
Ερωτηθείς ο �. Μωρα�της για τα έργα που
κάνει η �η�οτική Aρχή της Ηλιούπολης στην
Πλατειά της Εθνικής Αντίστασης (κεντρική
πλατειά) δήλωσε τα παρακάτω: 

«Ο Δήμαρχος Β. Βαλασόπουλος ξεκίνησε έργα
στην πιο μεγάλη πλατειά της πόλης χωρίς να
υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη, χωρίς διαβού-
λευση και Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου,
χωρίς διαγωνισμό. Αντιθέτως  το έργο το έδωσε
με απευθείας ανάθεση, κόπηκαν δέντρα, μειώ-
θηκε το πράσινο και εκχωρήθηκε περισσότερος
χώρος σε μερικούς επιχειρηματίες... Σελ. 3

Προειδοποίηση Δ. Μωρα�τη για
τα έργα στην κεντρική Πλατεία

ÔÇÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ
ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ 0,003ΜΗΝΙΑΙΑ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÍÙÌÇÓ ÊÁÉ  ÁÐÏÊÁËÕØÅÙÍ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Ο ι  Ε κ λ ο γ έ ς  σ τ ο  
Δ ή μ ο  Η λ ι ο ύ π ο λ η ς

Οι  υποψήφιοι  των
κομμάτων στη

Β΄Αθηνών απαντούν
στη «ΘΕΣΗ»

Athens Eye Hospital: 
Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο 
Διεθνούς Βεληνεκούς

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45 & Κολοκοτρώνη 35
166 75 Γλυφάδα
(Περιοχή Παναγίτσας, ύψος Τροχαίας Γλυφάδας)
Τ (0030) 210 9697000/964 7790
F (0030) 210 969 7001
e-mail: info@athenseyehospital.gr
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Λάβρος ο επικεφαλής της «ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» κατά της Δημοτικής Αρχής

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012:

στη Διεθνή Έκθεση

Προσκυνηματικού Τουρισμού

Ο Αρχιμ. Σπ. Κατραμάδος 
του Ι. Ν. Κοι�ήσεως
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Π ρ ό σ κ λ η σ η  γ ι α  τ ι ς  ε κ λ ο γ έ ς  σ τ ο

Δ ή μ ο  Η λ ι ο ύ π ο λ η ς

Καλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων που θα συμμετά-

σχουν στις Εθνικές Εκλογές της 6ης Μα5ου 2012, να παρα-

βρεθούν τη Δευτέρα, 23/4/12, στις 18.00, στην αίθουσα

Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου

θα συνεδριάσει η Διακομματική Επιτροπή, για τη λήψη ορι-

στικής απόφασης, σε σχέση με την κατανομή της χρήσης

των δημόσιων χώρων του Δήμου από τα κόμματα, για τη

διεξαγωγή της προεκλογικής τους καμπάνιας (συγκεντρώ-

σεις, εκλογικά περίπτερα, προεκλογικό υλικό κ.λπ.)

Τ ρ ί τ ο  Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο  Ο . Π . Σ . Α

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/3, το τρίτο

Σεμινάριο του ΣΤ΄ Κύκλου εκδηλώσεων του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών

Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α.), με θέμα: «Κρίση θεσμών & αξιών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Απαξίωση πολιτικού συστήματος».

Στη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν 2 σημαντικές εισηγήσεις. Η πρώτη εισήγηση

είχε τίτλο «H Νόσος των θεσμών-η θέσπιση ενός νοσηρού συστήματος: Αναδρομή και

προτάσεις». Εισηγητής ήταν ο κ. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων είπε ότι απαιτείται να μπει ένα τέλος στο ρουσφετολογικό

πόλεμο των πολιτικών και να επικρατήσει εσωκομματική δημοκρατία. Στις προτάσεις του

τόνισε την ανάγκη μείωσης του αριθμού των βουλευτών αλλά και δημιουργίας ενός

νέου νομοθετικού σώματος που θα λειτουργεί σε ένα καθαρό και σαφώς

προσδιορισμένο αξιακό σύστημα.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, πρόεδρος του Ο.Π.Σ.Α,

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και π. Δήμαρχος Ηλιούπολης. Η συμμετοχή του κοινού στη

συζήτηση που ακολούθησε ήταν μεγάλη και ουσιαστική, καθώς υποβλήθηκαν στους

ομιλητές πολλές και καίριες ερωτήσεις, ιδιαίτερα από παριστάμενους νεαρής ηλικίας

που εξέφρασαν τον προβληματισμό και την κριτική ματιά τους στα πράγματα.

Δυναμική παρέμβαση στα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν τους πολίτες επιχειρεί η εφημερίδα «Η ΘΕΣΗ της

Ηλιούπολης», δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζητήσουν την παρέμβαση του ίδιου του Δημάρχου. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιά-

ζει την «Ανοιχτή Γραμμή»,  στην οποία ο καθένας μπορεί να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη γειτονιά του

(σκουπίδια, λακκούβες στο δρόμο, εγκαταλειμμένα σπίτια και αυτοκίνητα, που αποτελούν εστία μόλυνσης κλπ), αλλά κυρίως,

προβλήματα που προκύπτουν από ανθρώπινες ανάγκες, (μια οικογένεια που χρειάζεται οικονομική και ιατρική βοήθεια, ένας

ανήμπορος και μόνος συνάνθρωπος μας κ.τ.λ.) καλώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει άμεσα.

«Η ΘΕΣΗ της Ηλιούπολης», δεσμεύεται ότι κάθε σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγγελία που, μπορεί και να συνοδεύεται από

φωτογραφικό υλικό, θα την προωθεί απευθείας στο προσωπικό e-mail του Δημάρχου, και των αρμοδίων  Αντιδημάρχων, θα επικοι-

νωνεί μαζί τους και θα τη δημοσιοποιεί, 

Ζητώντας να Δοθεί Άμεσα Λύση. Επικοινωνία: ithesinews@gmail.com,   Fax 210- 9923522

« Α ν ο ι χ τ ή  Γ ρ α μ μ ή »  
Η Εφη�ερίδα «Η ΘΕ∑Η της Ηλιούπολης», δη�οσιοποιεί και προωθεί τα παράπονά σας στο �ή�αρχο Ηλιούπολης.

Με ένα e-mai l  ή  fax ,  δώστε λύση στα προβλήματα της Γε ιτον ιάς σας

Διεύθυνση Έκδοσης: Κική Παρασκευά

Συντάσσεται από Δημοσιογραφική Ομάδα

Tην εφημερίδα μας
μπορείτε να βρείτε
στα εξής σημεία:

- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ηλιούπολης
-  ΚΕΠ
- ΙΚΑ 
-  ΕΦΟΡΙΑ
- ΚΑΠΗ

Στα καταστήματα:
-  Σ/Μ ΑΒ Βασιλόπουλος
-  Σ/Μ  ΣΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
- Σ/Μ ΜΕΤΡΟ

Επίσης:
-  EDEM Café   

Λ.  Παπανδρέου 29

-  VERDI Café
Βύρωνος 3

-  Μiranda Café 
Κεντρική Πλατειά

-  Μέλι  Μέλι  Café  
Μαρίνου Αντυπα 107

-  Ριάλτο Café
Ηρώων Πολυτεχνείου 4

-  Νάστος Café  
Σοφ.  Βενιζέλου 145

-  Χόβολη Café
Κανάρη 30

-  Αντ ίκα Café
Σοφ. Βενιζέλου 59

Ακυρώστε τις προσπάθειες να πνίξουν την φωνή μας. «Η ΘΕΣΗ»  κρύβεται έντεχνα από αυτούς που δεν αντέχουν την αλήθεια και τον

αγώνα που κάνουμε για να τους αποκαλύπτουμε. Προστατέψτε την φωνή σας. «Η ΘΕΣΗ» πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα σημεία διανομής

κάθε μήνα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν βρίσκετε την «Η ΘΕΣΗ»  στο τηλέφωνο μας, 210-3610506 και δώστε μας ακριβώς τα σημεία διά-

θεσης που εντοπίζετε το πρόβλημα. Η ΔΥΝΑΜΗ μας ΕΙΣΑΙ  ΕΣΥ!

Διαβάστε τη «ΘΕΣΗ» στο www.dip lomat ic .gr
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«Ο Δήμαρχος Β. Βαλασόπουλος ξεκίνησε έργα στην πιο μεγάλη πλατειά της
πόλης χωρίς να υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη, χωρίς διαβούλευση και Απόφα-
ση Δημοτικού συμβουλίου, χωρίς διαγωνισμό. 

Αντιθέτως  το έργο το έδωσε με απευθείας ανάθεση, κόπηκαν δέντρα,
μειώθηκε το πράσινο και εκχωρήθηκε περισσότερος χώρος σε μερικούς
επιχειρηματίες.

Η πλατειά ανήκει στον δημότη Ηλιούπολης και όχι σε 5 επιχειρηματίες. 

Να ξέρει ο  μνημονιακός Δήμαρχος της Ηλιούπολης πως ο χρόνος ενίοτε
περνά γρήγορα. Τέρμα τα αστεία. 

Την επόμενη των εκλογών, και εφόσον ο Ηλιουπολίτης μας δώσει το τιμόνι της
πόλης, όλοι αυτοί που βάλανε τις υπογραφές τους για αυτό το έκτρωμα και με
την ασάφεια που το έκαναν, να ξέρουν ότι θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη.»

Σχόλιο ΘΕΣΗΣ:

Το έργο δεν γίνεται με αρχιτεκτονική μελέτη, ούτε κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου,
όπως ορίζει ο νόμος. Την δαπάνη την περάσανε σαν προμήθεια λες και αγοράζουν μολύβια. 

Έγινε με απ’ ευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό. Κόπηκαν δένδρα ως ξερά ενώ δεν ήταν, εκχώ-
ρησαν κομμάτι της πλατείας και του πρασίνου σε σουβλατζήδες!!!! Κύριε Δήμαρχε, τα «γυάλινα κοτέ-
τσια» (καφετέριες - πεζόδρομος λίγο πιο πάνω), δεν σας ενοχλούν;;; 

Προειδοποίηση Δ. Μωρα�τη για τα
έργα στην κεντρική Πλατεία

Λάβρος ο επικεφαλής της «ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» κατά της Δημοτικής Αρχής

Ερωτηθείς ο �. Μωρα�της για τα έργα που
κάνει η �η�οτική Aρχή της Ηλιούπολης στην
Πλατειά Εθνικής Αντίστασης (κεντρική πλα-
τειά) έκανε την εξής δήλωση:

Το “Αν Ζούσαν ∑ή�ερα” είναι μια μυθοπλασία που 

Προκαλεί, Ερεθίζει, Εξοργίζει...

Ο συγγραφέας �η�ήτρης Μωρα�της,

αξιοποιώντας τη διαχρονική παρουσία που

έχουν τα τέσσερα πρόσωπα 

∑ικελιανός, Καζαντζάκης, �έλτα, Βάρναλης,

προχωρεί στο ∑ΗΜΕΡΑ 

βάζοντας τους, με συνεχείς ανατροπές,

να περιγράψουν με τρόπο καταλυτικό

τα σημερινά μεγάλα θέματα!
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Συνάδελφοι – γονείς,

Η Δημοτική Αρχή εμμένει να στηρίζει αυτή την πολιτική που θέλει ανακυκλώσιμους εργαζόμενους στους Παι-

δικούς σταθμούς, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες. Αμετάπειστη στις επιλογές της, απάντησε στις εργαζόμε-

νες των Παιδικών Σταθμών την Παρασκευή ότι οι λύσεις είναι δύο, ή γυρνάνε στη δουλειά απλήρωτες και

όταν τελειώσουν οι συμβάσεις τους να πάνε στα δικαστήρια να διεκδικήσουν τα λεφτά τους, ή να αποδε-

χτούν την απόλυση τους, για να πάρει άλλες στη θέση τους που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει 24 μήνες

στη δουλειά, για να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί. Αυτή είναι η «ευαισθησία» που διατρανώνει η Διοίκη-

ση ότι έχει, πετάει το μπαλάκι στους εργαζόμενους.

Φτάνει η κοροBδία. Το έγκλημα αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης του Μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ που

αποδέχεται απροκάλυπτα η Δημοτική αρχή, δεν πρέπει να περάσει. Είναι έγκλημα με θύματα τους συναδέλ-

φους, τα παιδιά, την οικογένεια, το χτύπημα κάθε παιδαγωγικού έργου στους Παιδικούς Σταθμούς. Η τακτική

των αλλεπάλληλων συμβάσεων με αποτέλεσμα την εναλλαγή εκπαιδευτικών στον ευαίσθητο χώρο των παι-

δικών σταθμών δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο ψυχικό κόσμο των παιδιών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

- Να πληρωθούν άμεσα οι συνάδελφοι στους Παιδικούς Σταθμούς, στην Καθαριότητα κλπ. Να μην πειραχτούν οι συμβάσεις τους. 

Τα απανωτά επεισόδια με την απλήρωτη εργασία είναι σήμα κινδύνου για όλους μας. Είναι σήμα κινδύνου για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.

-  Καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Να σταματήσουμε το έγκλημα.

Α μ ε τ ά π ε ι σ τ η  η  Δ ι ο ί κ η σ η  σ τ ι ς  ε π ι λ ο γ έ ς  τ η ς

ΑΝΑΚΟΙΝΩ∑Η-∑ΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ �ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ∑

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Κατά τη συνεδρίαση της 30/1/12, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
ότι η μία αίθουσα του Δημοτικού Αναψυκτηρίου «Δ.Κιντής» θα χρησι-
μοποιείται από φορείς και συλλογικότητες της πόλης μας, σε συνερ-
γασία με το Δήμο και τον «ΠΑΟΔΗΛ – Γρ. Γρηγορίου».

Ειδικότερα αποφασίστηκε η, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, παραχώ-
ρηση από το Δήμο της χρήσης της κάτω αίθουσας του Αναψυκτηρί-
ου, σε όλους αδιακρίτως τους κοινωνικοπολιτικούς, πολιτιστικούς
και εθνικοτοπικούς φορείς, συλλόγους και σωματεία της πόλης, κατά
τις ημέρες και ώρες που θα ζητείται από αυτούς. 

Η κατανομή της χρήσης θα καθορίζεται με εβδομαδιαίο και μηνιαίο
πρόγραμμα, το οποίο θα καταρτίζεται από Επιτροπή, στην οποία θα
συμμετέχουν ισότιμα εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, ο Δήμος
και ο «ΠΑΟΔΗΛ-Γρ. Γρηγορίου». 

Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του κτίσματος, και για προφανείς
λόγους ασφάλειάς του, ρητά αναφέρεται στην απόφαση ότι η ευθύ-
νη της καθημερινής λειτουργίας, της φύλαξης και της προστασίας
του χώρου, όπως και η μέριμνα για την ασφάλεια των δημοτών, ανή-
κουν αποκλειστικά στο Δήμο, στον οποίο παραμένει και η ιδιοκτησία
του χώρου. 

Χρήση αίθουσας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου 

«Δ. Κιντής» από τους φορείς της πόλης

∑υνεχίζεται  η  δωρεάν παροχή σε συλλόγους και  φορείς  της πόλης
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 η διεθνής

έκθεση τουρισμού INTOYRMARKET 2012 στην Μόσχα, παρουσία της πολιτει-

ακής ηγεσίας των δυο χωρών. 

Στην Έκθεση συμμετείχε ο Αρχιμανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραμάδος του Ι.

Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου Ηλιούπολης, Γραμματεύς του Συνοδικού

Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στο περιθώριο της έκθεσης δόθηκε συνέντευξη τύπου των Αντιπροσω-

πειών της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και του

εκπροσώπου του HATTA (Ελληνικού Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων)

κ. Γ. Δημόπουλου σε Ρώσους δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτο-

ρες που ασχολούνται με το θέμα της ανάπτυξης και προβολής των Προ-

σκυνηματικών Περιηγήσεων.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έλαβε χώρα την 24η και 25η Απριλίου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

ε.ε. η Θρονική Εορτή της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Αποστόλου και

Ευαγγελιστού Μάρκου, Φωτιστού, πρώτου Επισκόπου και Εφόρου .

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας απένειμε Πατριαρχικά Οφφίκια σε πέντε διακεκριμένες προσω-

πικότητες από την Ελλάδα που ταξίδεψαν στην Αλεξάνδρεια  για τον σκοπό αυτό, μεταξύ των

οποίων και στο συμπολίτης μας  Θεόδωρο Γεωργάκη, τ. Δήμαρχος Ηλιουπόλεως,  όπου του

απενεμήθη   το οφφίκιο του Άρχοντος Χαρτοφύλακος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας έπειτα

από εισήγηση του Αρχιμανδρίτη του Ι.Ν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και γραμματεύς του Συν.

γραφείου Προσκυνηματικων Περιηγήσεων της εκκλησίας της Ελλάδος, Σπυρίδων Κατραμαδου

προς τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας.

«Άρχοντος Χαρτοφύλακος» του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας ο Θ. Γεωργάκης

Μεγάλη τιμή για τον τ. Δήμαρχο Ηλιούπολης

Ο συμπολίτης μας Αρχ ιμ.  Σπ.  Κατραμάδος
του Ι .  Ν.  Κοιμήσεως στη Δ ιεθνή Έκθεση 

Προσκυνηματικού Τουρισμου

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Intourmarket 2012
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Ψηφίζουμε ΝΔ γιατί είναι η μόνη παράταξη που εγκαίρως και μάλιστα προεκλογικά το 2009 μίλησε για την παγκόσμια

οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της στην Ελληνική οικονομία και τα σχετικά ήπια μέτρα που έπρεπε να ληφθούν.

Γιατί είναι η παράταξη που εμπεριστατωμένα και αναλυτικά μίλησε για τις ολέθριες επιπτώσεις της οικονομικής πολι-

τικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και πρότεινε μέτρα για να αποφύγουμε την ύφεση και την αποδόμηση του κοινω-

νικού ιστού. Ψηφίζουμε ΝΔ γιατί είναι η παράταξη που έχει πλήρες, αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρό-

γραμμα εξόδου από την κρίση και επαναφοράς της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας.

Ψηφίζουμε Γιώργο Βερναδάκη γιατί διεκδικεί την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών  με διαπιστευτήρια την

πολυετή επαγγελματική του εμπειρία ως εκπαιδευτικός, την διαρκή παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου και

την πενταετή θητεία του στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Ψηφίζουμε Γιώργο Βερναδάκη γιατί τα δικαιώματα των πολιτών

γίνονται προσωπική του ευθύνη.

Γ ι α τ ί  ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  Ν Δ  κ α ι  Γ ι ώ ρ γ ο  Β ε ρ ν α δ ά κ η ;

Γ ιώργος Βερναδάκης,  Υποψήφιος Βουλευτής Β΄  Αθηνών Ν�

Ο ΣΥ.ΡΙΖ..Α κατέθεσε έγκαιρα και πρώιμα προτάσεις με τις οποίες δημόσια συμφώνησα για το κούρεμα του χρέους.

Προσωπικά παραμένω αδιαπραγμάτευτος υποστηρικτής της κοινωνικής δημοκρατίας και της οικονομικής δικαιοσύ-

νης. Θα συνεχίζω να υποστηρίζω την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας διότι πιστεύω ότι συνι-

στά μοχλό ανάπτυξης και όχι παθητική επένδυση όπως υποστηρίζει το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Θα συμβάλλω στη

διεκδίκηση των κατοχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από τη Γερμανία και θα διεκδικήσω μαζί με όλους, την κατοχύ-

ρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα απαιτήσουμε το κόστος του κουρέματος που αφορά το ‘ιερό χρή-

μα’ των ταμείων και συνδέεται άμεσα με τις συντάξεις των Ελλήνων πολιτών  ύψους 16 δις € - τα οποία  μετέτρεψε

με περίεργο τρόπο σε ομόλογα η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να ρωτήσει τα ταμεία - να το υποστούν οι μέτοχοι της

ΤτΕ και όχι οι συνταξιούχοι και τα Ταμεία. Αυτές είναι τρείς παρακαταθήκες της απελθούσας Βουλής που δεσμεύουν

την επόμενη. Εφόσον εκλεγώ βουλευτής θα αποτελούν προτεραιότητές μου, ενώ θα προσπαθήσω να γίνουν και

συλλογικές.

Σήμερα που ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι νέοι βιώνουν το μαρτύριο της ανεργίας ή του καθεστώτος της εργασιακής γαλέρας  δεν πρέπει να ξεχνούν

ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή κερδίζονται από εκείνους που δεν επαιτούν, αλλά απαιτούν και διεκδικούν με τη συμμετοχή τους.

Αντιστεκόμαστε στην υποτίμηση της νοημοσύνης μας.

Γ ιατ ί  ψηφ ί ζουμε  ΣΥΡ Ι ΖΑ -ΕΚΜ κα ι  Παναγ ιώτη  Κουρουμπλή ;

Παναγιώτης Κουρου�πλής,  Υποψήφιος Βουλευτής Β΄  Αθήνας ∑Υ.ΡΙΖ .Α.

Ως συνιδρυτής των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» θεωρώ ότι το κίνημα εκπροσωπεί  το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλή-

νων πολιτών, οι οποίοι επλήγησαν την τελευταία διετία από τους εσφαλμένους χειρισμούς και επιλογές του αλλοι-

ωμένου πλέον πολιτικού τοπίου. Το κίνημά μας καθιστά αδιαπραγμάτευτες τις αρχές της Εθνικής Ανεξαρτησίας και

περηφάνιας, της λαBκής κυριαρχίας, της πρόταξης του εθνικού συμφέροντος. Κατοχυρώνει την ισονομία, ισότητα,

αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Προστατεύει την Ελληνική οικογένεια και τον πολίτη από παντός είδους

οικονομικές επιθέσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους καλώ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στις 6 ΜαXου να αποφα-

σίσουν με  γνώμονα την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Γιατί να  ψηφίσουν Νίκο Παχύλα; Μια ευπρέπεια. Ένα ήθος. Μια εντιμότητα. Μία συνέπεια. Μια σεμνή παρουσία. Μια

ζωή γεμάτη προσφορά. Μια διαρκής αναζήτηση για προσφορά. Μια συνεχής δημιουργία. Ένα αθόρυβo κοινωνικό

έργο. Με την ίδια αφοσίωση, εργατικότητα και ανοιχτό πνεύμα ζητώ να μ’ εμπιστευτείτε για να συνεχίσω. Μαζί θα

καταφέρουμε πολλά, όλοι θα πετύχουμε περισσότερα.

Γ ιατ ί  ψηφίζουμε Ανεξάρτητους Έλληνες και  Νίκο Παχύλα:

Νίκος Παχύλας,  Υποψήφιος Βουλευτής Β΄  Αθηνών Ανεξάρτητοι  Έλληνες

Ο ι  υ π ο ψ ή φ ι ο ι  τ ω ν  κ ο μ μ ά τ ω ν
H  « Θ Ε ∑ Η » ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π λ ο υ ρ α λ ι σ � ο ύ  τ ω ν  

κ ο � � α τ ι κ ώ ν  π ρ ο τ ά σ ε ω ν  π α ρ α θ έ τ ε ι  τ ι ς  α π ό ψ ε ι ς  έ ξ ι  
υ π ο ψ η φ ί ω ν  β ο υ λ ε υ τ ώ ν  π ρ ι ν  τ ι ς  Ε κ λ ο γ έ ς  τ η ς  6 η ς  Μ α � ο υ  2 0 1 2

Σημ.: Απευθυνθήκαμε και στα γραφεία των κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ και Κ.Κ.Ε., όμως δεν είχαμε απαντήσεις μέχρι και τη στιγμή που έκλεινε το φύλλο.
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Καταγγελία του μνημονίου. Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους και άρνηση πληρωμής του παράνομου επα-

χθούς χρέους.

Σύσταση ειδικών ελεγκτικών ομάδων αναζήτησης υπευθύνων για την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος σε όλους

τους κρατικούς οργανισμούς. Παραπομπή τους σε ειδικό δικαστήριο και αυτόματη δήμευση της περιουσίας τους.

Κατάργηση των προνομίων των βουλευτών. Περιορισμός των αποδοχών τους. Κατάργηση της κρατικής χρηματοδό-

τησης στα κόμματα.

Άμεση εθνικοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν ενίσχυση με εγγύηση του δημοσίου. 

Θέσπιση, οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ, έναρξη γεωτρήσεων για κοιτάσματα πετρελαίου - φυσικού αερίου. 

Επένδυση των εσόδων από την εθνικοποίηση των τραπεζών και των ενεργειακών μας κοιτασμάτων στην εθνική

παραγωγή για να ξαναγίνει η χώρα αυτάρκης.

Διασφάλιση των συνόρων της χώρας από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εκ νέου διασπορά των ελληνικών ναρκοπεδίων.

Άμεση σύλληψη και απέλαση όλων των λαθρομεταναστών. Ιδιώνυμο όποιο έγκλημα τελεί αλλοδαπός. Οι ποινές θα εκτίονται σε χώρους κράτησης, όπου

θα εργάζονται υπέρ του Δημοσίου.

Γ ι α τ ί  ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  Χ Ρ Υ Σ Η  Α Υ Γ Η  κ α ι  Η λ ί α  Π α ν α γ ι ώ τ α ρ ο ;

Ηλίας Παναγιώταρος,  Υποψήφιος Βουλευτής Β΄  Αθηνών ΧΡΥ∑Η ΑΥΓΗ

Η ΔΗΜΑΡ είναι το μόνο κόμμα που είναι και αριστερό και ξεκάθαρα φιλευρωπαBκό. Μπορεί κανείς να βασιστεί ότι δεν

θ’ ακολουθήσει το δρόμο της εθνικής περιχαράκωσης χωρίς όμως να ξεχάσει ότι εκπροσωπεί κυρίως τις δυνάμεις της

εργασίας. Είναι ένας χώρος με μεγάλη ιστορία, που έχει δώσει πολλές εξαιρετικές ιδέες στην ελληνική πολιτική. Το

κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι βέβαια η οικονομία και η κατακρήμνιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Κανείς δεν

έχει το μαγικό ραβδί και η ΔΗΜΑΡ δεν υποκρίνεται ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας και της Ευρώ-

πης μέσα σε λίγους μήνες. Με τις θέσεις και τις προτάσεις της όμως πείθει ότι θα στηρίξει τους εργαζόμενους χωρίς υποσκά-

πτει τη διεθνή θέση της χώρας και χωρίς να αγνοεί τη σημασία και τον ρόλο όλων των δυνάμεων της οικονομίας.

Η ΔΗΜΑΡ έχει πολλούς εξαιρετικούς υποψηφίους και κάποιοι από αυτούς έχουν και μεγάλη εμπειρία και σοβαρές

αγωνιστικές περγαμηνές. Έχω την τιμή να είμαι η πιο νεα ηλικιακα υποψηφια και εκπροσώπος της νεολαίας στο

ψηφοδέλτιο της Β’ Αθήνας. Έτσι, επικεντρώνομαι στα ζητήματα των νέων, με κυρίαρχο αυτό της ανεργίας. Οι νέοι

χρειάζονται πάνω απ’ όλα δουλειές. Όχι ανασφάλιστες και κακοπληρωμένες δουλειές του ποδαριού, αλλά εργασία που να τους επιτρέπει να αρχίσουν

να χαράζουν το δικό τους δρόμο στη ζωή. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στη νέα γενιά, με μεγάλες δυνατότητες να δημιουργήσει, είτε

στην οικονομία, είτε στην επιστήμη, είτε στον πολιτισμό και στην τέχνη. Ζητώ την στήριξη σας γιατι η πολιτική αλλα και η Ελλάδα έχουν ανάγκη απο νέα

και αφθαρτα πρόσωπα, για να στηρίξουν τους αγώνες της νέας γενιάς και αναδείξουν τα προβλήματα των νέων.

Γ ι α τ ί  ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  Δ Η Μ Α Ρ  κ α ι  Κ ι κ ή  Π ε τ ρ ί τ η ;

Κυριακή (Κ ική)  Πετριτη -Υποψήφια Β´  Αθήνας �ή�οκρατική Αριστερά

Στις 6 Μάη η επιλογή που έχουμε μπροστά μας προβάλει πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Μετά από 2 χρόνια

τεράστιων απεργιών και διαδηλώσεων, όλος ο κόσμος ψάχνει πώς θα τσακίσει τη δυστυχία της λιτότητας

και της ανεργίας που έχουν φέρει οι κυβερνήσεις των μνημονίων και των τραπεζιτών. Η μόνη ελπίδα απέ-

ναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα είναι το δυνάμωμα της εργατικής αντίστασης σε σύνδεση με την αντικα-

πιταλιστική προοπτική. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά στην Ελλάδα που είναι ρεαλιστικό να μπουν οι αντι-

καπιταλιστές στη Βουλή. Στηρίξτε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ώστε αυτή η επιτυχία να ανοίξει νέους δρόμους για το

κίνημα μέχρι τη νίκη.

Βάζω υποψηφιότητα γιατί εκφράζω μια γενιά που από νωρίς πάλευε αυτό το σύστημα. Ως μαθητής στο

αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ, ως φοιτητής στις καταλήψεις για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Τώρα, άνεργος και ανασφάλιστος, στις

απεργίες και τις διαδηλώσεις, για να διαγράψουμε το χρέος και τα λεφτά από τους τραπεζίτες να πάνε στους μισθούς και στις δουλειές μας, αλλά και να

φράξουμε το δρόμο στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής που θέλουν να μας οδηγήσουν στα χειρότερα σκοτάδια της ιστορίας.

Γ ι α τ ί  ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  Α Ν Τ Α Ρ Σ Υ Α  κ α ι  Μ ά ν ο  Ν ι κ ο λ ά ο υ

Μανος Νικολάου,  υποψήφιος �ε την ΑΝΤΑΡ∑ΥΑ στη Β΄Αθήνας

α π α ν τ ο ύ ν  σ τ η  « Θ Ε Σ Η »
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Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων 

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, για να

καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να

υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα

(www.voucher.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης, τη

φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και

τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη

χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι άνεργοι  θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με

συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέρ-

γους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα  εγγραφούν  από τον ΟΑΕΔ

στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής  στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι

άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν, ή να έχουν παρακολουθήσει το

τελευταίο  ημερολογιακό έτος, άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποί-

ηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρε-

ωτική για τους Ωφελούμενους. Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα

προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε

18.332 άτομα. Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής

αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για της υπηρεσίες που

παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης  και κατόπιν συμ-

μετοχής του στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει

εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης

(www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr).

H επίτροπος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου
απέρριψε - με την υπ’
αριθμ. 23/28-3-2012
πράξη της - την πλη-
ρωμή οκτώ εργαζομέ-
νων στους βρεφονη-
πιακούς της Πόλης μας
και δεν ενέκρινε τα
εντάλματα πληρωμής
τους, θεωρώντας άκυ-
ρες τις «συμβάσεις
έργου» που υπέγρα-
ψαν οι εργαζόμενες με τον «ΚΑΦΑΔΗΛ» (και μάλιστα με διαδικασίες
ΑΣΕΠ) διότι, όπως ισχυρίζεται, έχουν ήδη συμπληρώσει 24 μήνες απα-
σχόλησης στο πρώην ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός του
Δήμου Ηλιούπολης» το οποίο έχει συγχωνευθεί, επικαλέστηκε το
άρθρο 6ΠΔ/2004, που απαγορεύει να καταρτίζονται συμβάσεις που
εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου,
όταν ξεπερνούν του 24 μήνες. Αλήθεια η Δημοτική αρχή έκανε τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε η να ενημερώσει τους εργαζόμενους με
βάση το εν λόγω άρθρο ή με νομικοτεχνικά μέσα να πιέσει περισσό-
τερο την επίτροπο  του ελεγκτικού συνεδρίου έτσι  ώστε να προχω-
ρήσουν τα εντάλματα πληρωμής των δεδουλευμένων;
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Από το 1986
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Ο Δήμος Ηλιούπολης, στο πλαίσιο των Κοινωνικών του Δραστηριοτήτων, συνεχίζει την

παροχή τροφίμων απ' ευθείας από τον παραγωγό στο δημότη, σε χαμηλές τιμές, χωρίς

καμία απολύτως μεσολάβηση, και διοργανώνει τη διανομή ελαιολάδου, θυμαρίσιου μελι-

ού και πατάτας. Η διανομή των προαναφερθέντων προBόντων θα γίνει στην Πλατεία

Παλαιών  Πατρών   Γερμανού   το   Σάββατο,    5-5-2012, και από ώρα 8:30 π.μ. μέχρι το

πέρας της διανομής.  Όλα τα προBόντα είναι πιστοποιημένα, με όλα τα νόμιμα παραστα-

τικά, αρίστης ποιότητας και σε τιμές καταπληκτικές 

•Το ελαιόλαδο θα διατεθεί σε 5λιτρη μεταλλική συσκευασία με 13.50€ τελική τιμή. Πρό-

κειται για το ίδιο προBόν με αυτό που διετέθη την προηγούμενη φορά, προέρχεται από τον

Άγιο Δημήτριο Επιδαύρου από τον ίδιο παραγωγό.

• Το θυμαρίσιο μέλι θα διατεθεί σε 2κιλη και σε 5κιλη συσκευασία, στην τελική τιμή των

15€ & 35€ αντίστοιχα. Η προέλευση του μελιού είναι από την Κρήτη, και είναι το ίδιο με

το μέλι της προηγούμενης διανομής.

• Οι πατάτες προέρχονται από το ορεινό Νευροκόπι, και διατίθενται σε 17κιλη συσκευα-

σία, στην τελική τιμή των 5€.

Αιτήσεις παραγγελίας μπορείτε να συμπληρώνετε από την Τετάρτη, 25/4/2012, από τις

09.00, έως τις 14.00, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Λ ά δ ι  -  Μ έ λ ι  -  Π α τ ά τ ε ς

Θεατρική ομάδα «ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ» Ηλιούπολης

Η θεατρική ομάδα φοιτητών του 'ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ'' Ηλιούπολης σας
προσκαλεί την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21Απριλίου 2012, στις
20:30 μ.μ., στην θεατρική παράσταση «ΤΟ ΕΚΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΣΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ....» σε διασκευή κειμένου- και σκηνοθεσία Αργυρώς Δημα-
κέα. Τραγούδια :Σταμάτη Κραουνάκη, Επιμέλεια Τραγουδιών: Ελπίδα
Βάγια, Μουσική Επιμέλεια: Μάνος Πολυκρέτης, Επιμέλεια Εντύπου:
Νόρα Βερνίκου, Επιμέλεια κουστουμιών: Μαρία Παπαφράγκου, Χορο-
γραφίες: Κωνσταντίνος Καράμπελας, Μαρία Ιωακειμίδου
'’…Τι μπορεί να συμβεί σε ένα έκτο πάτωμα μια πολυκατοικίας στις
αρχές της δεκαετίας του 60; …. Ήρωες από μια γνώριμη σε όλους
καθημερινότητα, ήρωες γραφικοί, ακραίοι μα και απλοί... Πόσα κοινά
θα βρούμε με το σήμερα μέσα σε αυτό το έργο; ….Πως η μυθοπλασία
είναι τόσο αναγκαία στην ψυχολογία του Έλληνα; …. Μήπως όλοι
κρύβουμε έναν καλλιτέχνη μέσα μας; Μα δεν είναι τυχαίο... Η χώρα που
γέννησε το πολιτισμό, το αποδεικνύει σε κάθε εποχή πόσο ανάγκη έχει
να εκφράζεται καλλιτεχνικά και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης…’’

Μαθήματα Χορού 

Ο Σύλλογος Λευκαδιτών Ηλιούπολης η «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» καλεί όλους
τους Λευκαδίτες και μη της Ηλιούπολης, στα τμήματα εκμάθησης
παραδοσιακών χωρών κάθε Τετάρτη στις 21:00 (τμήμα ενηλίκων) και
κάθε Κυριακή 11:30 (παιδικό τμήμα) και 12:30 με 13:30 (τμήμα ενηλί-
κων). Γραφεία  Συλλόγου, οδός Αθηνόδωρου 45 και Ίωνος στην Κάτω
Ηλιούπολη. Τηλ επικοινωνίας: ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ-ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΥΛΑ ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 6977014434 και ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 6979213284

Υπερπρωταθλητής ο  Γ.Σ.Η. 

Υπερπρωταθλήτρια της Β' ΕΣΚΑ αναδείχθηκε στο κλειστό του Ψυχικού
η Ηλιούπολη καθώς σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησε των
Μελισσίων με 82-75. Η Ηλιούπολη κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλη-
τή στον 2ο όμιλο Β' ΕΣΚΑ και κόντρα στον πρωταθλητή του 1ου ομίλου
(Μελίσσια) πανηγύρισε για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία τον
τίτλο του υπερπρωταθλητή της Β' ΕΣΚΑ. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ
όλη τη διάρκειά του και κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης
(71-71κ.α.) εκεί όπου η Ηλιούπολη ήταν πιο ψύχραιμη.
Μελίσσια - Ηλιούπολη 75-82 (30-36ημ., 71-71κ.α.) Διαιτητές: Θεοδω-
ρόπουλος - Γιακίμη. Μελίσσια (Σουρμελής - Γεωργογαλάς): Γκατζούλης
2, Κυπαρίσσης, Κασκούρας, Παπαμιχαήλ, Νάνης 14 (3), Τσομώκος 3,
Πλαγιαννάκος 15 (4), Ζερβός 3, Κλεάνθους 11, Βιτζηλαίος 5, Γεωργα-
νάς 13, Νικολλι 9 (1). Ηλιούπολη (Κωστόπουλος): Ζευγώλης 13 (3),
Ευαγγέλου, Σαμόλης 9 (2), Πρόγκας, Γκόλμπαν, Παπαδάκης 10, Βλου-
τής 13, Σταυρόπουλος, Μαντάς, Δράτσας, Δελλής 11 (1), Ρούμελης 26.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Ηλιούπολης

πραγματοποίησε, στις 30 Μαρτίου 2012, Ημερίδα με θέμα την Ενδο-

σχολική βία. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, , οι εισηγητές και μέλη

της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ανέπτυξαν την ανάγκη αντιμετώπισης της ενδοσχολικής

βίας και του εκφοβισμού, που στις μέρες μας παίρνουν ανησυχητικές

διαστάσεις. Ανέδειξαν επίσης τους παράγοντες και τους τρόπους

εμφάνισης του φαινομένου, και παρουσίασαν το πρόγραμμα αντιμε-

τώπισής του, που υλοποιεί η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., και ήδη εφαρμόζεται σε

πολλά Δημοτικά Σχολεία.  Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. προτίθεται να υλοποιήσει το

πρόγραμμα αυτό και σε σχολεία του Δήμου μας.

Της Ευστρατίας ∑ουραβλά

Είναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες ώρες, να ρίξουμε μια ματιά στην Βίβλο των

Ελλήνων, δηλαδή στα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία

στιγμή, από το πνεύμα του Οδυσσέα. ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας,

να ελέγξουμε την παρόρμηση να έχουμε τις αισθήσεις μας και τις αντένες μας

ΑΝΟΙΧΤΕΣ και να μην παρασυρθούμε από την οργή και το μένος που μας διακατέχει,

ώστε να γίνουμε βορρά, στους σύγχρονους "μνηστήρες".

Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν. Είναι το βιός του, είναι ο ιδρώτας μιας

ζωής, είναι η γή του, είναι η πατρίδα του, είναι ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ

ΤΟΥ. Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία του και μεταμορφωμέ-

νος σε ζητιάνο από την Θεά Αθηνά, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κατά-

σταση και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβο-

λές και την χλεύη των μνηστήρων. 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ. Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της Θεάς Αθηνάς, της Θεάς που

αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΠΟΛΕΜΟΥ. Της Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του τα όπλα.

Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμά-

τιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με

τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και

καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του που τίμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ. Είναι

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ο ΤΗΛΕ-ΜΑΧΟΣ (αυτός που δίνει την μάχη του από μακριά),που με

δόλιο τρόπο επιχείρησαν να δολοφονήσουν, δηλαδή να καταδικάσουν την ΓΕΝΙΑ

ΤΟΥ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ, όπως δόλια σήμερα ξαναεπιχειρούν!

Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξη μιλά από μόνη της. Είναι η

ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώ-

νουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ

ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη και δου-

λεία του ανθρώπου. Είναι ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του Οδυσσέα. Είναι

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να πεθάνει πρώτος. 

Γι αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των ΜΜΕ. Αν υπήρχαν αυτά το 1821,είναι

αμφίβολο αν θα γίνονταν η επανάστασις των Ελλήνων, θα κινδύνευαν να μείνουν

καθυποταγμένοι στην πλάνη και την θολούρα της συγχυσμένης κρίσης, εξ αιτίας

της. Και τον σκοτώνει ρίχντοντάς του το βέλος στον ΛΑΙΜΟ, στο ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ

ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που την χρησιμοποιεί ενάντια στη νόηση των

ανθρώπων! Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με

εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος μαχητής. Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός

που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι

ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ! Γιατί λειτουργεί κατά το δοκούν. Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον

λαό, που τον παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ.

Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ! Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη

δεν είναι δοσμένο στην τύχη! Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι να

τα αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε. Οι πρό-

γονοί μας μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ

ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό.

ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!

Η  Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Η Τ Α  Τ Η Σ  Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Κ Η Σ  Σ Κ Ε Ψ Η Σ  Ω Σ  Α Ε Ν Α Ο  Μ Ε Σ Ο Ν  Ε Π Ι Β Ι Ω Σ Η Σ



Διάβασα απόσπασμα από την

συνέντευξη Βαλασόπουλου στην

εφημ. «Ελευθέρια της Καλαμάτας».

Λέει πως η «καλύτερη επιλογή

μετά το ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι Ν.Δ.» Διάβα-

σα... καλά;;;

…Μετά τους ελιγμούς  Βαλασόπου-

λου με τέτοιες πιρουέτες και συνε-

χή «τούλουπ», τύφλα να έχει το

«Dancing on ice».

...Συγγνώμη, τα σχέδια για την

κεντρική πλατεία τα... εμπνεύσθηκε

ο Βαλασόπουλος, τα... μελέτησε, ο

Σεφτελής και τα... ενέκρινε ο Δημη-

τρόπουλος;  Ε ναι, θα υπάρχει...

φοβερός ανταγωνισμός το καλοκαί-

ρι στις επιθεωρήσεις!

Καταγγέλλει ο Δ. ΜωραXτης ότι στή-

νεται «προβοκάτσια» σε βάρος της

«ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» από τους γνωστούς

γραφικούς της πόλης. Αν, ΜωραXτη,

λες γραφικό τον Αγγελόπουλο,

Βλαχάκη και Σιμόπουλο, τότε, ναι,

είσαι «ακραίος»!!

Ο ΜωραXτης προειδοποίησε ότι θα

πάει στα δικαστήρια όσους έβαλαν

την υπογραφή τους για τα έργα

στην πλατεία. Βρε ΜωραXτη, δεν

τους βάζεις το άσμα «Μου παν ότι

θα μου κάνεις μέχρις και δικαστή-

ρια» μήπως και καταλάβουν;

Ακόμα περιμένουν απάντηση στη

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» από το ΚΚΕ και την

Τσατσούλη για τις συκοφαντίες

Σιμόπουλου. Θα περιμένουν πολύ,

έχω την αίσθηση...

...μαθαίνω ότι τον Σιμόπουλο τον

στείλανε στην Σιβηρία να... γίνει

ακόμη καλύτερος στην προπαγάνδα

και στην συκοφαντία...

...Λένε θα επιστρέψει σε πέντε χρό-

νια. Κουρεμένος γουλί με άρβυλα,

έτοιμος για μεταγραφή στην «Χρυσή

Αυγή». Οι καλύτεροι άλλωστε στην

προπαγάνδα, είναι οι απογοητευμέ-

νοι αριστεροί που έχουν πάρει

μετεγγραφή προς τα δεξιά!

Ποιος τολμά να πει πως οι δημοτικοί

μας σύμβουλοι δεν δουλεύουν

σκληρά και ότι δεν βγάζουν το μερο-

κάματο με ιδρώτα; Όποιος κακόπι-

στος έχει αντίρρηση, δεν έχει παρά

να πάει σε ένα δημοτικό συμβούλιο

να δει τι γίνεται... Τα... κινητά έχουν

πάρει φωτιά!!

Ο γραφικός Δημητρόπουλος συνεχί-

ζει το παραλήρημα του και κράζει

περί ακροδεξιών  στην πόλη... Φιλο-

δοξεί να σταματήσει την ροή τους

στην Ηλιούπολη! Παρεμπιπτόντως

Δημητρόπουλε, μήπως μπορείς να

κάνεις κάτι με τον ΠαναθηναBκό; Τον

τελευταίο καιρό δεν έχει διοίκηση;

Δ η μ ο τ ι κ ά  Π α ρ α λ ε ι π ό μ ε ν α Γράφει ο Σκωπτικός
srevithis@gmail.com
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