριακα 10.00 - 14.00 και 18.00 - 21.00

και την Κυριακή 20 Μαΐου μέχρι τις 14.00.

Επίσης θα παρουσιαστεί η ομαδική κατασκευή ενός υπαί-

θριου ψηφιδωτού γλυπτού από τα μέλη του Συλλόγου, 19

και 20 Μαΐου, στην πλατεία Π. Παναγιώτου (10 με 2μ.μ.)

στο Μαρκόπουλο, με την ενεργό παρουσία δύο διεθνούς

εμβέλειας ψηφοθετών: των Manfred Hoehn και Giovanni

Travisanutto. Μια δράση που πραγματοποιείται για πρώτη

φορά, σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα!
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση

της βιοποικιλότητας στην περιοχή

του Ορους Υμηττού

Επιστημονική Ημερίδα

Στα πλαίσια του εορτασμού 20 χρόνων του προγράμμα-

τος LIFE, ο συντονιστής και οι συμμετέχοντες ερευνητι-

κές ομάδες του προγράμματος  LIFE08 NAT/GR/000539

- Αυτόματη Ακουστική Καταγραφή και Ερευνα της Βιο-

ποικιλότητας (AmiBio), οργανώνουν Ενημερωτική και

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας

στην περιοχή του Ορους Υμηττού.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 18 Μαϊου στο Αμφι-

θέατρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στην Αγία Παρασκευή.

Ώρα προσέλευσης  9  το πρωί

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα του AmiBio (www.amibio-project.eu).

Ομάδα Εθελοντών 

για Κοινωνική Προστασία

και Αλληλεγγύη στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’αρ. 52/2012) αποφάσισε να συ-

στήσει Ομάδα Εθελοντών στον τομέα Κοινωνικής Προστα-

σίας και Αλληλεγγύης.

Οσοι κάτοικοι και δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στην

πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμ-

μετοχής, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, επί της οδού Αγ. Ιωάννου 1, κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες, προκειμένου να καταγραφούν στο μητρώο

των εθελοντών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020113 και 2132020119

Πληροφορίες: κα. Αδ. Νικολάου και κα. Ι. Χατζάτογλου

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα

να απολαμβάνουν μέτρα  που θα εξα-

σφαλίζουν την αυτονομία τους και την

ισότιμη  συμμετοχή τους στη ζωή.

Αποτελεί επιταγή  του Συντάγματος

(άρθρο 21) και είναι δείγμα  πολιτι-

σμού για μια κοινωνία  να μεριμνά  για

τους πολίτες με προβλήματα.

Μέχρι τώρα, ο μόνος τρόπος για να ει-

σέλθει ένα άτομο με  κινητικά προ-

βλήματα  στη θάλασσα  ήταν να

πλησιάσει  σε αυτήν το πολύ  σε  από-

σταση  μερικών μέτρων  και μετά με

την βοήθεια τρίτων να μεταφερθεί στο

νερό.

Το 2011, η Περιφέρεια Αττικής χρη-

ματοδότησε την εγκατάσταση 3 δια-

τάξεων (μηχανισμών) για τα άτομα με

κινητικά προβλήματα  στην Δυτική Ατ-

τική (Δήμο Μεγαρέων- Αλεποχώρι),

στον Νότιο Τομέα (Δήμο Αλίμου) και

στην πλαζ Βουλιαγμένης. 

Αυτές οι διατάξεις  εξασφάλισαν την

ελεύθερη είσοδο  των αναπήρων στην

θάλασσα, με εντυπωσιακά αποτελέ-

σματα. 

Όσοι χρήστες ρωτήθηκαν στα πλαίσια

άτυπης σχετικής έρευνας του Πανελ-

λήνιου Συλλόγου Παραπληγικών χα-

ρακτηρίζουν ως πρωτόγνωρα τα

συναισθήματα που γεύτηκαν από την

ανεμπόδιστη πρόσβαση στην θάλασσα

και επαφή με το υγρό στοιχείο.

Η διάταξη αυτή είναι εφεύρεση της

Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστη-

μίου Πατρών (η εφεύρεση κατοχυρώ-

θηκε  και δημοσιεύτηκε  στο Ειδικό

Δελτίο  Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τ.Α’,

Ευρεσιτεχνίες, Φεβρουάριος 2011) και

παρέχει την δυνατότητα  σε άτομα με

ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) κυρίως με κι-

νητικά προβλήματα στα κάτω  άκρα να

έχουν πρόσβαση  στην θάλασσα χωρίς

την ανάγκη  βοήθειας συνοδού ατό-

μου.

Σύμφωνα με την εφεύρεση,  αυτό επι-

τυγχάνεται  με τη χρήση ενός μηχανι-

σμού τύπου  ράγας  ο οποίος

συναρμολογείται  εύκολα στην παρα-

λία. Η ράγα λειτουργεί  ως σταθερή

τροχιά για ένα συρμό που θα κινείται

επί αυτής.  Το σημείο έναρξης  της

τροχιάς  βρίσκεται σε απόσταση  από

την ακτογραμμή, σε θέση  όπου μπο-

ρεί ο χρήστης  να έχει πρόσβαση  με

το αμαξίδιο του.

Το τέλος  της τροχιάς βρίσκεται  μέσα

στην θάλασσα  σε κατάλληλο σημείο

όπου το βάθος  είναι ικανό  ώστε το

άτομο (ΑΜΕΑ) να μπορεί να κολυμπή-

σει χωρίς προβλήματα.   

Καλό θα είναι να επεκταθεί το μέτρο

και σε άλλες ακτές, αλλά και σε ξενο-

δοχειακές μονάδες, για να μπορούν οι

άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να

απολαμβάνουν τη θάλασσα και τις

χαρές της.

Παγκόσμια ελληνική πατέντα

για πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα
Εφαρμόζεται από την Περιφέρεια Αττικής

Οπως έχουμε γράψει τα τοπικά συμβούλια των 3Β κλήθη-

καν με τη μορφή του κατεπείγοντος να αποφασίσουν για

την μετονομασία της παραλιακής λεωφόρου από Κ. Καρα-

μανλή σε Γρ. Κασιδόκωστα.

Ηδη το τοπικό της Βούλας απέρριψε την πρόταση, το το-

πικό της Βουλιαγμένης αποφάσισε να μετονομαστεί η

πλατεία Νυμφών, αλλά κράτησε αποστάσεις από την με-

τονομασία της παραλιακής. Υπερψηφίστηκε με την ψήφο

του προέδρου· με δύο ψήφους!

Το τοπικό της Βάρης συνεδρίασε στις 4/5, αλλά με πρό-

ταση της προέδρου Μ. Κανέλλου αναβλήθηκε το θέμα με

5-4 ψήφους με το αιτιολογικό: να διερευνήσει κατά πόσο

μπορεί να αλλάξει μια και ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, και να ακού-

σει τι λένε οι κάτοικοι της παραλιακής, που στην Βάρκιζα

είναι πυκνοκατοικημένη. 

Σ.Σ. Προφανώς το θέμα πήγε χωρίς συγκεκριμένη εισή-

γηση, ή προετοιμασία από την πρόεδρο, αφού γνώριζε ότι

συζητιέται στα τοπικά και θα μπορούσε να έχει πάρει τις

απαντήσεις και από το ΥΠΕΚΑ και από τους κατοίκους,

που μάλλον δεν συμφωνούν.

Η ΒΑΡΗ ανέβαλε την απόφαση για μετονομασία

της παραλιακής σε Γρ. Κασιδόκωστα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Ουσιο - Εξάρτηση,  Πρόληψη  

και Έγκαιρη  Παρέμβαση»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια 

επιμόρφωσης των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο:

«Ουσιο - Εξάρτηση,  Πρόληψη  και Έγκαιρη  Παρέμβαση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 5ο ΣΕΚ Αχαρνών (Νέζερ

και Πτολεμαΐδος,) στις  15 Μαΐου ώρα: 11.30 – 14.00.

Εισηγήτρια  η Υπεύθυνη  του Δικτύου  Πρόληψης  ΚΕΘΕΑ, 

Κυρίτση Ιωάννα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 11/05/2012, στα

τηλέφωνα 210-3576045 - Κιν. : 6944831880

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκο-

λύνουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδα-

κτικών ωρών.     

Η Ελληνική Θεαμάτων

απευθύνει ανοιχτή πρό-

σκληση σε νέους εικαστι-

κούς καλλιτέχνες που

επιθυμούν να φιλοτεχνή-

σουν το εξώφυλλο για τον

ετήσιο οδηγό του θεάτρου

Παλλάς. 

Ο οδηγός θα κυκλοφορή-

σει περί τα μέσα Σεπτεμ-

βρίου σε περίπου 200.000

αντίτυπα, ενώ για τον νι-

κητή ή τη νικήτρια θα

υπάρχει χρηματικό έπα-

θλο. Όσοι επιθυμούν να

λάβουν μέρος θα πρέπει

να υποβάλλουν τις προτά-

σεις τους έως τις 27 Ιου-

λίου 2012 στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Σκουφά 77 & Στάικου 2,

106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 36

40 813

Υπόψη: κας Αννέτας Βασι-

λειάδου 

Οι όροι του διαγωνισμού

περιγράφονται αναλυτικά

στην ιστοσελίδα της Ελλη-

νικής Θεαμάτων.

Περισσότερες πληροφο-

ρίες: www.ellthea.gr,

www.facebook.com/ellthea.

gr και στο τηλέφωνο

2103640813. 

«Συνεργατική Μάθηση και Πρόληψη

της Βίας και άλλων ψυχοκοινωνικών

προβλημάτων στα Σχολείο”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το 2ο Γυμνάσιο Μαρκοπού-

λου σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Συνερ-

γατική Μάθηση και Πρόληψη της Βίας και άλλων ψυχο-

κοινωνικών προβλημάτων στα Σχολείο”, το Σάββατο 12

Μαΐου στις 10.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34 Μαρκόπουλο).

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΣ
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Επείγουσα συνεδρίαση πραγματοποίησε ο Δήμος Σα-

ρωνικού (2/5/2012), με θέμα το νέο «μνημόνιο» συ-

νεργασίας που προτείνει η ΕΤΑΔ Α.Ε. (πρωην Ε.Τ.Α.

Α.Ε.), στο δήμο Σαρωνικού, για τη διαχείριση της  πα-

ραλίας της Αναβύσσου.

Η συνεδρίαση προκλήθηκε μετά τη συνάντηση, που

γράφουμε παραπάνω, του Δήμου με την ΕΤΑΔ.

Το «μνημόνιο» που προτείνει η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν απέχει

ιδιαίτερα  από εκείνο του 2009

για την ανάπλαση των αλυκών

της Αναβύσσου.

Γι’ αυτό ο Δήμαρχος Π. Φιλίπ-

που ζήτησε τη σύγκληση του

συμβουλίου προκειμένου να

συζητηθούν οι προτάσεις της

ΕΤΑΔ.

Το νέο «μνημόνιο», προβλέπει την παραχώρηση

προς χρήση του αιγιαλού στο δήμο Σαρωνικού, ο

οποίος θα μπορεί να διαχειριστεί τις παραλίες, μέχρι

να ολοκληρωθεί η «επένδυση» που προβλέπει αξιο-

ποίηση του κτήματος των αλυκών και των παραλιών

που ανήκουν στο δημόσιο. Και ό,τι ώρα τη ζητήσουν

πίσω από το Δήμο, ο Δήμος να την παραδώσει!

Προβληματισμό έδειξε ο δήμαρχος για δύο λύσεις

που μπορούν να επιλεγούν:

Αν προχωρήσουν σε συμφωνία με την ΕΤΑΔ Α.Ε.

αναγνωρίζουν εμμέσως ή αμέσως την ΕΤΑ σαν ιδιο-

κτήτη, που παραχωρεί την παραλία στο Δήμο. Σ’ αυτή

την περιπτωση, υπάρχει όρος, ότι όταν το ζητησουν

θα πρεπει να φύγουν.

Η άλλη λύση ειναι να περιμένουν τα δικαστήρια, την

ετυμηγορία τους, αλλά αυτό ενέχει και ρίσκο γιατί

ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγάλει ένα δικαστηριο. Αν είναι

θετικό για το Δήμο,  αποβάλλεται η ΕΤΑ και αναγνω-

ρίζεται το ελληνικό δημόσιο.  

Αναφέρθηκε και στις δύο λύσεις χωρίς να προτείνει

κάποια, επισημαίνοντας δε ότι και οι δύο προτάσεις

έχουν συν και πλην. Δεν παρέλειψε βέβαια να τονίσει

ότι καλόν είναι να δοθεί λύση μέα από διαπραγμά-

τευση, γιατί το δρόμο της αντίστασης ο Δήμος τον

γνωρίζει πολύ καλά.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευ-

σης Χρ. Χριστοφάκη, έκρινε ότι

δεν υπήρχε λόγος κατεπείγου-

σας συνεδρίασης και απόφα-

σης  και ζήτησε αναβολή

προκειμένου να μελετηθούν

επαρκώς οι προτάσεις.

Την αναβολή υποστήριξαν και

άλλοι σύμβουλοι της μειοψη-

φίας αλλά και της πλειοψηφίας.

Τέλος αναβλήθηκε το θέμα και θα επανέλθει προς συ-

ζήτηση.

Ο Δήμος Σαρωνικού υλοποιώντας απόφασή του Δημοτικού

Συμβουλίου (αρ. απ. 148/  25-4-2012), στα πλαίσια εξεύρε-

σης λύσης για τις παραλίες της Αναβύσσου, συναντήθηκε

με εκπροσώπους της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

στις 26 Α�ριλίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Σαρωνικού,

ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Τζι-

βίλογλου και Γιώργος Σωφρόνης, ο δημοτικός σύμβουλος

Βαγγέλης Ζεκάκος και ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας

Αναβύσσου  Μανόλης Χαρίτος, ενώ από την πλευρά της

ΕΤΑΔ παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος  Γρηγόρης

Δούνης και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. 

Στη συνάντηση ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του νέου Δ/ντος

Συμβούλου τις δύο πρόσφατες επιστολές που έστειλε ο

Δήμος προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. (αρ. πρωτ. 8426/19-4-2012 και

6260/19-3-2012), με τις οποίες εξέφραζε την έντονη δια-

μαρτυρία του για την προσπάθεια της εταιρείας να μισθώ-

σει καντίνες στο χώρο της παραλίας των Αλυκών

Αναβύσσου, καλούσε τη διοίκηση της ΕΤΑΔ να ανακαλέσει

την προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της

χρήσης τμημάτων αιγιαλού της παραλίας Αναβύσσου και

να καθίσουν από κοινού στο τραπέζι του διαλόγου για την

εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τους κατοί-

κους και τους επισκέπτες της περιοχής. 

Εξέθεσε τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνι-

κού, σύμφωνα με τις οποίες η παραλία της Αναβύσσου, ως

λαϊκό δημόσιο αγαθό, πρέπει να μείνει εκτός της όποιας

αξιοποίησης των Αλυκών και να παραμείνει ελεύθερη και

ανοιχτή σε πρόσβαση προς όλους τους πολίτες. Παράλ-

ληλα, ζήτησε για ακόμα μια φορά να παραχωρηθεί η χρήση

της συγκεκριμένης παραλίας στο Δήμο Σαρωνικού. 

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος αντιμετώπισε

θετικά την πρόταση του Δήμου και δεσμεύτηκε να απο-

στείλει άμεσα τις θέσεις της ΕΤΑΔ προς το Δήμο Σαρωνι-

κού. Αν αυτές γίνουν αποδεκτές, τότε θα αρθούν οι

διαγωνισμοί για τις καντίνες και θα σταματήσουν οι δικα-

στικές διαμάχες. 

Σύσκεψη Δήμου Σαρωνικού με ΕΤΑΔ για την παραλία Αναβύσσου
Θέση του Δήμου είναι η παραλία Αναβύσσου, ως λαϊκό δημόσιο αγαθό, 

να μείνει εκτός όποιας αξιοποίησης των Αλυκών

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας

Λαυρίου, Σταύρος Παπασταυρό-

πουλος στέλνει SOS προς το Δή-

μαρχο Λαυρίου Κ. Λεβαντή

(8.5.12) και κοινοποιεί στους φο-

ρείς της περιοχής, ότι το Κέντρο

κινδυνεύει να σταματήσει τις εφη-

μερίες επί 24ώρου βάσεως λόγω

έλλειψης προσωπικού.

Οπως σημειώνει στην επιστολή:

«Στο Κ.Υ.Λαυρίου, εφημερεύουν
4 Ιατροί (2 Δ/ΝΤΕΣ, 1 Ε/Α και1
Ε/Β) και σύμφωνα με τον νόμο
του ΕΣΥ που αφορά τις εφημερίες
μπορούν  να υλοποιήσουν 18 εφη-
μερίες (4 έκαστος Δ/ντής και 5
έκαστος Επιμελητής). Για να κα-
λυφθούν οι υπόλοιπες εφημερίες

εκάστου μήνα, απαιτείται η ενί-
σχυση του Κ.Υ.Λ. με 2 τουλάχι-
στον ειδικευμένους ιατρούς
καθώς και με 2 ειδικευόμενους.
Για τον μήνα Μάιο κατόπιν προ-
φορικής συνεννόησης με τον
Δ/ντή Επιστημονικής Επιτροπής
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝ-
ΝΗΜΑΤΑΣ στο οποίο οργανικά
ανήκει το Κ.Υ. Λαυρίου, οι εφημε-
ρίες θα υλοποιηθούν, κατόπιν
απόφασης των ήδη υπηρετούν-
των Ιατρών να υλοποιήσουν επι-
πλέον και πέραν του νόμου
εφημερίες,  παρ’ ότι για τις επι-
πλέον εφημερίες που υλοποιού-
σαν μέχρι σήμερα, δεν έχουν
αποζημιωθεί από τον μήνα Σε-
πτέμβριο 2011!!! Να σημειωθεί

πως ούτε οι εφημερίες που προ-
βλέπει ο νόμος δεν έχουν αποζη-
μιωθεί για το έτος 2012 και
διανύουμε ήδη τον πέμπτο μήνα.
Αν το θέμα της ενίσχυσης του
Κ.Υ. με ιατρούς δεν επιλυθεί
εντός του μηνός Μαΐου, οι υπηρε-
τούντες ιατροί δεν πρόκειται να
απεμπολήσουν άλλο τα εργα-
σιακά τους δικαιώματα αφ’ενός  ή
λόγω κόπωσης να θέσουν σε κίν-
δυνο τη ζωή των ασθενών αφετέ-
ρου».

Οπως σημειώνει αν δεν επιλυθεί

το θέμα το Κ.Υ. Λαυρίου για τις

μισές ημέρες του μήνα δεν θα

μπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη

βάση.

Νέο “μνημόνιο” για την παραλία Αναβύσσου από την ΕΤΑΔ

Κινδυνεύει η απρόσκοπτη λειτουργία του

Κέντρου Υγείας Λαυρίου

Συνάντηση – σύσκεψη 

προεδρείων οικισμών εκτός

σχεδίου Λαυρεωτικής

Την Παρασκευή 18.5 στις 16μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

Κερατέας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – σύσκεψη

των προεδρείων των οικισμών εκτός σχεδίου Λαυρεωτι-

κής και των διασυλλογικών οργάνων τους, με σκοπό την

οριοθέτηση των οικισμών εκτός σχεδίου σε σχέση με την

ανάρτηση των δασικών χαρτών σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.

Στη συζήτηση θα παραβρεθούν μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (Δήμαρχος, Αντιδήμαρ-

χοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι κλπ.) 

Κάθε σύλλογος ή κάθε διασυλλογικό όργανο διατηρεί το

δικαίωμα πρόσκλησης αρμόδιου δασολόγου προκειμένου

να λάβει μέρος στη συζήτηση.
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Αααααα!!!...

Παπάδες και Δήμαρχοι κινητοποιήθηκαν με προκλητικό -

θα λέγαμε - τρόπο, ξεχνώντας την ουδετερότητά τους που

εκπορεύεται από το λειτούργημα του ενός, και το θεσμό

που εκπροσωπεί  ο έτερος, για να υποστηρίξουν την υπο-

ψηφιότητα της Γεωργίας Μαρτίνου από τη Βουλιαγμένη.

Τόσο που ο παπάς, την Πρωτομαγιά στο Πανόραμα Βού-

λας, βγήκε από μικροφώνου και ζήτησε να υποστηριχτεί η

υποψηφιότητα της Γ. Μαρτίνου, γιατί είναι από καλή χρι-

στιανική οικογένεια(!) 

όσο και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής σε πολυπληθή συγκέν-

τρωση στο ΚΑΠΗ Κερατέας, δήλωσε ότι δεν ψήφιζε Νέα

Δημοκρατία, αλλά αυτή τη φορά θα ψηφίσει και προτείνει

την Γ. Μαρτίνου!

Ισως αυτός είναι και ο λόγος που αντέδρασε μεγάλο κομ-

μάτι της νεολαίας της Κερατέας και βγήκε στους δρόμους

με συνθήματα κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Οι οποίοι στην αρχή μεν ήταν λίγοι, αλλά διαβαίνοντας από

τον ένα δρόμο στον άλλον, έγιναν πάρα πολλοί!  

Η μέθοδος του Χότζα

και το ΚΚΕ

Ο λαός μίλησε και μίλησε ξεκάθαρα· να φύγουν τα μνημό-

νια, και οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

Ο πολυκομματισμός όμως και ο καλπονοθευτικός νόμος

δεν επέτρεψαν να δημιουργήσουν αντιμνημονιακή κυβέρ-

νηση τα κόμματα που ενστερνίζονται την αντιμνημονιακή

πολιτική, παρά τις προσπάθειες, πλην βεβαίως του ΚΚΕ,

που ειλικρινά δεν κατάλαβα αυτή την “οστράκωσή” του. Τι

επιδιώκει να μας κυβερνήσουν ξανά τα μνημονιακά κόμ-

ματα, να αποδεκατίσουν το λαό, να τον φτάσουν στα

έσχατα για να στραφεί προς αυτό για να βρει σωτηρία;

Γιατί του δόθηκε η ευκαιρία να αλλάξει τον εκλογικό νομο,

να παρέμβει για να σταματήσει αυτή την λαίλαπα της κα-

ταλήστευσης του λαού, αλλά την αρνήθηκε προκλητικά.

Μου θύμισε πάλαι ποτέ ένθερμο οπαδό του, σημερινό βου-

λευτή άλλου κόμματος, που τον κρύβαμε μετά τα γεγο-

νότα του Πολυτεχνείου και όταν του είπα ότι έπεσε η

Χούντα, χτυπιόταν: «όχι ρε, δεν έπρεπε να πέσει για να
πιεστεί κι άλλο ο λαός. Να κρατήσει περισσότερο η
χούντα, να καταπιεστεί κι άλλο ο λαός  για να αντιδρά-
σει...».
Ακολουθεί δηλαδή την ιστορία του Χότζα. Διαμαρτυρήθηκε

ο κολίγος γιατί είναι μικρή η κάμαρη που ζει με τα 4 παιδιά

του; Βάλτου μέσα και την κατσίκα. Ξαναδιαμαρτυρήθηκε;

βάλτου και το βόδι...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Πυθαγόρας Σάμιος, φύσει δε Τυρηννός,
Μνησάρχου υιός  δακτυλιογλύφου, νέος ών
σύν τώ πατρί εκ Τυρρηνίας ώκυσεν εις
Σάμον…..» (Απο το  λεξικό Σουίδα)

Θα ήθελα από την αρχή σήμερα, να ευχα-

ριστήσω τους αναγνώστες της “Εβδόμης”

οι οποίοι  με επιστολές στα γραφεία της,

σχολιάζουν και κάνουν εύστοχες υποδεί-

ξεις στα άρθρα μου. 

Ευθύς εξ αρχής είχα δηλώσει, ότι ο γρά-

φων  δεν είναι “εξ επαγγέλματος” ειδικός

στα άρθρα που γράφει. 

Με σεβασμό όμως,  έχει αναλωθεί και  έχει

ενσκύψει προσεκτικά και επιμελώς στην

υπάρχουσα επιστημονικά  παραδεδεγμένη

βιβλιογραφία, ώστε κατά  το δυνατόν,   πλη-

ρέστερα και υπεύθυνα, να παρουσιάζονται

δι΄αυτού τα  θέματα.

Ως εκ τούτου και εν συμπεράσματι,  είμαι

ανοικτός σε κάθε υπόδειξη.  Ευχής δε έργο

αυτό να έβλεπε την υλοποίηση,  διότι  όπως

πιστεύω ούτω και μόνον, με επιτυχία επω-

φελή για όλους μας, η γνώση θα ολοκλη-

ρώνονταν  και θα συμπληρωνόταν, η

γνώση, την οποία όλοι τόσο και πρώτος

εγώ,  έχομε ανάγκη και επιζητούμε.

Θα αρχίσω για τον Πυθαγόρα με μια βιο-

γραφική αφήγηση, στην οποία θα παρεμ-

βάλλονται στιγμιαία γεγονότα αξιόλογα

της πορείας του. Σε δεύτερο μέρος θα

έχουν θέση οι αριθμοί  και η θεωρία του

περί ψυχής και ενσάρκωσης  και το λοιπό

μέρος της διδασκαλίας του. 

Αρχίζω με τη γνωριμία του ανθρώπου, ο

οποίος έχει καταφέρει να προκαλεί, ακόμα

και σήμερα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

Στο οικείο λήμμα της εγκυκλοπαιδείας, δια-

βάζω λακωνικά: «Πυθαγόρας σοφός της

αρχαιότητας, μαθηματικός και ιδρυτής της
λεγομένης Πυθαγορείου σχολής».
Στην ιστορική διαδρομή, τα μαθηματικά,

σαν επιστήμη, γεννήθηκαν  το πρώτον στις

σχολές της Ιωνίας μέσα από την “περί Φύ-

σεως”, ή  άλλως Φυσική επιστήμη.

Οι μαθηματικές όμως ρήσεις και τα πορί-

σματα, δεν γίνονται αυτο- αποδείκτως πι-

στευτά, αν δεν συνοδεύονται από

επιβεβαιωτική απόδειξη του λόγου, ο

οποίος   τα καθιστά αληθή. ΄Ετσι με τον

χρόνο, κατ΄ ανάγκην εισάγεται η  “από-

δειξη” και θεμελιώνονται τα μαθηματικά,

σαν επιστήμη. Αυτή η ανάγκη της “απόδει-

ξης”, που γενικεύεται ακόμα και στον θεω-

ρητικό φιλοσοφικό στοχασμό, έρχεται σε

άμεση συγκρουσιακή ρήξη με τους θεοκρα-

τικούς πολιτισμούς και τα καθεστώτα της

Αιγύπτου και της συριακής Βαβυλώνας. 

Σε συνέχεια ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος του

Ευρυστράτου, μαθητής του Αναξίμανδρου

και θιασώτης των αρχών του Παρμενίδη, σε

ηλικία περίπου 40 ετών (528 π.Χ.)  θεώρησε

ως πρώτη αρχή το “απειρον” (το χωρίς

πέρας και τέλος) και τον αέρα. Η εισαγωγή

της εννοίας του “απείρου”  μαζί  με την έν-

νοια της απόδειξης συμπλήρωσε την επι-

στήμη των μαθηματικών και την

προετοίμασε για τα μεγάλα και μακρά βή-

ματά της. Η καθηγήτρια Μάρω Παπαθανα-

σίου στο σχετικό τεύχος των  “Ιστορικών”

της πάλαι ποτέ “Ελευθεροτυπίας”  μάς ενη-

μερώνει: «Στα όρια του μύθου και της ιστο-
ρίας, προβάλλεται η μορφή του Πυθαγόρα,
του εκ Σάμου.» Από τον Διογένη τον Λα-

έρτιο  αντλούμε συμπληρωματικές πληρο-

φορίες. 

Ο Πυθαγόρας φεύγει από τη Σάμο για Αίγυ-

πτο. Έχει στα χέρια του συστατική επι-

στολή, από τον κυβερνήτη της Σάμου Πο-

λυκράτη, για τον Φαραώ της Αιγύπτου Άμα-

σιν. Εκεί ζώντας  κοντά στους Χαλδαίους

σοφούς και στους Μάγους, μαθαίνει τη

γλώσσα και τη σοφία των Αιγυπτίων.  Φεύ-

γει για την Κρήτη. Με τον σοφό  Επιμενίδη

κατεβαίνει στα άδυτα του Ιδαίου Άντρου.

Και εκεί τα «περί θεών εν απορρήτοις έμα-
θεν.» Μετά στην Περσία από τους Ασσυρο

βαβυλωνίους διδάσκεται μαθηματικά και

αστρονομία. Επιστρέφει στη Σάμο. Στη

Σάμο ο Πολυκράτης, έχει πια αποκαλύψει

όλο τον τυραννικό χαρακτήρα του. Και

καθώς ο Πυθαγόρας σαν αριστοκρατικός,

ανήκει σε αντίθετο πολιτικό στρατόπεδο,

δέχεται όλη την οργή του.  Δεν τον αντέχει

και φεύγει για τον Κρότωνα της Κάτω Ιτα-

λίας.  Ιδρύει τη Σχολή των Πυθαγορείων.

Μια σχολή ηθικο- θρησκευτικού και πολιτι-

κού χαρακτήρα.  Οι συνθήκες λειτουργίας

της σχολής είναι πολύ αυστηρές. Ο δάσκα-

λος - Πυθαγόρας κατέχει  θέση μιας  εξου-

σιαστικής αυθεντίας. Γνωστή δε η ρήση:

«Αυτός έφα.» Στη σχολή γίνονται δεκτοί

μαθητές, άνδρες και γυναίκες· όλοι κατόπιν

αυστηρής επιλογής. Επιλέγονται οι άριστοι

εκ των αρίστων. Οι κανόνες της σχολής

σκεπάζονται από ένα αποκρυφισμό και η

λειτουργία της γίνεται  κάτω από συνθήκες

“ομερτά”. Η σιωπή  δι΄ όρκου καλύπτει όλες

τις  τελετουργικές διαδικασίες και τα μαθή-

ματα. Όλοι είναι μεμυημένοι.  Αλλά στη

σχολή επικρατεί διαβάθμιση στη μύηση. Γε-

νικά όμως οι μαθητές διακρίνονται σε “μα-

θηματικούς” και σε “ακουσματικούς”

προφανώς σε αποφοίτους και σε μαθη-

τευομένους. Οι Πυθαγόρειοι στον Κρότωνα

παίρνουν ενεργό θέση στη πολιτική ζωή του

τόπου. Υποστηρίζουν τον αριστοκρατισμό

και αυτό μαζί  με κάποια αλαζονική συμπε-

ριφορά τους γεννά  αντιπάθειες από κάποια

ταξική μερίδα της κοινωνίας. Το πρόβλημα

εξελίσσεται σε οργή, όταν κάποιος Κύλων,

κακής διαγωγής άτομο,  απορρίπτεται για

να εισαχθεί στη σχολή σαν υποδεέστερος

των κανόνων της. Ο  Κύλων συσπειρώνει

τους αντιφρονούντες, οι οποίοι πολιορκούν

και πυρπολούν τη σχολή μαζί με τους μα-

θητές της. Προλαβαίνουν και διασώζονται ο

Λύσις και ο  Άρχιππος, που ήσαν και οι νε-

ώτεροι. Ο Πυθαγόρας έχει  δραπετεύσει

ενωρίτερα· ήδη  μόλις άρχισαν τα επεισό-

δια, προς Μεταπόντιον, όπου και εκεί τελικά

τον βρίσκει το τέλος της ζωής του. 

Ο Πυθαγόρας υποστήριζε την μετενσάρ-

κωση της ψυχής. Μάλιστα  ο Ηρακλείδης ο

Ποντικός (αναφέρεται από τον Δ.  Λαέρ-

τιο…). μας λέγει πως ισχυριζόταν ότι είχε

ζήσει πολλές ζωές. Πως ήταν μάλιστα και

γιός του Ερμή. Από τον Ερμή είχε ζητήσει

και το προνόμιο της αθανασίας, αλλά ο

Ερμής του είχε απαντήσει:  «ό,τι αν βού-
λοιται πλην της αθανασίας», δηλαδή, ό,τι

άλλο θέλεις εκτός από την αθανασία. Τότε

«αιτήσατο ούν ζώντα και τελευτώντα, μνή-
μην έχειν των συμβαινόντων.»  Δηλαδή, και

ζωντανός και πεθαμένος να μπορεί να θυ-

μάται κάθε τι που του έχει συμβεί.  Η ιστο-

ρία αναφέρει ότι   ο Πυθαγόρας συχνάκις

διετείνετο πως εξ αυτού του προνομίου

είχε  καταφέρει να  ζήσει αρχικά σαν  ο Εύ-

φορβος που τον εφόνευσε ο Μενέλαος. 

Ακόμη σε μια διαδρομή  περιπλανητικής με-

τενσάρκωσής του,  βίωσε εντός   ζώων και

φυτών και  επισκέφθηκε τον Άδη, όπου είδε

και έφριξε με  το τι υποφέρουν οι άλλες, προ-

φανώς οι αμαρτωλές ψυχές και άλλα πολλά

που θα τα διαπραγματευθούμε μαζί  στο επό-

μενο άρθρο. Ακόμη θα μάθομε τι λέγανε οι

σύγχρονοί του για τον Πυθαγόρα.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Βοηθήματα 

1) Ομήρου “Ιλιάς”, Εκδ. Γεωργιάδη 

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

3) Διογένη Λαερτίου “Βίοι  Φιλοσόφων”, Εκδ. Γεωργιάδη 

4) “Αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί”, Ιστορικά  Ελευθερο-

τυπίας τεύχ. 152 (14.2.2002)  

Ο λόγος για τον Πυθαγόρα



ΕΒΔΟΜΗ  12 ΜΑΪΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Σε μιάν Ελλάδα με σκοτεινιασμένες, εδώ και δυόμισυ χρό-

νια, δέκα εκατομμύρια ψυχές, η 7η Μαϊου του 2012 ξημέ-

ρωσε στην Αττική μ’ έναν ουρανό που είχε

προγραμματιστεί ανέφελος από τον Θεό, αλλά τα γνωστά-

άγνωστα αεροπλανάκια είχαν πιάσει απ’ το πρωί δουλειά

υπεράνω των ανυποψίαστων κεφαλών μας, επαληθεύον-

τας ότι στον ταλαίπωρο τόπο μας, από το 1821 ως σήμερα,

οι «υπεράνω» ήταν πάντοτε ισχυρότεροι από εμάς.

Τα διεθνώς αποκαλούμενα chemtrails –χημικά ίχνη- άφησαν

και πάλι τα δικά τους αποτυπώματα, αδιαφορώντας εντε-

λώς για τα «αποτυπώματα» της λαϊκής ετυμηγορίας, αφού

τα πειράματα ελέγχου του παγκόσμιου κλίματος είναι μεί-

ζονος σημασίας για την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και οι Αμε-

ρικανοί δεν θα βάλουν τη γάτα τους να κλαίει επειδή η Ν.Δ.

και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπαψαν να είναι και ν’ αποκαλούνται «με-

γάλα κόμματα». Πάντοτε οι προστάτιδες Δυνάμεις έχουν

plan B - σχέδιο Βήτα- και σχέδιο Γάμα και βάλε. Άλλωστε τα

αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαϊου τα είχαν προ-

βλέψει εδώ και πολύ καιρό οι «προστάτες» μας. Ας κατη-

γορηθώ ως καχύποπτος και συνομωσιολόγος, αλλά με

προβληματίζει η «σύμπτωση» ότι ο Φώτης Κουβέλης απο-

χώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ κι έφτιαξε δικό του κόμμα, όταν

μετά την εφαρμογή του πρώτου Μνημονίου ο ΣΥΡΙΖΑ άρ-

χισε να καταγράφει μιά θεαματική ανοδική πορεία. Μόλις

ο Αλέξης Τσίπρας απογαλακτίστηκε πολιτικά από τον

Αλέκο Αλαβάνο, τον ένα αριστερότυπο «Ηρακλή» του πα-

σοκικού στέμματος, έφαγε τη ροπαλιά από τον άλλο.

Και ω θάμα κι αντίθαμα, παράδοξο μεγάλο, από την επο-

μένη της ιδρύσεως της ΔΗΜ.ΑΡ. όλες οι σφυγμομετρήσεις

των συστημικών καναλιών τής έδιναν ως και 17%. Και να

βροχή οι προσκλήσεις στον κ. Κουβέλη να συμμετέχει στα

πάνελ και δώστου συνεντεύξεις και λιβανωτό από τους

χρυσοπληρωμένους σφουγγοκωλάριους της διαπλοκής:

«πείτε μας κύριε Κουβέλη εσείς που είστε σοβαρός πολιτι-
κός», μόνο αν τ’ αρέσουν τα ντολμαδάκια δεν τον ρώτη-

σαν. Προσωπικά έχω πρόβλημα να αποδεχθώ ως «σοβαρό

πολιτικό» και αριστερό, κάποιον που το «βρώμικο ‘89»

μπήκε στη τσέπη του Κώστα Μητσοτάκη αντί πινακίου νο-

στιμότατων –ως φημολογείται- ντολμαδακίων. Για να πα-

ραθέσω εδώ και την απάντηση Πασοκοτραφούς

δημοσιογράφου σε στέλεχος του Κ.Κ.Ε. το βράδυ των

εκλογών, όταν σε δήλωση του τελευταίου για τον ΣΥΡΙΖΑ,

«δεν θεωρούμε αριστερό κόμμα ένα κόμμα που έχει ψηφί-
σει το Μάαστριχτ, θα νοθεύαμε την ιδεολογία μας αν συ-

νεργαζόμασταν με ένα κόμμα του ευρωμονόδρομου», εκ-

σφενδονίστηκε η φαρμακερή ατάκα: «Προφανώς δεν μπο-
ρεί το Κ.Κ.Ε. να συνεργαστεί με κάποιους λιγότερο
αριστερούς από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον οποίο
συνεργαστήκατε μιά χαρά για να παραπέμψετε τον Ανδρέα
Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο».

Εάν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν διασπαστεί με τη

δημιουργία της ΔΗΜ.ΑΡ., ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σήμερα πρώτο

κόμμα με τουλάχιστον 25% και με όσα αυτό συνεπάγεται,

μεταξύ δε των οποίων θα καθίστατο εξαιρετικά αυτοκτο-

νική για το Κ.Κ.Ε. μιά άρνησή του να συμπράξει σε κυβέρ-

νηση της Αριστεράς. Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν θα

είχα πρόβλημα να τον ψηφίσω, αν αποκήρυσσε τις εθνο-

μηδενιστικές θέσεις του στα εθνικά μας θέματα και αν ανα-

θεωρούσε, έστω σταδιακά, την ουτοπική του

ονειροφαντασία στο εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ελλάδα

ζήτημα της ολοένα αυξανόμενης εισόδου λαθρομετανα-

στών. Εάν ήθελα να είμαι και να αποκαλούμαι αριστερός, θα

μ’ ενοχλούσε πάρα πολύ να ταυτίζονται κάποιες θέσεις και

πολιτικές μου μ’ εκείνες του Τζορτζ Σόρος.

Το Κ.Κ.Ε. κράτησε για άλλη μιά φορά τα «κουκιά» του,

αφού όλα τα στελέχη του, προεξάρχουσας της Αλέκας Πα-

παρήγα, αγωνίστηκαν να πείσουν τους αντιμνημονιακούς

ψηφοφόρους ότι δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Καμμία απο-

λύτως σχέση ανάμεσα στην εθνική αναγκαιότητα ενός

νέου Ε.Α.Μ. και στη νοοτροπία του Κ.Κ.Ε. «ή αποδέχεστε

πλήρως τις θέσεις μας, ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέ-

ναν». Στην πράξη η αντιμνημονιακή και αριστερά «ορθό-

δοξη» ρητορεία του Κ.Κ.Ε. δεν φαίνεται να βλάπτει τους

διεθνείς τραπεζίτες και τα εγχώρια υποχείριά τους, αφού

ούτε εναλλακτική κυβερνητική πρόταση διεξόδου καταθέ-

τει, ούτε αποδέχεται συστράτευση κυβερνητικής δυναμι-

κής με τις άλλες δημοκρατικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις.

Ο Πάνος Καμμένος και οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» άντεξαν

στα χτυπήματα κάτω από τη μέση και επιβραβεύθηκαν μ’

ένα εντυπωσιακό εκλογικό ποσοστό, στον ελάχιστο χρόνο

ύπαρξης του κόμματός τους, προβάλλοντες τόσο την ξε-

κάθαρη κι ανυποχώρητη αντίθεσή τους στην υποδούλωση

της Ελλάδας, όσο και μιά ρεαλιστική πρόταση αντίστασης

και διάσωσής μας, αφού σε κανένα λεξικό ο ρεαλισμός δεν

καταγράφεται ως συνώνυμο της δουλοπρέπειας. Είναι ένας

ελπιδοφόρος πόλος συσπείρωσης Ελλήνων πατριωτών,  με

την προϋπόθεση ότι οι «Σειρήνες» των γνωστών κέντρων

δεν θα μαγέψουν κάποιους από τους εκλεγμένους εκπρο-

σώπους του.

Οι νεοναζί της «Χρυσής Αυγής», που κραδαίνουν την ελ-

ληνική σημαία, αν και ιδεολογικοί απόγονοι των κατοχικών

γερμανοτσολιάδων, πάτησαν πάνω στο έδαφος που τους

παραχώρησε η αντεθνική πολιτική του δικομματισμού στο

ζήτημα της λαθρομετανάστευσης κι εκμεταλλεύτηκαν στο

έπακρο το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των Ελ-

λήνων που κατοικούν στα πάμπολλα ασιατικά και αφρικα-

νικά γκέτο της ελληνικής(;) επικράτειας. Ο δικομματισμός

με τους διαπλεκόμενους δημοσιογράφους φερέφωνά του,

διερρήγνυε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

τα ιμάτιά του, φρικιώντας στην πιθανότητα να εισέλθουν οι

νοσταλγοί του Χίτλερ στη Βουλή. Υποδεικνύοντας χαζά –

ή εσκεμμένα για λόγους δημιουργίας ενός νέου «μπαμ-

πούλα»- σε μερίδα αγανακτισμένων Ελλήνων «να ποιοί μας
ενοχλούν, αν θέλετε να μας τιμωρήσετε, ψηφίστε αυτούς».

Το άγος της εισόδου νεοναζί στο ελληνικό κοινοβούλιο

είναι ένα ακόμα κατόρθωμα του δικομματισμού και απαι-

τείται η επαγρύπνηση όλων των Ελλήνων. Η ωρολογιακή

βόμβα της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης δεν πρό-

κειται να αφοπλιστεί από φασίστες μαχαιροβγάλτες και η

ελληνική ψυχή όσο πληγωμένη κι αν είναι δεν θα πάψει

ποτέ να επαληθεύει τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου «σε
τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει».

Πρώτο κόμμα, εν μέσω του χαμού μας, όχι η Νέα Δημο-

κρατία, αλλά η παχυδερμική αποχή του 35%. Οφείλω να το

επισημάνω.

Μέχρι τις επόμενες εκλογές θα ξεσαλώσει η κατατρομο-

κράτηση των αντιμνημονιακών ψηφοφόρων ώστε γονυπε-

τείς να μετανοήσουν για την ψήφο τους. Σε συμπαιγνία με

τους δανειστές-κατακτητές μας η τρομοκρατία ενδέχεται

να φτάσει μέχρι την στάση πληρωμών μισθών και συντά-

ξεων, ή κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, με σκοπό

στις επόμενες εκλογές να επανέλθει θριαμβικά ο δικομμα-

τισμός για να ...«μας σώσει». Μη «μασάτε».

Αυτή τη νίκη της 6ης Μαϊου, αυτή τη φλογίτσα της ελπί-

δας, ή θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, ή ας γονα-

τίσουμε μπροστά στη λαιμητόμο που μας περιμένει.

Σ.Σ.: Το άρθρο γράφτηκε στις 7 Μαΐου και δεν απηχεί τις
εξελίξεις της εβδομάδας που ακολούθησε.

6η Μαϊου 2012 - Η επόμενη μέρα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο Δήμος Κρωπίας και η  Αντιδημαρχία Διοί-

κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

υποστηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια δη-

μοτών για τη δημιουργία Κοινότητας Φίλων

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, φιλοξενεί

το Σάββατο 19 Μαΐου στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη (Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπα-

σιδέρη» 13) στις 18:00,  την 1η Συνάντηση

Ενημέρωσης και Συμμετοχής στην Κοινό-

τητα Φίλων «ΤΠΕ». Καλούνται όλοι όσοι

ασχολούνται με τεχνολογίες αιχμής (ανά-

πτυξη εφαρμογών λογισμικού, τεχνολογίες

δικτύων)  ή έχουν blogs ή χρησιμοποιούν

εφαρμογές κοινωνικής ή άλλης δικτύωσης,

να προσέλθουν για να ενημερωθούν για

τους τομείς δράσης της Κοινότητας ΤΠΕ

Κορωπίου.

Στην 1η συνάντηση θα παρουσιαστούν τα

παρακάτω θέματα:
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ – OPEN WIFI/AWMN

• ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙ-

ΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – LINUX

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σκοπός της “Κοινότητας Φίλων Πληροφορικής &

Επικοινωνιών” είναι να ενημερωθούν οι δημότες

ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν νέες υπη-

ρεσίες και οι επαγγελματίες να προβληθούν με

νέους τρόπους και να υποστηριχθούν τεχνολο-

γικά.

E-mail επικοινωνίας:    grafeiotypou@e-koropi.gr

&  bilikian@e-koropi.gr

Η παραλία της Βούλας κινδυνεύει

να χαθεί για το Δήμο 3Β και να

παραχωρηθεί σε ιδιωτική εται-

ρεία, όπως γράφαμε σε προηγού-

μενο φύλλο και είχαμε σημειώσει

και τη σχετική αγγελία, που αλι-

εύσαμε στο διαδίκτυο.

Η “Εναλλακτική Δράση για ποι-

ότητα ζωής”, καλεί σε ενημερω-

τική συνάντηση-συζήτηση για

συντονισμένη αντιμετώπιση του

κινδύνου να ιδιωτικοποιηθεί η πα-

ραλία της Βούλας.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους

Συλλόγους της Βούλας και στο

σύνολο του δημοτικού Συμβου-

λίου.

Η  συνάντηση  θα  γίνει  τη Δευ-

τέρα  14 Μαΐου  στις 7.30 μμ

στην  Καφετέρια ESPLANADE

στη  Βάρκιζα.

http://www.enallaktiki-drasi.gr/

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΓΙΑ ΠΟΙ-

ΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ για πρόγραμμα δράσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

1η Συνάντηση Ενημέρωσης και Συμμετοχής

στην Κοινότητα Φίλων Πληροφορικής
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παρελθόν για την Ευρώπη

η συνθήκη ACTA;
Μετά από την ψηφιακή κα-

τακραυγή που αντιμετώπι-

σαν οι πολιτικοί για την

περιβόητη συνθήκη ACTA,

την συνθήκη που προ-

έβλεπε την προστασία της

πνευματικής ιδιοκτησίας,

τον περιορισμό των ατομι-

κών ελευθεριών και την πα-

ραβίαση του προσωπικού

απορρήτου, άρχισαν να κά-

νουν πίσω και να παραδέ-

χονται την ανάγκη να

αντιληφθούν τα πράγματα

με διαφορετικό τρόπο και

να υιοθετήσουν νέες πρα-

κτικές χωρίς να προσκολ-

λούνται σε πρακτικές του

παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, η αντιπρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Neelie Kroes,

υπεύθυνη για την Ψηφιακή

Ατζέντα της Ένωσης, προ-

ανήγγειλε την απόσυρση

της συνθήκης ACTA (Anti-

Counterfeiting Trade Agree-

ment).

Η Kroes είπε ότι η βιομηχα-

νία του copyright πρέπει να

αλλάξει και να προσαρμο-

στεί στους ανθρώπους και

όχι το αντίθετο. Η Επίτρο-

πος υπογράμμισε τις έντο-

νες αντιδράσεις που

προκάλεσε η ACTA στην

Ευρώπη: "είναι μια δυνατή

πολιτική φωνή και ως τέ-
τοια την καλωσορίζω, αν
και δε συμφωνώ με όλα
όσα λέγονται στο συγκε-
κριμένο θέμα", είπε χαρα-

κτηριστικά η Ολλανδή

Επίτροπος επισημαίνοντας

ότι δεν μπορεί να υπάρξει

ελευθερία χωρίς ασφάλεια

και επικέντρωσε την προ-

σοχή της στην ανάγκη προ-

στασίας από εγκλήματα, που

διαπράττονται στο διαδί-

κτυο, όπως αυτά κατά των

ανηλίκων, αλλά και η παρα-

βίαση δικτύων, δηλαδή το

hacking.

Η παραδοχή της αντιπρο-

έδρου, δεν σημαίνει ότι έλ-

ληξε και το ζήτημα, αν και

ήδη 6 χώρες έχουν αποσύ-

ρει την υποστήριξή τους (η

Λετονία, η Πολωνία, η Τσε-

χία, η Σλοβακία, η Ολλαν-

δία και η Βουλγαρία) ενώ η

Γερμανία αναμένει την

γνωμοδότηση της ολομέ-

λειας του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για να

αποφασίσει την στάση της.

Όσον αφορά την Ελλάδα,

εκκρεμεί η επικύρωση ή

απόρριψη της συμφωνίας

και καμμία ενημέρωση δεν

υπάρχει για το πότε το κοι-

νοβούλιο θα συνεδριάσει.

Ας βγάλουμε πρώτα κοινο-

βούλιο και μετά συνεδριά-

ζουν και γι’ αυτό.  

Η ACTA περνάει αυτή την

περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο και αναμένεται η

ετυμηγορία των Ευρωβου-

λευτών. 

Κυκλαδιτικα σοκάκια στην 

...Ταϊλάνδη
Η κυκλαδίτικη ομορφιά κάθε καλοκαίρι “τραβάει” πολλούς τουρίστες στα νησιά

μας, και μάλιστα η Σαντορίνη έχει ανακηρυχθεί ως το ομορφότερο νησί του κό-

σμου από το αμερικανικό περιοδικό «Travel and Leisure».

“Πριν από τρία χρόνια ταξίδεψα στη Σαντορίνη και ενθουσιάστηκα από την ομορ-
φιά και τη γραφικότητά της. Όταν γύρισα στη χώρα μου θέλησα να δημιουργήσω
κάτι που θα μου τη θυμίζει συνέχεια…” δήλωσε ο δημιουργός του Santorini Park,

ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Cha Am, κοντά στην Μπανγκόκ.

Το ‘πε και το ‘κανε. Μια μικρή πόλη έχτισε παίρνοντας το “πατρόν” απ’ τους δρό-

μους και τα σπίτια της Σαντορίνης, δίνοντας την ευκαιρία στους Ταϊλανδέζους να

γευτούν λίγο την Ελληνική νησιωτική ομορφιά.

Το «πάρκο», καταλαμβάνει έκταση 60 περίπου στρεμμάτων, βαμένο στα κατα-

γάλανα χρώματα του Αιγαίου, με στενά πλακόστρωτα δρομάκια, σιντριβάνια,

αγάλματα και ένα καμπαναριό στην είσοδο που ολοκληρώνει την εντυπωσιακή

κατασκευή.

Έτσι οι Ταϊλανδέζοι επι-

σκέπτες κάνουν τα

ψώνια τους απολαμβά-

νοντας την κυκλαδίτικη

ατμόσφαιρα, ενώ η

Σαντορίνη και κατ’ επέ-

κταση η Ελλάδα, δια-

φημίζεται με τον

καλύτερο τρόπο. 

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης

του ψυχαγωγικού πάρκου, το κατασκεύασε με τη βοήθεια της κόρης του, για να

δώσει στους ντόπιους και στους ξένους επισκέπτες την εμπειρία των αγορών,

μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από τα συνηθισμένα, αλλά και ένα νέο μό-

νιμο πρότυπο ταξιδιού.

Την πρόταση του Φώτη Κουβέλη, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βε-

νιζέλο, για τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης με «πολιτικά φερέγ-
γυα» πρόσωπα ευρείας αποδοχής «που θα ενσωματώνει το μήνυμα της
λαϊκής ετυμηγορίας», και ανοίγει την πόρτα για τη δημιουργία κυβέρνησης

στην Ελλάδα, χαιρέτησαν τα ξένα μέσα... 

Φώτη Κουβέλη, πρέπει να τηρήσεις την προεκλογική σου δήλωση. Σταματήστε να γλυ-

καίνεστε απ’ τις καρέκλες της εξουσίας.

Το παραδίπλα φωτογρα-

φικό αντίγραφο, είναι

από το προσωπικό twitter

του Φ. Κουβέλη σε δή-

λωσή του στις 3/5.

Γι’ αυτήν την κατάσταση

φταίει και η στάση του

ΚΚΕ που επιμένει να μένει στο θώκο του. Πολύ “ψιθυρίζανε” ότι το ΚΚΕ είναι αυτό που

με τον τρόπο του συντηρεί τον δικομματισμό, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Σ’ αυτές

τις εκλογές το απέδειξε. Στις επόμενες θα τους περάσουν σε ποσοστά οι Χρυσαυγίτες. 
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Κύριε Δήμαρχε,

Δια της παρούσης επιστολής μου

θέλω να επισημάνω ότι η αποκομιδή

κλαδιών στην περιοχή μας, είναι ανύ-

παρκτη και τουλάχιστον 10 ημέρες μ’

αποτέλεσμα η εικόνα του Δήμου μας

να είναι τραγική. Σε τηλεφωνική

επαφή, υπάλληλος σας διατείνεται μη

ύπαρξη συμβασιούχων ή και πόρων.

Αυτό πιστεύω ότι ομοιάζει ανυπό-

στατο για το Δήμο, όπου πληρώνουμε

τα υψηλότερα δημοτικά τέλη και για

το Δήμο, όπου προεκλογικά υποσχό-

σασταν να τον κάνετε τον πιο πρά-

σινο της Ελλάδος, δεν γνωρίζω με

ποιες προϋποθέσες.

Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτά τα

τελη καλύπτουν άνετα τις πρώτες

ανάγκες του Δήμου και ιδιαίτερα τις

ελάχιστες υποχρεώσεις καθαριότη-

τας, φωτισμού κλπ.

Επ’ ευκαιρία σας επισημαίνω ότι πολλά

φώτα της περιοχής μας στερούνται

λαμπτήρων και μάλιστα σε κεντρικούς

δρόμους, όπως Ζακύνθου κλπ.

Σαν απλός δημότης, παρακαλώ να

έχω τις εξηγήσεις σας ή και την ανα-

πόκρισή σας στα δύο αυτά θέματα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Γεώργιος Λειβαδάρος

Βούλα

Σ.Σ.: Η καθαριότητα γενικά στη Βούλα

δεν τυχαίνει της καλύτερης αντιμετώ-

πισης και με την παρούσα Δημοτική

Αρχή. Αυτές τις ημέρες όμως, εμείς

τουλάχιστον, δίνουμε μία ανοχή γιατί

έχει αναλάβει την καθαριότητα νέος

Αντιδήμαρχος - ο εκ Βάρης Ελ. Αργυ-

ρουδακης - μετά την παραίτηση της Γ.

Μαρτίνου.

Θα περιμένουμε επ’ ολίγον γιατί πράγ-

ματι η κατάσταση είναι απαράδεκτη.

Τα σκουπίδια της φωτογραφίας βρί-

σκονται εκεί τουλάχιστον ένα μήνα!

Τον συγγραφέα δεν τον γνωρίζω, αλλά κάποια από τα

άρθρα του είναι επίκαιρα. Τώρα δεν έχει δίκαιο.

Σο παραπάνω άρθρο μιλάει για την “ουτοπία” της Πλα-

τωνικής “Πολιτείας” και για κάποια αποσπάσματα του

Αριστοτελικού κειμένου ως αναγνώστης και όχι ως

ερευνητής, ούτε ως γνώστης του όλου έργου των δυο

Τιτάνων της φιλοσοφίας, της εποχής τους και του απέ-

ραντου βάθους διανοιών που δεν θα ξαναγεννηθούν.

Τα αποσπάσματα του Πλάτωνος αναφέρονται στην

“κοινοκτημοσύνη” των γυναικών και των παιδιών. Δεν

σημαίνει βέβαια ότι κάποια πράγματα που λέει γίνονται

στην πράξη, γι’ αυτό απέτυχε η εφαρμογή τους στη Σι-

κελία.

Δεν είναι χώρος εδώ να αναπτύξω την ουτοπική θεωρία

του Πλατωνικού κειμένου, θα χρειάζονταν τουλάχιστον

500 σελίδες.

Με λίγα λόγια εκείνο που θέλει να τονίσει ο Πλάτων

είναι να μην υπάρχει δικό μου και δικό σου σε μια μέλ-

λουσα να ιδρυθεί πολιτεία, αλλά όλα να είναι κοινά.

Οταν δεν ξέρεις το παιδί σου, δεν κλέβεις για το παιδί

σου, αλλά νοιάζεσαι για όλα τα παιδιά της κοινότητας.

Δεν θέλει να υποτιμήσει τη γυναίκα, η οποία πρέπει να

λαμβάνει την ίδια παιδεία με τον άνδρα και η οποία ση-

μειωτέον από τότε μέχρι σήμερα κυβερνά το σπίτι, είτε

μέσα από τον γυναικωνίτη, είτε έξω από αυτόν. Σε ποιο

σπίτι δεν μπαινοβγαίνει το σόι της γυναίκας, ενώ του

άνδρα το σόι αποτελείται μόνον από... κακούς αδελ-

φούς, γονείς, ανήψια, που όλοι τους είναι συμφερον-

τολόγοι και έχουν ειπεί κακά λόγια “που δεν

ξεχνιούνται”.

Τώρα οι Αριστοτελικοί είπαν πολύ χειρότερα λόγια, τα

οποία ευτυχώς ο συγγραφέας του άρθρου δεν τα επε-

σήμανε ή δεν τα πρόσεξε. Ηταν όμως για το θηλυκό

γένος και όχι για τη γυναίκα.

Και ποτέ ο Πλάτων δεν επαίνεσε τον ομοφυλικό έρωτα!

Το αντίθετο. Εβαλε τον Σωκράτη στους διαλόγους του

να τον διακωμωδεί και τον Αλκιβιάδη να περιγράφει το

αντίθετο, άλλο τί έκανε. Θα χρειάζονταν δύο χρόνια

πανεπιστημιακών μαθημάτων για να μιλήσουμε για τον

λεγόμενο Δωρικό Ερωτα και τον Ερωτα που δίδασκε η

Διοτίμα. Με δέος πλησιάζουμε τα κείμενα αυτά.

Πολλά ακούσαμε ως γυναίκες από άνδρες, ίσως τους

αφήσαμε να τα λένε για να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε

και να “κυβερνούμε” υπογείως· τους κοροϊδεύουμε!

Οπως είπαμε του Αριστοτέλους και της Σχολής του τα

περισσότερα αποσπάσματα αναφέρονται στο θηλυκό

γένος στη φύση, στα ζώα και τα φυτά και όχι στη γυ-

ναίκα. Οταν οι γυναίκες που όντως είχαν στερηθεί της

παιδείας και της συμμετοχής στα κοινά από τους άν-

δρες, μορφώθηκαν, διέλυσαν τον μύθο περί της καθυ-

στερότητας του μυαλού τους.

Μήπως και σήμερα δεν ακούμε κουβέντες από άνδρες

που κουφαίνουν. Φθάνει να ακούσετε κάποιον κύριο Πυ-

θαγόρα (κρίμα το όνομα) του Κοινοβουλίου  των Ελλή-

νων και θα καταλάβετε τί πιστεύουν οι ταγοί του τόπου

για τις αρχαίες και τις τωρινές γυναίκες και θα φρίξετε.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Βούλα Λαμπροπούλου

καθηγήτρια φιλοσοφίας Παν/μιου Αθηνών

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Ανύπαρκτη η αποκομιδή κλαδιών και ο φωτισμός στα 3Β

Επιστολή από τον κάτοικο Βούλας, Γεώργιο Λειβαδάρο, ελάβαμε που

απευθύνεται προς το Δήμο 3Β και αφορά την καθαριότητα και το φω-

τισμό, που χωλαίνει απαράδεκτα στα 3Β.

Από τη καθηγήτρια φιλοσοφίας Βούλα Λαμπροπούλου, λάβαμε απάντηση στο

άρθρο της “7ης”, του Γιάννη Κορναράκη με τίτλο: «Η υποτίμηση της γυναίκας
στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη», της 17ης Μαρτίου 2012.

Στην ερωτηματικά και τις επισημάνσεις της Βούλας Λαμπροπούλου απαντά και

ο ίδιος ο αρθρογράφος Γ. Κορναράκης με το παρακάτω σημείωμα: «Κατ’ αρχήν
ευχαριστώ την κα Βούλα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια φιλοσοφίας, γιατί με δια-

βάζει και με σχολιάζει. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα.
Φυσικά και στα γραφόμενά μου πολλάκις μπορεί να χωλαίνω. Ο,τι όμως γράφω
είναι βιβλιογραφικά διασταυρωμένο.

Θα προσθέσω δε καθόλου επιφανειακό γιατί σέβομαι ιδιαίτερα το αναγνωστικό
κοινό και την “Εβδόμη”. Παρ’ όλα ταύτα κάθε παρατήρηση και υπόδειξη είναι
επωφελής για μένα, συνάμα δε και τιμητική.

Για τη μετονομασία της 

Κ. Καραμανλή σε Γρ. Κασιδόκωστα

Επιστολή ελάβαμε από τον τοπικό σύμβουλο της Κοινό-

τητας Βούλας, Kώστα Δούκα, αναφορικά με  τη συνε-

δρίαση του Τοπικού Συμβουλίου (24.4) με θέμα τη

μετονομασία της παραλιακής λεωφόρου Κ. Καραμανλή

σε Γρηγόρη Κασιδόκωστα,  που είχαμε γράψει στο

φύλλο της 7ης, (28/4, αρ.φ.731), την οποία δημοσι-

εύουμε, αν και όντας ευρισκόμενοι εκεί, δεν ακούσαμε

ακριβώς αυτά που γράφει ο σύμβουλος.

Aγαπητή Εβδόμη,
Όσοι ήταν παρόντες στη συνεδρία για μετονομασία της
λεωφόρου Καραμανλή σε Γρ.Κασιδόκωστα άκουσαν την
τοποθέτησή μου ως εξής:
"Ο Δήμαρχος έφερε την πρόταση προφανώς για να τι-

μήσει τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Νομίζω ότι δεν είναι
επιτυχής και πρέπει να αποσυρθεί για διάφορους λόγους
όπως π.χ. διότι ο Καραμανλής έχει ανακηρυχθεί πρό-
σφατα σε Πανελλήνιο διαγωνισμό τέταρτος ανάμεσα
στους 100 Μεγάλους Έλληνες όλων των εποχών και το
να αλλάξει η πρόσφατη ονοματοθεσία είναι προσβλητικό
για τη μνήμη του.
Ο κυριότερος όμως λόγος είναι άλλος. Ο Γρηγόρης Κα-
σιδόκωστας είναι ολοζώντανος και κατά μαρτυρίες των
αδελφών του η υγεία του βελτιώνεται θεαματικά. Όπως
όλοι γνωρίζουμε τον χαρακτήρα του θα είναι άσχημο γι’
αυτόν να ακούσει ότι θα τον τιμήσουμε σαν να έχει απο-
συρθεί από τον ενεργό βίο. Είναι σαν να τον κάνουμε
άγαλμα, ενώ αυτός θα θέλει, όπως μια ζωή, συνεχώς να
προσφέρει στους συμπολίτες του. Αντίθετα προτείνω να
ψάξουμε στον Καλλικράτη να βρούμε ένα τιμητικό τίτλο,
ακόμη και άτυπο, που να επιτρέπει να είναι ο Σοφός Σύμ-
βουλος όλων μας ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε
τα οράματά του προς όφελος της Πόλης μας. 
Αν κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό, και αφού λέτε ότι θα
ονομασθεί η κεντρική Πλατεία της Βουλιαγμένης με το
όνομά του, κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και
σε πλατεία της Βούλας.»
Επειδή οι λεπτομέρειες καμιά φορά προστατεύουν από
τυχόν παρερμηνείες παρακαλώ να δημοσιεύσετε στο σύ-
νολό της την παρούσα μου.

Φιλικά,
Κώστας Δούκας



12 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Αισιόδοξο μήνυμα κατέγραψαν οι εκλογές της 6ης Μαΐου. Μήνυμα ξεκάθαρο,

που δεν χωράει καμμία αμφισβήτηση. Ο λαός καταψήφισε τα μνημόνια και κατα-

δίκασε την πολιτική των δύο κομμάτων που μας κυβερνούν επί σειρά δεκαετιών.

Σημειώνουμε δε ότι στην Περιφέρεια Αττικής (υπόλοιπο) ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτο

κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνει ο

πίνακας παραπλεύρως. 

Κι όμως με τον καλπονοθευτικό νόμο, ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει δύο βουλευτές, ενώ η

Ν.Δ. 4. Εναν με το ποσοστό και 3 δώρο!

Καταγράφουμε τα ποσοστά ανά Δήμο στην Ανατ. Αττική, σελ. 14.

Αποτελέσματα Επικράτειας:

Εγγεγραμμένοι 9.949.401

Ενσωμάτωση 100,00%

Ψήφισαν 65,10%

Ακυρα/Λευκά 2,36%

Εκτός Βουλής 19,03%

ΚΟΜΜΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Ν.Δ. 108 18,85 %

ΣΥΡΙΖΑ 52 16,78 %

ΠΑΣΟΚ 41 13,18 %

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 33 10,60 %

ΚΚΕ 26 8,48 %

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 21 6,97 %

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 19 6,11 %

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,93 % 

ΛΑΟΣ 2,90 %

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,55% 

ΣΥΡΙΖΑ
Μητρόπουλος Αλέξης

18.951

Αθανασίου Νάσος 12.154

Ο Πάντζας Γεώργιος  με 11.700 (δεν

εκλέγεται) και είναι πρώτος επιλαχών

Νέα Δημοκρατία 
Βορίδης  Μάκης 16.802

Μαρτίνου Γεωργία 11.079

Βλάχος Γιώργος 10.158

Μπούρας Αθανάσιος 8.772

Οι Καντερές Νικόλαος πήρε

7.937 και ο Δούκας Πέτρος πήρε

7.648 (δεν εκλέγονται) και είναι 1ος

και 2ος επιλαχών.

Ανεξάρτητοι Ελληνες
Χαϊκάλης Παύλος 17.055

Αρβανίτη-Πρεβεζάνου 

Ευγενία 6.816

Ο Αυγερινός Αθανασιος πήρε 6.221

και είναι πρώτος επιλαχών.

Χρυσή Αυγή
Κασιδιάρης Ηλίας 13.773

ΚΚΕ
Γκιόκας Ιωάννης 11.922

ΠΑΣΟΚ
Χριστοφιλοπούλου 

Εύη 8.475

Ο Ασπραδάκης Παντελής με 5.915

είναι πρώτος επιλαχών

ΔΗΜΑΡ
Οικονόμου  Βασίλειος

4.107 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 19,40% 63.877 2

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13,71% 45.145 4

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 13,52% 44.505 1

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9,69% 31.916 1

ΚΚΕ 8,71% 28.684 1

ΠΑΣΟΚ 8,24% 27.133 1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,33% 17.540 1

ΛΑ.Ο.Σ. 3,66% 12.060

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,02% 9.944

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,02% 9.941

ΔΡΑΣΗ 2,48% 8.144

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,29% 7.544

ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,17% 3.860

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,07% 3.509

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,98% 3.232

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,98% 3.228

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,66% 2.162

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 0,52% 1.728

ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0,52% 1.723

ΚΟΙΝΩΝΙΑ συν. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,52% 1.702

«Ευχαριστώ από καρδιάς..»

«Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες που
συνέχισαν να στέκονται πλάι μου με αγάπη και σε αυτές
τις εκλογές. Πετύχαμε μια πολύ δύσκολη αλλά και συγ-
χρόνως μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο αγώνας μας συνεχίζε-
ται…»

Βασίλης Οικονόμου
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Δημοκρατικής Αριστεράς

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
συγχαίρει τους 

νεοεκλεγμένους βουλευτές

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγχαίρει θερμά του υποψή-

φιους και τις υποψήφιες, που εκλέχτηκαν στην Περι-

φέρεια Αττικής.

Οι περισσότεροι εκ των εκλεγμένων Βουλευτών, επι-

σκέφθηκαν τον Δήμο, κατά τη διάρκεια της προεκλο-

γικής εκστρατείας και ενημερώθηκαν εκτενώς, για όλα

τα σημαντικά ζητήματά του. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εκλογή της συν-
τοπίτισσάς μας, κας Ευγενίας Πρεβεζάνου-Αρβανίτη,
η οποία ως κάτοικος Μαρκοπούλου, έχει άμεση εικόνα
και πλήρη γνώση, τόσο των προβλημάτων, όσο και των
αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου μας και η οποία
εθελούσια επιφορτίζεται με το έργο της προώθησης
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, των απαιτούμενων δρά-
σεων και έργων, που αφορούν στον Δήμο μας.          
Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη, σε

όλους τους Βουλευτές!
Δήμος Μαρκοπούλου

Ευχαριστήριο

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
εσάς που με στηρίξατε και
με πιστέψατε. 

Αυτήν την κρίσιμη ώρα για
τον καθένα μας και την
πατρίδα συνεχίζω τον
αγώνα για όλα όσα μας
αξίζουν. 
Από την Πρώτη Γραμμή. 
Για την Αττική. 
Για την Ελλάδα. 

Πέτρος Δούκας

Οι βουλευτές που εκλέγονται
στην Περιφέρεια
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Εναρξη

τμημάτων

20 Ιουνίου

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατεθεσε ο Σύλλογος Πε-

ριβάλλοντος Βουλιαγμένης και ο πρόεδρός του Παύλος

Καταφυγιώτης, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και επέτυχε

“την απαγόρευση χρήσης εκσκαπτικών μηχανημάτων
για την εκτέλεση έργων αναπλάσεως στην παραλία του
μεγάλου Καβουρίου”.
Τα κατεπείγοντα ασφαλιστικά μέτρα, που ζητούσε ο

Σύλλογος, έγιναν μερικώς δεκτά, αφού δεν απαγόρευσε

γενικά τη συνέχιση των εργων, τα οποία μπορούν προ-

φανώς να συνεχίζονται να εκτελούνται... χειρωνακτικά,

με ελαφρά εργαλεία π.χ. με τσάπες και φτυάρια.

Σημειωτέον ότι τα σκαπτικά μηχανήματα μπορεί να μην

κόβουν πεύκα, αλλά κάνουν τεράστια καταστροφή στις

ρίζες των πεύκων και των άλλων δέντρων στο πέρασμά

τους.

Η απόφαση ελήφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο

Αθηνών την 7η Μαΐου τ.έ. και δημοσιευθηκε την επο-

μένη. Ημερομηνία τακτικής συζήτησης ορίστηκε η

25/9/2012.

Πάντως, την μεθεπομένη της δημοσιεύσεως 10/5, ο ερ-

γολάβος συνέχισε τις εργασεις του με εκσκαπτικά μη-

χανήματα, με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάτοικοι και το

Αστυνομικό Τμήμα. Ο εργολάβος ισχυρίστηκε ότι νομί-

μως ενεργει, αφού τα έκτακτα ασφαλιστικά μέτρα του

απαγορεύουν μόνο τη χρηση “βαρέων εκσκαπτικών μη-
χανημάτων”, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπηρε-

σιακός σάλος!

Υποτίθεται ότι μια δικαστική απόφαση επιλύει τις δια-

φορές και δεν τις διαιωνίζει, ούτε τις πολλαπλασιάζει.

Το δικαστηριο εκδίδει αποφάσεις, δεν διατυπώνει “χρη-

σμούς”.

Τι πάει να πει “μεγάλα εκσκαπτικά μηχανήματα” στο

προκείμενο; Το θέμα είναι καταστρέφεται ή δεν κατα-

στρέφεται το δάσος; Κινδνεύουν ή δεν κινδυνεύουν

υπάρχουσες τυχόν αρχαιότητες, κατά την αρχαιολογική

υπηρεσία που επικαλείται τεκμηριωμένα ο Π. Καταφυ-

γιώτης, στην αίτησή του;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, είχε παρέμβει σχετι-

κώς προ ημερησιας διάταξης, ο αρχηγός της μείζονος

αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, για να πάρει την

απαντηση ότι πρόκειται για έργο κατασκευής ποδηλα-

τόδρομου, που είχε αποφασιστεί από το τότε Δημοτικό

Συμβούλιο Βουλιαγμένης.

Πλην όμως η πινακίδα του εργο αναγράφει ως “Φορέα

Υλοποίησης” το Δήμο “Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης”

του έργου: «Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην
περιοχή Μεγάλου Καβουρίου», ύψους 1.866.850,00

ευρώ.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί από το

Δ.Σ. του Δήμου 3Β, καμιά επικαιροποίηση αυτής της

απόφασης.

Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού εκκρεμεί προσφυγή

του εν λόγω Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

(ΣτΕ), και έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Ανα-

στολών (35/2008) με την οποία διετάχθη η αναστολή ερ-

γασιών μέχρις ότου κριθεί η προσφυγή του Συλλόγου

για ακύρωση του Π.Δ. της 1/3/2004 (ΦΕΚ 254/5.3.2004)

με βάση το οποίο έχουν επιχειρηθεί διάφορες παρεμ-

βάσεις, κατά παράβαση της με αριθμό 1127/1990 από-

φασης του  ΣτΕ, όπως ισχυρίζεται ο Σύλλογος.

Η κάτοικος της περιοχής Κατερίνα Παλούμπη, η οποία

παρενέβη και προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμημα Βου-

λιαγμένης, μας είπε μεταξύ άλλων:

«Από που μου δίνει χαρά είναι να περπατώ μέσα στη
φύση. Να γεύομαι όλη την ομορφιά του πευκοδάσους.
Σας παρακαλώ όλους όσους έχετε βιώσει τις ίδιες
χαρές μ’ εμένα, σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να κα-
ταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε τη
φυσική ομορφιά του τοπίου που προσφέρεται απλόχερα
σε κάθε επισκέπτη».

Αναστέλλονται τα έργα στο Καβούρι 
με προσωρινή απόφαση δικαστηρίου
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Παρουσιάζουμε τα ποσοστά των κομμάτων ανά

Δήμο στους ΟΤΑ της Ανατ. Αττικής, μέχρι το

κόμμα που έχει φέρει 1%.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19,75% 5.186
ΣΥΡΙΖΑ 15,34% 4.028
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 11,81% 3.103
ΠΑΣΟΚ 8,26% 2.169
ΔΡΑΣΗ 7,89% 2.073
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 6,77% 1.777
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,65% 1.484
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,44% 1.429
ΚΚΕ 4,30% 1.129
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 3,63% 953
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,08% 808
ΛΑΟΣ 2,74% 719
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,15% 301

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 17,18% 2.344
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 16,17% 2.206
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13,86% 1.891
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 13,83% 1.886
ΠΑΣΟΚ 6,84% 933
ΚΚΕ 5,82% 794
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,51% 751
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,63% 495
ΛΑΟΣ 3,15% 429
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,54% 347
ΔΡΑΣΗ 2,00% 273
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,97% 269
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,61% 219

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 26,14% 3.797
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14,50% 2.106
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 12,71% 1.847
ΚΚΕ 9,00% 1.307
ΠΑΣΟΚ 8,10% 1.177
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,94% 1.153
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4,91% 713
ΛΑΟΣ 2,82% 409
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,16% 314
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,73% 251
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,36% 197
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,00% 145

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 19,09% 3.212
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17,64% 2.968
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10,70% 1.800
ΠΑΣΟΚ 9,38% 1.579
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8,30% 1.396
ΚΚΕ 7,78% 1.309
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,73% 964
ΛΑΟΣ 3,83% 645
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,56% 599
ΔΡΑΣΗ 2,84% 477
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,77% 466
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,97% 332
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,46% 245

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 18,24% 1.722

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14,50% 1.369

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 13,98% 1.320

ΠΑΣΟΚ 9,81% 926

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9,12% 861

ΚΚΕ 5,94% 561

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,20% 491

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,92% 370

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 3,76% 355

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,85% 269

ΛΑΟΣ 2,77% 262

ΔΡΑΣΗ 2,71% 256

ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,70% 161

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,68% 159

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 19,73% 2.599
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 13,95% 1.838
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13,88% 1.829
ΠΑΣΟΚ 8,23% 1.085
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,91% 1.042
ΚΚΕ 6,46% 851
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,97% 787
ΛΑΟΣ 5,46% 719
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,45% 454
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,43% 452
ΔΡΑΣΗ 2,35% 310
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,07% 273
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,47% 194
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,09% 143

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 23,39% 5.339
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 11,36% 2.594
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10,43% 2.380
ΚΚΕ 8,41% 1.920
ΠΑΣΟΚ 8,11% 1.850
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,49% 1.709
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 6,64% 1.515
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,94% 899
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,74% 854
ΛΑΟΣ 3,07% 700
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,56% 584
ΔΡΑΣΗ 2,56% 584
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,07% 244
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,07% 244
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1,00% 228

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 20,88% 2.004
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15,04% 1.444
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10,59% 1.016
ΠΑΣΟΚ 7,96% 764
ΚΚΕ 7,87% 755
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,63% 732
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 6,36% 610
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 4,82% 463
ΔΡΑΣΗ 3,99% 383
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,28% 315
ΛΑΟΣ 2,52% 242
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,37% 227
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,69% 162
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,07% 103
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1,03% 99

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 20,06% 3.291

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15,95% 2.616

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 12,88% 2.113

ΠΑΣΟΚ 8,96% 1.469

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8,17% 1.340

ΚΚΕ 5,72% 939

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,46% 896

ΛΑΟΣ 4,46% 732

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,75% 615

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,91% 478

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,88% 473

ΔΡΑΣΗ 2,57% 421

ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,41% 232

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,11% 182

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΡΙΖΑ 21,87% 3.643
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 12,99% 2.163
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12,70% 2.115
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11,47% 1.911
ΠΑΣΟΚ 8,14% 1.355
ΚΚΕ 7,77% 1.294
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,36% 892
ΛΑΟΣ 3,69% 615
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,01% 502
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,78% 463
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,24% 373
ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,51% 252
ΔΡΑΣΗ 1,42% 237

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 19,38% 3.456

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17,38% 3.100

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 16,07% 2.866

ΠΑΣΟΚ 9,69% 1.728

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8,06% 1.437

ΚΚΕ 6,66% 1.187

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,04% 899

ΛΑΟΣ 3,27% 583

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,32% 414

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,15% 383

ΔΡΑΣΗ 1,67% 298

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 1,63% 290

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,54% 274

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΡΙΖΑ 19,17% 8.843

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 15,03% 6.932

ΚΚΕ 13,20% 6.087

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 10,88% 5.021

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9,46% 4.366

ΠΑΣΟΚ 7,23% 3.337

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4,40% 2.031

ΛΑΟΣ 4,11% 1.895

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,60% 1.659

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,89% 872

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,89% 872

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1,41% 649

ΔΡΑΣΗ 1,35% 621

ΟΧΙ-ΕΠΑΜ 1,23% 568

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 1,21% 558

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στην προγραμματισμένη εξόρμηση της “Εναλλακτικής Δράσης”

στις 29/ 4/ 2012, που περιελάμβανε πεζοπορία στο φαράγγι

του Βουραϊκού άπο Μέγα Σπήλαιο έως Διακοφτό - συμπεριέ-

λαβαν και τον καθαρισμό του  πλάι στις γραμμές του "οδοντω-

τού", συμμετέχοντας στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια

Καθαρισμού "Let’s Do It Greece".

Το πεζοπορικό ταξίδι και το καθάρισμα περιγράφει ο Θάνος

Ματόπουλος, υπεύθυνος της “Δράσης”.

«Ξεκινήσαμε την πεζοπορία, από την αρχή του μονοπατιού

δίπλα στον περίβολο του Μεγάλου Σπηλαίου και συνεχίσαμε

προς τον σταθμό του Μεγάλου Σπηλαίου στην κάτω Ζαχλω-

ρού. Σε αυτό το τμήμα το μονοπάτι ήταν σχετικά καθαρό, συγ-

κεντρώσαμε 4 σακούλες των 25 λίτρων η κάθε μια, τις οποίες

και αφήσαμε στον σταθμό του Μεγάλου Σπηλαίου.               

Συνεχίσαμε, προς τον επόμενο σταθμό τα Τρίκλια. Ο σταθμός

ήταν κλειστός και οι κάδοι απορριμμάτων όλοι γεμάτοι μέχρι

επάνω και τα σκουπίδια τα είχε πάρει ο αέρας και τα είχε σκορ-

πίσει παντού.

Τα καθαρισαμε και αποφασίσαμε να τα κουβαλήσουμε μέχρι

το τέλος της διαδρομής, γιατί από ότι φάνηκε κανείς δεν κα-

θάριζε τον σταθμό.

Έτσι συνεχίσαμε την πεζοπορία μας καθαρίζοντας δίπλα στις

γραμμές του “οδοντωτού”, ο οποίος κάθε 1 ώρα και 45 μας εύ-

ρισκε να κατηφορίζουμε, άλλοτε ανεβαίνοντας προς Καλά-

βρυτα και άλλοτε κατεβαίνοντας προς Διακοφτό.

Στο τελευταίο πριν το τέλος της διαδρομής υποσταθμό, τα Νιά-

ματα,  σε ένα υπέροχο πλάτωμα βρήκαμε και τα περισσότερα

σκουπίδια, πάντα δίπλα σε ξεχειλισμένους σκουπιδοντενεκέ-

δες.

Έχοντας πλέον διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής

και φορτωμένοι με σακούλες γεμάτες σκουπίδια, συνεχίσαμε

τα τελευταία 4 χιλ. Έτσι, στο Διακοφτό μετά από σχεδόν 17

χιλ. πεζοπορία, έχοντας μαζέψει  συνολικά 17 σακούλες σκου-

πίδια, σε γενικές γραμμές το μονοπάτι ήταν σχετικά καθαρό.

Τα σκουπίδια ήταν κυρίως πλαστικά μπουκάλια - κουτιά αλου-

μινίου νερού-αναψυκτικού-μπύρας, συκευασίες από κρουασάν-

σοκολάτες, ποτήρια από καφέ, χαρτομάντηλα σακούλες με

αποφάγια.

Στο μονοπάτι, μαζέψαμε συνολικά 5 σακούλες (προερχόμενες

πιθανότερα από τους επιβάτες του οδοντωτού) - ενώ στους

σταθμούς 12 σακούλες».

Το ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας, με την έναρξη της

νέας χρονιάς 2012, ανέπτυξε δραστη-

ριότητα ψυχαγωγική και μορφωτική,

οργανώνοντας ταξιδιωτικές εξορμή-

σεις και μορφωτικές επισκέψεις για τα

μέλη και τους φίλους του.

Χαρακτηριστική είναι η επίσκεψη στο

Μουσείο Μπενάκη (7/3), όπου παρα-

κολούθησαν το ντοκιμαντέρ της σκη-

νοθέτιδας Μαρίας Ηλιού «Σμύρνη η
καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης
πόλης 1900-1922» και την ομώνυμη

φωτογραφική έκθεση, ταξίδεψαν στις

χαμένες πατρίδες, όπως αυτές προ-

βάλλουν μέσα από το αδημοσίευτο

μέχρι τώρα οπτικό υλικό, φωτογρα-

φικό και κινηματογραφικό, της δημι-

ουργίας της Μαρίας Ηλιού. 

Επίσης σε πρόσφατη εκδρομή στα

Λουτρά Υπάτης και Μονή Αγάθωνος

(27/3) δεν παρέλειψαν να επισκε-

φθούν το Κακογιάννειο Αστεροσχο-

λείο Υπάτης, ένα μικρό πλανητάριο

της περιοχής, απ’ όπου ατένισαν το

σύμπαν και απόλαυσαν τη μαγεία του

ουρανού. 

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη εκδρομή.

Δραστηριότητες του ΚΑΠΗ Παλαιάς ΦώκαιαςΟ Goofy αναζητεί ...αγκαλιά

Ο Goofy είναι ένα υγιέστατο και αξιαγάπητο σκυλάκι που

ψάχνει για μία οικογένεια και είναι κρίμα να παραμένει

πλέον στο καταφύ-

γιο. 

Ο Γκούφυ βρέθηκε

κακοποιημένος όταν

ήταν τριών μηνών

κουτάβι και από τότε

βρίσκεται μαζί μας.

Είναι ένα πολύ χα-

ρούμενο, δραστήριο

και τρυφερό ημίαιμο

κόλεϊ, 3 ετών, που λα-

τρεύει τους ανθρώ-

πους και πραγματικά είναι ασυγκράτητος όταν μας

βλέπει: θέλει συνέχεια αγκαλιές!! 

Βρίσκεται στο καταφύγιο της Ελευσίνας.

Τηλ επικοιν.: Γαρυφαλια 6941594475 (ωρες 18:00-21:00)

Ροζινα 6942830897 (ωρες 18:00-21:00)

Ζωοφιλικός Σύλλογος Ελευσίνας & Εθελοντές

www.zse.gr

Ολοκληρώθηκε, από το δί-

κτυο MEΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ο κύ-

κλος παρουσιάσεων σε

σχολεία του Δήμου Παλλή-

νης η προγραμματισμένη εκ-

δήλωση με θέμα την

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ»

που διοργάνωσε η κοινωνική

υπηρεσία του Δήμου Παλλή-

νης σε συνεργασία με το Δια-

δημοτικό Δίκτυο Υγείας.

Περίπου 1200 μαθητές του

δήμου ενημερώθηκαν για θέ-

ματα προστασίας των υδάτι-

νων πόρων,  έλλειψης νερού,

τεχνικές εξοικονόμησης και

θέματα βιώσιμης διαχείρισης

του νερού.

Καθώς αποδεικνύεται ολοένα

και περισσότερο επιτακτική η

ανάγκη μύησης και ουσιαστι-

κής ευαισθητοποίησης του

παιδιού όσον αφορά στην

προστασία του φυσικού περι-

βάλλοντος, η επιτυχία του

συγκεκριμένου προγράμμα-

τος έγκειται στο γεγονός ότι

οι μαθητές συμμετέχοντας

στις προτεινόμενες δράσεις,

εμπλέκονται σε μια ενεργη-

τική διαδικασία μάθησης

ήπιων τεχνικών εξοικονόμη-

σης νερού μέσα από μικρές

αλλαγές στην καθημερινότη-

τας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η

δράση αυτή έρχεται να προ-

στεθεί σε μια σειρά δράσεων

που σχεδιάζει και υλοποιεί ο

Δήμος Παλλήνης, όπως το

πρόγραμμα Οικιακής Κομπο-

στοποίησης, ο καθαρισμός

δασικών εκτάσεων αλλά και η

συμμετοχή σε δεντροφυ-

τεύεις με στόχο την περιβαλ-

λοντική αφύπνιση και την

δημιουργία οικολογικής συ-

νείδησης.

Εξοικονόμηση νερού!
Μια βιωματική εκδήλωση στο Δήμο Παλλήνης

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
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Η λήξη του σχολικού έτους πλησιάζει

και σύντομα χιλιάδες απόφοιτοι θα

κληθούν ν΄ απαντήσουν στο ερώτημα,

«τι κάνω μετά το λύκειο;»

Το ερώτημα – πρόβλημα «εργασία»,

όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε, απα-

ξίωσε άδικα τις σπουδές και ιδιαίτερα

τις ανώτατες. Βεβαίως και το κόστος

των σπουδών σε κάποια πανεπιστη-

μιακή σχολή μακριά από τον τόπο δια-

μονής είναι απαγορευτικό. 

Καταθέτοντας από την μακροχρόνια

εμπειρία μου στην επαγγελματική εκ-

παίδευση και κατάρτιση και ως διευ-

θυντής του δημοσίου Ινστιτούτου

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, θα ήθελα

να προτρέψω όσους προβληματίζονται

για το επάγγελμα που θ΄ ακολουθή-

σουν, να σκεφθούν και τις επαγγελμα-

τικές προοπτικές που δίδονται σε

κάποιον κάτοχο «Διπλώματος Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης», που έχει δη-

λαδή περατώσει τον κύκλο σπουδών

του Ι.Ε.Κ. Και επειδή πολλοί ενδιαφέ-

ρονται να μάθουν τι είναι τα δημόσια

Ι.Ε.Κ., θα ήθελα με συντομία να σας

αναφέρω σχετικά. 

Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., υπάγονται στην Γε-

νική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου

Μάθησης και θρησκευμάτων. Παρέ-

χουν επαγγελματική κατάρτιση, κάθε

είδους, αρχική ή συμπληρωματική και

στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τους

σπουδαστές με τα αντίστοιχα προ-

σόντα, προσφέροντας σύγχρονες επι-

στημονικές – τεχνικές

επαγγελματικές και πρακτικές γνώ-

σεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή

και εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επα-

νένταξη, επαγγελματική κινητικότητα

στην αγορά εργασίας και την εν γένει

ανέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Στα δημόσια Ι.Ε.Κ. μπορούν να φοιτή-

σουν απόφοιτοι λυκείου, ΕΠΑ-Λ &

ΕΠΑΣ. Οι απόφοιτοι γυμνασίου μπο-

ρούν να φοιτήσουν μόνο σε ορισμένες

ειδικότητες. Οι ειδικότητες που προ-

βλέπονται και υπάρχει η δυνατότητα

να διεξαχθεί η κατάρτισή τους είναι

200 και κατανέμονται στους παρακάτω

τομείς: 

• Γεωτεχνικός 

• Δομικών έργων και συναφών κατα-

σκευών 

• Ένδυσης και υπόδησης 

• Ενέργειας – περιβάλλοντος 

• Επικοινωνίας και ΜΜΕ

• Εφαρμοσμένων τεχνών  

• Μηχανολογίας – ηλεκτρολογίας –

ηλεκτρονικών

• Πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών –

δικτύων

• Πολιτισμού – αθλητισμού

• Τουρισμού – μεταφορών

• Τροφίμων και ποτών

• Υγείας – αισθητικής – κοινωνικών

υπηρεσιών

• Χημικής βιομηχανίας

• Χρηματοπιστωτικών και διοικητικών

υπηρεσιών

Οι ειδικότητες που πραγματοποιούνται

σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιλέγονται

πάντοτε σε σχέση με την ζήτηση στην

τοπική αλλά και την ευρύτερη αγορά

εργασίας.

Η κατάρτιση (τα μαθήματα) είναι απο-

γευματινή, με υποχρεωτική φοίτηση

και διαρκεί ανάλογα με την ειδικότητα

από δύο μέχρι τέσσερα εξάμηνα, που

χωρίζονται σε φθινοπωρινό ή χειμε-

ρινό (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) και

εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος).

Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή

των υποψηφίων σπουδαστών υποβάλ-

λονται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. κάθε Σε-

πτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και

κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που

ανακοινώνονται έγκαιρα κάθε φορά. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται

στον σπουδαστή του δημοσίου Ι.Ε.Κ.

είναι πολλά, διότι: 

• Σπουδάζει κοντά στον τόπο διαμονής

του.

• Έχει πολλές δυνατότητες επιλογής

αντικειμένου κατάρτισης, ώστε να

κάνει το χόμπι του επάγγελμα.

• Πραγματοποιεί σπουδές πραγματικά

υψηλού επιπέδου με εκπαιδευτές κα-

τόχους μεταπτυχιακών - διδακτορικών

διπλωμάτων και σημαντική εμπειρία,

σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

• Τα δίδακτρα είναι χαμηλότερα σε

σχέση με άλλα Ινστιτούτα και του επι-

στρέφονται μέσω του προγράμματος

επιδότησης «Voucher».

• Ήδη ως απόφοιτος του δημοσίου

Ι.Ε.Κ. συνδέεται με την αγορά εργα-

σίας και την απασχόληση μέσω του

επιδοτούμενου προγράμματος πρακτι-

κής άσκησης.

• Αποκτά δίπλωμα που είναι αυτόματα

αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρ-

τισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προ-

σόν διορισμού στο δημόσιο τομέα

σύμφωνα με το Π.Δ. 50, (ΦΕΚ 39/05-

03-2001, τ. Α΄) και μοριοδοτείται σε

διαγωνισμούς μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμ-

φωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3051/2002,

(ΦΕΚ 220/20-09-2002, τ. Α΄). 

• Εξασφαλίζει άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

Ακόμα, ο θεσμός των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.,

έρχεται να προτείνει λύση και στο

πρόβλημα εργασίας των πτυχιούχων

ανωτάτων σχολών, οι οποίοι  έχουν τη

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις

σπουδές τους, το πτυχίο τους, σαν

βάση όπου επάνω να οικοδομήσουν

ένα επάγγελμα που να τους ταιριάζει.

Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. παρακολουθούν τις

εξελίξεις και προσφέρουν στους

νέους αλλά και σε όλους τους ενδια-

φερόμενους σύγχρονα και καινοτόμα

προγράμματα κατάρτισης και δίνουν

όχι μόνο «διπλώματα γνώσης» αλλά

«διπλώματα δουλειάς».

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα «τι

κάνω μετά το λύκειο;» είναι: «σπου-

δάζω στη πόλη μου σ΄ ένα δημόσιο

Ι.Ε.Κ. και κάνω το χόμπι μου επάγ-

γελμα!». 

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευ-

κρίνιση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου

Παπαβασιλείου 36, Μαρκόπουλο 19003.

Τηλ: 22990-40670, 22990-40671

FAX: 22990-40672 

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας κατά

την περίοδο μαθημάτων:  13:00-21:00

E-MAIL: d_iek_markop@freemail.gr

Ιστοσελίδα: http://iek-markop.att.sch.gr

Γενικά για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., βλ: 

http://www.oeek.gr                  

http://cert.gsae.edu.gr/iek

Δρ. Γεώργιος Μ. Στυλιαράς

Διευθυντής Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 04/05/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 9496

Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια Τ.Κ. 19010

Τηλ.: 2299320300, fax: 2299048289

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2012, με ενδεικτικό

προϋπολογισμό 321.138,21€ χωρίς ΦΠΑ (395.000,00€ με ΦΠΑ 23%) για

κάθε εξάμηνο. Το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι με επί μέρους

ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής όπως

αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή

τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν.2286/95, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ. 60/07, του Ν.3463/06 «Δη-

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμη-

θειών Δημοσίου) του Ν.3852/10 «Νέα ΑΡχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς

και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 όπου η Οικονομική Επι-

τροπή έχει προβεί σε ψήφιση πίστωσης με την υπ.αρ. 106/12 απόφαση της

στους Κ.Α. 10-6641.001, 25-6641.001, 20-6641.001, 10-6643.001 για το

έτος 2012 και προκειμένου να συνεχιστεί κατά το έτος 2012 θα γίνει νέα

ανάληψη υποχρέωσης στους αντίστοιχους κωδικούς κατά το οικονομικό

έτος 2012.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τον

τρόπο που αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα από ώρα

11:00π.μ. έως ώρα 11:30π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γρα-

φεία του Δήμου /σρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών &

Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην

οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι-

νοτήτων, με ημερομηνία αποστολής 04/05/2012 έγινε στις 08/05/2012.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής

προϋπολογισθείσης από την δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις

ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρο ποσοστό μει-

ώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμς ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθη-

νών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320300 – κα Βαρελά Μαρία. 

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ι. Φιλίππου

ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

«Τι κάνω μετά το λύκειο;»
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Με καθυστέρηση δύο περίπου ετών ανακοινώ-

θηκε από την Περιφέρεια Αττικής η έγκριση του

έργου της «Αναπαλαίωσης κτιρίου πολιτιστικής

κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας», με τροποποίηση

της προγραμματικής συμβασης Μεταξύ Περιφέ-

ρειας και Δήμου με την κατά 100% χρηματοδό-

τηση του έργου από την Περιφέρεια αντί 50%

που είχε αρχικά οριστεί, συνολικού προϋπολογι-

σμού 1.473.966 €.

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι

Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία,

κάτι που πολλοί δήμαρχοι δεν θέλουν να θυ-

μούνται, σημειώνουμε ότι η προηγούμενη Δημο-

τική Αρχή είχε δουλέψει πολύ και  πάνω σ’ αυτό

το έργο.

Εξ’ ου και η αγανάκτηση της “Αναγέννησης” για

την ανακοίνωση του Δημάρχου, τονίζει ότι με

δικές του ενέργειες ευοδώθηκε.

Η “Αναγέννηση” καυτηριάζει την τακτική του δη-

μάρχου σε ανακοίνωση που μας έστειλε  καθώς

σημειώνει και το ιστορικό των ενεργειών. Γρά-

φουν μεταξύ άλλων:

«Δυσαρέσκεια και αγανάκτηση όμως μας δημι-

ούργησε Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ανακοί-

νωση του Δημάρχου αφού, αφενός μεν επιχειρεί

απροκάλυπτα να ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΙ το έργο υπερτο-

νίζοντας τις ενέργειές του, αφετέρου δε γιατί

αποκαλύπτει ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ τα αισθήματα ΕΜΠΑ-

ΘΕΙΑΣ που τρέφει προς την παράταξή μας αφού

αποφεύγει να κάνει την παραμικρή αναφορά για

την συνεισφορά της στο έργο!

Το ιστορικό των ενεργειών που καταγράφονται

στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

(συνημμένο απόσπασμα της απόφασης από ΔΙ-

ΑΥΓΕΙΑ/05-04-2012/ΑΔΑ:Β4ΩΛ7Λ7-ΗΣΓ) αποδει-

κνύουν την επιχειρούμενη ΑΠΟΚΡΥΨΗ της

αλήθειας από τον Δήμαρχο. Επιγραμματικά ανα-

φέρουμε ότι:

- η Δημοτική Αρχή της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» μέχρι

τις 31/12/2010 είχε:

― προβεί στην αγορά του οικοπέδου 730 τ.μ. το

έτος 2007 

― ολοκληρωμένες και εγκεκριμμένες όλες τις

αρχιτεκτονικές μελέτες αναπαλαίωσης του κτη-

ρίου (απόφαση του ΔΣ Κορωπίου160/2010).  

― εξασφαλίσει την έκδοση της πολεοδομικής

άδειας (αρ. αδείας 993/10-08-2009). 

― εξασφαλίσει την υπογραφή της Προγραμματι-

κής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Νομαρ-

χίας για την χρηματοδότηση του έργου κατά 50%

από τον Δήμο Κορωπίου και 50% από την Νο-

μαρχία. (16/06/2010)

― η Νομαρχία Αν. Αττικής είχε μέχρι τις 31/12/2010:

1. εντάξει το έργο στον προϋπολογισμό της

(5/07/2010)

2. δημοπρατήσει το έργο (20/08/2010)

3. αναδείξει τον ανάδοχο (15/10/2010)

Κατόπιν των ανωτέρω σεβόμενοι τη νοημοσύνη

των συμπολιτών μας παραπέμπουμε τον Δή-

μαρχο στην κρίση τους.».

Κορωπί 2/5/2012

Η Συντονιστική Επιτροπή

Σχέδιο πόλης Αγίας Μαρίνας
Γνωρίζουμε όλοι ότι για να ενταχθεί μία περιοχή

στο σχέδιο πόλης χρειάζεται 10 με 15 χρόνια! 

Πάνω στο ίδιο πνεύμα μιλάει η “Αναγέννηση” και

για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της Αγίας Μα-

ρίνας, η πρώτη ανάρτηση του οποίου  οποία έγινε

το 2003.

«Ο κ. Δήμαρχος ΔΥΣΤΥΧΩΣ, αντί να αναγνωρί-
σει και να μνημονεύσει ως μια ελάχιστη αντα-
μοιβή των μακροχρόνιων προσπαθειών της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής της «Αναγέννη-
σης», με την ανακοίνωσή του, την κατηγορεί εμ-
μέσως για δήθεν παραπληροφόρηση των
πολιτών αναδεικνύοντας, έτσι για άλλη μια φορά,
τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου αγνώμονα και εμ-
παθή», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η “Ανα-

γέννηση”.

Δόθηκε 

το τελικό

χτύπημα 

στα 3Β...

γράφει ο 

Σωτήρης Ελευθερίου

τ. δημοτικός σύμβουλος 

Βουλιαγμένης

Τελικά, χάθηκε η ευκαι-

ρία για την πλειοψη-

φούσα παράταξη στα

3Β να ξεπεράσει τα

προβλήματα συνοχής

που είχε.

Χωρίς μέλλον πια, το

τελικό κτύπημα δόθηκε

από τον ίδιο τον νέο

Δήμαρχο με αφορμή

την αντικατάσταση

όσων δεν τον ψήφισαν.

Είχα τη λαθεμένη πε-

ποίθηση ότι δεν θα

έκανε το λάθος να αντι-

καταστήσει όσους είχαν

αντίθετη άποψη.

Πίστευα με την εμπειρία

που είχε, ότι δεν θα

έκανε αυτή την κίνηση,

για τον απλούστατο

λόγο να μη διαλυθεί η

ίδια του η παράταξη.

Εκανε όμως αυτό που ο

μεγαλύτερός του αντί-

παλος δεν θα μπορούσε

να πετύχει, όχι μόνο

γιατί τώρα έχασε την

πλειοψηφία στο Δημο-

τικό Συμβούλιο, αλλά

για ένα πρόσθετο λόγο·

οι αποπεμφθέντες

είχαν αρχίσει να παρά-

γουν έργο.

Αυτό που λυπεί όλους

μας είναι ότι η σύνθεση

απόψεων που πρέπει να

διέπει την Τοπική Αυτο-

διοίκηση χρειάζεται

πολύ δρόμο ακόμα.

«Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς» - Σχέδιο πόλης

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου. Η “Αναγέννηση” μιλάει για καπηλεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βούλα,  7-5-2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:  21362

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ :  ΑΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     

ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 - FAX : 2109657131 

EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 3/2012 με-

λέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή  για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ», προϋπολογισμού 210.000,00€  (συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06

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

ρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του

Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α  3/2012

και την με αρ. Πρωτ.  19679/25-4-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Πέμπτη 24 Μαΐου και ώρα 10.00, κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

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

σμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 10.500,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθημερινά

από  Δευτέρα 14/5/2012 έως Τετάρτη 23/5/2012 και ώρες      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Τον δεύτερο μήνα λειτουργίας του

διανύει το κοινωνικό δίκτυο "Χωρίς

Μεσάζοντες"  στον σύνδεσμο

www.xoris.gr με μια πλούσια γκάμα

προϊόντων από 250 παραγωγούς

και 300 προϊόντα που συνεχώς αυ-

ξάνονται

Σημειώνουν ότι: «Μέσα από την

κοινότητά μας, στοχεύουμε να δώ-

σουμε σε όλους τους παραγωγούς

την ευκαιρία να προωθήσουν τα

προϊόντα τους, άμεσα, ανέξοδα

και απ' ευθείας στον καταναλωτή,

που με την σειρά του θα λαμβάνει

προϊόντα Ελληνικά, αρίστης ποι-

ότητας, και πάντα σε τιμές πολύ

φθηνότερες από ότι στην αγορά,

ξέροντας πλέον ότι αγοράζει απ'

ευθείας από τον παραγωγό». 

Βασικοί στόχοι: 

* Να βοηθήσουν τους Έλληνες πα-

ραγωγούς να προωθήσουν τα αρί-

στης ποιότητας εγχώρια προϊόντα

τους, τα οποία τα τελευταία χρό-

νια, αντικαθίστανται με αγνώστου

προελεύσεως και ποιότητας προ-

ϊόντα εισαγωγής, σε κατά πολύ

υψηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα

τα Ελληνικά προϊόντα να μένουν

αδιάθετα και να σαπίζουν στα χω-

ράφια. 

* Να βοηθήσουν τον Έλληνα κατα-

ναλωτή, ιδιαίτερα στις μεγαλου-

πόλεις, να βρει προϊόντα αγνά,

προϊόντα που συνήθως ούτε καν

υπάρχουν στα σουπερ μάρκετ,

πάντα Ελληνικά και το βασικό-

τερο, σε τιμές χονδρικής. 

* Να γνωριστούμε μεταξύ μας, πα-

ραγωγοί και καταναλωτές, δημι-

ουργώντας έναν δεσμό φιλίας, και

μέσω αυτού οι αγορές να γίνονται

χωρίς άγχος, πάντα στην ώρα

τους και το βασικότερο, υγιεινά

και με ασφάλεια. 

Απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε

όλους τους βιοτέχνες να δημιουρ-

γήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό

κατάστημα μέσα στην κοινότητα

του www.xori.gr και να προσθέ-

σουν τα προϊόντα τους.

Ελπίζουν ο κόσμος να στηρίξει την

προσπάθεια, και να μπορέσουν

επιτέλους να φτιάξουν μια ανε-

ξάρτητη αγορά, μακριά από την αι-

σχροκέρδεια.

Το Χωρίς Μεσάζοντες, είναι μία

κοινότητα, που δημιουργήθηκε

από εμάς, για εμάς!

Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί

μας, μπορείτε να στείλετε email

στο info@xoris.gr

Ψωνίστε “χωρίς μεσάζοντες”

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

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

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ πλατεία Βάθης, Πουκεβίλ 3, επαγγελματικός

χώρος 500 τ.μ., ισογείου - 1ου - 2ου - 3ου - 4ου - 5ου - 6ου - 7ου,

κατασκευή '01, αποθήκη 60 τ.μ., ανοικτό πάρκιν 2 θέσεων, φυ-

σικό αέριο, δομημένη καλωδίωση, άριστη κατάσταση, πλησίον

σταθμού μετρό Μεταξουργείου, φυλάκιο εισόδου, σύστημα πυ-

ρόσβεσης, αντισεισμικό, διπλά τζάμια αλουμινίου θερμομονω-

τικά, ενοικιάζεται και τμηματικά, τιμή 400 €. 

Τηλ. 210 7220875,  ωρες 09.00-16.00

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ  «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Τηλ. & Fax: 210 8970533  - Κιν.: 6977 341792 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, βάσει του άρθρου 23 του Καταστατικού,

καλεί τα μέλη του σε Τακτική γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20

Μαΐου και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

3. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης για τη συμμετοχή του Συλλόγου στην

υπό ίδρυση Ομοσπονδία Συλλόγων Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας. 

4. Συμμετοχή των κατοίκων στην Εθελοντική Ομάδα.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, το Δ.Σ. απoφάσισε, όπως η συνδρομή

των μελών από 10 ευρώ να γίνει 5 ευρώ για 2 έτη.
Κίτσι, 7 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Δήμητρα Μυκονιάτη 

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ  και της ΣΩ-

ΤΗΡΙΑΣ το γένος ΓΕΩΡΓΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΚΟΥΚΟΥ

του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΣΤΕΛΑΣ, το γένος ΚΟΝΤΟΝΗ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

Υπεύθυνα 
εχέμυθα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι

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

0,30 από ιδιώτη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
παραδίδει  σε μαθητές δη-

μοτικού και γυμνασίου,  Φι-

λόλογος με 10ετή εμπειρία.

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια

Τηλ.: 2299320300, FAX: 2299048289 Καλύβια 04/05/2012                                                                   

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία Αριθ. Πρωτ. 9496

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙ-

ΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2013, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 321.138,21€

χωρίς ΦΠΑ (395.000,00€ με ΦΠΑ 23% ) για κάθε εξάμηνο. Το σύστημα υποβο-

λής προσφορών θα είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί

της μέσης λιανικής τιμής όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο

τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμ-

φωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95,

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοι-

νοτικός Κώδικας», του Π.Δ 118/2007 ( Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) του

Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου

έτους 2012 όπου η Οικονομική Επιτροπή έχει προβεί σε ψήφιση πίστωσης με

την υπ.αρ. 106/12 απόφασή της στους Κ.Α. 10-6641.001, 25-6641.001, 20-

6641.001, 10-6643.001 για το έτος 2012 και προκειμένου να συνεχιστεί κατά το

έτος 2013 θα γίνει νέα ανάληψη υποχρέωσης στους αντίστοιχους κωδικούς

κατά το οικονομικό έτος 2013.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο

που αναφέρεται στη διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα από ώρα

11:00π.μ. έως ώρα  11:30π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία

του Δήμου Σαρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα

καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους. 

Η δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των, με ημερομηνία αποστολής 04/05/2012 έγινε στις 08/05/2012.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορί-

ζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολο-

γισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ,

συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο

μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθηνών &

Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320300 – κα Βαρελά Μαρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ διαβάστε & 
www.ebdomi.com

Ανάκληση

επιδορπίων 

γιαουρτιού

Carrefour

O ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας

Ελέγχου Τροφίμων)

ύστερα από αλλεπάλλη-

λους ελέγχους από τις 4/5

στις Περιφερειακές διευ-

θύνσεις της Κεντρικής Μα-

κεδονίας και Θεσσαλίας,

προχώρησε σε ανάκληση

επιδορπιων γιαουρτιού της

carrefour, λόγω ανάπτυξης

ευρωτίασης (μούχλας) σε

100.000 και πλέον κομμά-

τια.
Συγκεκριμένα πρόκειται για

τα προϊόντα carrefour:

1) Επιδόρπιο γιαουρτιού με

μπισκότο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ

200 ΓΡ, (bar code: 520 4239

232088) ανεξαρτήτως

ημ/νίας λήξης

2) Επιδόρπιο γιαουρτιού με

ροδάκινο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ

200 ΓΡ, (bar code: 520 4239

232057) ανεξαρτήτως

ημ/νίας λήξης

3) Επιδόρπιο γιαουρτιού με

λεμόνι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200

ΓΡ, (bar code: 520 4239

232071) ανεξαρτήτως

ημ/νίας λήξης

4) Επιδόρπιο γιαουρτιού με

κεράσι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200

ΓΡ, (bar code: 520 4239

232064) ανεξαρτήτως

ημ/νίας λήξης

5) Επιδόρπιο γιαουρτιού με

φράουλα, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ

200 ΓΡ, (bar code: 520 4239

232040) ανεξαρτήτως

ημ/νίας λήξης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους κατα-

ναλωτές, που έχουν στην κα-

τοχή τους τα ανωτέρω

προϊόντα να μην τα κατανα-

λώσουν. Οι σχετικοί έλεγχοι

βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Άγγιξε τον άθλο της κατάκτησης

του τρίτου Κυπέλλου πρωταθλη-

τριών η γυναικεία ομάδα πόλο του

Ομίλου  του ΝΟΒ,  αλλά δεν τα κα-

τάφερε. Ηττήθηκε 8-7 στον τελικό

από την ιταλική Προ Ρέκκο και

πήρε την 2η θέση στο Final Four

Champions Cup στο Κίρισι.

Η Βουλιαγμένη σημείωσε μόλις

τρια γκολ στις δέκα ευκαιρίες που

της δόθηκαν. Αντίθετα ήταν σχε-

δόν άριστη στην άμυνα δυσκο-

λεύοντας ιδιαίτερα τις Ιταλίδες.

Το 4-2 υπέρ του ΝΟΒ στο πρώτο

οκτάλεπτο εξανεμίστηκε με το

σερί 3-0 που πέτυχαν οι Ιταλίδες

στο 2ο για να έρθει η Ντράβουτς

στο ξεκίνημα του 3ου να φτάσει το

δείκτη στο 4-6.

Η Βουλιαγμένη μπήκε στο παιχνίδι

με την Κική Λιόση που έκανε το 5-

6, αλλά και πάλι η Ντράβουτς με

ένα γκολ μόλις 1΄΄πριν λήξει το

οκτάλεπτο πέτυχε το σημαντικό-

τερο τέρμα της ομάδας της όπως

αποδείχθηκε.

Η Τσουκαλά μείωσε σε 6-7 στο 4ο

οκτάλεπτο αλλά η Κιστελέκι ανέ-

βασε και πάλι τη διαφορά σημει-

ώνοντας στην κόντρα το 6-8. Τα

κόριτσια του Κώστα Δήμου πάλε-

ψαν  είχαν όμως αντίπαλο την ατυ-

χία "σπάζοντας"τα δοκάρια  κι έτσι

το γκολ της Αλεξάνδρας Ασημάκη

7΄΄πριν το τέλος δεν ήταν αρκετό

για να ανατρέψει την κατάσταση.

Τα οκτάλεπτα: 4-2,0-3,1-2,2-1

ΝΟΒ: Κούβδου, Τσουκαλά 2, Μελι-

δώνη, Ξενάκη, Λιόση 1, Καλογερά-

κου,Ασημάκη 3, Ρουμπέση 1,

Γερόλυμου, Χυδηριώτη, Κουτέλη,

Λαρά, Λάβι

Προ Ρέκκο: Γκίλι, Αμπάτε, Κότι 1, Κι-

στελέκι 1, Κουειρόλο, Κορντάρο,

Μάγκι, Μπεγκιν, Ντε Μπενίνιο, Ραμ-

πάλντι, Μπιανκόνι 1, Φρασινέτι 3,

Ντράβουτς 2.

Κική Λιόση
«Η ομάδα δεν είναι αποτυχημένη επειδή
δεν φτάσαμε στην κατάκτηση του τίτ-
λου. Παλέψαμε να το γυρίσουμε αλλά
δεν μας βγήκαν οι επιθέσεις στον παίκτη
παραπάνω. Και εδώ στο Κίρισι η Βου-
λιαγμένη απέδειξε ότι ανήκει στις κορυ-
φαίες ομάδες της Ευρώπης.
Συνεχίζουμε για το πρωτάθλημα και του
χρόνου πάλι εδώ θα μαστε»

Αντιγόνη Ρουμπέση
«Το τρίτο οκτάλεπτο αποδείχθηκε καθο-
ριστικό. Το τέρμα που δεχθήκαμε απο
την Ντράβουτς ήταν καταδικαστικό. Εκεί
μας κόπηκαν τα πόδια. Στη συνέχεια εί-
χαμε χρόνο να το γυρίσουμε αλλά το
κακό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω
μας χάλασε τα σχέδια. Θέλαμε να κερ-
δίσουμε το τρόπαιο αλλά το ότι δεν τα
καταφέραμε δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε
κιόλας. Δεν είναι εύκολο να φτάνεις σε
ένα ευρωπαϊκό τελικό. Είναι η πρώτη
φορά που φτάνουμε σε τελικό και δεν
κερδίζουμε μετά από δυο συνεχόμενες
κατακτήσεις κι αυτό λέει πολλά».

Το 4ο Πανελλαδικό πρωτά-

θλημα που πραγματοποι-

ήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης

συγκέντρωσε μεγάλη συμ-

μετοχή αθλητών από όλη

την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους ομίλους και

ο Ομιλος Αντισφαίρισης

Βουλιαγμένις (ΟΑΒ)  με

τους αθλητές του, που έφε-

ραν πρωτιές και καλές επι-

δόσεις σε πολλές

κατηγορίες.

Την 1η θέση στα αγόρια 18

κατέλαβε ο Γιάννης Στερ-

γίου, τη 2η θέση κορίτσια

16, η Μαρία Μπότσα και την

1η επίσης θέση στα κορί-

τσια 14, η Εύη Μπότσα.

Σε όλες τις κατηγορίες οι

αθλητές του ΟΑΒ βρέθηκαν

σε ψηλές θέσεις.

Στα αγόρια και κορίτσια 12

στην 8αδα ο Αιτορ Ζέρδιλας

και η Αγγελική Δερμιτζάκη

και  στην 16αδα ο Βαγγέλης

Φραγκίστας με την Δήμητρα

Κιζιράκου.

Στα αγορια και κοριτσια 14,

στην 8αδα η Ρεγγίνα Σωτη-

ροπούλου και στην 16αδα ο

Μιχαήλ Πηλιούνης και ο

Γιόβαν Λαμπρόπουλος.

Οι προσπάθειες των αθλη-

τών συνεχίζονται με τους

προπονητές τους Γιάννη

Καμπάκογλου και Ολγα Βα-

σιλειάδη.

Στις 2 Μαïου πραγματοποιήθηκε ο 1ος

Ποδηλατικός - Αρχαιολογικός Γύρος

“Επισκήνια 2012” στις Αχαρνές. Μια

ποδηλατοβόλτα με σκοπό την ξενά-

γηση στα αρχαία μνημεία της πόλης

των... Αχαρνών με τερματισμό στο Αρ-

χαίο Θέατρο Αχαρνών (οδός Αρχαίου

Θεάτρου 21 πρώην οδός Σαλαμίνος).

Η διαδρομή περιελάμβανε τις Αχαρνι-

κές Πύλες (Πλ. Κοτζιά) και μέσω της

3ης Σεπτεμβρίου στην οδό Αχαρνών

και...

Στάσεις έκαναν στο Θολωτό Τάφο

Αχαρνών, σον Κόκκινο Μύλο, στον

Τύμβο Σοφοκλή, Βαρυμπόμπη και τερ-

ματισμό στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πα-

ρουσίαση της παράστασης "Αντιγόνη"

του Σοφοκλή από την Θεατρική Ομάδα

Καλλιτεχνικού Καφενείου Αχαρνών

(ΘΟΚΚΑ), στο αρχαίο θέατρο που λει-

τούργησε ξανά μετά από 2500 χρόνια!

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης:

Acharnai Ride, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ, Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡ-

ΝΩΝ, Π.Ε.Π.Α., ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ των

ΑΧΑΡΝΩΝ

Τελούσε υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΒ,  στη δεύτερη

θέση στον τελικό από την ιταλική Προ Ρέκκο 8-7 

1ος αρχαιολογικός ποδηλατικός γύρος
Επισκέψεις στα αρχαία των Αχαρνών

Με πρωτιές επέστρεψε ο

ΟΑΒ από την Κρήτη

Ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. κατέκτησε ο αθλη-

τής στίβου Λουκάς Πρωτονοτάριος στο open της

Κροατίας που έγινε στο Ζάγκρεμπ (3-6Μαΐου)

καθώς και την 5η θέση στα 100μ., σε μια μεγάλη

διοργάνωση εν όψει των παραολυμπιακών αγώ-

νων του Λονδίνου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 38 χώρες. Η Ελ-

λάδα έλαβε μέρος με 22 αθλητές και κατέκτησε

4 χρυσά, 4 αργυρά και 1 χάλκινο.

Ο Λουκάς Πρωτονοτάριος υποστηρίζεται από το

Δήμο Μαραθώνα και πολλά καταστήματα της πε-

ριοχής.

Να θυμίσουμε ότι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γί-

νονται στο Λονδίνο (29 Αυγούστου - 9 Σεπτεμ-

βρίου) και η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιχορηγεί με 1

εκατομμύριο ευρώ την Ελληνική Παραολυμπιακή

Επιτροπή για την προετοιμασία των αθλητών

της.

Ασημένιο κατέκτησε ο Λουκάς
Πρωτονοτάριος στο τρέξιμο

Τον Ολυμπιακό ανέδειξε  η

κλήρωση αντίπαλο της αν-

δρικής ομάδας του ΟΑ.

Βουλιαγμένης στον ημιτε-

λικό του Final Four του Κυ-

πέλλου Ελλάδας που θα

γίνει στο Αργοστόλι της Κε-

φαλλονιάς στις 18 και 19

Μαΐου. Το άλλο ζευγάρι

είναι Χίος-Παναθηναϊκός.

Μετά την κλήρωση ο προπονητής

της ομάδας Τεο Λοράντος έκανε

την ακόλουθη δήλωση:

«Το Κύπελλο είναι ένας διαφορετι-

κός θεσμός. Θα έχει προηγηθεί η

ημιτελική φάση των πλει οφ του

πρωταθλήματος όπου θα αντιμετω-

πίσουμε τον Παναθηναϊκό και στη

συνέχεια θα ακολουθήσει η διοργά-

νωση του Κυπέλλου. Αυτή τη στιγμή

επικεντρωνόμαστε στα παιχνίδια με

τον Παναθηναϊκό και μόλις τελει-

ώσει αυτή η  σειρά θα ρίξουμε το

βάρος στο Final Four. Η Βουλιαγ-

μένη θα πάει στο Αργοστόλι για να

κερδίσει το Κύπελλο»

Το πρόγραμμα το Final Four

Παρασκευή 18/5: Χίος-Παναθη-

ναϊκός (18:30) Ολυμπιακός-

Βουλιαγμένη (20:00)

Τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει η Βουλιαγμένη
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Οργανώνονται και φέτος τα “Αναφλύ-

στια” 2012 στην Ανάβυσσο, μία εκδή-

λωση μαζικού αθλητισμού που

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Περιλαμβάνει Ποδηλατικό γύρο 5 και

10 χιλομέτρων και αγώνα δρόμου

1500, 5000 και 10.000 μ.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή

20/5 και το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Κυριακή 20 Μαΐου ώρα 10:00 π. μ.

Κεντρική Παραλία Αναβύσσου (δεύ-

τερο πέτρινο) Ποδηλατικός γύρος

5.000 μ. – 10.000 μ.

• Κυριακή 27 Μαΐου ώρα 10:00 π. μ.

Κεντρική Παραλία Αναβύσσου (δεύ-

τερο πέτρινο) Αγώνας Δρόμου 1.500

μ. – 5.000 μ. – 10.000 μ.

Όροι συμμετοχής

• Στον αγώνα Δρόμου και στον Ποδη-

λατικό γύρο δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 12

έτος της ηλικίας τους.

(Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν

και μικρότερες ηλικίες εφ όσον όμως

συνοδεύονται από κηδεμόνα και ακο-

λουθήσουν στο τέλος της διαδρομής

και μόνο στα 1.500 μ δρόμου και 5.000

μ. ποδηλασίας)

• Για την συμμέτοχη πρέπει να συμ-

πληρωθεί η αίτηση.

Στο Δήμο Σαρωνικού  (κα Μαριάννα

Μαντζουράτου- κα Ναντια Χατζηκυ-

ριάκου τηλ. 22910 41220-22 εσωτ.

113), Με Fax  στο 22910 41219 (κα

Μαριάννα Μαντζουράτου)

Και  με e-mail: στη διεύθυνση anaflus-

tia@gmail.com

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Αι-

τήσεων

Για την Ποδηλασία η Πέμπτη 17/5 

Για τον αγώνα δρόμου η Πέμπτη 24/5

Η ομάδα Υδρόβιος Σαρωνι-

κού διοργανώνει σε συνερ-

γασία με το Diving Store

καθαρισμό των  βυθών την

Τετάρτη 16 Μαΐου στις

18.00 (17.00 για τους

δύτες) στο Λιμάνι της Πα-

λαιάς Φώκαιας (σημείο συ-

νάντησης στο φάρο του

λιμενοβραχίονα)

Καλούν εθελοντές δύτες, για

να βοηθήσουν στη συλλογή

των απορριμμάτων, όπως επί-

σης και κολυμβητές αλλά και

ανθρώπους στην ακτή, που θα

βοηθήσουν να βγουν οι σα-

κούλες με τα σκουπίδια από τη

θάλασσα, δηλαδή ανθρώπους

με διάθεση και επιθυμία να

βλέπουν τους βυθούς καθα-

ρούς.

Στα πλαίσια αυτών των δρά-

σεων, το Diving Store παρέ-

χει στους δύτες τις φιάλες,

αλλά και τον εξοπλισμό κα-

τάδυσης σε όποιο δύτη τον

χρειάζεται (είναι απαραί-

τητη η επικοινωνία με το κα-

ταδυτικό για την κράτηση

του εξοπλισμού).

Οι δημοτικές κοινότητες της

Αναβύσσου και της Παλαιάς

Φώκαιας θα μεριμνήσουν προ-

κειμένου να απομακρυνθούν

από την παραλία οι σακούλες

με τα απορρίμματα,  που θα μα-

ζέψουν από το βυθό.

Πληροφορίες στο: 6947-

186410,  6946-268384
Οι φορείς:

ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Λ.Καλυβίων 165, Λαγονήσι,

www.saronikosnet.gr, 6946-

268384.

DIVING STORE

Αγ. Δημητρίου 71, 37χλμ Παρα-

λιακής, Αγ. Μαρίνα, Κορωπί

ΤΗΛ: +30 22910 79686

Φιλανθρωπικός αγωνας Μπασκετ

«Τρίποντα Ζωής»

Μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα του Ελληνικού Μπά-

σκετ θα παρευρεθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μπάσκετ

του 1ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα, τη Δευτέρα 14

Μαΐου στις 19:00, στα πλαίσια φιλανθρωπικού αγώνα που

διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτήριων

Κωστέα-Γείτονα (CGS Alumni) σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος, υπό την

αιγίδα του Δήμου Παλλήνης.

Οι ομάδες των δύο Συλλόγων θα αναμετρηθούν με σκοπό

την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS και του Συλλό-

γου Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα "Το Μέλλον", προ-

σφέροντας θέαμα, συγκίνηση και πολλά καλάθια! Χρέη

προπονητή της ομάδας αποφοίτων των ΕΚΓ ανέλαβε ο

Μανώλης Ζαχαράκης.

Τον αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν

και να στηρίξουν έμπρακτα όλοι οι φίλοι του αθλητισμού

με το συμβολικό αντίτιμο των 5 ευρώ.  
Βετεράνοι Καλαθοσφαιριστές Ελλάδας vs. Σύλλογος Αποφοίτων

Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (CGS Alumni) Νίκος Μπουν-

τούρης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Ευθύμης Ρεντζιάς, Μπάνε Πρέ-

λεβιτς, Νάσος Γαλακτερός, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Γιώργος

Σιγάλας, Δημήτρης Δημακόπουλος, Νίκος Τόλλιας, Γιώργος Λη-

μνιάτης, Γιώργος Μπαλογιάννης, Χρήστος Τσέκος, Άγγελος Κο-

ρωνιός, Δημήτρης Καζιάνης, Γιώργος Χρυσανθόπουλος, Γιώργος

Μποσγανάς, Ευθύμης Μπακατσιάς, είναι μερικά από τα ονό-

ματα...

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Ἀποφοίτων Λυκείου καί Μαθητῶν - Μαθητριῶν

Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου

Προκηρύσσονται Ἀγῶνες Στίβου, γιά τά Μέλη τῶν Κατηχητικῶν

Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν Αὐτῆς.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή 10 Ἰουνίου 

2. ΤΟΠΟΣ: 6ον Δημοτικόν Γυμναστήριον Γλυφάδας (Ζέρβα καί

Τατάκη )

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Ἀπόφοιτοι Λυκείου ( Ἄνδρες-Γυναῖκες) καί Μα-

θητές καί Μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς σέ δύο

μόνο ἀτομικά ἀγωνίσματα καί ἕνα  ὀμαδικό.

9. Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς θά κατατεθοῦν στή Γραμματεία 45

λεπτά πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων.

Πληροφορίες: Τηλ. 210-9658849 fax: 210-9657210 www.imgly-

fadas.gr E-mail: imgl@otenet.gr

Η Αθλητική Άνοιξη 2012, πραγμα-

τοποιείται μεταξύ 11 Μαΐου και 10

Ιουνίου στα Αθλητικά Κέντρα του

Δήμου Παλλήνης. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από

μια σειρά Δημοτικών και Διαδημο-

τικών αγώνων με την συμμετοχή

μαθητών Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων

Δημοτικού και Α’ τάξης Γυμνασίου

του Δήμου καθώς και των Αθλητι-

κών τμημάτων του Δήμου. 

Παράλληλα θα πραγματοποιούν-

ται οι τελικές εκδηλώσεις και οι

βραβεύσεις των Αθλητικών προ-

γραμμάτων του Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ (11-12-13/05)

(ΠΑΡ.16:00-22:00/ΣΑΒ.09:00-15:00

& 17:00-21:00/ΚΥΡ.09:00-14:00 &

18:00-21:00)1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΡΑΚΑ – ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALL DAY ΜΠΑΣΚΕΤ 3 ON 3 (12-

13/05 ΩΡΑ 09:00-14:00) 1ο ΑΘΛΗ-

ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ALL DAY ΒΟΛΕΙ 3 VS 3 (20/05 ΩΡΑ

09:00-14:00) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ-

ΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

(26 -27/05 ΩΡΑ 09:30-12:30) στο

ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΔΕΔΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ -

ΣΤΙΒΟΣ

ALL DAY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 26/05 ΠΡΟ-

ΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΑ ΓΕ-

ΡΑΚΑ -ΠΑΛΛΗΝΗΣ -ΑΝΘΟΥΣΑΣ

27/05 ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟ

ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TAE KWON

DO (27/05, ΩΡΑ 20:30) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥ-

ΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΝΤΖΑΣ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜ-

ΒΗΣΗΣ (2/06 ΩΡΑ 09:00-13:00) 2ο

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΡ-

ΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ (10/06) (ΩΡΑ

19:00-21:00) 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 2012 ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ένα πρωτότυπο «Αθλητικό

Πανηγύρι» διοργανώνει το

αθλητικό τμήμα του ΝΠΔΔ

Σφηττός Δήμου Κρωπίας σε

συνεργασία με τοπικούς αθλη-

τικούς συλλόγους και σχολές

χορού, την Κυριακή 13 Μαΐου

στην κεντρική Λεωφόρο Βασ.

Κωνσταντίνου (θα αποκλει-

στεί η λεωφόρος από το ύψος

της οδού Όθωνος Παπαδημη-

τρίου έως την οδό Δημητρίου

Παπαδημητρίου) με έναρξη

στις 5 το απόγευμα. 

Οι αθλητικοί σύλλογοι θα πα-

ρουσιάσουν προγράμματα των

αθλητικών τους δράσεών  σε

ειδικά διαμορφωμένους χώ-

ρους επί της κεντρικής λεωφό-

ρου και θα αποκλειστεί η

κυκλοφορια τις ώρες αυτές επί

της Βασ. Κων/νου καθώς θα

τροποποιηθούν και τα δρομο-

λόγια των συγκοινωνιών.

Συμμετέχουν: Ναυταθλητικός

Όμιλος Κέκρoψ (ΝΑΟ Κέκρoψ),

αθλητικός σύλλογος Τae Kwon Do

Κρωπίας,  Γυμναστικός Σύλλογος

Κορωπίου (τμήματα Καλαθοσφαίρι-

σης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρι-

σης, Ελληνορωμαϊκής Πάλης,

Στίβου ), Αθλητικός Όμιλος Κορω-

πίου -ποδόσφαιρο(Α.Ο.Κ), Όμιλος

Αντισφαίρισης Κορωπίου (Koρωπί,

Tennis Club), Σκακιστικός Αθλητι-

κός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ)

και Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλο-

γος Κορωπίου «Ελληνικός Πυρ-

σός».

Στη  συνέχεια στις 8 το βράδυ,

το Αθλητικό πανηγύρι μεταφέ-

ρεται στο Γυμναστήριο του 1ου

Γυμνασίου Κορωπίου όπου

ιδιωτικές σχολές χορού θα πα-

ρουσιάσουν προγράμματα

χορού. Συμμετέχουν οι σχολές

Gene Kelly, Χορόραμα και Χρ.

Τσεβά.  

Για την διεξαγωγή του «Αθλη-

τικού Πανηγυριού» θα απαγο-

ρευτεί η κίνηση όλων των

οχημάτων ΙΧ και των λεωφο-

ρειακών γραμμών120, 330 και

ΚΤΕΛ Αττικής στην κεντρική

Λεωφόρο Βασιλέως Κων-

σταντίνου από το ύψος των

οδών,  Όθωνος Παπαδημη-

τρίου/Ιωάννη Γκιόκα έως Δημ.

Παπανικολάου (ώρες 15:00-

21:00).

Τα δρομολόγια των λεωφορει-

ακών γραμμών 308, 309 θα

εκτελούνται κανονικά ενώ θα

τροποποιηθούν οι γραμμές,

120 (Γλυφάδα - Βάρη - Προ-

αστιακός Κορωπίου), 330 (Κο-

ρωπί - Αγία Μαρίνα) και ΚΤΕΛ

Αττικής οδικός άξονας νότιας

Αττικής). 

Περισσότερα στο  www.ko-

ropi.gr , στο www.oasa.gr και στο

www.ktel.gr

«Αθλητικό Πανηγύρι»  στο Κορωπί Ελάτε να καθαρίσουμε τους βυθούς μας!

ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2012 στην Ανάβυσσο

Στην τελική  φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος   Παγκορα-

σίδων  περάσανε δυο αθλήτριες του ΑΡΗ  2006. Η Φίσερ Έλλη,

πέρασε κατ’ ευθείαν  στην τελική φάση επειδή είναι το Νο 1 στην

Πανελλήνια κατάταξη ενώ η Φοίβη Πεχλιβανίδη (Νο  15 στην

Ελλάδα) πέρασε ύστερα από συνεχείς  νικηφόρους αγώνες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δυο αυτές  αθλήτριες είναι το πρώτο

φαβορί και στο ομαδικό Παγκορασίδων, που πρόκειται να διε-

ξαχθεί μαζί με τα ατομικά στις 3 Ιουνίου.

Αν καταφέρουν να κερδίσουν το ομαδικό πρωτάθλημα θα είναι η

τρίτη φορά που το κατακτούν στα 4 τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, με την κατάκτηση της τρίτης θέσης τόσο στο Πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων, όσο και στο κορασίδων, τρεις

αθλήτριες του Πινγκ-Πονγκ της Βούλας (Στραιτούρη Ελένη, Γκο-

βάτσου Δέσποινα και Χατζηαντωνίου Μαρία) απόκτησαν το

bonus που παρέχει ο αθλητικός νόμος για την μεθαυριανή είσοδό

τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Φίσερ Έλλη & Φοίβη Πεχλιβανίδη
το Νο 1 στην Πανελλήνια κατάταξη 

στο πινγκ-πονγκ
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Αγαπητή συνδημότισσα/Αγαπητέ συνδη-

μότη,

Τα προβλήματα, οι προοπτικές και το μέλ-

λον της πόλης μας, αφορούν όλους μας

αλλά και τον καθένα ξεχωριστά.

Καθημερινά βιώνουμε ανατροπές σε όσα

θεωρούσαμε δεδομένα, με αποτέλεσμα να

διαμορφώνονται διαρκώς νέες συνθήκες

και προκλήσεις στο δρόμο μας.

Με σταθερότητα στις αρχές και στις αξίες

μας, πιστεύουμε ότι μόνο μια ΔΥΝΑΤΗ και

ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ κοινωνία μπορεί να υπερβεί

αυτές τις προκλήσεις και να διαμορφώσει

ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά

μας.

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώσαμε ένα Σχέ-
διο Επιχειρησιακού Προγράμματος που αγ-

καλιάζει  όλους τους τομείς δράσης του

Δήμου μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε

κρίσιμους τομείς όπως η Κοινωνική Πολι-

τική, το Περιβάλλον, το Σχέδιο Πόλης, η

Αποχέτευση, τα Θέματα Παιδείας & Υγείας

καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημά-

των που δημιούργησε η παρατεταμένη  οι-

κονομική κρίση.

Αυτό το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος, τον οδηγό για τις δράσεις μας, κα-

ταθέτουμε στην κρίση σου και στην κριτική

σου, προσδοκώντας και με τις δικές σου

προτάσεις μέσα από ένα εποικοδομητικό

διάλογο, να το βελτιώσουμε, να το εμπλου-

τίσουμε και από κοινού να εκτιμήσουμε με

όραμα και ρεαλισμό τα επόμενα βήματα για

το κτίσιμο μιας πόλης για όλους τους πο-

λίτες.

Σε ΚΑΛΩ να συμβάλλεις σ΄ αυτή την συζή-

τηση, να καταθέσεις τις δικές σου απόψεις

και προτάσεις ,να συμμετέχεις και εσύ στην

διαμόρφωση των πολιτικών του Δήμου μας,

να σχεδιάσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το μέλλον της

πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος

ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβούλευση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού

Προγράμματος στην Παλλήνη
Ο Δήμαρχος Παλλήνης με επιστολή του απευθύνεται σε όλους τους Δημότες, να

συμμετέχουν στη διαβούλευση, που έχει προγραμματιστεί και για τις τρεις δη-

μοτικές ενότητες, για κάθε μία χωριστά, προκειμένου να ενημερωθούν για το

“Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος”,  που καλύπτει όλο το Δήμο και όλους

τους τομείς. 

Πάνω σ’ αυτό θα συζητήσουν, θα κρίνουν και θα προτείνουν οι δημότες, ώστε να

εμπλουτιστεί προκειμένου να γίνουν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του

Δήμου. Το παραθέτουμε:

Πρόγραμμα Διαβούλευσης:

• Δημοτική Ενότητα Παλλήνης:  Τετάρτη 23/5/2012, ώρα: 19:00,

Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λ. Μαραθώνος 117,

Παλλήνη)

• Δημοτική Ενότητα Γέρακα: Τετάρτη 30/5/2012 , ώρα 19:00, Πο-

λιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας)

• Δημοτική Ενότητα Ανθούσας: Τετάρτη 6/6/2012, ώρα: 19:00, στο

Κ.Α.Π.Η. Ανθούσας

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής με ερώ-

τησή του στο Ευρωκοινοβούλιο,   που αφο-

ρούσε την κεφαλαιακή ενίσχυση των

ελληνικών τραπεζών και

το πρόγραμμα ξεπουλή-

ματος της δημόσιας πε-

ριουσίας, ζητούσε να

δοθούν στη δημοσιό-

τητα, τόσο τα στοιχεία

της έρευνας που διενέρ-

γησε η εταιρεία Blac-

kRock για την

κατάσταση κάθε ελληνι-

κής τράπεζας, όσο και τον κατάλογο με τις

εκτιμώμενες τιμές, για κάθε ένα περιου-

σιακό στοιχείο του δημοσίου, που έχει, και

πρόκειται να, ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Δη-

λαδή, στο Ταμείο των Δανειστών, όπου με-

ταβιβάζονται δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά

και δημόσια ακίνητη περιουσία, αποκλει-

στικά σε όφελος των δανειστών.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος Οικονομι-

κών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ολι Ρέν, 

-πρώτον, αρνείται να δώσει στη δημοσιό-

τητα την έκθεση της BlackRock, τονίζον-

τας ότι «οι ζητούμενες πληροφορίες παρα-
μένουν εμπιστευτικές μέχρι τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων των τραπε-
ζών για ολόκληρο το έτος 2011», και,

-δεύτερον, επικαλείται λόγους «ευαισθη-
σίας» και «εμπιστευτικότητας» των πληρο-

φοριών για να μη δημοσιοποιήσει τις

εκτιμώμενες τιμές των περιουσιακών στοι-

χείων του ελληνικού δημοσίου, λέγοντας,

ότι «η εκτιμώμενη τιμή κάθε περιουσιακού
στοιχείου αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία
καθότι επηρεάζει την αγορά και, για τον
λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν μπορεί να απο-
καλύψει τις εκτιμώμενες τιμές που της δια-
βίβασαν το Υπουργείο Οικονομικών και/ή
το Ταμείο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοι-
χείων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΤΑΠ-
ΣΕΔ) σχετικά με τις εκτιμήσεις των τιμών».

Με αφορμή τις απαντήσεις του Επιτρόπου

Ρέν, ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη

δήλωση:

«Μετά από τις απαντήσεις του κ.Ρέν, διαπι-
στώνεται ότι η τράπουλα είναι σημαδε-
μένη. 
Τα κόμματα του Μνημονίου κρατούν ως μυ-
στικό τις πραγματικές ζημιές των τραπε-
ζών - που λίγες μέρες πριν τις εκλογές
πήραν στα τυφλά 18 δις ευρώ άνευ όρων -
αλλά και τον κατάλογο με τις εκτιμώμενες
αξίες των δημοσίων επιχειρήσεων και των
άλλων περιουσιακών στοιχείων, που πρό-
κειται να ξεπουλήσουν, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Αυτό γίνεται για να μην αποκαλυφθεί το μέ-
γεθος του ξεπουλήματος της δημόσιας πε-
ριουσίας, που έχουν συμφωνήσει με το ΔΝΤ
και την ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα
στοιχεία αυτά τα οποία δεν δίνουν στον ελ-
ληνικό λαό και στα ελληνικά πολιτικά κόμ-

ματα, όπως απαντάει ο ίδιος ο κ.Ρέν, έχουν
ήδη σταλεί στην Κομισιόν, και προφανώς
και στο ΔΝΤ. 

Την ίδια στιγμή, με πρόσφατα δημοσιεύ-
ματα στον ελληνικό Τύπο, αποκαλύπτεται
ότι προωθούνται στο Ταμείο Ξεπουλήματος
(ΤΑΙΠΕΔ), που ελέγχουν οι δανειστές, δη-
μόσιες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, η
ΕΥΔΑΠ, το ΤΤ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ, η ΑΤΕ, η
ΕΥΑΘ και άλλες επιχειρήσεις. Μεταβιβάζε-
ται, δηλαδή, η περιουσία του ελληνικού
λαού, από την κυβέρνηση Παπαδήμου, πα-
ρανόμως και πέρα από κάθε δεοντολογία
για τις αρμοδιότητες που έχει μια υπηρε-
σιακή κυβέρνηση, που δεσμεύει έτσι, με
αυτές τις αποφάσεις της, την επόμενη κυ-
βέρνηση της χώρας, όποια και αν είναι
αυτή. 

Καλούμε, την υπηρεσιακή κυβέρνηση Πα-
παδήμου, να ακυρώσει αμέσως, όλες τις με-
ταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων
του δημοσίου, προς το Ταμείο των Δανει-
στών».

Μυστικός ο κατάλογος με τις εκτιμώμενες τιμές, 
για τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου!

«Μεταβιβάζεται η περιουσία του ελληνικού λαού, από την κυβέρ-
νηση Παπαδήμου, παρανόμως και πέρα από κάθε δεοντολογία για
τις αρμοδιότητες που έχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση» 


